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podlega karze aresztu do 3 mIeSIęcy i grzyw
ny do 3000 złotych. 

§ 2. ,Pieniądze 1 mne przedmioty służące do 
gry podlegają przepadkowi. 

Art. 62. § 1. Kto: 
a) wyrabia, posiada lub nabywa wytrychy, je

śli nie trudni się rzemiosłeIl1, w którem są 
·one potrzebne; 

h) dostarcza wyŁrychówosobie nie trudniącej 
się lakiem rzemiosłem; 

c) wyrabia, posiada lub nabywa klucze do cu
dzego domu, mieszkania lub innego pomie
szczenia albo 'schowania bez zezwolenia 
osoby uprawnionej lub władzy, 

podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub grzyw
ny do 3000 zł.otych. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wyrabia, 
posiada, nabywa lub innym osobom dostarcza na
rzędzi, przeznaczonych do dokonywania kradzieży. 

§ 3. Wytrychy, klucze i narzędzia podlegają 
przepadkowi. 

Art. 63. § 1. Kto wyrabia lub rozpowszech
nia przedmioty, mogące robić wrażenie pieniędzy 
lub papierów wartościowych, ' 

podlega karze grzywny do 200 złotych. 

§ 2. Przedmioty powyższe podlegają prze
padkowi. 

Przepisy lwńcowe. 

Art. 64. Wykonanie prawa o wykroczeniach 
porucza się Minis trowi Spraw Wewnętrznych i Mi
nistrowi Spr.a-vviedliwości. 

Art. 65. Rozporządzenie 111l11ejSZe wchodzi 
w życie równocześni e z przepi sami wprowadzające
mi kodeks karny i prawo o wykroczeniach-z dniem 
1 września 1932 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Moścźcki 
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Minister Pr~cy i Opieki Społeczne j: Hubicki 

Minister Poczt i Telegrafów: Boerner. 

573. 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 11 lipca 1932 r. 

Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo 
o wykroczeniach. 

Na 1)ods,tawiearL 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 
liLa) ustawy 'z dn i.a 17 ma,r·ca 1932 L ,o upoważnieniu 
Prezydenta Rzeczypospolilte,j do wydawania rOlzpo
rządz,e!1 z mocą ustawy (Dz, U. R. P. Nr. 22, poz. 165). 
piOstanawi.am co następuje: 

Art. 1. § 1. Z dniem wejścia w życie kodek
Gukarnego i prawa o wykroczeniach tracą mac prz,e
p isy :karn.e, c1otyc:zące pT,z,zdmi,Q,tów un.ormowanych 
VI kodeks,ie karnym iw pra w~e Q wykroczeniach, j e'żeli 

, pTzepi,sy d.al'slzle nioe stanowią ń.nla,c;ze'j. 

§ 2. Jeżeli roz'Porząc1z,enie niniej1sze mówi be.z 
:bLliższego oznaczenia o kodeksie karnym Ilub a p.rawi,e 
o wykrocz,en~ach, ;należy pr.zez lto, ro.zumi,eć kodeks 
karny z dnia 11 lipca 1932 1". i prawo o wykrocze
niach z. te jże daty. 

Art. 2. T,raca moc obowiązującą IWra'z z usta
w.ami wprowadzają~emi: 

1) kodeks karny 1903 r., z wyjątkiem art. 292---. 
309, 318 - 324, 348 - 353, 624 - 627 i 630 - 634; 

2) powszechna. ustawa karna 1852 r., z wyjąt
kiem § 486b i w związku z nim § 486c, jeżeli nie ma 
.za'3tO'sowania art. 279 kodeksu :karnego; 

3) kodeks karny 1871 r., z wyjątkiem §§ 296a 
i 298. 

Art. 3. § 1. Na ohs'za rz.e, na którym ohow.ią
zywata powszechna ustawa karna 1852 r., tracą 
w silc.zegól,ności mo,c obowiązującą przepisy karn,e: 

1) ,c,es. pa'tentu .z. ,dn'iia 20 kw.ietn,ia, 1854 r. (Dz. 
u. p. ausitr. Nr. 96); 

2) ro,zponządzenia z d:nia' 30 wrze~nia 1857 r. 
o karaniu mniejszych wykro.,czeń (Dz. u. p. austr. 
Nr. 198); 

3) ustawy z dnia 7 Ikwietn,ia 1870 Il'., wedłul! 
której wydane są szczególne pOls1ta;nowienia: co. do: 
zmów między pr,acodawcami lub pracO'wuikam1 wce
lu wymuszenia warunków p'racy IOraz co do zmów 
przemyslo,wców w c,Cilu podwyż:sz·eni,a cenI towrurów; 
(Dz. u. p. austr. Nr. 43); 

