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355. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 18 marca 1932 r, 

karna skarbowa. 

CZĘść L 

PRZESTĘPSTWA I KARY. 

Dział I. 

Postanowienia ogólne. 

Rozdział I. 

Zakres stosowania ustawy. 

Art. 1. Według zasad niniejszej ustawy ulega
ją ukaraniu przestępstwa, polegające na naruszeniu 
przepisów w zakresie: 

1) opłat celnych i obrotu towarowego z za
granicą; 

2) monopolu tytoniowego; 
3) monopolu spirytusowego oraz opodatkowa

nia kwasu octowego i drożdży prasowanych; 
4) monopolu solnego; 

5) monopolu zapałczanego oraz opodatkowania 
zapalniczek; 

6) pallstwowej wyłączności loterji; 
7) podatku (akcyzy) od piwa; 
8) podatku od wina i miodu syconego; 
9) podatku od węgla; 

10) podatku od kart do gry; 
11) patentbw akcyzowych; 
12) obrotu towarowego z Wolnem Miastem 

Gdańskiem. 

Art. 2. Zawarte w poszczególnych ustawach 
karnych ogólne przepisy prawa karnego materjalne
go mają o tyle zastosowanie do przestępstw, kara
nych według niniejszej ustawy, o ile ta nie stanowi 
inaczej. 

Art. 3. Ustawa niniejsza ma zastosowanie rów
nież do przestępstw, popełnionych na szkodę Skar
bu Polskiego poza granicami Państwa, zarówno 
przez obywateli polskich, jak i cudzoziemców, jeżeli 
chodzi o przestępstwa, polegaj.ące na uszczupleniu 
dochodu skarbowego, albo na naruszeniu wydanego 
w stosunku do zagranicy lub Wolnego Miasta Gdań
ska zakazu przywozu, wywozu lub przewozu towa
rów, i jeżeli umowy, zawarte z innemi państwami 
lub z Wolnem Miastem Gdańskiem, inaczej nie sta
nowią· 

Art. 4. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się 
również do osób, podlegających sądownictwu woj
skowemu. 

.~ 
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Rozdział II. 

Rodzaje winy. 

Art. 5. Przestępstwo można popełnić także 
nieumyślnie, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

Art. 6. Podżegacze i pomocnicy ulegają ka
rze, przewidzianej dla sprawcy. 

Art. 7. § 1. Kto bez uprzedniego porozumienia 
się z uczestnikiem przestępstwa świadomie udziela 
mu pomocy, by go uchronić od kary, uleg,a karze we
dług przepisu, sto'sująceg,o s.ię do uczestników prz,e
stępstwa. 

§ 2. Kto przedmiot" pochodzący z prz.estępstwa, 
świadomie nabywa, przechowuje, transportuje, albo 
w jakikolwiek spos.ób świadomie ciągnie zysk z prze
stępstwa, ulega ka'rze według przepisu, stosującego 
się do uczestników przestęps twa, z tern jednak za
strzeżeniem, że karę wymierza się tylko w stosunku 
do lej części prz,edmiotu, której czyn dotyczy. 

Art. 8. § 1. Usiłowanie ulega karze , je ś l i prze
stępstwa popełni'ono z winy umyślnej. Karę wymie
rza się według przepisu, stosującego się do danego 
prz,estępstwa. 

§ 2. Usiłowanie przestępstw porządkowych ka
rze nie ulega. Za porządkowe uważa się prz,estęp
stwo, zagrożone karą pieniężną porządkową. 

Art. 9. Przestępca nie ulega karze, j,eśli w przy
padku prz,estępstwa, polegającego wyłączn i e na 
uszczupleniu dochodu skarbowego, nie będąc skąd
inąd bezpośrednio zagrożony wykryciem, doniesie 
o niem władzy skarbowej, powalanej do ścigania 
przestępstwa, zanim ona o niem się dowie, i złoży ca
łą uszczuploną należność w terminie, oznaczonym 
prz.ez władzę, oraz wymieni wszystkich wspólników 
(art. 6 i 7), jeżeli przestępstwo· popełniło dwie lub 
więcej osób. 

Rozdział III. 

Kary w ogólności. 

Art. 10. Rodzaje kar zla przestępstwa, podle-
gające niniej'szej ustawie, są następujące: 

1) kara majątkowa: 
a) kara pieniężna, 
b) kara konfiskaty (przepadku) przedmiotu 

przestępstwa, 
2) kara pozbawieni'a wolności, 

Art. 11. Orzec:zenie kary nie uwalnia skazane
go od obowiązku złożenia uszczuplonej należności 
w trybi.e postępowania administracyjno-skarbowego. 

Art. 12. § 1. W postępowaniu karnem nie orze
ka się utraty udzielonego przez władzę skarbową 
upoważnienia prz,emysłowego lub handlowego, lecz 
odebr;anie tegoż następuje w zwykłej drodze admini
stracyjnej słosownie do obowiązujących przepisów. 

§ 2, Jeżeliby jednak odebranie takiego upowa
żnienia miało być następstwem dopuszczenia się 
prz,est,ępstwa, karanego w myśl niniejsz,ej ustawy, 
w:ówcz.as orze'c je można dopiero po prawomocnem 
skaz,aniu. 

-... . 

Rozdział IV. 

Kary pieniężne w szczególności. 

Art. 13. § 1. Kar pieniężnych, ustanowionych 
w wielokrotności podatku lub opłaty wartości przed
miotu, ceny monopolowej przedmiotu i t. d. nie maż· 
na wymierzać poniżej dziesięciu złotych, choćby 
ustanowiona wielokrotność kwoty t ej nie dosięgła. 

§ 2. Jeśli podstawę wielokrotno ś ci da się usta
lić tylko w przybliżeniu, oblicza się karę pieniężną 
według tak ustalonej podstawy przy zastosowaniu 
postanowień § 1. 

§ 3. Jeśli jednak podstawy wielokrotności nie 
da się oznaczyć nawet w przybliżeniu, wówczas wy
mierza się karę: w w ypadkach, przewidzianych w 
art. 1 p. 1 i 12, od dwudz ies tu złotych do dwudzie
stu tysięcy złotych, w pozostałych zaś wypadkach -
od dwudziestu złotych do pięciu tysięcy złotych. 

Art. 14. Jeśli podstawą oznaczenia kary pie· 
niężnej jest podatek lub inna opłata państwowa, 
a łączn ie z tym podatkiem ( opłatą) pobierany jest 
dod a tek na rzecz związków komunalnych, wówczas 
za podstawę oznaczenia kary przyjmuje s ię podatek 
(opłatę) wraz z dodatkiem. 

Art. 15. § 1. Jeśli podstawą oznaczenia kary 
pieniężnej jest wartość przedmiotu przestępstwa, to 
wartość tę przyjmuje się przy przedmiotach mon opo
lowych według cen monopol owych, zaś j,ako warto,ść 
innych przedmiotów przyjmuje się według uznanila 
władzy albo cenę, wykazaną wiarogodnemi dokumen
t.ami handlowemi z miej sca pochodz.eriia przedmiotu 
przes t ęp stwa,albo, w braku takich dokumentów, ce
nę według oszac.owani3. , dokon anego na podstawie 
cen na najbliższym Tynku han dlowym, albo wreszcle 
cenę sprzedaży przedmiotu, o ile sprzedaż nastąpiła 
prz.ed orzeczeniem kary. 

§ 2. W przypadkach oszacowania miarodajna 
będzie cena w czasie popełnienia przestępstwa, przy 
uwzględnieniu ówczesnego stanu przedmiotu. 

Art. 16. Kary pieniężne wpływają na rzecz 
Skarbu Państwa. 

Rozdział V. 

Kara konfiskaty prz~dmiotu przestępstwa. 

Art. 17. Przez karę konfiskaty przedmiotu 
przestępstwa rozumie się konfiskatę nie tylko same
go przedmiotu, ale również jego koniecznego opako
wania oraz tego wszystkiego, co z nim zmieszano lub 
też połączono w taki sposób, że bez uszczerbku dla 
przedmiotu przestępstwa odłączyć się nie da. 

Art. 18. § 1. W przypadkach fabrykacji w 
przedsiębiorstwach, tajnie prowadzonych, przedmio
tów, podlegających opłacie lub stanowiących przed· 
miot monopolu państwowego, orzeka się obok kon
fiskaty przedmiotów przestęps twa również konfiska
tę maszyn, narzę dzi i materjałów, służących do po
pełnienia przestępstwa. 

§ 2. Maszyny, narzędzia i materjały, służące do 
fabrykacji przedmiotów, objętych monopolem pań
stwowym, ulegną konfiskacie niezależnie od tego, czy 
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służyły, względnie były przeznaczone, do> popełnie
nia przestępstwa, jeśli jest zabroniony ich wyrób, 
sprz.edaż, rozpowsz,echnianie lub przechowywanie. 

Art. 19. Jeśli przedmiotu przestępstwa nie zdo
łano ująć, albo jego konfiskaty ze wz.ględu na słuszne 
roszczenia interwenjentów ,orzec nie można, wów
cza;s z,amiast konfiskaty orz,eka s ię obok kary, prze
widzianej z,a dane przestępstwo, dodatkową karę pie
niężną, w stosunku do ilości i wa1." to ś c i prz.edmiotu, 
określonej dokł,adn i e lub w przybliżeniu, względnie 
na :zasadach art. 13 § 3, 

Ro·z,dz i.a ł VI. 

Zamiana kary pieniężnej na areszt. 

Art. 20. § 1. Karę pieniężną zamienia się na 
areszt z'astępczy, licząc po 20 złot)1lch za jeden dzień, 

§ 2. Wł.adza orzekająca mo·że według słusznego 
swego uznania zmienić ustanowioną wyżej normę z,a
miany kary pieniężnej celem skrócenia ares.ztu, gdy
by dłuższe trwanie aresztu mo.gło zachwiać egzysten
cję gospodarczą skazanego albo gdyby z,achodz.iły 
wyjątkowo ważne ok,olkzności łagodzą<:.e (art. 31). 

§ 3. Kara ,are'sztu zastępczego nie może prze
kraic,z'ać dwóch lat i nie może być niższa od dwudzie
stu cz:terech godzin, 

Art. 21. Karę aresztu zastępczego wykonywa 
się w następujących przypadkach : 

l) jeśli ściągnięcie kary pien: ężnej z majątku 
i dochodów skazanego i odpowiedzialnego okazało 
się niemożliwem; 

2) jeśli prz,eprowaclzenie ściągnięcia wyma,g ało
by nieproporcjonalnie długiego czasu w stosunku do 
orz.ec:zonej kary, a zwłasz,cz a gdyby ściągnięcie nie
znacznej kary pieniężnej dało się uskutecznić jedy
nie drogą przymusowej sprzedaży nieruchomości; 

3) jeśli ściągnięcie kary p ieniężnej pozhawiłoby 
skazanego, wz:ględnie jego r o dz i.nę , środków utrzy
mania. 

Roz,dz,iał VII. 

Wymiar kar w razie zbiegu przestępstw. 

Art. 22. § 1.. W razie zhiegu prze'stępstw, pod
legających niniejs.z,ej ustawie, za każde z nich wymie
rza się karę pieniężną i konfiskaty osobno, tak, jak
by .zbieg przestępstw nie z.acho dz.ił. TiQ samo stosuje 
się do pr.z,esŁępstw, podlegających niniejszej ustawie, 
w razie ich zbiegu z, prz.estępstw,ami, ustawie tej nie 
podleg·a jąc .emi. 

§ 2, Postanowienia powyższe co do kary pienię
żnej mają zastosowanie równ~eż w przypadku, jeżeli 
czyn, zagrożony karą, podpada pod dwa lub więcej 
przepisów ustawowych, 

Roz.dział VIII, 

Wymiar kar w razie okoliczności Obciążających. 

Art. 23. § 1. Karę , ustanowioną w wielokrotno
ści stałej, można w przypadkach powtarzania tego 
samego przestępstwa lub też innych obciąża j ących 
okoliczności, wymierzać w podwyższonych wielokro
tnościach, jednakże nie powyżej podwójnej stałej wie
lokrotnośc i. 

§ 2, Ka'rę , ustanowioną w wielokrotności ska
lowej, można stopn iować jedynie w gr.ani cach usta
nowionej skali. 

Art. 24. Kto po dwukrotnem odcierpieniu ka
r y za przestępstwo, przewidziane w niniejszej usta
wie, a popełnione z winy umyślnej, dopuszcza się ta
kiegoż prz estępstwa w dągu pięciu lat od pierwsze
go ukarania za przestępstwo również z winy umyśl
nej, ten ulega obok kar, pr.zewidz.iany.ch za odnośne 
prz estępstwo, nadto karz.e aresztu od jednego mie
siąca do jednego roku, o ile pr.zepis szcz.ególny nie 
us tanawia za powrót do prz,estępstw,a kary surow
sz.ej , Przez odcierpienie kary rozumie się w tym wy
padku również Z1apłacenie kary pieniężnej w drodze 
dobr·owol.nego poddania się karze (art. 178 i nast.). 

Art. 25. Jeśli prz,estępstwa dopuszczono się 
w sposób zawodowy, przestępca , choćby z.a poprzed
nie dwa prz.estępstwa kary jeszcz.e nie odcierpiał, lub 
choćby wszystkie tr.zy prz.estępstwa były przedmio
tem łącznego r'oz.strzygnięcia, ulega obok kar, prze
widzianych za to przestępstwo, nadto karze aresztu 
od mie siąca do dwóch lat. 

Art. 26. Przepisy art. 24 - 25 nie mają zasto
sowania do przestępstw porządkowych. 

• Art. 27. § L Kto popełni przestępstwo, dzia
łając w porozumieniu i równocześnie z dwiema lub 
w,ięcej osobami, ten, w przypadku naruszenia prze
pisów, wymienionych vi art. 1 pod p, p, l i 12, ulega 
obok kar, prz.ewidzianych za odno·śne przestępstwo, 
nadto karze aresztu do jednego roku, 

§. 2, W przypadku naruszenia innych przepisów 
kara dodatkowa nie może prz.ekraczać sześciu mie
sięcy aresztu, wyr.z,eczenie z.aś jej zależy od swobod
nego uznania władzy orzekającej , 

§ 3, Przepisy powyższ,e nie mają zastosowania 
w tych przypadkach , w których .powszechne ustawy 
karn e za c,zyn tego rodzaju przewiduj ą kary surow
sze, 

Art. 28. Kto przy popelnieniu przestępstwa za
opatrw ny był w broń lub inne narzędz i e celem za
grożenia osobistemu bezpieczeństwu organów władzy, 
powolanych do prz.eciwdziałania prz.estępstwu , ulega 
obok kar, przewidzianych za to przestępstwo, nadto 
karze ,aresztu do s z eśc ,iu miesięcy, W razlie narusze
nia pr zepi,sów, wymienionych wart, l pod p, p. 1 i 12, 
kara ta może być podwyższona do jednego roku, 

Art. 29. § 1. Jeśli sprawca miał z.apewnioną 
z.e stro.ny osoby trz.eciej korzyść z przestępstwa na
wet na wypadek nieuclania się tegoż, lub też zapew
n·ione miał pokrycie strat, szkód i kosztów z popeł
nienia wynikłych, ulega obok kar, prz.ewidzi'anych 
za te prz estępstwa, nadto karze aresztu od dwóch do 
s ześc iu tygodni. 

§ 2. Osoba, która względem ' sprawcy zobo
wiązania powyższe zaciągnęla , utega obok kar za 
udz,iał w przestępstwie , także karze aresztu od dwóch 
do sześciu mi e s ięcy, 

§ 3, Jeśli straty i szkody, wynikłe z przestęp
stwa , ponieść miał a spólka, zawiązana przez dwie lub 
więcej osób celem s tałego popeł n iania pewnego ro
dzaju przestępstw, wtedy każdy ze wspóln ików, obok 
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kar Zl1 udział w przestępsiwi'e, ulega karze więzienia 
do trze,ch lat, o ile inne przepisy nie pr~ewi,dują za to 
surowsz,ej kary. 

Rozdział IX. 

Zbieg kar. 

Art. 30. W przypadku zbiegu kar pozbawie
nia wolności (także kar z art. 24 - 29) stosuje się 
przepisy powszechnego .pra wa karnego. w przedmio
cie łączenia k,ar w razie zbiegu przestęp·stw. 

Rozdział X. 

Nadzwyczajne łagodzenie kary. 

Art. 31. § 1. Jeżeli zachodzą wyjątkowo w,a
żne okoliczności, uzasadniające złagodz.enie kary, mo
żna karę pieniężną i karę pozbawienia wolności wy
mierzyć poniżej najniższego wymiaru, przewidzianego. 
w ustawie. 

§ 2. Z tych samych powodów można karę kon
fiiskaty z,astosować tylko do części prz,edmiotu prze
stępstwa, lub jej zaniechać, z wyjątkiem przypadku, 
kiedy chodzi o przedmiot, którego zwrot byłby naru
szeniem ustawowych zakazów. 

Art. 32. Przepisy prawa karnego powszech
nego w prz'edmiocie, unormowanym w poprz.edni~ ar
tykule, oraz w przedmiocie zawieszenia kary nie mają 
zastosowania do przestępstw, karanych według ni
ni'ejszej us:tawy. 

Rozdział XI. 

Odpowiedzialność osób trzecich. 

Art. 33. § 1. Na osobę, w której za s tępstwie 
skazany kierował przedsiębiorstwem przemysławem 
lub handlowem, albo załatwiał mne jej interesy, na
łożyć można odpowiedzialność za wymierzone skaza
nemu kary pi,eniężne i ,koszty postępowania ka.rnego. 

§ 2. Nałożenie takiej odpowiedzialiności ma ten 
skutek, że z majątku odpowiedzialne~go ściąga się ka
rę pi·eniężną i ~03Zty postępowania, jeśli ich n ie ścią~
niębo w całości lub 'w części od ska,zanego stoslowme 
do a rt. 21. 

Art. 34. Określoną wart. 33 odpowiedzialność 
nakłada się, jeśli istnieją łącznie następujące trzy 
warunki : 

1) jeśli przestępstwo popełniono w związku 
z wykonywaniem czynności, określonych wart. 33; 

2) jeśli przestępstwo nie należy do kategorji 
przestęps tw p orządkowych; 

3) jeśli osoba, w której zastępstwie skazany 
załatwiał interesy, osiągnęła choćby bezwiednie ko
rzyść z przestępst,wa, albo też, w przypadku usiłowa
nia prze s tępstwa, korzyść tę byłaby osiągnęła, gdy
by przestępstwo zostało dokonane. 

Art. 35. Przy istnieniu warunków, określo 
nych w poprzednim artykule pod 2) i 3), nałożyć mo
żna odpowiedzialność również na głowę rodziny z po
wodu przestępstw, popełnionych przez żyjącego we 
wspólności małżeńskiej małżonka lub przez iąnych 
członków rodziny w związku z wykonywaniem inte
resów, przez głowę rodziny wyraźnie zleconych, lub 
zwykle w jej zastępst,wie wykonywanych. 

Art. 36. § 1. Jeżeli zachodzą warunki, wy
szczególnione wart. 33 i 34, można nałożyć odpo
wiedzialność tak na osobę prawną, jak również na 
kilka osób za jedno i to samo przestępstwo, a to na 
każdą z tych osób w takim zakresie, w jakim istnie
ją warunki, uzasadniające odpowiedzialność; można 
również orzec odpowiedzialność solidarną, jeśli nie 
da się ściśle ustalić udziału poszczególnych odpowie
dzialnych w korzyści, osiągniętej z przestępstwa, lub 
ustalenie takie wymagałoby niestosunkowo znacznej 
straty czasu lub niestosunkowo znacznych kosztów. 

§ 2. W razie skazania więcej osób za jedno i to 
samo przestępstwo, nie można na żadną z tych osób, 
poza wymierzoną jej karą, nałożyć odpowiedzialno
ści za kary pieniężne i koszty postępowania, nałożo
ne za to samo przestępstwo innym skazanym. 

§ 3. Oskarżonego (obwinionego) uniewinnione
go można uznać za odpowiedzialnego w charakterze 
osoby trzeciej . 