4) ustawy ;z dnia 10 maja 1873 r., ,z.awierają-cej: 
prz'episy pohcyjno,-karn,e przeciw próżniakom i włó
częgom (Dz .. u . p. aus.tr. Nr. 108); 

5) ustawy z dlllia 24 maja 1885r. Q. dopus.zczal~ 
nc;'śc i .za ir zyman,ia w z.a:kł.adach pracy przymusowe j 
li poprawczydl (Dz. u. p. austr. Nr. 89) j 

6) ustawy z .dnla 27 maja 1885 r., iZ.awierającej 
przepisy p;fzeciw używaniu i obrotowi środków roz·
sa'dz'ających (Dz. u, p. alusltr. Nr. 134); 

7) usla'Wy z. dnia 26 stycznria 1907 ~., do.tycząoej 
wo.lno.śd wybor.ów i zgromadzania s,ię (Dz. u. p. aus't.r., 
Nr. 18). 
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§ 2. Pozostają jed.nak w mocy n a powyższym 
ohs,zarz'e przepisy: 

1) ces. patentu z dn/ja 21 paździ.ern.ikt 1852 r. 
o wytwarzaniu, ohrocie i, posiadaniu hroJJ,i i amun,icji 
ora,z o noszeniu broni (Dz. u. p. auslr . Nt. 223) z tą 
zmianą, że § 40 uchyla się, as-prawy o przestęp s twa 
prz,ewidz.iane tym 1)a'temtem należą do wIaściwoś:::i 
wład,z admil1!i,stracy jnyoh, z wyjątkiem określonych 
w §§ 3D, 33 i 34 oraz z wyjątkiem przypadków, gdy 
w myśl § 28 w związ:ku z art. 7 nini.ejsz ego rozp Dfzą
d,zenia należystO!sować ko,deks .karny; 

2) ustawy prasowej z dnia. 17 grud nia 1862 r. 
(Dz. u. p. ausltr. z 1863 r. Nr. 6) wraz z llowel.ami z dnia 
15 pa'źdz:iernika 1868 r.. (D z. u. p. auslr. Nr. 142) 
i 'z dn/ia 9 lipca 1894 Ir. (Dz. u. p. austr. Nr. 161); 

3) ustawy z dnia 15 listopada 1867 r. o prawie 
stowa,rzysz/eń (Dz. u. p. aU::; i~r. Nr. 134) j 

4) us>tawy z dnia 6 ma.rca 1906 r. o. s'półkaoh 
z ograni,e.zoną o~powiedzialn ością (Dz. u. p . a U3 tr. 
Nr. 58) j 

5) ces. patentu z dnia3 grudnia 1852 er. -- usta
wa l.eśna - (Dz. u. p. aus,t,r. Nr. 250) ; 

6) galicyjs'kiej u stawy z dnia 17 hpca 1876 r. 
o ochronie własno~ci polnej (Dz . u. kraj. Nr. 28). 

Art, 4. § L Na obszarze, na ktÓ:rym obow:ą
zywał ikO'dek's karny 1871 r ., tracą w szczególności 
moc ,obowi.ązującą przepisy kune: 

1) ustawy z d,nia 9 cz erwc a 1884 r. o zhrodn.i
azem i niebezp.ie.~z.n.em dla ogćłu używaniu ill3.terjałów 
wybuchowych (Dz. u. Rz . str. 61); 

2) ustawy z dnia 5 kwietnia 1888 r . o rozpra
wach sądowych od'byvvających się z wyklucz c:liem 
jawności (Dz. u. Rz. str. 133); 

3) ustawy z dni,a 9 kwidnia 19GO r. o kar a niu 
Zia odbieranie energii elektrycznej, w miej sce której 
'stos;ować należy przepisy z rozckialu XXXIX kodek· 
su kalr.neg'O w związku ,z art. 20 uSIŁawy e:lek trycznej 
1Z dnia 23 marca 1922 r. (Dz. U . R. P . Nr. 34, poz. 277); 

4) rozpcrząd,zenia z dnia 11 grudnia 1918 r ., 
dotyczącego ohorób płciowyoh (Dz. n . R z. str. 1431). 