Art. 37. Z powodów, zasługujących na uwzglę
dnienie, może władza orzekająca zaniechać w całości 
lub w cżęści nałożenia odpowiedzialności, a nato
miast orzec wykonanie na skazanym kary aresztu 
zastępczego. Należy w szczególności uwzględnić, 
w miarę możności, rozmiar korzyści, płynącej z prze
stępstwa, oraz stosunki majątkowe odpowiedzial
nego . 

Art. 38. W razie śmierci skazanego lub odpo
wiedzialnego przed uprawomocnieniem się wyroku, 
względnie orzeczenia karnego, odpowiedzialność 
gaśnie. 

Art. 39. Nie ulegają odpowiedzialności w cha
rakterze osób trzecich osoby nieletnie i zostające 
pod kuratelą. 

Rozdział XII. 

Przedawnienie. 

Art. 40. § 1. Przedawnienie ścigania następu
je, jeśli postępowania karnego nie wszczęto, w okre
sie: 

1) trzechletnim przy wszystkich przestęp
stwach, podlegających niniejszej ustawie, z wyjąt
kiem przestępstw porządkowych, i 

2) jednorocznym przy przestępstwach porząd
kowych. 

§ 2. Za wszczęcie postępowania karnego uwa
ża się jakąkolwiek czynność władzy skarbowej lub 
sądowej, podjętą celem ustalenia przestępstwa. 

§ 3. Okres przedawnienia liczy się od dnia po
pełnienia przestępstwa . 

Art. 41. § 1. Mimo wszczętego już postępo
wania nie można w żadnej instancji wydać ani wy
roku skazującego, ani skazującego orzeczenia kar
nego, jeśli od dnia popełnienia przestępstwa upłynę
ły potrójne okresy, podane w poprzednim artykule 
dla przedawnienia ścigania. 

§ 2. Przepis ten nie ma zastosowania w postę
powaniu kasacyjnem. 

Art. 42. § 1. Mimo wydanego wyroku lub 
orzeczenia kara nie może być wykonana, jeśli przed 

. upływem podwójnych okresów, wymienionych w 



Nr.· 34. Dziennik Ustaw. Poz. -3=5. 563 

art. 40, licząc od dnia wydania wyroku lub orzecze
ma, nie rozpoczęto wykonania k ary. 

§ 2. W tym przypadku gaśnie też odpowie
dzialnośc w charak terze osoby trzeciej , chyba, że 
kary nie wykonano z powodu nieobecności skaza
nego w baju. 

Art. 43. § l. Poza pos tanowicni a:r.i art. 40 -
42 przedawnienie ani nie zależy od żadnych innych 
warunków, ani nie ulega zawieszeniu (wstrzymaniu) 
lub przerwie z innych powodów. 

§ 2. Przedawnienie umarza wszelkie kary, -i;d-: 
nak przedmioty, których zwrot byłby naruszeniem 
zakazów ustawowych, ulegną konfiskacie mimo prze
dawn ienia . . 

Rozdział XIII. 

Umorzenie kar w razie śmierci przestępcy. 

Art. 44. § t. Smierć przestępcy umarza wszel
kie kary, jednak kara pieniężna obciąża spade~ ~o 
nim w razie śmierci skazanego po uprawomocmemu 
się wyrol\U. 

§- 2. Konfiskata przedmiotu przestępstwa na
stąpi mimo śmi erci przestępcy. 

Dział II. 

Po~tanowienia szczególne. 

Rozdział I. 

Kary za naruszenie przepisów o opia tach ceinych 
i obrocie towarowym z zagranic'ł (a rt. 1 p. 1). 

Art. 45. Kto jakiekolwiek przedmioty wpro
wadz i z zagranicy na obszar Państwa Polskiego, wy
prowadzi z tegoż obszaru zagranicę albo wreszcie 
przewiezie przez tenże obszar z jednego obcego pań
stwa na drugie obce państwo bez uiszczenia należ
ności celnych przywozowych, wywozowych lub prze
wozowych - u lega karze: 

1) czterokrotnych należności celnych od przed
mioŁów, co do których niema zakazu przywozu, wy
wo zu lub przewozu ; 

2) pięciokrotnych należności celnych od p rzed
mio tów, na których przywóz, wywóz lub przewóz po
trzebne jest zezwolenie władzy, w danym przypad- · 
ku nie uzyskane, 

a ponadto w obu wypadkach ka rze konfiskaty 
prze~miotu przestępstwa. 

Art. 46. Kto .naruszy zakaz przywozu, wywo
zu lub przewozu takich przedmiotów, co do których 
nie ma ustanowionego cła, ulega karze pieniężnej w 
wysokości dwuk rotnej wartości przedmiotów prze
s tępstwa oraz karze konfiskaty tych przedmio tów. 

Art. 47. § 1. Kto_ przez niezgodne z rzeczywi
stością zgłoszenie przedmiotów do. odprawy celnej 
lub przez w prowadzen ie na polsk i obszar celny tych 
przedmiotów po dokonanej odprawie naruszył za
k az p rzywozu, chociażby w danym wypadku uszczu
plenie należności celnych nie nastąpiJo, · ulegnie ka
rze pieniężnej vi wysokości czterokrotnych nal eżno
sd celnych od tych priedmiotów, o ile zaś przedmiot 
jest wolny od cła - dwukrotnej jego wartości, a po-

nadto wabu wypadkach karze k onfisk:dy prze'dmie 
tów przestęp~twa. 

§ 2. Te j samej karze ulega ten, kto umyślnie 
towaru, zwolnionego od cia . albo odprawionego z za
stosowaniem ulgi celnej do ściśle określonego celu 
lub z pew'lt:mi warunl;ami, używa do innego celu 
lilb nie zachowuje p rzepisanych warunków. 

§ 3. Kto celem uzyskania nienaleinego zwrolu 
cia, względnie uzyskania wyższej kwoty zwrotu cła 
" niżeli tej, klóraby w rzeczywistości przypadała, de
ldaruje lo war w urzędzie celnym niez godnie z istot
nym stanem rzeczy, ul~ga karze pieniężnej w wyso 
kości dziesięciokrotnej otrzymanej lub żądanej 
kwoty. 

Art. ·18. Za nrrruszenie zakazu przywozu 
(art. 47 § 1) uważa si~ również zgłoszenie do od
prawy celnej lllb wprowadzenie na obszar Państwa 
Polskiego po dokonanej odprawie celnej: 1) przed
miotów, wprowadzanych na podstawie uzyskanego 
zezwolenia, a nie odpowi3.dających co do kraju ich 
pcchodzenia warunkom lego zezwolenia, 2} przed
miotów, wprowadzanych celem ominięcia zakazu na 
podstawie dokumentów, określających !<raj pocho
dzenia nie zgodnie z rzeczywistością· 

Art. 49. § 1. Jeżeli niezgodne z rzeczywisto~ 
ścią zadeklarowanie przedmiotu w urzędzie celnym 
spowodowało lub spowodować mogło nieprawidło
wy pod względem jakościowym lub ilościowym ·wy
nik odprawy cel nej, nastąpiło jednak z winy nieu
myślnej, ka rę pieniężną orzeka się w wysokości po
łowy wymiaru, ustanowicnego wart. 45, 46 lub 47. 

§ 2. W wypadku, jeżeli niezgodM z rzeczywi
slością zadek larowanie przedmiotu nastąpiło bez 
us talenia winy deklarującego, orzeka się karę pie 
niężną w wysokości od dwudziestu do dwóch tysię
cy złotych. 

§ 3. W wypadkach, przewidzianych w artyku 
le niniejszym, konfiskaty przedmio tu wcale się nie 
orzeka, bez ujmy wszakże dla ograniczeń wolnego 
obrotu. 

§ 4. W wypadkach, przewidz-ianych w § 2 ni 
niejszego artykułu, kary aresztu zastępczego nie 
orzeka się, natomiast zabezpiecza się wymierzoną 
karę na odpow':edniej części lub całości nieprawidło 
wo zgłoszonego pczedmiolu. 

Art. 50_ Jeśli deklaracja jest tylko w części 
nieprawdziwą, orzeka się karę czy to pieniężną, czy 
też konfiskaty w stosunku do tej części przedmiott! , 
którą nieprawdziwie zadeklarowano. 

Art . 51. Poza przypadkami, ok~eś\'onemi 
wart. 45 - 50, winni naruszenia przepisów co· do : 
opłat celnych i obrotu towarowego z zagranicą ule
gają karze pieniężnej porządkowej od dwudziestu·do· 
dwóch tysięcy złotych. 

Art. 52. Należnośćc.e lną , mającą· stanowk pod· 
sławę wymiaru kary pieniężnej , oblicza się według 
łych samych znsad, jakie stosuje się przy ocleniu 
przedmiotu, jednak bez doliczenia opłat dodatko
wych, jako to: manipulacyjnych, składowych, staty 
stycznych i t. d. 



564 Dziermik Ustaw. Poz. 355. Nr. 34. 

Art. 53. Przy przedmiotach, stanowiących 
przedmiot monopolu państwowego lub też podlegają
cych podatkowi, przyjmuje się za podstawę oblicze
nia kary pieniężnej, prócz opłat celnych, ponadto 
należne podatki, względriie cpłaty przy zastosowa
niu art. 14. 

Art. 54. Winni naruszenia przepisów b staty
s tyce celnej ulegają w każdym wypadku, a więc 
również w razie uchylenia się od uiszczenia · opłaty 
statystycznej karze pieniężnej według art. 51. 

Art. 55. Winni naruszenia postanowień rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 paź
dziernika 1927 r. o sztucznych środkach słodzących 
(Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 797) ulegają oprócz kar 
majątkowych, wyżej przewidzianych (art.. 45 i na~t:l, 
również karze ares ztu od dwóch tygodm doszesclU 
miesięcy. 

. Art. 56. Postanowienia poprzednich artykułów 
nie uchybiają w niczem postanowieniom rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grud
nia 1927 r. o granicach Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 117, 
poz. 996) ani co do skutków kar za przemytnictw.o 
(wydalenie z pasa granicznego), ani też co do właŚCI
wości władz, powołanych do orzekania tych 
skutków. 

Roz dział II . 

Kary za naruszenie przepIsowomonopolu tytonio
wym (art.lp. :z). 

a) Niedozwolona uprawa tytoniu. 

Art. 57. § 1. Winni niedozwolonej uprawy .ty
toniu, jeśli zbioru jeszcze nie dokonano, ulegają ka 
rze pieniężnej w wysokości od pięciu do dwudziestu 
złotych za każdy metr kwadratowy uprawionej be~ 
upoważnienia przestrzeni gruntu, przyczem ułamkI 
metra liczy się za cały metr. Obojętne jest przytem, 
czy grunt obsiano nasieniem tytoniowem, czy też 
na gruncie posadzono sadzonki rośliny tytoniowej . 
Niezależnie od orzeczenia kary pieniężnej , władza 
dokona zniszczenia całej plantacji w sposób, jaki 
uzna za stosowny. 
. .. § 2. Jeżeli iytoń posiano, względnie posadzono 
pomiędzy innemi roślinami, w takim razie za podsta> 
wę obliczenia kary przyjmuje się w przybliżeniu ta
ką przestrzeń gruntu, jakiej musianoby użyć do za
siania lub zasadzenia tej samej ilości samego tylko 
tytoniu, licząc cztery krzewy rośliny tytoniowej na 
jeden metr kwadratowy przestrzeni gruntu. 

§ 3. Winni pielęgnowania rośliny tytoniowej, 
która wyrosła choć jej nie posiano, an i też posadzo
no, ulegają karom z § l, obniżonym do połowy. 

§ 4. Nie ulega ukaraniu ten, kto zniszczył plan
tację zanim władza o niej się dowiedziała. 

Art. 58. § 1. Jeśli winny niedozwolonej upr a . 
wy tytoniu (art. 57 § 1) posiadał warunki do uzyska
niapozwolenia na uprawę, o pozwolenie się jednak 
nie postarał, może właściwa władza pozwolenia te 
go dodatkowo udzielić , a wówczas ulega plant a tor 
karze nie wyższej, n i ż po ł owa ustanowionej w rze
czonym artykule kary, i po jej z l ożeniu stosuje s ię 

do niego te same przepisy, jakie obowiązują co do 
plantatorów upoważnionych. 

§ 2. Gdyby dodatkowego pozwolenia udzielo
no tylko co do części obsianej lub obsadzonej tyto
niem przestrzeni, wówczas wymierza się karę wedle 
§ 1 tylko co do przestrzeni, pozwoleniem objętej, 
a co do reszty przestrzeni wymierza się karę wedle 
art. 57. 

Art. 59. § 1. Jeśli dokonano zbioru tytoniu, 
uprawianego bez zezwolenia, a rozmiar przestrzeni 
gruntu, obsadzonego (obsianego tytoniem, można 
będzie stwierdzi ć, wówczas winni ulegają karze pie
ni ężnej w wysokości od dziesięciu do trzydziestu 
złotych za każdy metr kwadratowy gruntu, przyczem 
ułamki metra liczy się za cały metr. 

§ 2. Jeżeli rozmiaru plantacji nie można hę
dzie stwierdzić, karę wymierza się wówczas od wa
gi zebranego tytoniu w wysokości od stu do dwustu 
pięćdziesięciu złotych od każdego, choćby niepeł
nego kilograma. 

§ 3. W obu powyższych przypadkach tytoń 
ulega konfiskacie. 

Art. 60. Uprawę tytoniu przez upoważnionego 
plantatora na innym gruncie, niż wymieniony w do
kumencie koncesyjnym, lub z innego nasienia, aniżeli 
dostarczone lub wskazane przez organa Państwowe
go Monopolu Tytoniowego, uważa się za niedozwo
loną. 

Art. 61. Upoważniony plantator, który wypro
dukowany przez siebie surowiec odstępuje osobom 
trzecim lub zatrzymuje po wyznaczonym mu termi
nie dostawy do własnego użytku lub celem odstą
pienia osobom trzecim, ulega karze pieniężnej w wy
sokości od stu do dwustu pięćdziesięciu złotych od 
każdego. choćby niepełnego kilograma tytoniu oraz 
karze aresztu do sześciu miesięcy. Tytoń ulega kon
fiskacie. 

Art. 62. Za sprawcę naruszenia przepisów 
o uprawie tytoniu uważa się właściciela albo dzier
żawcę, lub użytkownika gruntu, na którym ujawnio
no rośliny tytoniowe, chyba że winę uprawy tytoniu, 
względnie pielęgnowania rośliny tytoniowej, która 
wyrosła, choć jej nie posiano ani posadzono, komu 
innemu przypisać należy. 

Art. 63. Winni bezprawnego posiadania, względ
nie przechowywania surowca tytonio,wego, ulegają 
karze pieniężnej w wysoko ści od stu do dwustu pięć
dziesięciu złotych od każdego, choćby niepełnego, 
kilograma oraz karze konfiskaty surowca. 

Art. 64. Za wszelkie inne naruszenia przepi
sów, dotyczących czy to uprawy, czy przechowania 
lub odstawienia surowca tytoniowego do wyznaczo
nych miejsc dostawy, ulega upoważniony plantator 
karze pieniężnej porządkowej od dwudziestu do pię
ciuset złotych. 

b) Naruszenie przepisów o obrocie towarowym z za
dranica i z Wolnem Mias lem Gdańskiem w związku 
'" z pr~ywozem, wywozem i przewozem tytoniu. 

Art. 65. Winni naruszenia przepisów o obrocie 
towarowym z zagra nic ą lub z Wolnem Miastem Gdań-
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skiem w zwia,z ku z p rzywoz em , wywozem lub prze
wozem czy to surowca, czy w yrobów tytoniowych, 
u lcgaiq ka rom, ustanowio nym za te naruszenia co do 
innych towarów (art. 45 i nast. oraz ar t. 133 - 135). 

Art 66. Kto nabywa, zbywa lub p osiada suro
w iec tytonie \vy lub wyroby tytoniowe zagranicznego 
pochodze nia , ulega karze stosownie do przepisów 
art. 45 i nasL, jeśli nie może wykazać, że nabycie 
j zbycie nastąpiło z zachowaniem warunków, okre
ślonych w ustawie o mon opolu tytoniowym. 

c) Niedozwolone wyt v"r arzanie lub przerabianie wy
robów tytonio wyc h oraz ich sp rzedaż . 

Art. 67. § 1. \'X/in ni nicdozwoionego wytwarza
nia wyrobów tyto.niowych z surowca lub niedozwo
lonego dalszego grzerabia nia g81owy'ch' JUŻ wyrobów 
tytoniowych, lub s przedaży tych wyrobów, ulegają 
ka rze pieniężnej w wys~)koś ci lysia,ca złotych od ki
lograma gotowych już w yrobów i od przygotowane
go materiału oraz karze konfiskaty tych przedmio
tów, a nadto k arze aresztu od tygodnia do sześciu 
miesięcy . . 

§ 2. Winni ,,';:'ytwarzania wyrobów tytoniowych 
za wynagrodzeniem, na zamów,jenie i na rachunek in
nych osób z tytoniu, dostarczonego na ten cel przez 
te osoby, ulegaj ą lw rze pieniężnej, wyżej przewi
dzianej. 

§ 3. Takiejże k arze ule gają winni nabywania 
wyrobów tytoniowych, pochodzących z prywatnej 
fabrykacji. 

d) Naruszenie przeplSOW o sprzedaży wyrobów ty
toniowych r z ądowej fabrykacj i. 

Art. 68. § 1. Osoby, winn e s p rz edaży wyro
bów tytoniowych monopolowych, jeśli nie posiadają 
J la sprzedaż pozwolenia władzy skarbowej, ulegają 
karze pieniężnej w wysokości od dwudzies tu do pię
ciuset złolych oraz karze konfiska ly ujętych 
wyrobów. 
, § 2. Według tych samych zasad ulega k arze 
nabywca wyrobów mOllopolowych, o ile wiedział, 
że sprzedający nie ma po zwolenia na sprzedaż. 

§ 3. Pod przepisy te nie podpadają wypadki, 
gdy sprzedaż prowadzona jest na zasadzie pozwole
n ia, jednak nie na rachunek osoby, któ rej pozwolenia 
udzielono. W wypadk ach t akich wymierza się karę 
według art. 76. . 

Art. 69. Upoważniony sprzedawca w yrobów 
tytoniowych, k tóry sprz8ch je je po cenie wyższe j niż 
taryfowa, ulega ka rze pienięinej w wysokości od 
pięćdzie si ęcio do stok rotnej pobranej, wzgl~dn i e żą
danej nadwyżki. 

Art. 70. Upoważn i ony sprzedawca wyrobów 
tytoniowych, który albo zmniejsza zawartą w opa
kowaniu ilość sztuk lub wagę wyrobów, albo zmie
nia jakość wyrobów w opakowaniu, ulega karze 
pieniężne j od pięćdzie s i ęciu do trzech tysięcy złotych 
i karze konfiskaty przedmiotu przestępstwa nieza
l eżnie od odpowied zialnośc i z powszechnej ustawy 
karne j. 

Ar t. 71. \Xlinni na ruszenia innych przepisów 
o k oncesjonowan ej sprzedaży wyrobów ty toniowych 

ulegają karze piemęznej porządkowej od dziesięciu 
do trzystu złotych. 

e) Niezgłoszenie zapasów w razie podwyższenia ce
ny wyrobów tytoniowych. 

Art. 72. Winni niezgłoszenia zapasów, od któ
rych należała się dopłat a różnicy cen pomiędzy do
tychczasową a podwyższoną ceną wyrobów tytonio
wych, ulegają karze pieniężnej w wysokości cztero
krotnej przypadającej od niezgłoszonych wyrobów 
dopłaty różnicy tych cen, oraz karze konfiskaty za
tajonych wyrobów. 

f) Inne naruszenia ustawy o monopolu tytoniowym. 

Art. 73. Winni wyprowadzenia z fabryki lub 
ze skiadu monopolowego surowca tytoniowego lub • 
wyrobów tytoniowych w sposób, powodujący dla 
Skarbu Państwa utratę należnego zysku monopolo
wego, ulegają karze pieniężnej w wysokości dwu
krotnej wartości tego surowca, względnie wyrobów, 
eraz karze konfiskaty tych przedmiotów. 

Art. 74. Winni gromadzenia wyrobów tytonio
wych ponad normę, ustanowioną przez Ministra 
Skarbu, ulega j ą karze konfiskaty zapasów, przekra-
czających normę. . 

Art. 75. Winni wytwarzania, zbycia lub naby· 
cia surogatów tytoniowych bez uzyskania przepisa
nego pozwolenia ulegają karze pieniężnej w wysoko
ści do jednokrotnej wartości tych surogatów oraz ka
rze konfiskaty przedmiotu przestępstwa . 

Art. 76. Winni naruszenia innych przeplSOW 
ustawy o monopolu tytoniowym oraz wydanych na 
jej podstawie rozporządzeń ulegają karze pieniężnej 

. porządkowej od dwudziestu do dwóch tysięcy z ł o 
tych. 

Rozd.ział III. 

Kary za naruszenie przepisów o monopolu spiry
tusowym (art. 1. p. 3). 

a) Potajemny wyrób spirytusu (tajne gorzelnictwo). 

:Art. 77. Wyrób spirytusu uważa się za po ta
jemny, jeśli prowadzony jest bez zezwolenia właści
wej władzy. 

Art. 78. § 1. Winni. potajemnego wyrobu spi
rytusu ulegają karze pieniężne j od dwóch tysięcy do 
d?:iesięciu tysięcy zł o tych i karze więzienia od mie
siąca do jednego roku braz karze konfiskaty spi
rytusu. 

§ 2. W wypadkach zarobkowego popełnienia 
tego przestępstwa albo istnienia okoliczności obciąża
jących, przewidzianych wart. 24, 25, 27 i 28, wymie 
rza się obok kary konfiskaty spirytusu karę pienięż
ną w wysokości od dwudziestu tysięcy do pięciuset 
tysięcy złotych i karę więzienia od sześciu miesięcy 
do dwóch lat. Kary, przewidziane wart. 24, 25, 27 
i 28, nie mają w tym przypadku zas tosowania. 

§ 3. Karom, przewidzianym w § 2, ulegają rów
Ilież osoby, winne sprzedaży spi ry tusu, wyrobionego 
potajemnie, jeśli działają z winy umyślnej. 
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§ 4, Winni świadomego nabycia) posiaclą-nia lub 
przechowywania spirytusu, pochodzącego z , p ota 
jemnego wyrobu, ulegają k arze pieniężne j od dwustu 
do trzech tysięcy złotych i karze k onfisk a ty spiry 
[ust!. 

G) Zatajenie ilości wyrobion ego lub oczyszcw!lego 
. spirytusu, 

Ad. 79. Zataj enie ilości wyrobionego, względ
nie o::zyszczonego spirytusu zachodzi w' następują
cych ~rzypadkach: 

1) jeśli w miejscach wyrobu lub przerobu, w 
których ustawiony jest przyrząd kontrolno-mierni
czy, bądź spowodowano w jakikolwiek sposób 

. Tego wadliwe działanie, bądź też z wadliwego działa
nia tego przyrządu świadomie korzystano; 

2) jeśli w miejscach wyrobu lub przerobu spi
rytusu odprowadzono płyny lub pary ' alkoholowe w 
zamiarze uchylenia wyprodukowanego; względnie 
oczyszczonego spirytusu od zaliczenia na przychód 
produkc~ ; . 

3) jeśli do książki kon troli zamiast i!o~ci spi
rytusu, rzeczywiście otrzymanej z aparatu odpędo
wego, zapisano ilość mniejszą, 

Art. 80. Winni zatajenia ilości wyrobionego, 
względnie oczyszczonego spirytusu, ulegają w wy
padkach, określonych wart, 79, karze pieniężnej od 
dwóch tysięcy do stu ty~ięcy złotych oraz karze kon
fiskaty spirytusu, ww:ypadkach zaś, określonych pod 
p: p, 1 i 2 art. 79, nadto karze aresztu od ,miesiąca do 
sześciu miesięcy. 

cl Potajemne wydawanie i wyprowadzanie spirytusu 
z gorzelni, z zakładu rektyfikacyjnego lub Z wolnego 

składu, 

. Art. 81. Wyda.wanie i wyprowadzanie ' spirytu-
su z miejsca wyrobu, przerobu i magazyriówaniauwa
ża się za pótajemne, jeśli nastąpiło bez, dopełnienia 
przepisanych warunków lubwogóle ' bezprawnie, 
a nie zachodzi przytem żaden z przypadków, określo
nych wart. 79. 

" Art. 82 • . § 1. Winni potajemnego wydania lub 
wyprowadzenia spirytusu (art. 81) ulegają karze pie
niężnej w wysokości pięciokrotnej przypadającej od 
tego spirytusu opłaty skarbowej, co najmniej jednak 
VI kwocie stu złotych, oraz karze kon.fiskaty spiry
tuśu, 

. '§ 2, Za opłatę skarbową uważa się w tym 
przypadku opłatę, ustanowioną przez M.inistra Skar
bu dla spirytusu, zużywanego w granicach Państwa, 

d) Usunięcie nieopodatkowanego spirytusu w czasie 
transportu. 

Art. 83. Winni usunięcia w czasie przewozu 
spirytusu, obciążonego należnością monopolową, ule
gają karze pieniężnej w wysokości pięciokrotnej 

. przypadającej od usuniętego spirytusu .opłaty skarbo
wej oraz karze konfiskaty spirytusu. Przepis art . 82 
§ 2 ma tu odpowiednie zastosowanie. 

el N anis zen le : pi:zepisow~obroci·etowarowymi :z~~ 
granicą lub 7~ Wolnem Miastem.Gdańskiem Wzviia'z
k u zprzywoz'e!11 r wywozem lubprz ewo zem s pirytu~l.i. 

Art. 84. \}V'inni naruszenia prze pisów o obrocie 
towaro wym z z agranicą lub z Wolnem Miastem 
Gdańsk iem vv związku z p :-zywozem, wywozem iub 
p rzewozem spirytusu albo jego przetworów ulegają 
k arom, uslanowionymza to naruszenie co do in
nych t owarów (art. 45 i nast. oraz art. 133 - 135), 
p1~zyczem w wypadkach art, 53 za podstawę wy
mIaru kary przyjmuje się prócz opłaty celnej opłatę 
skarbową, ustanowioną przez Ministra Skarbu dla 
spirytusu, sprowadzonego z zagranicy, 

f) Niedozwolone użycie spirytusu . 

Art. 85. Winni użycia spirytusu w sposób, 
uza,sadniają cy p,Obranie przez Skarb Państwa wyż
szeJ c~ny monopolowej, niż ta, jaką faktycznie przy 
nabycIU zapłacono, ulegają karze pieniężnej od pię
ci? do dwudziestokrotnej różnicy w cenie całej, uży
teJ w ten sposób ilości, a nadto karze konfiskaty spi
rytusu, 

Art. 86. § 1. Winni niedozwolonego wydziele
nia spirytusu z .. ogólnej masy skażonego spirytusu lub 
z wyrobów, do których użyto skażonego spirytus'tl, 
jako surowca, jak również winni niedozwolonego do
dawania do skażonego spirytusu środków, mogących 
zmniejszyć lub ukryć działanie środka skażającego 
pod względem smaku, zapachu lub zabarwienia, ule
gają karze pieniężnej od dwóch tysięcy do dwudzie
stu tysięcy złotych i karze więzienia od miesiąca 
do jednego roku oraz karze konfiskaty spirytusu. 

§ 2. W p1"zypadkach zarobkowego popełnienia 
tego przestępstwa albo isin:ienia okoliczności obcią
żających, prze~idzianych wart. 24, 25, 27 i 28, win
ni ulegają obok kary konfiskaty spirytusu karze pie
niężnej w wysokości od dwudziestu tysięcy do pię
ciuset tysięcy złotych, oraz karze więzienia od sze
ściu miesięcy do dwóch lat. Kary, przewidziane 
wart. 24, 25, 27 i 28, nie mają w tym przypadku za
stosowania, 

§ 3. Karom, przewidzianym w § 2, ulegają win
ni sprzedaży spirytusu, wydzielonego lub zmienio
nego w sposób, wskazany w § 1. 

§ 4, Winn~ posiadania, względnie przechowywa
nia spirytusu wydzielonego lub zmienionego w spo
sób wyżej wskazany, ulegają karze pieniężnej od 
dwustu do pięeiu tysięcy złotych i karze konfiskaty 
tego spirytusu. . 

Art. 87. Winni uzyskania lub żądania od Skar
bu Państwa nienależnego zwrotu opłaty skarbowej 
za wywiezione rzekomo zagranicę wyroby spirytuso
we, ulegają .karze w wysokości dziesięciokrotnej 
otrzymanej lub żądanej kwoty, oraz karze konfiska
ty tych wyrobó,w. 

g) Inne uszczuplenia dochodu, zastrzeżonego Skar
bowi Państwa. 

Art. 88. . Winni uszczuplenia dochodu, żastrze 6 

żon ego Skarbowi Państwa przepisami o monopolu 
spirytusowym, w jakikolwiek inny sposób, niż okre
ślone wart. 77 -- 87, ulegają karze pieniężnej w wy-
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sokosci czlerokrotnej. uszcwplcnci lub narażonej na 
uszczuplenie opłaty skarbowej od sp irytusu , w1.ględ
nie podatku od drożdży prasowanych lub kwr.slI 
octowego, oraz karze konfiskaly spirytusu, drożelży 
lub kwasu octowego. 

h) Niedoniesienie o nie;;rawi.dlowem dzia ł a niu kon
trolnego apara tu mierniczego. 

Art. 89. § 1. Winni zaniedbani<l obowiązKu do· 
niesienia o ni epraw id łowem dział aniu ustawionego 
w gorzelni lub zak ła dzie rektyfikacyjnym kontrolne
go aparatu mierniczego ulegają karze pieniężnej po
rządkowej w wysokości od pięciuset do trzech tysię ' 
cy złotych . 

§ 2. Przepis ten nic ma Z;Js!osowania w przy· 
padkach, gdy zachodz~ znamiona przestępstwa 
z ar t. 79 p. 1 i z art. BQ. 

i) Naruszenia urzędowcgo z<lmknięcia. 

Art. 90. § 1. Za przestępstwo uważa się niety]· 
ko naruszenie urzędowego zamknięcia, ale również 
niedopelnienie obowiązku doniesienia o takiem naru' 
szeniu, powstałem czy lo z winy innej osoby, czy to 
wsku tek wydarzenia przypadkowego. 

§ 2. W inni naruszenia urzędowego zamknięcia 
ulegają ka rze pieniężnej porządkowej w wysokości 
od pięćd z i esięciu do pięciuset zł otych, zaś winni nie
doniesienia o takiem naruszeniu karze porządkowej 
od dwudziestu do dwustu złotych. 

§ 3. Kar tych nie orzeka się w przypadkach, 
gdy zachodzą znamiona przes tępstwa uszczuplenia 
doc hodu, zastrzeżon.ego Skarbowi Państwa prze pisa
mi o monopolu spirytusowym, 

jJ Zaniedbanie w prowadzeniu ksiąg. 

Art. 91. § 1. Winni zaniedbania w prowadze
n iu ksiąg w miejscach wyrobu, przerob u i magazyno
w ania spirytusu, poddanych kontroli .skarbowej na 
p odstawie przepisów o monopolu spirytusowym, ule 
gają karze pie n iężnej porządkowej w wypadkach, 
wskazujących na winę umyślną osoby odpowiedzial 
ne j za prowadzenie ksiąg, w wysokości od p i ęćdzie
s ięciu do pięciuset złotych, w innych zaś przypad
kach w wysokości od dw udziest u do dwustu złotych. 

§ 2. Jeśli ' w księgach uwidoczniono okolicz
ności, niezgodne z rzeczywistością, w celu ułatwie
nia . lub ukrycia 'innego przestępstwa skarbowego, 
zagrożonego surowszą karą, wówczas w przypadku 
skazania za to przestępstwo nie stosuje się postano
wień § 1, natomiast uwidocznienie w księdze oko
liczności, niezgodnych z rzeczywistością, uważa się 
przy wymiarze kary za o}wliczność, szczególnie ob
ciążającą. 

k) Nieupoważnióna lub niezgodna z przepisami 
sprzedaż napojów alkoholowych, 

Art. 92. § 1.'- Winni sprzedażY: ~1VlPojów spity
tusowych bez zezwolenia władzy sl{'a~rbowej u l ega j ą 
ka rze a-resztu od. ,. lednego do sześciq }lliesięcy oraz 
karze konfiskaty przedmiotów przesfępstwa. W wy
padkach, zasługujących na wyjątkowe uwzgl ędnie 
nie, można zastośować ka ry pienidne -w granicach 
od dwustu do dwóch tysięcy złotych,>-ńieza l eżnie od 
konfiskaty. . 

. §~. Winni sprzedaży napojów sp irytusowych 
!l!€zgod01c z warunkami udzielonego zezwolen ia ule
gają ka rle pienięin('j porzildko \vci od pi~ćdziesięciu 
do l ys iiłca ;do tych. 

Art. 93. Przestępstwa, określone wart. 92, nie 
podlegają osobnej karze według: uslawy z dnia 
21 marca 1931 l". o ograniczeniach w sprzedaży, po' 
dawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (prze· 
~iw~lkoholowaJ (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 423]. z wy
F!tklem osobnego ukarania za naruszenie zakazów, 
Llstc:.nowionych w myśl art. 4, B i 11 ust. 2 rzeczonej 
ustawy. 

A r t. 94. Winni sprzedaży napojów spirytuso
wych O zawarlości alkoholu , przek ra czającej dozwo 
lGną maksymalną albo minimalną granicę, albo też 
sprzedaży tych napo jów w innym stanie, niż wy pu
szczone zostały przez Dyrekcję Monopol u Spirytuso
wego lub przez fabrykę, ulegają karze pienię~nej 
w wysokości od pięćdziesięciu do trzec h tysięcy zło
tych Graz karze konfiskaty tych na pojów niezależnie 
od odpowiedzialności z powszechnej ustawy karnej. 

A rt. 95. Winni przechowywania napojów alko
holowych w zak ł adach handlowych, nie posiadają
cych uprawnienia do sprzedaży tyc h napojów, ule· 
gają karze pieniężnej porządkowej od dziesięciu do 
dwustu złotych. 

Art. 96. Winni sprzedaży czyst ycn wódek mo
nopolowych po cenach wyższych od cen, ustalonych 
przez Ministra Skarbu. ulegają karze piemężnej 
w wysokości od pięćd ziesięciokrotnej do stokrotnej 
pobranej lub żądanej nadwyżki. 

I) Naruszenie przepisów, dotycząc\'ch przyrządów 
odpędowych. . 

Art. 97. Winni nieuczynienia zadość przepisom 
art. ~5 rqzporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dma 26 marca 1927 r. o monopolu spi rytusowym 
~Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 289), dotyczącym wyrobu 
1 obr?tu przyrządów odpędowych oraz skraplaczy, 
ulegają karze pieniężnej porządkowej od dziesięciu 
do czterystu z ło tych. 

Art. 98. Winn i bezprawnego wyrobu, zbywania 
lub nabywania pod jakąkolwiek nazwą przyrządów 
lub urządzeń , służących do pędzenia sp~rytusu, tu
dzież udzielenia wskazówek o wyrobie takich przy· 
rządów i urządzeń, lub o sposobie pędzenia w nich 
spirytusu ulegają karze pieniężnej od dwustu do 
dwóch tysięcy złotych i ka rze aresztu od dwóch ty
godn i do trzech miesięcy oraz karze konfiskaty po
wyższych przedmiotów. 

m) Narusz~~ie innych, nie o,kre~lonych wyzej, 
pi sów o monopolu spiry t~sowym. 

Art . '99. Winni naruszeuia innych przepisów 
o monopolu spirytusowym ulegają karze pieniężnej 
porządkowe; .od pięćdziesięciu do dwóch tysięcy zlo
tych. 
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Rozdział IV. 
Kary za naruszenie przepisów o monopolu solnym 

(art. 1 p, 4). 

Art. 100. Winni wprowadzenia do obrotu soli 
lub solanki w sposób, powodujący dla Skarbu Pań
stwa ubytek zysku monopolowego, ulegają karze 
pieniężnej w wysokości czterokrotnej należytości mo
nopolowej, przypadającej bd wyprowadzonej ilo ści, 
oraz karze konfiskaty soli lub solanki. 

Art. 101. Winni naruszenia przepisów o obro
cie towarowym z zagranicą lub z Wolnem Miastem 
Gdańskiem w związku z przywozem, wywozem lub 
przewozem soli ulegają karom, ustanowionym za te 
naruszenia co do innych towarów (art. 45 i nast. oraz 
133 - 135). . 

Art. 102. Winni użycia soli w sposób, uzasa
dniający pobranie przez Skarb Państwa . wyższej c~
nymonopolowej niż ta, jaką faktycznie przy nabycltl 
zapłacono, ulegają karze pieniężnej w wysokości od 
pięćdziesięciokrotnej do stokrotnej różni'ćy w cenie, 
przypadającej od całej użytej w ten sposób ilości, 
" nadto karze konfiskaty soli. 

Art. 103. Winni u s unięcia środka skażającego 
z soli skażonej ulegają oprócz kary, wyznaczonej 
wart. 102, również karze aresztu od trzech dni do 
czternastu. . 

Art. 104. Winni niezgłoszenia zapasów, jakie 
ulec miały dopłacie różnicy pomiędzy dotychczaso
wą a podwyższoną ceną soli, ulegają k a rze pienięż
nej w wysokości czterokrotnej różnicy ceny, przy
padającej od zatajonej ilości soli, oraz karze konfi
skaty niezgloszonych zapasów. 

Art. 105. Winni naruszenia innych przepisów 
co do monopolu soli ulegają karze pieniężnej porząd
kowej od dz,ie sięciu do trzystu złotych. 

Rozdział V. 

'Kary za naruszenie przepisów cO do monopolu zapał
czanego i opodatkowania zapalniczek (art. 1 p. 5). 

Art. 106. Winni wyrobu bez zezwolenia wła
ściwej władzy przedmiotów, objętych monopoletI! z~
pałczanym, ulegają karze pieniężnej od s tu do plęCltl 
tysięcy złotych oraz karze konfiskaty tych przed 
miotów . 

. Art. 107. § 1. Winni potajemnego wyprowa
dzenia zapałek lub zapalniczek z fabryki ulegają ka
rze pieniężnej w wysokości pięciokrotnej, uszczuplo
nej, względnie narażonej na uszczuplenie opłaty mo
nopolowej lub podatku, oraz karze konfiskaty zapa
łek lub zapalniczek. 

§ 2. Winni potajemnego wyprowadzenia z fa 
bryki innych przedmiotów, objętych monopolem za
pałczanym, ulegają karze pieniężnej od stu do dwóch 
tysięcy złotych oraz karze konfiskaty tych przed
miotów. 

§ 3, Wyprowadzenie uważa się za potajemne, 
jeśli nastąpiło bez dopełnienia przepisanych w a
runków. 

Art. 108. § 1. W inni naruszenia przepIsow
o obrocie towarowym z zagranicą w związku z p rzy
wozem, wywqzem lub przewozem przedmiotów, ob
jętych monopolem zapałczanym, ulegają karom, usta· 
nowionym za te naruszenia co do innych towarów 
(art. 45 i nast.). 

§ 2. \X!inni n:lruszenia przepisów o obroci ~ to
w arowym z Wolnem Mias tem Gdailskiem w związ
ku z przywozem, wyvvozem lub p rzewozem przed
miotów, co do k tórych ustanoTNiona jest opłata mo
nopol owa lub podatek, ulegają karom wedle 
art. 133 - 135, z aś co do innych przedmiotów ka
rze pieni ężnej oel stli do dwóc:-I tysię cy zło tych oraz 
karze konfiska ty. 

Art. lG9. Nabywca i osoba, w której posiada
niu ujęto przedmio ty , objęte monopolem zapałcza~ 
nym, względnie podlegające p odatkowi niewątpiiwie 
zagranicznego pochodzenia , ulegają karze stosowni e 
do art. 108 § 1, j eśli ujęto je w ob iegu handlowym, 
a strona nie może wykaz a ć , że sprowadzon o je cia 
kr aju z zachowaniem us tawowych warunków. 

Art. 110. Winni posiad ani ," w obroc; e handlo
wym zapałek, na których op akowaniu niem a przę
pisanego oznaczenia , lub też zapalnic zek, na których 
brak przepisanego znac zka podatkowego , ulegają 
karze stosownie do przepisów art. 107, o ile nie za
chodzą w arunki, przewidziane wart. 108. 

Art. 111. W inni usunięcia przedmiotów, obj ę 
tych monopolem zapa łczanym lub pocllef~a j ących po
datkowi z transpottlI , przeznaczonego do wywozu za
gra n icę, ule gają k arom, p rzewidzianym wart. 107. 

Art. 112. § L Winni nieuczynienia zadość oho
wiązk owi zgłoszenia zapasów przedmiotów, jakie zo 
sŁały obj ęte monopolem zapałczanym, uleRają karze 
pieniężne j w wysokości czterokrotnej ceny za tajo
nych przed miotów oraz karze k onfiskaty za tajonej 
ilo śc i tych przedmiotów. . . . 

§ 2. Winni niezgłoszenia _clo dodalkowego opo
datkowania zapaw zapaln :czek :11cgają knrze pie 
niężnej w wysokości <.~z t ero k ro l nej uszczuplone j na 
l eżności oraz l,a rz e l.;onfisknly zabjonej il o ś c i za 
paln iczek. 

Art. 113. Win ni naruszenia innych p rzepisów 
co do mon opolu zapai:ck i opodatkowania zapalni
czek ulegają karze pi enię żnej porządkowej od. s tu 
do dwóch tysięcy zło tych . 

Hozdz i a ł VI. 

Kary za naruszenie przepisów o państwowej wyłącż
ności loterji (a rt. 1 p. 6). 

Art. 114. , Winni: 
a} urządzeni3. prowadzenia jakichkolwiek 

loteryj bez zezwolenia właściwe j władzy; 
b} u czes tni czenia w jaki e jkolwiek dz i ałalnośc i 

loteryj obcok raj owych na obszarze Pal1stwa P ol
skiego; 

c) sprzedaży losów Lote rj i Państwowej po cenie 
innej, niż oz naczon a na nich; 

d} sprzedaży losów loteryjnych na raty lub na 
dniówkij 
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e) sprzedaży samych możliwości wygrania na 
poszczególne losy loteryjne (szans); 

f) premjow'ania losami loteryjnemi innych 
tranzakcyj 

uI.egają karze pieniężn~j od pięciuset do dwu
dziestu tysięcy złotych i karze pozbawienia wolności 
od dwóch tygodni d o sze śc iu miesięcy, a na dto karze 
konfiskaty losu i wogóle s:łokumentu, nadającego 
prawo do brani a udziału w grze loteryjnej oraz urzą
dzeń loteryjnych wygranych, których można domagać 
się na podstawie losów, wzg l ę dnie dokumentów lot e
ryjnych, i wszelkich p rzedmiotów p rz estępstwa . 

Art. 115. § 1. Winni zawodowej sprzedaży 
losów Loterj i Państwowej bez zezwolen ia Dyrekcji 
Loterji Państwowej ulegają karze pieniężnej od dwu
dziestu do dwudzie st u tysięcy złotych, przy okolicz
nościach zaś, szczególnie obciążających, nadto karze 
a resztu do sześciu miesięcy oraz k a rze konfiskaty 
losów. wygranych i w szelkich przedmiotów prze
stępstwa. 

§ 2. W inni narus zen ia innych przeplSOW 
w przedmiocie państwowej wyłączności lo terji ule 
gają karze pieni ężnej porządkowej w wysokości od 
dwudziestu do dwóch tysięcy złotycl1. 

Rozdział VII. 
Karv za n;aruszenie przepisów o podatku od piwa 

(art. 1 p. 7). 

Art. 116. Winni uszczuplenia podatku od pi
wa ulegają karze pieniężnej w wysokości pię cio
krotnej kwoty podatku uszczuplonego, względnie 
narażonego na u szczuplenie, a 'w wypadku, określo
nym wart. 117 pk t. 1, również karze konfisk a t y 
piwa. 

Art. 117. Za dokonane, względn i e usiłowane 
uszczuplenie podatku (ar t. 116) uważa się nas tępu
jące czyny i zaniechania : 

1) Potajemny wyrób piwa, l. j. warzenie piwa 
bez zezwolenia władzy. 

2) Dokonanie lub choćby rozpoczęcie w bro 
war ze warki piwnej h ez przepisanego zgłosz enia . 

3) Niezapisanie wyrobionej brzec zki lub piwa 
'fwyrobionych legalnie) do przepisanych książek lub 
zapisanie ilości mniejszej niż wyrobiono; w tym c1rtl
. gim przypadk u wymierza się karę tylko za ilość nic 
zapisaną. 

4) Przekroczenie przy zgłoszonej przepisowo 
warce piwne j dozwolonej 7 ~; różnicy pomiędzy 
z głoszoną do wyrobu a wyrobioną faktycznie ilo ś~ią 
piwa (brzeczki gorącej); w przypadku tym wymI e 
rza się karę w stosunku do c a łej różnicy wyrobu 
(nie zaś tylko w stosunku do nadwyżki r zeczonych 
7 % l. Winni przekroczenia t ej dozwolonej różnicy 
nie ulegają jednak karze z art. 116, jeśli całą w yro 
bioną ilość za pisano do książ ki z.godnie z obowią 
zującym pr,zepisem, ulegają natomiast k arz e według 
art. 120. 

5) Wyrobienie przy zgłoszonej przepisowo 
warce piwnej piwa, podlegającego wyższej stopie 
podatkowej niż piwo, jakie do wyrobu zgłoszono; 
w wyp adku tym przyjmuje się za podstawę wymiaru 
kary różnicę pomiędzy kwotą podatku, przypadają
cą za piwo wyrobione , a kwotą, jak a przypadałaby 

za piwo, zgłoszone do wyrobu . Przepis ostatniego 
zdania punl~tu 4 ma tu odpowiednie zastosowanie. 

6) Wyprowadzenie piwa z lokalów, przezna
czon ych za .z ezwoleniem władzy skarbowej na skład 
gotowego p iwa bez uprzedniego zapisania go w od
nośnych książkach w rubryce rozchodu gotowego 
piwa. Oboj ętne jest, czy piwo wyprowadzono z tych 
lokal6w po ~ a b row arem, czy też do innych lokalów 
w browarze. . 

7) Dolewanie wbrew ustawowemu zakazowi 
wody do gotowego piw <\ lub do b rzeczki piwnej 
w chwili, gdy z awartość ekstraktu w brzeczce, z któ
rej piwo ~ ochodz i, została już stwierdzona w ka
dziach ferme~tacyjnych; w przypadku tym przyjllw
je się ja ko przedmiot ip.rzestępstwa ilość piwa, rów
ną ilaści dolanej wody. 

8) Użycie zwolnionego od podatku piwa w spo 
sób, który uzyskanie tego zwolnienia wyłącz a. 

. 9) Nieusprawiedliwienie wykazanego książka
mi braku piwa gotowego w lokalach składowych 
w ilości, przekraczającej d ozwolony ustawowo za 
nik; w przypadku tym wymierza się karę tylko za tę 
brakującą ilość, która dozwolony ustawowo zanik 
przekracza . Brak piwa uważa się za u sprawiedli 
wiony, jeśli przedslębiorstwo browaru wykaże, że 
powstał z przypadku, przezc6 niezawinionego. 

Art. 118. Winni naruszenia przepisów o obro
cie to warowym z zagran icą lub z' Wolnem Miastem 
Gdańskiem w związku z przywozem, wywozem lub 
przewozem piwa ulega j ą k a rom, us tanowio nym za 
to narusze·nie co do innych [owa rów (ar l. 45 i na s'L 
oraz art. 133 - 135) . 

Art. 119. W inn i wyrobu piwa z innycQ ma~ 
terjałów, jak nil to zezwala ustawa, lub użycia do 
zacieru większej ilo ś ci słodu lub cuk ru niż zgłoszo
no, albo te ż użycia cukru wogóle bez z.głoszenia, ule
~aią k arze pien iężn ej porządkowej od pięćdziesięciu 
do ty s i ąca z ł o t yc h . 

Art. 120. Winni naruszenia innych przepisów 
co do podatku od piwa uleRają karze pieniężne j 'R0-
rzqdkowejod dziesięciu do pięciuset złotych. 

Rozdział VIII. 
Kary za naruszenie prz;episów o podatkach od wina 

i miodu syconego (art. 1 p. 8) . 

Art. 121. Winni uszczuplenia podatku od wi
na i miodu syconego ulegają karze pieniężnej w wy
sokośc i czterokrotnego uszczuplon ego, względnie 
narażonego na uszczuplenie podatku oraz karze 
konfiskaty tych napojów. 

Art. 122. Za dokonane. względn i e usiłowan e 
uszczuplenie poda tku (art. 121) uważa się następują
ce czyny, względnie zaniechania: 

1) Potajemny wyrób wina, względnie miodu 
syconego, t. j. wytwarzanie tych napojów bez prze
pisane go zgłosz enia i zezwolenia właściwej władzy. 

2) Wyprowadzenie tych napojów z wytwórni, 
względnie z wolnego składu lub też spożycie tychż2 
w obrębie wytwórni lub wolnego składu bez dop e ł
nien ia przepisanych warunków i przed u zyskaniem 
poświadczenia (bole t y) na uiszczony, względnie za
kredy towany podatek. 
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3) Frzzcbw'i':::::".':e ~: lowych , na.pojów ponad 
. konieczną po.trzebę w wytwórni zamiast w lokal u, 
.przeznaczonym za zezwoleniem władzyna skład go
to\yych napojów. 

4) Niczapis2.nie do przepi'5Clnych ksiąg (ks ięga 
prodl.kcii i księP,a podat lm) ilości gotoWych nap ojów, 
przenieswnych do składu. 

5) Wypmzczenie do wolnego obrotu butelek 
(naczyń) z winem musującem bez zaopatrzenia tych
że w przepisane ouaski 'Podatkowe, choćby opaski 
te już w kasie skarbowej wykupiono. Przepis ten nie 
:na zastosowania w przypadkach, w których dozwo
lone je'sl bez,pośrednie uiszcze nie podatku bez uży 
cia opasek p odatkowych. 

6) Użycie wolnego od podatku wina, względ
nie miodu syconego do takich celów, któ re zwolnie
nia od podatku nie llZasadniają. 

7) Podwyższenie przez wytwórców lub han
. dlarzy wina zawartości alkoholu w winie już . opo
'datkowanem ponad normę, przyjętą przy opodatko
waniu (art. 2 pkt. 1 ustawy o opodatkowaniu wina 
i miodu syconego). Za podstawę \yy.miaru kary 
'przyjmuje się w tych przypadkach różnicę pomię
dzy kwotą podatku według wyższej a kwotą podat
ku według niższej stopy podatkowej. 

Art. 123. Winni innego zaniedbania w p ro
, wadzeniu ksiąg, niż określone wart. 122 p. 4, ulega 
ją karze pieniężne;j od dziesięciu do dwustu złotych. 

Art. 124. Winni naruszenia przepisó w o obro
cie towarowym z zagranicą lub< z Wolnem Miastem 
Gdańskiem w zw,iązku z przywozem, wywozem lub 
przewozem wina lub miodu syconego ulegają karom, 
ustanowionym za te naruszenia co do innych Łow et 
rów (art. 45 i nast. oraz art. 133 - 135). 

Art. 125. Winni naruszenia in~y~h przepisów 
co do podatku od wina i miodu syconego ulegają ka
rze pieniężnej porządkowej od dziesięciu do trzystu 
złotych. 

Rozdział IX. 
Kary z.a n.aruszeni.e przepisowo podatku od węgla 

. i od kart do gry (art. 1 p. ,9 :- 10). 

Art. 126. Winni uszczuplenia ,. podatku od 
węgla i od kart do gry ulegają karze pieniężnej 
w wy,sokości czterokrotnego uszczuplonego, względ
nie narażonego na uszczuplenie, podatku oraz karze 

. konfiskaty przedmiotu przestępstwa. 

Art. 127. Winni użycia tychże przedmiotów, 
zwolnionych od uiszczenia podatku w sposób, nie
zgodny z warunkami zwolnienia, ulegają tym samym 
karom (art. 126). 

Art. 128. Winni naruszenia przepisów w obro
cie towarowym z zagranicą lub z Wolnem Miastem 
Gdańskiem .w związku z przywozem, wywozem lub 
przewozem wyszczególnionych wart. 126 przed
miotów ulegają karom, ustanowionym za to narusze
nie co 'do innych towarów (art. 45 i nast. oraz 
art . 133 - 135)_ 

Art. 129. ' Winni naruszenia innych przepisów 
co do wymienionych podatków ulegają karze pie
niężnej porządkowej od dziesięciu do pięciuset zło
tych. 

" -~--' ------'---

Rozdział X . 
Kary za . naruszenie przepisów o pat-enhH:h akcyio~ 

wych(art. 1 p.U). " 

Art, 130. § 1. Winni prowadzenia przedsię
bior3.twa bez wykupieniei patentu akcyzowego ule
gają karze pieniężnej: 1) w wysokości połowy na
leżnych w chwili popełnienia przestępstwa opłat, 
je ś li przedsiębiorstwo prowadzono jawnie i 2) w wy
sokości dwukrotnej tych opłat, jeśli prowadzono· je 
tajnie . . 

§ 2. Aż do czasu wykupienia ;p~tentu przedsi~
biorstwo ulega zamknięciu. " 

Art. 131. Winni naruszenia innych przepi
sóyv o patentac~ akcyzowych ulegają kat-ze pienięż
neJ porządkowej od dz iesięciu do dwustu złotych . 

Art. 132. W razie spóźnionego wykupienia pa
t C? n~u (po p rz,episari:nnterminie) winni ulegają uka
ranIU według art. 131, jeśli patent wykupiono jesz
<::: ze. przed wykryciem przestępstwa; w przeciwnym 
raZIe winny spóźnienia ulega karze w myśl 
art. 130 § 1. 

Rozdział XI. 
Kary za n,aruszenie przepisów o obrocie towarowym 

z Wolnem MiaslemGdańskiem (art. 1 p. 12). 

Art. 133. Narusze nie określonych wart. 1 
pod p . 12 przepisów następuje: 

1) o ile chodzi o przedmioty, podlegające 
w Rzeczypospolitej Polskiej monopolowi lub akcy
zie, zarówno wtedy, gdy: 

a) przedmioty t2 sprowadza się do Rzeczypo
spolitej Polskiej przez Wolne Miasto Gdańsk 
z\vspólnej zagranicy (art. 207 p. 1 "Umowy 
polsko-gdań ski ej", stanowiącej załącznik 
ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. 
P. z 1922 r. Nr. 16, poz. 139). jak również 
wtedy, gdy 

b) przedmioty te wytworzono na obszarze 
Wolnego Miasta Gdańska albo wprowadzo
no je tam do wolnego obrotu (art. 207 p. 2 
rzeczonej umowy). 

2) o ile chodzi zaś o inne przedmioty" tylko 
wtedy, gdy sprowadza się je do Rzeczypospolnej 
Polskiej przez Wolne Miasto Gdańsk z wspólne,j za
granicy, chociażby przedmioty te z.ostały wpro~a
dzo.ne do obszaru Wolnego Miasta Gdańska z wspól
nej zagranicy w obrocie uszlachetniającym lub w 
obrocie przez domy składowe, jeżeli Rzeczpospolita 
Polska uzna taki obrót za niezgodny z przepisami 
obowiązującemi, albo w ' obrocie zwykłym, lecz doko
nywanym w myśl postanowień p. 3 art. 212 tejże 
umowy polsko-gdańskiej. ' 

Art. 134. § 1., W przypadkach, wymienionych 
w poprzednim artykule pod p. 1 lit. a oraz w tymże 
artykule pod p. 2) (sprowadzania z wspólnej zagra· 
nicy wszelkich towarów), winni ulegają karom, ozna
czonym wart. 45 - 56 niniejszej ustawy. 

§ 2. Kto sprowadzi do Rzeczypospolitej Pol- . 
skiej z obszaru Wolnego Miasta Gdai'tska określone 
pod p. 2 poprzedniego artykułu towary: 

a) wprowadzone do Gdańska w , obrocie uszla
chetniającym lub w obrocie przez domy 
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:składowc, . U;;~~;~j;m przcz Rzeczpotipo1itą 
'polską za niezgodn)" z obowiąwjąeemi przc ' 
pisami . ulega karom, oznaczonym w <Irt. 15 
niniejsze j ustawy; 

bl wprowadzone do Gdal'ls!,a w mysi p. 3 
art. 212 umowy polsko · gdańskiej - ulega 
karom. przewidzianym wart. 46 niniejszej 
ustawy bcz względu na to, ze ustanowione 
od tych lowarów cło został o prawid łowo 
opłacone. 

Art. 135. W przypadkach , wymienionych w 
ad. 133 pod p. 1 iiI. b [sprowadzanie przedmiotów 
monopolowych i akcyzowych z \'(/oin c.o;o tv1iasta 
Gd ,uiska ): 

~' ... 

a) winni dokonanego lub usibwanego uszczu
plenia opłaty monopolowei, względnie akcy
zy, ulegają karze pieniężnej VI wysokosci 
pięciokrotnej uszczuplonej, względnie na ra
żonej na uszczup lenie op ł aty monopolowej, 
względnie akcyzy, oraz karze jwnfiska !y 
przedmi otu przestępstwa; 

bJ winni dokonanego lub usiłowanego wpro· 
wadzenia z Wolnego Miasta Gdańska 
sz tucznych substancy j słodkich bez uzysk a 
nia przepisanego zezwolenia ulegają tym 
samym karom, · jak za wprowadzanie tych 
substancyj z wspólnej zagranicy {art. 134); 

ej winni innego rodzaju naruszenia przepisów, 
dotyczących obrotu przedmiotów monopo
lowych, względnie akcyz1) wych pomiędzy 
Rzecząpospolitą Polską a Wolne m Miastem 
Gdańskiem (t. j. nie będ 'łcego ani dokona
nem ani usilowanem uszczupleniem opiaty 
monopolowej, względnie akcyzy). ulegają 
ka rze pieniężnei por7.ądkowej od dziesi<;:: ill 
do czterystu zlotych. 

.CZĘŚC II. 
WLAŚCIWOSC I POSTĘPOWANIE. 

Dział l. 
Postanowi.·mia ogólne_ 

Art. 136. W sprawach o przestępstwa , podle
J!aiące niniejsze i ustawie, lak sądy, jak I władz>: 

: skarbowe stosują przepisy kodeksu postępowania 
· kar·ne~o , dotyczące własc i wości i pos tępowani a ze 
zmia nami i uzupełnieniami. wprowadzonemi ustawą 

' niniejszą· 

Art. 137. § L · Orzeczn ictwo sprawujq: 
al sądy we wszystkich spraw ach o przestęp

stwa, zagrożone karą pozbawienia wolnoś
ci, choćby tylko ze względu na okol i czności 
obciążające, okreslone w arl. 24 - 29; 

b) władze skarbowe w sprawach o przestęp
stwa, za~rożone jedynie karą pieniężną 
(z zamianą na aresz t) lub konfiskatą przed
miotu przestę pstwa, albo też obydwiema le
mi karami ł ącznie; sprawy te podlegają 
rozstrzygnięciu władz skarbowych także 
wtedy, gdy do ulegającego konfiskac ie lub 
zajęciu przedmiotu przestęps twa zgłasza 
roszczenie osoba, nie bęciaca ani obwinioną, 
ani odpowiedzial ną w charakterze osoby 
lFzeciej .. 

§ 2. W· razie zbiegu przestępstwa. okr e ślone· 
.l!o pod lit. a~ z przestępstwem, okreslouem pod 
lit. b, \,jl aściwosc . władzy skarbowej, względnie 
sądu , pozostaje bez zOli"-ny, co nic wyłącza przeka
l'Ulia obIJ spra\.,r sądowi na podstawie art. 138 p. 3. 

Art. 138. \VI sprawach, określonych w nr!. 13i 
lit. b rozstrzygają wyłi."\cznie sądy: 

1). jeśli przez jede i1 i len sam czyn naruszono 
cprócz przep isów ustaw, określonych wart. 1, rów 
nież ,prze.pisy innej ustawy, których naruszenie pod
lega ści!;!aniu. sądowcmu (zbieg przestępstw jedn J 
czy nowy]; sprawa pozostaje nadal we właśc iwości 
sądu , choćby ten związek usIał; 

2J jesti obwinior.e.!;!o zaaresztowano i odst ~
wiono do sądu; w wypadku tym właśc iwosć sądowa 
nic ule~a już zmianie , choćby władza s,!dowa wy 
puści ł a zaaresztowane.~o na wolność; 

3) jeśli władza skarbowa z zezwolenia swei 
wladzy przelozonej przekaże s prawę. postępowaniu 
sądowemu . 

Art. 139. § l. W ~p~a wach o przestępstwa , 
przewidziane w niniejszej ustawie. władza skarbowa 
przeprowadza dochodzenie bez względu na to, cz y 
sprnwa nalezy do wlasciwcsci władz skarbowych, 
czy też sądowych . 

§ 2. Po o trzymaniu wiadomości o przestęp
~twie, obję.tem niniejs za ustawą, fi naJeżącem do 
właściwości sądu, władza skarbowa o wszezęclll do
chodzenia wwiadamia własciwe-,!o prokuratora . 

. § 3. \VI razie , jeśli wi adomość o przestępstw ie 
w.pierw doszła do władzy prokuratorskiej lub sądo
wej, wład·ze te zawiadam iają o tern właściwą wiJ.
d zę skarbową 

Art. 140. Przekazanie sprawy do sa.dowegll 
rozstrzygnięcia fart. 139 i 188) nie uwaln ia władzy 
~ karbowci od obowiązku udz ielen ia proł(uralorowi, 
",z~!ędnie wladzy sądowej . wszelkich potrzebnych 
w,,:aśnicń i przeprowadzcnia żądatlych dochodzeli. 

D z i a I II. 

Pc·stanowienia cO do osób wo jskowyc h. 

Art. 141. § L O wvkonan iu kary pozbawie
Ola wolnośCi w stosunku do osób woiskowych s Ia nu 

.czynnego n·ależy się zwrócić do władz wojskowych. 
§ 2. Wykonanie tymczasowego zatrzymania 

i zaaresztowania w stosunku do tych osób określi 
rozporzadzenie Minist rów Sprawiedliwośc i. Skarbu 
i Spraw Wojsl;;owych. 

D z i a ł III. 
Wbściwość postępowanie władz skarbowych. 

Rozdział I. 
Właściwość miejscowa wład z skarbowych. 

Art. 142. § 1. Do przeprowadzenia doch o
dzenia oraz rozstrzygnięcia sp rawy powołana jest 
władza ska rbowa okrę~u , w którym prze~ l ępstwo 
popeł niono . W razie, gdyby miejsce popełnienia 
przestępstwa nic było zna.ne, właSciwa jesl władza 
okręgu, w którym znajduje się miejsce zamieszkaoi,,
obwinionego. a jeże li nie jes t znane, władza okręgu, 
w którym przestępslwo wykryto . 
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§ 2. Jeśli okoliczności sprawy, a zwłaszcza 
wzgląd na ograniczenie kosztów postępowania albo 
ułatwienie stawiennictwa obwinionym lub innym oso
bom p.rzemawiają za przeprowadzeniem dochodze
nia i rozs t rzygnięciem sprawy przez inną władzę, to 
właśc iwo ść , o kreślona w § 1, może ulec zmianie 
z mocy za rządzenia władzy przełożonej, wydanego 
bądź z własn e j inicjatywy, bądź wskutek wniosku 
podwładnej władzy skarbowej, bądź też na wniosek 
obwinionego. Władza skarbowa może odrzucić ten 
wniosek bez przedstawienia władzy przełożonej , je
śl i go uważa za nieuzasadniony. 

§ 3. Rozporządzenie wykonawcze określi za
s ady, według których władza skarbowa, . właściwa 
w myśl § 1, będzie mogła przekazywać sprawy in
nym władzom skarbowym bez odrębnego w każdym 
przypadku zarządzenia władzy przełożonej. 

Art. 143. Na żądanie władzy ska rbowej, prze
prowadzającej dochodz enie , obowiązane są władze 
skarbow e innych okręgów dokonywać poszczegól
nych c zynności. 

Rozdział II. 

Właściwość rzeczowa władz skarbowych. 

Art. 144. § 1. Do rozstrzygnięcia sprawy po
wołane są władz e skarbowe pierwsze:j instancji, jeśli 
najwyższa kara pieniężna, grożąca za dane przestęp
stwo p ró cz ewentualnej konfiska ty przedmiotu prze 
stęp s twa , nie przekracza co do żadnego z obwinio
nych sumy tys iąca złotych. 

§ 2: Minister Skarbu władny jes t granicę tę 
zmieniać bądź dla całego Państwa, bądź jego części. 

§ 3. W przypadkach. gdy przestę.pstwo za
grożone jest karą w wielokrotności stałej, określa 
się najwyższą dopuszczalną karę przy uwzględnieniu 
przepisu art. 23 § L 

§ 4 . . W e wszystkich innych przypadkach oraz 
w przyp ad ku, przewidzianym wart. 146 § 2, powo
ł an e są do rozs trzygnięcia władze drugi e j instancji. 

§ 5. Minister Skarbu określi , które władz e 
skarb owe p ie rwszej, względnie drugiej instancji, po
wołan e będq do przeprow adze nia dochodzenia 
i orzecznictwa w zakreś lonych powyżej granicach. 

Art. 145. W przypadk a ch, gdy jed na i ta sa
ma osob a s t a ł a s i ę w inn ą dwu lub więcej prze
s t ęps tw, w na st ępstwi e czego groziłaby jej kara, 
prz ekracza ją ca granicę , określoną wart. 144 § 1, 
pozostaj e właściwość władzy pierwszej instancji nie
zmienion q, j eś li za żadne z t ych przestęps tw nie gro
z i kara p owyże j t e j granicy. 

Art. 146. § 1. Ni ezależnie od t ego , czy roz
s trzygn i ęc i e sprawy należy do władzy skarbowej 
p ierw sze j czy drugiej instancji, przeprowadzenie do
chodzenia n ależy do wł a dz skarbowych pierwszej 
inst ancj i. 

§ 2. W sprawach szc zególniejszej wagi może 
władz a dru gie j instancji sama przeprowadzić docho
dze nie bąd ź na wnios ek władzy pierw szej instancji 
bi{ d ź też z własn e j inicja tywy. W przyp adkach tych 
ro zstrzygni ę ci e sprawy n ależy zawsze do władzy 
drugiej instancji. 

Rozdział III. 
Wykrywanie przestępstw skarbowych. 

Art. 147. § 1. Wykrywanie przestępstw skar
bowych należy przedewszystkiem do władz skar
bowych,działających przez swe organa wykonaw 
cze, których uprawnienia określa ustawa z dnia 
14 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1924 r . Nr. 5, 
poz. 37). 

§ 2. Policja P aństwowa w zakresie ścigania 
przestępstw skarbowych działa w stosunku do wła
dzy skarbowej zastępczo (zamiast nieobecnych or
ganów skarbowych) i pomocniczo; o wykryciu prze
stępstwa i o dokonanych czynnościach zawiada
mia bezzwłocznie właściwą władzę skarbową. 

§ 3. Inne władze, czy to państwowe, czy sa 
morządowe i ich organa , obowiązane są udzielać 
w tym względzie funkcjonarjuszom skarbowym po
.mocy, a gdyby one same natrafiły na ślad popełnie
nia przestępstwa skarbowego, obowiązane są do
nieść o tem władzom skarbowym i poczynić w za 
kresie swej dz iałalno ś ci te zarządzenia, jakie okażą 
s ię konieczne dla zabezpieczenia postępowania kar
nego. Zabezpieczenia te dotyczą zwłaszcza zajęcia 
przedmiotów (art. 155) i przytrzymania przestępcy 
(art. 165). 

Art. 148. § 1. Z powodu wykrycia przestęp 
stwa sporządza się przeciw obwinionemu protokół 
karny, jeśli zaś obwiniony jest nieobecny lub nie
znany, sporządza się doniesienie karne i przesyła się 
je właściwej władzy pierwszej instancji. 

§ 2. Protokół karny zawierać powinien opisa 
nie wykrytego czynu karygodnego oraz tłumaczenie 
się obwinionego, stwierdzone jego własnoręcznym 
podpisem, lUlb, gdyby pisać nie umiał, znakiem wła 
snej ręki wobec dwóch świadków; w razie odmowy 
podpisu należy w protokóle podać powód odmowy. . 

Art. 149. , Odebrane obwinionemu przedmiot y 
oddaje s ię na przechowanie bądź najbliższemu urzę
dowi skarbowemu (celnemu), bądź zwie rzchnoś c i 
gminnej, obwinionego zaś, jeże li nie moż e być pozo
stawiony na wolnej s topie (a r t. 165 i 166), ods ta 
wia się na tychmiast do najbliższego s ądu grodzkiego 
lub sędziego śledczego (art. 219) . Przy odstawieniu 
obwinionego składa s ię odpowiednie pismo wraz 
z odpisem protokółu karnego. Pismo winno zawie
rać w skazanie władzy ska r bowej, której przesłano 
protokół karny. 

Art. 150. § 1. W raz ie niebe zpiec z eństwa 
udaremnienia w przyszłośc i ściągnięc i a kar pienięż
nych, koszlów postępowania lub uszczuplonej na
leżności, władza skarbowa może zarządzić ich za
bezpieczenie na majątku obwinionego i odpow ie
dzialnego . 

§ 2. Orzeczenie władzy skarbowej jest dosta
teczną podstawą do uzyskania zabezpiecze nia sq
dowego . 

§ 3. Przeciw temu orzeczeniu może obwinio 
ny w ciągu dni ośmiu od daty dorę czenia zawiado
mienia złożyć zażalenie na ręce władzy ska rbow e j, 
która orzeczenie wyd~ła. Zażalenie to rozs trzyga 
władza skarbowa drugiej ins tancji ostatecznie. Za 
żalenie nie ma mocy wstrzyrnuj ą cej. 
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Rozdzia ł IV. 
Postępowanie władzy skarbowej po otrzymaniu pro-

l;Gkó1u karnego lub doniesienia. 

. A.~t. 151. § L \</ladza ska rbowa pierwszej 
Instanc JI, otrzym awszy protokół karny lub doniesie
nie o popełn ieniu pr ze::tę c stwa (art. 118), zbada 
p r zedewszystkiem, czy cho dzi o przcs le:oshv o , obj<:; 
t e niniejszą ustaw,!, a w ra zie twicrdzą~ym p rzep ro-
wac1za dochodzeni e . ' 

§ 2. Je żel i okaże s ię , czy to odrazu, czy też po 
przeprowadzeniu po trzebnych dochod zeń, że sp rawa 
należy do właściwości w fadz sądowych, władza skar
bowa ogranicza si ę do p i'zeprowadzeniQ wstępnych 
dochodzeń i zabe:;;:p ieczenia d alszego post::;pówani::!, 
p oczem przekazuje akta sprawy prolmratorowi lub 
sądowi pier 'xsz c j iW.; t Citicj i, v. · L:ścivy'e mu VI myśl 
art. 212 §1. 

Rozdz ia ł V. 
Umo rzenie postępowania karnego. 

. Art. 152. § 1. Je śli w y nik dochodzerl wyko. 
ż uje b rak znnmio;! prze stęps twa lu b wci :?,óle b nk 
p ods ta w do ś c i g Cli: ia , um:i rza s ię da lsze po s t~ povn 
nie k arn e. 

§ 2. Um orze nie na st qpić może również w ra 
zie przedawnienia lub md e i wagi spr,,l\vy. 

Art. 153. § 1. Do u morzenia postępowan ia 
właściwą je s t władza sha~bowa pierwsze j ins t an cj i, 
j eś li sprawa podl E: g&łaby jej roz3 t rzygnięc l u , V,je 

w szys tkich z aś innych p rzypadkach władza drugie j 
in s t ancj i, nie wyła,cz aj ':1c s!) r a w, należących do wb
śc iwo ści sądowej , c!c pók ; nie zostały przekazane do 
pos tępowar.ia S[,c!O\·,.;;: go, O umor.zen iu pos tępowan'a 
w sprawc.ch, r.al e żących do wł::ści-wości są dowej , 
władza skarbow a win na powia clomić ,vb ściv,e g,') 
prokqra tora. 

. § 2, Do umorzenia posl ępo'wania ' k a rnego 
z powodu przedavvnien';a lub małe j w agi sprawy 
wym aga siG za twierdzen ia .Ministra Sk u lnI . . 

. § 3, Do um arzan ia pew:lych spraw .Ministe r 
Skarbu może upoważnić nacze lników wła dz dr u gie j 
i pi c-rwsze,j in s tJ.ncji. 

§ 4. W spra wach umorzonych przez władze 
skarbowe, a na l e żą q1ch do właśc iw ośc I władz SJc1o 
w ych (a r t. 137 § 1 lit. " a" )' może jednak prokur~ tor 
zażąd ać od władzy skarhowej ak t sprawy i wdrożyć 
posŁępowaniesądowe. O wclrożeniu przez sieb ie p:) 

s tępowania p r okura torzawiacl amia władze skarbo 
wą, która 'wydała decyz j ę umarzaj ącą· . ' ' 

§ 5. Postępowanie umorzone przez władzę 
skarbową może być przez ni ą wznowione, je żel i 
wyjdą najaw nowe okoliczności, świadczące o slus7> 
no ś ci obwinienia. 

·Art. 154. O umorz e ni u poslępowania (a rt. 152 
i 153) zawiadamia się na piśmie ob winionego, j eśl i 
on był jako taki przesłuchany (art. 148). lub jeśli on 
sa m zażądał, by go o tem zawiadomiono, 

Rozdział VI. 
Zajęcie przedmiotów. 

Art. 155. § 1. Przedmioty, c o d o których za
s tosowa na być może k ara konfiska ty, lub które mo
~ą mieć dla sprawy wagę clowodów, można zająć 

i wz iąć n a przechowanie urzędowe lub też w inny 
sposób zabe zp ieczyć b ez względu na to , czy zna jduj4 
~; i(: w r;o siadaniu obw in ionc~o , odpow ie dzialnego, czy 
l eż innych osób. 

§ 2 . Na za j.2.tc przedmio ty wydaje s ię pokwi
towanie w myś l ~rt. 4 lil. " a ' us tawy z dnia 14 grud, 
n iC'. 1923 r , o upravm icn;acb organów wykonawczych 
władz skcrbowyc h (Dz, U. R. P. z J 924 r. Nr. 5, 
po z, 37) . 

§ 3. Jeśli obwiniony mieszka zagranicą, lub 
nie m a stałego miejsca zamieszkania, można na za
:bezp ieczenie g rożącej mu k a r y pi eniężnej, oraz zwro
lU kosztów- f-oslępowan i a i pok rycia uszc zuplonych 
należności zająć wszelkie przedmio ty, znajdujące się 
w jego w iacbniu , o ile są jego własnością. Zajęcie 
na s L':\pić moż e bez osobne.~o p ostępowania sądowe 
go ( sądowo - cywilnego), P rzedmio ty, st::n owiącc ni e 
zbędne narzędzia pra c:y zawodowe j obwinionego, 
iuc1 zi~ż .i~lne prZedmioty na jniezbędni ejszego uzy tku, 
z wy;ątlc cm ś rodkć ... ., przewozowy ch , nie podle gają 
zaj ~ eiu . 

§ 4, J eżeli ni e zwróci się s tronie z:.jęlych 
pr;;: eomjoióvf w ciągu cl ni ośmiu, w inna władza skar
bcwa jJil' f"v\, ';2 ej ins t ·} nci i n a żqda nie osoby, d o tkni ę
t e j zai~ci (~ m, w c ia_gl: dni ośmi u od daty wniesienia 
ż ąd i.J;l ia, \\'ychć dec yzię na p iśmie co do utrzy mania 
w mcey zajc:c ia , Prz eciw t ej de cyz ji obwi nion y może 
złożyć za ż :l l enie w trybie, p!-z ewi dzi a nym w a rt. 150 
§ J jedynie w rrzyp3dkl1 , ohiętym § 3. Zażale n ie nie 
ma n,ocy v'!s trzynn:i:,\ cćCj v/ylwnanie za ję cia, 

Art. 156, § 1. Spi'ze 2a ż zajętych przedmiotów 
na::łępuj e n a ZJ. sCl dzie pra w om oc nego orzeczenia 
b rn e go (2r t. 135 p, p. 3 i 6) . 

. § 2. Gc!}rb y je dllak d łuższe przechowywanie 
lub uirzvmanie przedmiot ów , ul egających konfiska 
cie , lub z a jętych VI myśl art. 155 § 3 spowodować 
m: 3.ło n;Estosu nl\owe trlianości lub k oszty lub też 
g rcz iło zni~;zczen iem (zepsuc iem) a lbo znacznem ob
!1 iżenism wartości rrzc d mi otów, n a tencza s może 
być zarzqd.zona w czesnie jsza ich sprzed aż. O t ermi
n ie sprzedaży mo. być VI miarę możności zawiado
mi ony up rz2cb ;o z a rÓ'ł.;no obw in iony, jak i os oby 
p ost r onn e,. , osz ('z~cc sob ie p r etensję do zajętych 
prz edmio tów, 

§ .., c , . 1 k . d d l' .) ,", przeoazy (, D. onywa SIę w ro ze lCy-
l !'\ cii publicz n e j z wyj ą tk iem prz edmiolów monopolo' 
wy c h . 

Art. 157. § 1. Jeśli zajęte przedmioty nie są 
potrzebne do celów :postępowan i a karnego, obrót 
za ś ich nie j2s l zakazany, - można zarządzić" ich 
zwro t zamia s t sprzedaży , o ile zostanie złe żona lub 
zab e z pieczona ich wartość szacunkowa. 

§ 2. \Varto~; ć szacunkowa nie może być niższa 
od opłaty skarbowej, należnej od z aj ętych przed
miotów.. . 

Art. 158. § 1. Jeśli obwiniony jest nieznany, 
a lbo uchyla się od postępowania karn ego , zajęte 
przedmiotv, wzgl ędnie uzyskana za nie kwota, prze
p adaj ą na rzecz Ska rbu Państw::! na podstawie osob
nego orzeczenia właściwej władzy o ile w cia 6 u 
l.r~e ch !11 i esięcy, l,i c ząc o~. dnia wy~lOsowania p~
bl lcznego wezwama, obwll1!Ony u władzy s ię nie 
zgłosi. 
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§ 2. Sprzedaż takich przedmiotów nastąpić 
może w przypadkach, p rzewidzi anych wart. 156 § 2 
także przed upływem trzechmi esit;cznego terminu. 

§ 3. Jeśli w ciąg u s z eściu mies'ę cy od daty za
jęcia zgłosi się z roszczen iem do przedmio t u osoba 
postronna (interwenjent), należy wydać decyzję 
w myśl ar t. 185 p. 6, przyczem j eśli sprzedaż już na
stąpiła , w miejsce przedmiotu wst ępuje cena kupna. 

Rozdział VII. 

Rewizje domowe i osobiste. 

Art. 1.59. Organa skarbowe uprawnion e są do 
przeprowadzania rewizy j domowych, t. j . rewizyj 
mieszkań i innych lokalów, a w razie k oniec zne j po
trzeby również rewizji osobistej, jeśli zachodzą po
szlaki,' że doprowadzić to może do przytrzymania 
przestępcy lub ujęcia p rzedmiotu przestępstwa, albo 
też zebrania dowodów winy. Rewizje osobiste ko
biet mogą być dokonywane tylko przez kobiety 
w nIeobecności mężczyzn. 

Art. 160. § 1. Rewiz ji dokonywa sic; w try
bie przepisów art. 4 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 
1923 r. (Dz. U. R. P . z 1924 r. Nr. 5, poz. 37) na pod
stawie pisemnego upoważnienia władzy skarbowej 
p ierwsz ej instancji. 

§ 2. Jeśli jednak zwłoka w uzysk aniu upoważ
nienia grozi nieb.czpieczEllstwem zatarcia śladów 
przestępstwa, udzieli ć może pisemnego upoważnie
nia do przeprowadzenia rewizji inspekto r kontroli 
skarbowej, względnie, jeśli chodzi o p rzemytnictwo, 
a rewizji dokon ać się ma w okręgu granicznym, in° 
spektor straży granicznej .. 

§ 3. Z .powodu wyjątkowych ,stosunków "l 
okręgach granicznych władza skarbowa drugie j in
stancji dla wY1=,a dków, nie ci e rpiących . zwłoki, może 
udzielać komisarzom kontroli skarbowej i komisa
rzom straży granicznej upoważnienia do przepro
wadzenia rewizyj domowych nawet bez specjalnego 
pisma, o które m mówi § 2 pod warunkiem donosze
nia prz ełożonej władzy o każdorazowej rewizji, do
konanej na podstawie tego upoważnienia. 

. Art. 161. W razie ujęcia przestępcy na gorą-
cym uc zynku, a lbo w bezpośrednim pościgu, doko
nać można rewizji bez pisemnego upoważnien ia. 

Art. 162. § 1. W lokalach, zajmowanych 
przez przedstawicieli dyplomatycznych państw Z:l~ 
granicznych, rewizja może być zarządzona jedynie 
za zgodą właściwego przedstawiciela państwa za
granicznego, uzyskaną za pośrednictwem Minister
stwa Spraw Zagranicznych. 

§ 2. W kościołach,domach modlitwy, domach 
klasztornych, w pomieszczeniach, zajmowanych 
przez władze państwowe i samorządowe, lub insty
tucje o charakterze publicznym, wreszcie w kosza
rach i innych pomieszczeniach wojskowych dokony
wa się rewizji po uprzedn iem zawia domien iu władz, 
wzgiędnie osób , z a rządzających zabudowaniami 
i z udziałem osoby, przez nich ,wskazanej. 

Art. 163. Rewiz,ji dokonywa się w porz e 
dziennej , w porze z aś nocnej tylko wtedy, gdy tego 
'Yymagają okolicznoś ci wyjątkowe i to ' ria podsta 
wi~ osobnego zezwolenia właściwej władzy [art. 160). 

Art. 164. § 1. Ze znalezionych przy rewi/zji 
korespondencji i zapisków zabierać wolno tylko to, 
co jest istotnie dla dochodzenia niEzbędne lub może 
stanowić dowód rzeczowy w sprawie. Jeśli mate,riał 
jest tak zn aczny, iż zbadanie go wymaga dłuższego 
czasu, naleźy go op ieczętować i wręczyć władzy, 
prowadząc.e j dochodzenie . . 

§ 2. Dokumenty, nie stanowiące dowodóW 
rzeczów ych, mogą bvć zwróco ne po złożeniu uwie'o 

rzytell1ion ych odpisów lub wyciągów. 
§ 3. Treść korespondencji i zapisków ma być 

zachowana w najściślcjszej tajemnicy. Korzystać 
z niej można o tyle, o ile to jest konieczne dla <;e
lów postępowania karnego. 

Rozdział VIII. 
Zatrzymanie obwinionego. 

Art. 165. § 1. Z powodu wykrycia przestęp
stwa skarbowego nastąpić może zatrzymanie obwi
nionego jedynie w następujących przypadkach: 

l)jeś1i obwiniony przy wykryciu przestępstwa 
sta wił opór lub usiłował zbiec; 

2) jeśli zachodzi konieczność sprawdzenia toż
samości osoby obwinionego; 

3) jeśli obwiniony zamieszkuje stale zagranicą, 
a zachodzi uzasadniona obawa, że uchyli się od sądu 
lub kary; 

4) jeśli istnieje uzasadniona obawa uciecżki ob~ 
winionego, zwłaszcza, gdy obwiniony nie posiaąa 
w kraju .nieruchomego majątku, ani też stałego go
dziwego zarobku, a żadne inne okoliczności z miej
scem dotychczasowego pobytu go nie łączą; 

5) jeśli istnieje uzasadniona obawa, że obwi
niony, poz0stawiony na wolności, porozumiewać się 
będzie ze współw innymi lub ze świadkami, albo też 
zatrze w inny sposób ślady przestępstwa, sprawa Zaś 
ijest większej wagi. . 

§ 2. Zatrzymania można zaniechać, względnie 
zatrzymanego można wy.puścić na wolność, iesli 
w grę wchodzi przestępstwo, zagrożone tylko karą 
majątkową, obw,iniony zaś, zatrzymany z powodów, 
wskazanych wyżej podp.p. 1, 3 i 4, złoży . na rzecz 
władzy skarbowej pierwszej instancji kaucję w wy
~okościnaiwyższego wymiaru kary majątkowej. 

§ 3. Wysokość kaucji ustali najbliższy miejsca 
zatrzymania urząd celny, względnie inspektor ko'n-
troli ,skarbowej. . 

§ 4. Kaucja powinna być złożona w urzędzie 
celny m lub w urzędzie pocztowym. 

Art. 166. § 1. Władza skarbowa, której w 
r·~-zypadku zatrzymania obwinionego przesłano pTO~ 
toxól karny (art. 148), albo zarządza wypuszczenie 
zatrzymanego na wolność i stosownie do art. 138 
p. 2 zatrzymuje wtedy sprawę do postępowania skar-- . 
bowego, albo też przekazuje sprawę władzy sądo
wej, która postępuje wówczas wedle _ zasad art. 219 
i 220. 

§ 2. Decyzj a władzy skarbowej musi być 
w tYlll wz.!41ędzie natychmiastowa. 

Rozdział IX. 
Badanie obwinionego, Świadków i znawców. 

Art. 167. § 1. Władza skarbowa wzywa ob
winionego do przesłuchania, nadmieniając w we-
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~~aniu, że mimo je.g6 cirrestawiennictwa nastąp i wy
aaniĆ orzec·zenia. J esl( przesłuchanie · ob\.v inlonego 
id-si -konieczne dla ce1ów -dochodzenia, wła:d~a w we
zwaniu zaznaczy, że stawiennictwo jego jest ob o-
w lazkowe. -

. § 2. Wezwanie doręczone ma być do rąk 
własnych obwinionego: doręczenie zastępc ze ma na
s tąpić stosownie do przepisów kodeksu postępowa
nia karnego. 

§ 3. Niestawiennictwo obwinionego pociąga 
za sobą wydanie zaocznego orzeczenia albo zarzą 
dzenie przymusowego dostawienia obwinionego 
prze1z organa władzy skarbowej lub policyjnej albo 
wreszcie postąpienie w myśl art. 138 p. 3. . 

§ 4. Jeśli przewidziana kara nie przeniesie kwo
ty dwustu złotych, władza nie wzywa obwinionego, 
chyba, że uzna przesłu::hanie za koni.eczne, albo że 
nie sporządzono protokółu karnego w myśl ' art. 148 
§ 2. 

§ 5. Obwinionemu należy przy przesłu:::ha n iu 
p'odać, o jaki czyn jest posądzony, jeśli uprzednio n1e 
spisano protokółu karnego. 

Art. ' 16,8. § ( Przepis art~ 167 stosuje się od
pO,wiednio do osób, na ,które nałożona być może od
powiedzialność w charakterze osób trzecich za gro
żącą winnemu karę pieniężną i koszty postępowani a. 
. § 2, Orzeczenie .0 roszczeniach, podnoszonych 
przez osoby poshonne (lnterwen j entów) do przed
miotów przestępstwa, m ających ulec kon fis kacie, na
s.tąpić może bez ich przesłuchania. 

Art. 169. Osoby, wymienione w art. 167 i 168, 
mają prawo ustanowić obrmlcę lub pełnomocnika we
dług przepisów 'kodeksu postępowania karnego. 

Art. 170, § 1. Osoba, wezwall a przez władzę 
skarbową w charakterze świadka, obowiązaną jest sta
wić się i złożyć do protokółu zeznania, chyha,że za
chodzą okoliczności, uprawniające do odmówienia ze
żnań na podstawie przepisów kodeksu postępowania 
karnego . 

§ 2, Przymusov/e aosŁa wien ie ~ wj adka na 
stępuje w sposób, wskazany wart. 167 § 3. 

Art. 171. § 1. Odbieranie przysięgi od świad
ków jest w postępowaniu skarbowem niedopuszczal
nej zamiast przysięgi odbiera się od świad.ka przed 
przesłuchaniem następuj ące przyrzeczenie: 
. "Przyrzekam, że zeznawać będę szczerą prawdę 
wedle naj1epszej wiedzy i sumienia, niczego nie prze
milczę, ani też nic nie dodam." 

§ 2. W razie konieczności zaprzysiężenia świad
ka w toku dochodzenia skarbowego, władzą skarbowa 
odnosi się o przesłuchanie świadka pod przysięgą do 
sądu grodzkiego miejsca jego zamieszkania lub po-
bytu. . . 

§ 3. W ten sam sposób postępuje władza skar
bowa, jeśli świadek, stawiwszy się na jej wezwan ie, 
odmawia zeznań bez prawnej podstawy. 

Art. 172. Konfrontacja świadka z innymi 
świadkami, ewenltua.l.nie także z obwinionym, odpo
wiedzialnym, lub interwen jentem jest dopuszczalna , 
jeśli władza skarbowa uma, że może to doprowadzić 
do wyja~nienia sprawy. 

Art. 173. Postanowienia art. 170 i 171 stosuje 
się analogicznie także do rzeczoznawców j gdy zna w-

ca z ł óży sWą -opinję ria p iśmi e, nie jest koniec zn e spi
sywanie pł'otokółu, 

Art. 174. Złożeni e p:'.Zed władzą s karb ową fał 
szywych zeznań w charakterze świadka lub znawcy 
ulega ·karz,e, przewidzianej za złożenie w sądz ie fał
szywych zezna ń, a na .obszarze mocy obowiązującej 
niemieckiego .kodeksu karnego z roku 1871 ka rze za 
fałszywe zeznania , złożone z powołaniem się na przy
rzeczenie w mie jsce przys ięgi . O skutkach .tych należy 
oznajm ić tym osobom przed przesłuchaniem . 

Art. 175. Św :adkowie i z.nawcy otrzymują na 
żądanie wynagrodzen ie sŁosovmie do przep isów, ob07 

' wiązujących \V tej mierJe w post ępowaniu sądowem, 

Rozdział X. 
Dobrowolne poddanie się karze. . 

Art. 176. § 1. Osoba, obw iniona ,o popełnienie 
przestępstwa ska,rbowego, może wnieść prośbę · o ze
zwolenie jej ml dobrowolne poddanie się karze z za
niechani·em dalszego przeciw niej postępowania kar
nego , je śii w t ym celu: 

1) oFiarow uje wyznaczoną wedle zasad. art. 177 
karę pieniężną wraz z uznaniem konfiskaty przed
miotu przestępiitwa, o ile przestępstwo jest taką karą 
zagrożone, oraz przyjmuje obowiązek dodatkowego 
uiszczenia pojedyńczej uszczuplonej należytości, 

2) zrzeka s i ę wydania jej formalnego orzeczenia 
karnego. 

§ 2. O{wiadczen ie w powyższej materji należy 
wnieść llCt piśmie do władzy skarbowej pierwszej in
stancji albo też zgłosić ustn ie do protokółu i złożyć 
zarazem całą przypada i ącą . wedle punktu 1 kwotę , 
o ile n ie znajc1'zie zastosowania przepis art. 177 § 2 
zdanie końcowe. Oświadczenie, złożone przez pełno
mocn ika, wysta,rcza z warunkiem, że pełnomocnictwo 
dotyczy również dobrowolnego poddania się karz·z. 

§ 3. Je śli obwiniony pozostaje pod opieką lub 
kuratelą , mo7.r1OŚ Ć dobrowolnego poddania się karze 
za leży od zgody jego prawnego zastępcy. 

Art. 177 . . § 1. Karę pieniężną orzeka się w naj
niższym , p rzewi dzianym w usta.wie, wymiarze, zaś 
karę konfiskaty przedmiotu orzeka się przy uwzględ 
nienil.). posŁanowieli a rt. 17 i 18, względnie w przy
padkach art. 19 zamia'st kary konfiskaty przedmio tu 
przestępstwa orzeka się dodatkową karę pieniężną. 

§ 2, Obwiniony, składając: obliczoną vi ten spo
sób kwotę, może jednak wnieść stosownie do art. 31 
o wymierzenie mu kary łagodniejsz ej od najniższ e 
go ustawowego wymiaru i w razie uwzględnienia tego 
wniosku przez powołaną do tego władzę (art. 179) 
ZV,Taca mu się nacpłaconą kv\' otę, ewentualnie także 
skonfiskowa ny przedmiot VI całoś::i lub w częśc i. 
W przewidywaniu uwzględnienia takiego 'wniosku mo
ż na też przyjąć oclobwinionego zamiast całej, obli
czone j wedle § 1, kwoty tylko s tosowną część ' lej 
kwo ty. . 

Art. 178. § 1, Dobrowolne poddanie się karze 
dopusz.czalne jes-t tylko wtedy, j eśli obwinionemu nie 
grozi samoistna kara pozbawienia wolności, choćby 
tylko ze względu na okoliczności obciążające, okre
ś lone wart. 24 - 29, 

§ 2. Pozostawia się uznaniu władzy orzekają
cej (art. 1791, czy mozna zezwolić na dobrowolne 
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poddan ie si ę karze, gdy w tej samei sprawie S3. je 
szcz.e inni obwinieni, którzy o pozwolenie -na dO :JTO

wolne poddanie si ę karze nie proszą i przeciw nim 
postępowan ie karne dal ej t oczyćhy się miało. 

§ 3. Dobrowolne poddan ie s ię karze n ie może 
mieć zastosowania w razie p rzeka zania ,sprawy d'o po
stępowania sądoweg o, lub o ile chodzi o prz eclmiot, 
k tóry miałby być skonfiskowany, j eśli do przedmiotu 
tego zgłos i ły -roszczenia osoby p ostr,onue . 

Art. 179. § 1. Rozstrzygn ięcie wniosku o Z8 -

zwolenie na dobrovJoln e pod danie się karze należy do 
władzy skarbowe j, powołanej według z.as ad a r t. 144 
do wy~hl1 ia or'zeczen ia 'karnego. 

§ 2. O ile na :stąpić ma złagodzenie ka ry sto'sow- -
nie do a-r t. 31, u zwolenia udzie lić mogą: 

1) władze skarh owe pier wszej ins Łan::: ji tylko 
w spra wach o p rz.ekroczenia p orz "dkow e -:- bez ogra
nićzenia, do jakiej czę ś ci ma być k ara z łagodzona, 
w innych ,z aś sprawa,eh władze te mogą tylko opu
szczać w cało ś ci lub w częś ci karę konfiskaty przed-

- mioŁów ni.e wyj ętych z obiegu. względn ie dod atkową 
karę pieniężną z art. 19 ninie jszej ustawy; 

2) władze s'karbo'we drugiej -insta.rt.cji w,e wszyst
kich innych sprawach, jednak że z tern ograniczeniem, 
że albo: 

a} opuszczają karę konf iskaty przedmiotu: i wte
dy mogą złagodzić karę pieniężną do poło-
wy, a lbo te ż, ' 

b) nie opusz,cza ją kary konfiska ty i wt,edy karę 
pieniężną złagodzić mogą do jednej czwartej 
najniż s.ze go ustawowego wymiaru; 

3) Minisber Skar bu w sprawach, wymienionych 
pod p . 2, bez ograniczenia co do s topnia złagodz enia 
kary. 

§ 3. Jeśli 'z.łagodzenie kary p r zekracza granicę 
uprawnień danej władzy skarbowej, wła dza ta prz.cel
kładasprawę wyższej instancji ze swoimwi1ios.kiem, 
może jednak sama odrzucić wniosek obwiniO'nego, je
śli nie znajduje powodu do złagodzenia kary, a jes t 
właściwą do rozstrzygnięcia w myśl § 1 niniejszego 
artykuł.u. 

§ 4. Odmowa zezwolenia na dobrowolne pod
dani.e się ka'rze nie ulega zaskarżeniu. 

Art. 180. § 1. O przyzwoleniu na dobrowolne 
poddani,e się karz,e zawiadamia się obwinionego pis
. mem, w którem należy określić zarzuoone mu prze
stęps,twb z powołaniem się na odnośny p.rzepis ustawy. 

§ 2. Z chwilą doręczenia obwinionemu z awi~do
mie.nia i po ewentua lnem dopł e_ cenin przez.eń rcnty 
przypadającej do uiszczenia kwoty, dobrowolne pod
danie się karz.e uzys,kuje prawomocność i m a t.en ~ ku
t'ek, co orz,eczenie <karne. 

§ 3. O odmówiE'niu zezwolenia n a dobrowolne 
poddanie się karze zawiadamia się obwinionegO' na pi
śmie. 

Art. 181. § 1. Przed rozstrzygnięciem prośby 
o zezwolenie na dobrowolne poddanie się k a rze wła 
dza skarbowa może prowadzić dalsze dochodzenia 
dla zbadania rozmiaru popełnionego przestępstwa 
i dokładniejszego wyś wietlenia sprawy, w miarę za ś 
wyników tych dochodzeń może zażądać od obwinio
nego podwyższ eni a. ofi a rowan ej przezei) kwoty. 

§ 2. Obwiniony może cofn ąć prośbę o dobrowol
ne poddanie się karze, jeśli przect upływem trzech 

miesięcy od daŁy złożen i a wniosku nie będzie zawia
domiony o zezwoleniu wladzy na ofiarow an e przezeń 
poddanie s i ę k arze . 

§ 3. \fj razi,e odmowy zezwolenia, nieuiszczenia 
w wyznaczonym terminie dopłaty (a r t. 177 § 2) lub 
<:cinię c ia vmio·sku przez obwil1ionego , dobrowolne pod
dani e s i ę kai·z.e uważa s ię za niebyt?, ... vłaclz:t za ś ska;r 
bowa z a r ządza zwro t złożo ,:: ej kV\iOty. 

Rozdz iał XI. 
Rozstrzy~nięcie sp::awy. 

Art. 182. Władze skarbowe ocenia j ą moc do
wodową zebranych śi'odków dowodo'Nych na podsta 4 

wie swobodne;go uznania z lem jednak ograniczeniem, 
że środki dowodowe, który:h treści nie przedstawiono 
cbwinionemu, n ie mogą s t anowić podstawy orz,ecze
nia , chyba , że obwiniony, wezwany do przesłu:::han ia, 
nie sŁawił się. Władze skarbowe p owinny dokładnie 
rozważyć całokształt ma te rjału d ow odowego tudzież 
uwzględ nić ze ścisłą bezstronnością wszystkie dowody 
tak na kmzyść, jaki na n iekorzyść obwinionego. 

Art. 183. § 1. Przepis art. 31 s tosują władze 
skarbowe w nast ępuj ący sposób: 

a) władze pierwszej instancj i uprawnione są 
w sprawach, należący :::h do ich kompeten-c,ji 
(art. 144 § 1), łagodz ić kary pieniężne za 
przestępstwa porządkowe bez ograniczenia, 
w innych zaś przypadkach do połowy, oraz 
karękonfiskaŁy przedm iotów o,pus zczać w ca
łoś ci lub w części, o ile nip. chodzi o przed
miot, '\vyjęty z obiegu ; 

b) władze drugiej instancj i ma j ą n ieClgraniczone 
prawo łago d-zeni rt kar we wszystkich spra
wach, w. których do wydan ia orzeczen ia kar
,nego wlaśaiwa jest wła d za pie:,:w3ze j in sla114 

cji; w sprawach zas, w których one same są 
właściwe , ma ją prawo łago dzenia kar pie
ni~żnych do j e dn e jczwarŁe j częś ci -or,az pra
wo opuszczenia w całośc i lub w c z ęści kary 
konfiskaty prze dmioiów, nie wyjętych z obic
:)U ' 

c) Mi~.i<s te rs two Skarbu ma we ws zys tkich spra
wa:::h nieograni :::zone p rawo ł agodzenia kar. 

§ 2. M inister Skarbu uprawniony jest rózszc 4 

rzać zakres działan i a władz niż s zych in s-!:ancyj Vi dz,ile
dZLłlie p rawa ł agodzenia ka ry . 

Art. 184. § 1. Władza skarbowa wydaje orze
czenie karne na piśm i e. 

§ 2. Orzeczenie, wydane p r zez wład z ę drugiej 
ins t2_nc ji, przesyła się w dwóch odpisc13:: h wła dzy 
pierwszej i!1s1ar: c ji , k lóra jeden odpis doręczy stro
nie, drugi zaś za chowa w swoich aktach. 

Art. 185. § 1. Orzeczenie k arne zawierać po
wmno: 

1) dokładne okre ś lenie zarzuconego oskarżone
mu czynu z podan iem czasu i m~ejs ca jego popełnienia; 

2) orzeczenie o win ie lub -o uniewinnieni.u, 
a w razie skaz ania, wymiar kary p ieniężnej oraz ar.e
sztu zastępczego , ew entualnie orzeczenie konfiskaty 
przedmiotów, wym ie nionych wart. 17 i 18, z powoła
;1iem przepis u, 11:\ podsbwic którego wymierza się 
k a rę ; . 

3) orze:::zen ie co do innych p rzedmiol ów, z aj ę 
tych na po dstawie art. 155 § 3; 
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4) orzeczeme co da kaszlów poslępawaniaj 
5) orzeczenie co do ewentualnej adpowiedzial

naści majątkawej .osób trzecich (art. 33 - 39) z.a na
łożaną na skazanęgo karę pieniężną i kaszty p ostępa
wani'aj 

6} wreszcie ca do raszczeń interwenjentów do 
przedmiatów, wymienianych wart. 17 i 18, i innych 
przedmiatów, zajętych na padstawie art. 155j 

7} poucz:enie a przysługujących przec.iw orze
czeniu karnemu środków .odwoławczych w myśl 
al t. 187 i 188 z zakreśleniem terminu i wyrażnem 
wskazaniem władzy, u której śradek achvatawczy wi
nien być z łożony; 

8) uzasadnienie orzeczenia . 
§ 2. O ileby punkty 3 - 6 nie magły być .objęte 

.odraz u orzec zeniem, wydaje się co do nich dodatko
we orzeczenie, ewentuainie po uprzedniem przepro
wadzeniu patrzebnych dochodzeń. 

Art. 186. § 1. Odpis orzec,zenia karnega do
ręcza się da rąk własnych obwinionemu .oraz stranom 
interesowanym, okre&lonym w punMach 5 i 6 art 185, 
wz;ględnie pełnomocnikawi tych osób, Q ile tenże wy
kazuje się pełnamocnictwem pisemnem, a wreszcie 
w wypadkach, gdy .osoby te pozostają pod opieką lub 
kuratelą, ich prawnemu zastępcy. 

§ 2. W materji daręczeniazastępczega abawią
zują prz,episy kodeksu postępawania karnega. 

Art. 187. § 1. Osobom, które zawiadomi,ć na
leży a .orzeczeniu karnem stasawnie da pastanawień 
ad. 186, służy prawo zażalenia do bezpośrednio wyż
sz.ej instancji skarbawej w trybie i w czasie, wskaza
:nych wart. 192 i 193 § 1. 

§ 2. W .razie wydania przeciw .obwinionemu 
orz,eczenia zaocznega (art. 167 § 3) obwiniany może 
załażyć bądź środek .odwoławczy (zażalenie, wniasek 
z mocy art. 188). bądź sprzeciw z usprawiedliwieniem 
swega Iliestawiennidwa i z praśbą o panawne rozpa

.znanie spmwy przez pierwszą ins, tancję. O przyjęciu 
sprzeciwu decyduje władza skarbawa, która .orzecze
nie wydała. Sprzeciw pawinien być złażany w ciągu 
dni siedmiu od daty a.trzymania odpisu zaacznega aTZe
czenia (art. 186) ,do władzy, która orzecz.enie wydała. 
i połączany z zażaleniem. W razie .odrzucenia 'sprze
ciwu nadaj,e się właściwy bieg zażaleniu (art. 199). 

Art. 188. O ile .osaby rte z prawa wiU,iesienia 
zażalenia nie karzystają, magą wystąpić z wnioskiem 
przekazania sprawy do pastępawania sąda.we'ga. 

Art. 189. Jeśliby s'trana padała zażalenie do 
wyższej władzy skarbowej, a niezależnie ad tego 
pr~ed:stawiła wniasek przekazania sprawy do pastę
po.wania sądawego, należy jej wyjaśnić przepis art. 187 
i 188. a jeśli mima ta nie uczyni użytku z prawa W'Y
boru, przekazać sprawę właściwe j władzy sądowe j. 

Art. 190. § 1. Strana może cafnąć wniasek 
o sądowe rozs.trzygni'ęcie sprawy i wnieść zamiast te
ga zażalenie da wyższej ins,tancji skarbowej. 

§ 2. Jeśli strana cofnie wniasek, a nie wniesie 
w terminie, zakreślonym wart. 193, zażalenia, .orze
czenie karne pierwszej instanc,ji tlzyskuje prarwomoc' 
naść. 

Art. 191. Jeśliby z paśród osób, wymienianych 
wart. 186, jedne wystąpiły z zażaleniem da wyższej 

ir. 3tancji skarbawej, drugie zaś z wniaskiem przeka
zania sprawy da pastępawania sądawego, przekazuje 
się sprawę da pas tępawania sądawego ca da wszys,t
kich tych osób. 

Art. 192. § 1. Zażalenie, wzglę dn ie wniosek, 
pad::tje się p.isemnie lub zgłas.za ustnie do pratokółu 
władzy skarbawe j p ie.rwszej instancji, wskazanej 
w orzeczeniu (art. 185 p. 7), bez względu na to, która 
władza wydała orz e:::zenie. 

§ 2. Podanie bezpaśrednia do wyższ.ej władzy 
sikarbowej lub bezpaśrednio do sądu nie powoduje .od
rzucenia, je~li nasląpiło w przepisanym terminie. 

Art. 193. § 1. Zażalenie i wniosek a przekaza
nie spra wyda pastępawania sądawega powinny być 
złożane w ciągu dni siedmiu. 

§ 2. Termin ten liczy się ad dnia następnego. 
po dniu daręcz.enia arz·ecz,enia, przyczem wystarczy, 
jeśli w ciągu tego terminu nadana przesyłkę na pacztę 
listem palecanym. 

§ 3. Jeśli .ostatni dzień terminu przypada na 
niedzielę lub święta, wówczas termin do padania zaża
lenia, względnie wniosku o sądowe razsItrzygnięcie 
sprawy, upływa najbliższega następnega dnia po
wszedniega. 

§ 4. Jeśli wniosek lub zażalenie padana po 
upływie terminu, władza skarbawa, która wydała 
.orzeczenie, .odrzuca je. 

§ 5. Pr,zeciw .odrzuceniu przysługuje wnoszące
mu r,ekurs, który podany być winien da władzy pierw
szej instancji (art. 185 p. 7) w ciągu dni siedmiu. Re
kurs razstrzyga w przypa.dku zaża1lenia władza skar
bawa, pawałana da orzeczenia a zażaleniu, a w przy
padku wniasku a przekazani.e sprawy do sądowego 
postępawania właściwa władza s.ądawa . 

§ 6. Wmzie uwzględnienia re k,Ul's u wład~a 
skarbawa orz,eka zarazem a samem zażaleniu, a wła
dza sądawa wdraża pas.tępowanie karne. 

§ .7. Jeśli uchybienie terminu nas,tąpiła z pr zy
czyn ad strony niez:ależnych, maże .ona najpóźniej 
siódmego dnia pa ustaniu przeszkody zgło sić da wła
dzy skarbowej pierwszej instancj i wniasek a przy
wrócenie terminu, dapełniając jednocześnie .opóźn i o
nej czynności. 

§ 8. O przywróceniu terminu da wniesienia za
żalenia ·rozsilrzyga skarbowa władza odwaławcz.aj 
a przywróc~niu zaś terminu na zgłaszenie wniasku 
a przekazanie sprawy do sądu razstrzyga tenże sąd. 

§ 9. W razie uwzględnienia wniasku a przywró
cenie terminu adna~ na wład za rozstrzyga równacze
śnie samą sprawę. 

Art. 194. Władza , która .orzeczenie wydała, nie 
maże go sama zmienić . 

Art. 195. Aż do razpoczęcia razprawy głównej. 
strana maże cofnąć wnias,ek swój a przekazanie spra
wy da pastępowania sądawega; w przypadku tym 
.orzeczenie władzy skarbawe.j uzyskuje prawamocnaść. 

Art. 196. § 1. Władza, pawałana do razstrzyg
nięc,ia zażalenia (adwaławcza), maże .orzeczenie za
twierdzić lub je zmienić, nigdy jednak na niekarzyść 
żalącego się, w szczególnaśc i zaś maże karę złaga
dzić w myśl art. 31 i w granicach, nakreś l anyc h 
w a rt . 183. 
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§ 2. Władza odwoławcza może zarządzić prze 
prowadzenie dodatkowych clochodzeńdla wyświetle
nia sprawy. 

§ 3. W razie istotnych wadliwości postępowania 
pierwszej instancji lub pogwałcenia przez nią wła
ściwości rzeczowej, władza odwoławcza może zaskar
żone orzeczenie uchyl i ć i przekazać .sprawę tej sa
mej lub innej właściwej władzy do ponownego roz
s,tr zygn ięcia. 

Art. 197. Orzeczen ia, wyda ne w instancji od
woła wczej, należy doręczyć wszystkim osobom, wy
mienionym wart. 186, wraz z. uzasadnieniem. 

Art. 198. Od orzeczeń, wydanych w drugi,ej 
instancji wskut:ek zażalenia, nie służy żaden środek 
odwoławczy, ani też skarga do Najwyższego Trybu
na łu Administracyjnego. 

Art. 199. § 1. Jeśl i z ażalenie podano w termi
n j.e, władza skarbowa p i€rwszej instancji przesyła je 
władzy drugiej instancji do rozstrzygnięcia, względ
nie celem przedłożenia Min isŁ€rstwu Skarbu w przy
padkach, gdy orzeczen ie karne wydała władza drugiej 
insŁan c. j i. 

§ 2. Na skutek podanego w terminie wniosku 
o przekazanie sprawy do postępowania sądowego, 
orzeczenie karne nie tJ.lega wykonaniu, władza skar
bowazaś przesyła akta sprawy właściwemu sądowi . . 

Ro,zdział XIII. 
Wykonanie kary. 

Art. 200. § 1. Orzeczen.ia karne władz skarbo
wych s'tająs.ię wykonalne po upływie dni 'czternastu 
1:ld chwili uprawomocnien ia się. 

§ 2. Prawomocnem jest 'orzeczenie 'Władz skar
bowych, przeciw któremu nie przysługuje żaden śro
dek odwoławczy. 

Art. 201. § 1. . Pra womoc nB orzeczen ia karne 
mają to samo znaczenie i pociągają za sobą Ite same 
skutki, .co prawomocny wyrok sądowy; w szcz,ególno
ści nie jest dopuszczalne ponowne obwinienie. 

§ 2. Gdyby jednak okazało ,się , że władza skar
bowa rozstrzygnęła sprawę, należącą wedlug art. 137 
lit. "a" do właściwości sądowej, natenczas może wła
ściwy sąd okręgowy, po wysłuchaniu prokuratora, po
wziąć na posiedzeniu niejawnem postanowienie, 
t>twierdzające niBważność orzeczenia władzy skarbo
wej. O (postanowieniu tern sąd zawiadamia władzę 
skarhową, prokurator zaś na mocyk.go postimowie
nia władny jest wszcząć postępowanie karne. 

. Art. 202. Wykonanie orzeczeń skarbowych 
<lraz decyz ja o wykonaniu kary aresztu zastępcze.go 
należy do władz skarbowy~h pierwszej instancji. 

Art. 203. § f Sprzedaż uznanych za pi"z<;pa
cn e przedmiotów (art. 185 p . 2 i 3) 'należy do wyłącz
nej właściwości władz skarbowych także wtedy, jeśli 
konfiskatę orzeczono w drodzepostępowa:nia sądo
wego. Władza skarbowa wstrzyma się jednak tak od 
sprzedaży, jak i od wydania innych zarządzeń co do 
skonfiskowanych Xlr~edmiotów, jeśli ich konfiskatę 
orze:kła również inna władz.a na zasadzie przepisów 
innej ustawy. 

§ 2. Przedmioty, zajęte w toku postępowania , 
a nie uznane za przepad łe , należy po uprawomocnie-

niu się orzeczenia zwrócić :osobie, u któte j dokonano 
zG.jęc i a , względnie innej osobie uprawn ionej . 

Art. 204. O wykonanie kary aresztu z.as.tęp
czego władza. skarbowa zwraca się do 'sądu grodz
kiego miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu ska
za nego. 

Art. 205. § 1. Jeżeli nastąpi:ło CZ.ęSClOwe 
uisz.czenie kary pieniężnej już podczas wykonania ka
r y a,resztu zastępczego, :karę tę zmniejsza się odpo
wiednio do stosun:ku uiszczone'j kwoty do całej kary 
pieniężnej. Decyzja w tym względzie należy do wła
dzy skarbowej pi.erwszej insltancji. 

§ 2. Osoby, skazane prawomocnie na karę pie
niężną, ,a zamieszkujące zagranicą, mają być ze zja
wieniem się w Po1sce przytrzyman,e i w razie nie zło
żenia kary pieniężnej odstawione bezzwłocznie do 
sądu,celem wykonania kary aresztu. 

Rozdział XIV. 
Koszty postępowania karnego. 

Art. 206. § 1. Skazany w postępowaniu skar-
bowem obowiązany jest zwrócić: .' 

1) koszty, spowodowane dos,ta wie niem obwinio
nego lub sprowadzeniem zajętej rzeczy; 

2) koszty, połączone z utrzymaniem, względnie 
przechowaniem oraz ze sprzedażą zajętej rzeczy, jed
nak tylko w przypadkach, gdy nie orzeka si'ę konfi
skaty tej rzeczy; za przechowywanie rzeczy w urzę- . 
dowym magazynie nie liczy się żadnych kosztów; 

3) należytości, wypłacone świadkom, znawcom 
oraz osobom, wezwanym przez władzę do asystowa
ni a przy rewizjach domowych, przy przesłuchiwaniu 
świadków lub zńawców lub też przy innych czynno· 
ściach postępowania karnego. 

§ 2. W razie skazania za to samo przestępstwo 
dwu lub więcej osób , koszly postępowan,iaobciążają 
osoby te solidarnie. 

Art. 207. Przymusowe ściągnięcie zasądzonych 
kosztów postępowania następuje wedle tych samych 
zasad, ,co ściągnięcie kar pieniężnych. Koszty te nie 
ulegają zamianie na areszt. 

Ro.zdział XV. 
. Zarachowanie kar majątkowych. 

Art. 208. § 1. Kwoty, wpływające z 'kar, " na
kładanych przez władze skarbowe, przypadają na 
budżet Ministerstwa Skarbu; na rachunek tegoż bud
żetu wpływają nadto wszelkie kwoty, użyskane ze 
sprz.edaży przedmiotów, bez, względu na 'to, czy kon
fi skaŁę (zajęcie) tych przedmiotów orzekł' sąd, czy 
władza skarbowa. . 

§ 2. Kwoty, wpływające z kar pieniężnych, na
kbdanych przez sądy za ' przestępstwa, podlegające 
niniejszej ustawie, przypadają na rzecz budzetu Mi
nisterstwa Spraw~edliwości. 

Rozdział XVI. 
Zawiadomienia i ' doręczenia. 

Art. 209. Sposób zawiadamian~ia stron przez 
władzę skarbową, a 'w szczególnośCi doręczenia we
zwań i ;innych pism tlrz .ędowych, będzie określony 
w drodze rozporządzenia Ministra Skarnu 'w porozu-
mieniu .z Ministrem Sprawiedliwości. . 
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D z i a ł IV. 
Właściwość i postępowanie władz sądowych. 

Rozdział I. 
Właściwość rzeczowa. 

Art. 210. Są,dy rozpoznają: 
1) sprawy, należące do ich właściwości, ,sŁoso

wnie do postanowień art. 137; 
2) sprawy, przekazane im stosownie do posta

nowień ad. 138 i a.rt. 188. 

Art. 211. § 1. Sprawy_ obu wymienionych 
wart. 210 rodzajów należą do właściwości sądów 
okręgowych. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może w porozu
mieniu z Mini'strem Skarbu w drodze rozporz.ądzenia 
przekazywać niektóre rodza j e spraw do właściwości 
sądów grodzkich, tak na całym obszarze Państwa, jak 
i w części Państwa i właściwość tę odwoływać. Mini
ster Sprawiedliwości może w porozumieniu z Mini
strem Skarbu przekazać wyłączne rozpoznanie spraw 
karnych o przestępstwa, należące do właściwości są
dów grodzkich według ustępu poprz,edniego, bądź po
szczególnym sądom grodzkim dla kilku okręgów tych 
sądów, bądż sądowi grodzkiemu w siledzi:bie sądu 
okręgowego dla całego okręgu sądowego. W przypad
ku tym przepisy niniejszego działu, zwłaszcza doty
czące udziału władzy skarbowej i jej pełnomocnika 
w postępowaniu karnem, cędą miały zasłosowanie 
również w postępowaniu przedsąd,ami grodzkiemi 
z wyjątkiem tych przepisów, które odnoszą s ię wyłącz
nie do postępowania w sądach okręgowych. W przy
padku tym władze skarbowe mają prawo wnoszenia 
:i popierania oskarżenia (,art. 56 k. p. k.). 

Rozdział II. 
Właściwość miejscowa. 

Art. 212. § 1. Właściwy miejscowo jest sąd, 
w którego okręgu popełniono przestępstwo lub w ra
zie, gdy miejsce popełnienia przestępstwa jesit nie
znane, sąd, w którego okręgu mieszka osoba podej
rzana,agdyby miejsce zamies,zkania było nieznane, 
sąd, w którego okręgu przestępstwo wyszło najaw. 

§ 2. Je dnakże z ważnych względów może być 
sprawa przekazana innemu sądowi, przyczem co do 
trybu przekazywania obowiązują przepisy kodeksu 
postępowania karnego. 

Rozdział III. 
Wydziały karne skarbowe. 

Art. 213. § 1. Do orzekania w sprawach, obję
tych niniejszą ustawą, tworzy się w każdym sądzie 
okręgowym wydział karny skarbowy; oprócz tego mo
żna utworzyć i drugi wydział karny skarbowy w wy
dzia.lezamiej scowym sądu okręgowego. 

§ 2. Przewodniczący wydziału wyznaczacio 
osądzenia sprawy sędzibw z grona członków tegoż 
wydziału, a przewodniczy w komplecie sądzącym bądź 
sam, bądź też wyznacza jednego z sędziów na prze
wodniczącego . Członkowie tego wydziału mogą zara
zem pełnić inne czynności w tym sądzie. Jednego 
cz.łon,ka składu 'sądz,ącego może zastąpić inny sędz,ia 
okręgowy lub grodzki na podstawie zar,ządzenia pre
zesa sądu okręgowego, powziętego na wniosek prze
wodniczącego wydziału karnego skarbowego. 

Art. 214. § 1. Sąd okręgowy rozs,Łrzyga w wy
dziale karnym skarbowym wszel,kie sprawy o prz~
stępstwa, podlegające niniejszej ustawie wskładZle 
trzech sędziów. 

§ 2. Postępowanie uproszczone może być zarzą
dzone na wniosek prokuratora, w wypadkach za~ł 
przewidzianych wart. 219 i 221 - władzy skarboweJ. 

§ 3. Gdy wedle obowiązujących przepisów de
cydować r:;a sąd okręgowy kolegjalnie poza rozpra· 
wą główną, rozstrz)~a zawsze wydział karny sk~r
bowy na posiedzeniu ni,ejawnem po wysłuchaniu wUIO· 
sków prokuratora. 

Rozdział IV. 
Zbieg przestępstw. 

Art. 215. § 1. W razie zbie,gu przestępstwa, 
podlegającego niniejszej ustawie, z przestępstwem, 
podlegającem osądzeniu według innego postępowania 
sądowego , ,ka ż de z tych przestępstw ulega rozpozna
niu niezależnie od aruglt>go. 

§ 2. W takich jednak przypadkach zbiegu czy 
to jednoczyn0wego lar:L 22), czy to wieloczynowego, 
gdy czyny odnoś ne pozostają ze sobą w związku, sąd 
okręgowy (wydział karny skarbowy) może zarządzić 
łączne rozpoznanie i osądzenie spraw przed wydzia
łem karnym skarbowym tak, gdy wszystkie należą do 
właściwości sądu okręgo wego, jak wówc'zas, ,gdy jed. 
ne należą do tego sąd u , inne do sądu grodZikiego. 
W przypadku tym sąd (wydział karny skarbowy) sto· 
sujedo obu rodzajów przestęps!Łw przepisy kodeksu 
postępowania karnego przy odpowiedniem zastosowa
niu odnośnie do przestępstwa, ulegającego ukaraniu 
wedle niniejszej ustawy, postanowień art. 216 - 224 
i ad. 225; przepis art. 224 § 1 stosuje si,ę jednak tyl· 
ko wówczas, gdy oko:licznoś ć, którą stwierdza pro'to
kół, dotyczy wyłącznie przestępstwa, podlegającego 
karze wedle niniejszej ustawy; protokóły , · odczyty
wane na zasadzie arL 224 § 2 można uwzględnić jako 
dowody także <::0 do przestępstwa, nie podlegającego 
niniejszej ustawie, o ile treść protokółu do tyczy okre
ślenia przedmiotu przestępstwa (je'go ja,kości, ilości, 
war,tości, miejsca ujęcia, pochodzenia .i t. p .). 

§ 3. Postanowienia § 2 nie mają zasŁosowania, 
jeśli ,pozosta jące w zbiegu przestępstwo należy do 
właściwośc i sądów przysięgłych; w tym razie rozpo
znanie każdej z tych spraw następuje oddzielnie. 

§ 4. Postanowienia § 2 sŁosuje się odpowiednio 
w sądzie ,grodzkim, o ile zbiegające się przestępstwa 
należą do jego właściwości. 

Rozdział V. 
Postępowanie z odpowiedzialnymi w charakterze 

osób trzecich. 

Art. 216. § 1. Sąd ( s ędzia śledczy) może we
zwać odpowiedzialnego w charakterze osoby trzeciej 
do osobistego stawienia się celem przesłuchania, 
a w razie, jeś li on się nie stawi, zarządzić jego dosta
wleme. 

§ 2. Odpowiedzialnego należy zawiadomić 
o rozprawie głównej z tem, że może na niej stanąć 
osobii cie lub z obrońcą, albo przez pełnomocn ika . Nie
sŁawienie się jego nie jest przeszkodą do przeprowa
dzenia rozprawy i wydania wyroku, którego ni,e uważa 
się w tym razie za zaoczny. Należy o tem pouczyć 
odpowied zialnego w zawiadomieniu. 
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§ 3. Odpowiedzialnemu służy prawo bronienia 
się wc.iągu całego postępowania sądowego, przyczem 
korzysta on z wszelkich uprawnień, przewidzianych 
w kodeksie positępowania karnego dla oskarżonego 
(obwinionego) . 

§ 4. Zeznania odpowiedzialne·go nie mogą być 
zaprzysiężone i nie podlegaj ą sankcji, przewidzianej 
dla zeznań świadków. 

Rozdział VI. 
Prawa interwenjentów. 

Art. 217. Osoby, wymienione wart. 185 p. 6 
winny być za,wiadomione o rozprawie głównej. Służy 
im prawo stawiania wniosków celem wykazania 
swych roszczeń w toku całego postępowania sądo
wego. Zgłoszenie roszczenia nastąpić winno w ciągu 
dni czternastu od doręczenia zawiadomienia o zaję
ciu pr:zedmiotu pod rygorem odrzucenia, a w braku 
zawiadomienia, lub gdy dzień rozprawy głównej przy
pada przed upływem terminu czternastodniowego, 
najpóźniej z rozpoczęciem rozprawy głównej. 

Rozdział VII. 
Zabezpieczenie kar pieniężnych. 

Art. 218. W razie niebezpieczeństwa udarem
nienia późniejszej egzekucji kar pieniężnych, kosztów 
postępowania i uszczuplonych należytości, sąd może 
zarządz.ić ich zahezpieczenie na ma j ątku o3karżone
go (obwinionego) i odpowiedzialnego. Orzeczenie są
du karne60 jest dostate.czną podstawą do uzyskania 
Wlz,ględnie'" wykonania sądowego zabezpieczenia. O za
rządzeniu zabezpieczenia sąd zawiadamia władzę 
skarbową. 

Rozdział VIII. 
Oskarżenia i rozstrzygnięcia. 

Art. 219. W sprawach, przekazanych do postę
powania sądowego w myśl art. 188, orzeczenie karne 
władzy skarbowej zastępuje pra womocny akt oskar
żenia. 

Art. 220. § 1. Sąd rozpoznaje sprawę według 
przepisów, obowiązujących w postępowaniu przed 
sądem pierwszej instancji ze zmianami, wprowadzo
nemi w następnych artykułach. 

§ 2. Przepisy kodeksu postępowania k.a~nego 
co do postępowania w sprawach karno-admInIstra
cyjnych mają odpowiednie zas tosowanie . 

Art. 221. § 1. Jeśli w sprawie, należącej do 
właściwości sądowej (art. 137 § 1 p. "a" i art. 138), 
prokurator nie znajduje powodu do ścigania, winien 
przesłać akta władzy skarbowej, która może sama 
złożyć sądowi okręgowemu akt oskarżenia (bez uza
sadnienia). 

§ 2. Jeśli władza skarbowa oskarżenia zanie
cha, oznajmia o tem prokuratorowi, zwracając mu 
a.kta. 

Art. 222. § 1. Władza skarbowa korzysta w 
Ciągu całego postępowania karnego ze wszelkich 
uprawnień prokuratora, dotyczących: 

1) informowania się o sprawie (przeglądanie 
akt, obecność przy czynnościach śledczych i t. p.) j 

2) składania wniosków V" przedmiocie zbiera
nia i uzupełnienia materjału dowodowego oraz w 

przedmiocie wszelkich wogóle postanowień są
dowych; 

3) zaskarżania orzeczeń sądowych. 
§ 2. Do powyższych czynności władza skarbo

wa deleguje swego pełnomocnika. 

Art. 223. § 1. Obecność pełnomocnika władzy 
skarbowej na rozprawie głównej jest konieczna, je
śli władza ta złożyła sądowi akt oskarżenia, proku
rator jednak i w tym razie obowiązany jest do wzię
cia udziału w rozprawie. 

§ 2. Prokurator i pełnomocnik władzy skarbo
wej są nawzajem od siebie niezależni. Popieranie 
oskarżenia przez jednego z nich wystarcza. Wniosek 
pełnomocnika winien być przez sąd rozpatrzony, 
choćby prokurator z wnioskiem tym się nie zgadzał. 

Art. 224. Protokóły badania obwinionego, 
świadkó'W' i znawców, sporządzone przez władze 
skarbowe w toku dochodzenia, posiadają moc pro
tokółów czynności sądowych. 

Art. 225. § 1. Jeśli zeznanie jakiegokolwiek 
świadka, przesłuchanego w toku dochodzenia (skar
bowego, prokuratorskiego) dotyczy okoliczności 
mniej ważnych, można wezwania tego świadka na 
rozprawę główną zaniechać i poprzestać na odczy
taniu protokółów jego badania podczas rozprawy. 

§ 2. Przepis powyższy nie pozbawia stron pra
wa zgłoszenia wniosku o wezwanie i przesłuchanie 
świadka, o czem sąd decyduje według swego uznania. 

Art. 226. Na rozprawie wolno odczytać pro
tokóły wszelkich czynności, dokonanych w toku do
chodzenia lub śledztwa. 

Art. 227. § 1. W razie niewykrycia miejsca 
pobytu oskarżonego, jego ucieczki lub wogóle uchy
lenia się od sądu przed doręczeniem odpisu aktu 
oskarżenia lub zawiadomienia o terminie rozprawy, 
można zarządzić i przeprowadzić rozprawę główną, 
ogłaszając jej termin w gminie ostatniego miejsca za
mieszkania, pobytu lub wykonywania przedsiębior
stwa, o ile zaś żadnej z tych okoliczności stwierdzić 
nie można, w Monitorze Pol skim. Między ogłosze
niem a terminem rozprawy głównej upłynąć musi 
okres trzechmiesięczny. 

§ 2. Ukrycie się oskarżonego, po otrzymaniu 
odpisu aktu oskarżenia lub zawiadomienia o termi
nie rozprawy, nie stanowi przeszkody do przeprowa
dz.enia wyznaczonej rozprawy. 

§ 3. W obu powyższych przypadkach, jeśli 
oskarżony nie zamianował obrońcy, przewodniczący 
powołuje dla nieobecnego obro.ńcę z urzędu, które
mu służą wszystkie prawa strony oskarżonej. 

§ 4. Niestawiennictwo na rozprawę oskarżone
go, który otrzymał zawiadomienie o terminie roz
prawy, pociąga za sobą skutki, przepisane w ko
deksie postępowania karnego. 

§ 5. Prawomocny wyrok należy ogłosić try
bem, wskazanym w § 1, jeśli zachodzi którykolwiek 
z przypadkó;w, wymienionych w §§ 1 i 2. Wykona
nie nastąpić może dopiero po upływie czternastu dni 
po dniu ogłoszenia. 

§ 6. Przepisy niniejszego artykułu maj ą zasto
sowanie do odpowiedzialnego w charakterze 'J soby 
trzeciej . 
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Art. 228, § 1. Wyroki sądowe zawierać muszą 
rozstrzygnięcie sprawy co do wszystkich punktów, 
wymienionych wart. 185 p. p. 1 - 6. Do uzasadnie
nia wyroku mają zastosowanie ogólne przepisy ko
deksu postępowania karne go. 

§ 2. Rozstrzygnięcie co do kosztów postępo
wania objąć ma również te koszty, które powstały 
w postępowaniu skarbowem (art. 206). 

§ 3. Sądy przesyłają z urzędu władzom skar
bowym odpisy swych wyroków i postanowień. 

Rozdział IX. 

środki odwoławcze. 

Art. 229. § 1. Od wyroków sądu okręgowego, 
orzekającego w pierwszej instancji, strony mogą 
założyć jedynie kasację do Sądu Najwyższego. 

§ 2. Przepis powyższy nie ma zastosowania 
w przypadku, przewidzianym wart. 215 § 2. 

§ 3. Od wyroków sądów grodzkich można od
wolać się z apelacją do sądu okręgowego, który roz
poznaje sprawę w wydziale karnym skarbowym. 
Wyroki tego sądu są prawomocne. 

§ 4. Stronami są także osoby, o których mo
wa wart. 185 p. 5 i 6. 

§ 5. Odpowiedzialny w charakterze osoby trze
ciej zaskarżyć może wyrok tylko z powodu nałoże
nia nań odpowiedzialności, z powodu zaś zasądze
nia oskarżonego - tylko o tyle, o ile ono jest pod
stawą tej odpowiedzialności. 

§ 6. Sprzeciw od wyroku zaocznego służy od
powiedzialnemu tylko wówczas, gdy nie został on 
uwiadomiony o rozprawie. Poza tern winien odpo
wiedzialny założyć skargę w terminach, które biegną 
dla oskarżonego. Jeśli jednak odpowiedzialny w ter
minie właściwym dla oskarżonego żądał doręczenia 
wyroku, lub doręczenie z urzędu jest nakazane, ter
miny, biegnące od doręczenia, liczą się odpowie
dzialnemu od doręczenia mu wyroku bez względu na 
ich bieg dla oskarżonego. Przepis niniejszego para
grafu odnosi się również do interwenjentów (art. 217). 

§ 7. Do zapowiadania i wnoszenia środków 
odwoławczych mają zastosowanie przepisy kodeksu 
postępowania karnego. 

D z i a ł V. 

Rozdział I. 

Wznowienie postępowania. 

Art. 230. § 1. W sprawach, prawomocnie roz
strzygniętych przez władze skarbowe, nastąpić mo
że wznowienie postępowania, jeśli wyjdą najaw no
we okoliczności, wskazujące bądź same przez się 
bądź w związku z dotąd ujawnionemi okolicznościa
mi na to, że nastąpiło: 

1) niesłuszne skazanie, lub niesłuszne nałoże
nie odpowiedzialności majątkowej (art. 33 - 39), 
albo 

2) niesłuszne uniewinnienie, albo wreszcie 
3) nie dostateczne zasądzenie (ukaranie). 
§ 2. W drugim i trzecim przypadku następuje 

wznowienie z urzędu, w pierwszym zaś na żądanie 
skazanego lub odpowiedzialnego, jeśli okoliczności, 
uzasadniające żądanie wznowienia, w toku postępo-

wania w pierwszej instancji, bądź nie były im zna
ne, bądi też nie mogły być wykorzystane. 

§ 3. Przez wznowienie postępowania sprawa 
wraca w stadjum dochodzenia. W razie żądania 
wznowien ia przez oskarżonego lub odpowiedzialne
go nowe orzeczenie nie może być surowsze od po
przedniego. 

Art.231. § 1. Wznowienie postępowania z po
wodu niedostateczności zasądzenia (art. 230 p. 3) na
stąpić może tylko wtedy, gdy skazanie dotyczyło 
pewnych wyraźnie oznaczonych przedmiotów, lub 
też pewnej ilości tychże, ujawniono zaś, że były je
szcze inne przedmioty, lub że ilość tych samych 
przedmiotów była znacznie większa. 

§ 2. W powyższym przypadku kary, wykona
ne na skutek zasądzenia, uwzględnia się przy po
nownem zasądzeniu. 

Art. 232. § 1. Zezwolenie na wznowienie po
stępowania na żądanie skazanego lub odpowiedzial
nego nie wstrzymuje ściągnięcia kary pieniężnej. 
W razie późniejszego uwolnienia lub uchylenia odpo
wiedzialności zwraca się ściągniętą kwotę. 

§ 2. Zezwolenie na wznowienie postępowania 
z tytułu niesłusznego skazania (art. 230 § 1 p. 1) po
ciąga za sobą wstrzymanie wykonania kary pozba
wienia wolności. 

Art. 233. Wznowienie postępowania z urzędu 
dopuszczalne jest z warunkiem, że od chwili popeł
nienia przestępstwa nie upłynął okres jego przedaw
nienia (art. 40). 

Art. 234. Wznowienie postępowania w spra
wach rozstrzygniętych prawomocnie przez władzę 
skarbową wymaga zezwolenia Ministra Skarbu. 

Art. 235. W sprawach, rozstrzygniętych przez 
sądy, dopuszczalne jest wznowienie postępowania: 
1) na zasadach, zawartych w przepisach kodeksu po
stępowania karnego i 2) w przypadkach, przewidzia
nych wart. 230 § 1 p. 3 i wart. 231. 

Rozdział II. 
Postanowienia końcowe. 

Art. 236. Ustawę niniejszą st,osuje się również 
do przestępstw, popełnionych przed jej wejściem 
w życie. Jednak dawne sankcje karne zaGhowują 
swoją moc, jeśli są względniejsze dla sprawcy. 

Art. 237. § l. Na obszarze mocy obowiązują
ce.j kodeksu karnego z roku 1871 zamiast aresztu 
ponad sześć tygodni należy wymierzać karę wię
zienia. 

§ 2. Na obszarze mocy obowiązującej ustawy 
karnej z roku 1852 należy wymierzać zamiast wię
zienia areszt ścisły. 

Art. 238. Z chwilą wejścia w życie ustawy ni
niejs'zej traci moc obowiązującą ustawa karna skar
bowa z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, 
poz. 609) z wyjątkiem art. 240 i ustępu '2 art. 242, 
oraz wszelkie inne przepisy w materjach, objętych 
niniejszą ustawą. 

Ad. 239. Wykonanie niniejszej ustawy poru
cza się Ministrom: Skarbu i Sprawiedliwości. 
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Art. 240. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem l maja 1932 r. i obowiązuje na całym ob
szarze Rzeczypospolitej . 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów : A. Prystor 

Minister Skarbu: Jan Pi/slulski 

Minisler Sprawied liwości: Czesław Michałowski 

356. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 9 kwietnia 1932 r. 

o ulgach w spłacie zaległości w państwowym podat
ku przemysłowym. 

Na podstawie art. 1 i 5 ustawy z dnia 10 mar
ca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych (Dz. U. 
R. P. Nr. 29, poz. 291) zarządzam co następuje: 

§ 1. 1) Płatnikom, którzy w okresie do dnia 
31 sierpnia 1932 r . uskutecznią dobrowolnie wpłaty 
na poczet zaległości w państwowym podatku prze
mysłowym, powstałych przed dniem 1 kwietnia 
1931 r., przyznaje się bonifikaty w sumach tych za
ległości, a mianowicie przy wpłatach dokonanych: 

do dn ia 31 maja 1932 r. - 50 % wpłaconej sumy 
" " 31 lipca 1932 r. - 35 % " " 
" " 31 sierpnia 1932 r. - 25 % " " 

2) Od uskutecznionych wpłat oraz zbonifiko
wanych sum zaległości nie będą pobrane kary za 
zwłokę względnie odsetki za odroczenie za cały czas 
od chwili powstania zaległości, na poczet których 
uskuteczniono wpłaty. 

3) Ulgi przewidziane w ustępach l) i 2) przy
znawane będą tylko tym płatnikom, którzy w chwi
li dokonania wpłaty już uiścili wszystkie przypada
jące od nich zaległości w podatku przemysłowym, 
powstałe po dniu 31 marca 1931 r. 

§ 2. 1) Wstrzymuje się egzekucję zaległości 
wymienionych w ustępie l) § 1 u tych płatników, któ
rzy dopełnią następujących warunków: 

a) spłacą w terminie do dnia 31 sierpnia 1932 r. 
wszystkie zaległości w podatku przemysło
wym, powstałe w okresie od 1 kwietnia 
1931 r . do 31 marca 1932 r ., jak również na 
leżności bieżące z tytułu powyższego poda t
ku, przypadające do zapłaty w okresie od 
1 kwietnia 1932 r. do 31 sierpnia 1932 r., 

b) uiszczać będą terminowo bieżące należności 
z tytułu podatku przemysłowego, przypada
jące do zapłaty po dniu 31 sierpnia 1932 r . i 

c) wpłacać będą na pokrycie zaległości, wy
mienionych w ustępie 1) § l, trzecią część 
sum, jakie każdorazowo uiszczać będą na 
poczet należności, wymienionych w punk
cie b). 

2) Od wpłat przewidzianych w ustępie 1) lit. c) 
pobrane będą ulgowe odsetki w wysokości 6 % w s to
sunku rocznym za czas od ustawowego terminu pła t
ności zaległości, na poczet której uskuteczniono 
wpłatę, do dnia 31 marca 1931 r . oraz w wysokości 
12% w stosunku rocznym za czas od dnia 1 kwiet
nia 1931 r. do dnia dokonania wpłaty. 

3) W razie niedotrzymania któregokolwiek 
z warunków, wymienionych w ustępie 1). wszystkie 
zaległości w podatku przemysłowym, powstałe za
równo przed dniem 1 kwietnia 1931 r., jak i po tym 
terminie, zostaną bezzwłocznie ściągnięte w drodze 
egzekucyjnej z doliczeniem normalnych kar za zwło
kę oraz 5 % kosztów egzekucyjnych. 

§ 3. Powstałe przed dniem 1 kwietnia 1932 r. 
koszty egzekucyjne obniża się do wysoko ś ci 3 %, 
o ile do zaległości, co do których powyższe koszty 
zostały naliczone, nie będą wdrożone ponowne kro
ki egzekucyjne. 

§ 4. Ulgi przewidziane w niniejszem rozporzą
dzeniu nie będą stosowane do zaległości, powstałych 
wskutek jawnej złej woli płatnika. Ocena, czy po
wstanie zaległości spowodowane zostało jawną złą 
wolą płatnika, należy do izb skarbowych. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

M1nlster Skarbu: Jan Piłsudski 
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