§ 2. Pozos.tają jednalk w mocy na powyższym 
oibszarz.e przepi,sy: 

1) ustawy p r asowej z dnia 7 maja 1874 r. (Dz. 
u. Rz . .str. 65); 

2) u'stawy z dnia 7 maja 1874 ,r. o kradzieżach 
leśnych (Zbió.}' ustaw prusko s.tr. 22), z wyjątkiem § 10; 

3) ust!awy z dnia 1 kwi-etnia 1380 r. o policji 
polnej i leśnej (Zbiór ustaw prusko str. 230), z wyją t 
hem § 4; 

4) u1stawy z. dnia 22 marca 1888 r. o o :hronie 
pt.aków (Dz. 11. Rz. str. 111 ) w brzmieniu ustawy 
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Art. 5. § L Tracą m oc obo:'N i ąz uj ącą przepi
sy karne .następujących ustaw, wydanych p rzez wła
dze -polskie .i ogłoslzo:nyc.h w Dzienniku P raw Państwa 
Polskiego '1!U'b w Dzienniku Ustaw R zeczypo;poiite j 
Polskiej: 

1) art. 11 ustawy z. dnia 27 maja 1919 r.o pań
stwowej wylączności poczty, telegrafu.i tel.efonu (Dz. 

P. P. P. Nr. 41, poz. 310) VI zwiqzku z art. 47 ustęp 
ostatni ustawy z dnia . .3 czerwca 1924 r. o poczcie, te
legrafie i telefonie (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 12, 
p oz. 57) j 

2) de'kre tu z dnia 9 s tyczn.ia 1919 r. o postano,
wien,iach karnych za przeciwdziałani,.;:: wyDo,rom do 
Se jmu i wykonywaniu obowiązków pOil,elskich (Dz. U. 
R. P. Nr. 59, poz. 96); 

3) art. 155 rozporządzenia Ra dy Ministrów 
z dn:ia 10 ma j a 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia 
w życ'ie 1'.a obszarze Rzeczypos:pol ite.j ustawy wojsko
wej postępowa:;1ia karnego dla wspólnej 'Sily zbrojnej 
z dnia 5 liix:a. 191 2 ·r. (Dz. U. R. P. Nr. 5, p OiZ .• 368) 
c.raz § 264 ustawy wGjskowego pos'tępowania kam,ego 
ella wspólnej s i ł y zbro jne j z dnia 5 lipca 1912 r. (Dz. 
u. p . a us tr. Nr. nO) j 

4) u 3,ta wy z dnia 2 lipc a 1920 .r. o' zwalczaniu 
li chwy wojennej (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 449) j 

5) art. 8 us tęp ostarbn i us~awy z ·dnia 21 wrz·cśnia 
1922 r. w przedmiocie tytułu inżyniera (Dz. U. R P. 
Nr. 90, poz. 823J; 

6) u :;tawy z elni,a 10 czerwca 1926 r. o warun
kowem zawiesz.e,n.iu wykonania okaryna ob:szarz;e mo
cy obowiąz:ującej ustawy postępowania karnego z dnia 
'>3 .' 18'''''', (D, U D F) 1\T ~ 3) '- n,D Ja _. I~ L Z. . n . . . br. 01, poz .. 54 oraz 
rozporzą d.z211ia Prezydenta Rzeczypospolite.j z dnia 
21 maja 1927 r., uznpeln:ia j ąc e go przepisy o warunko
wem zct\vieszeniu wykonania kary .na obs'zarze mocy 
obowhzuj ?tcej ustawy postępowania karnego z dnia 
23 maj a. 1873 r. (Dz. U. R P . Nr. 47, poz. 424); 

7) rozporzącl,zenia Pre:zydenta Rz'c'c:zypospoli
{'c jz clnia 29 lip ca 1927 r. o karacih za handel ko'bieta
mi i dzi ećmi oraz za inne popizra:nie nierządu (Dz. U. 
R P. Nr. 'lO, poz. 614) - w części ni,e:uchylonej prze.z 
arL 2 pkt. 1 i 3 nin ie1js:zego rozporząd,ze.nia; 

8) art. 99 i 1 OOł·ozporządzen.ia Prezydenta 
R zeczypo::;pcliLej z dn ia 22 sierpn.:'a 1927 r. o zwal
czaniu zaraźliwych chorób zVvierzę::ych (Dz. U. R P. 
Nr. 77 , po,z. 673}; 

9) ro.zporządz.en.ia Prezydenta. Rzeczypospolitej 
z dinia 17 wrześni.a 1927 r. o war unkowem zawiesze
niu wykonan.ia kary na obszarz.e, na którym obowią
zuj e ustawa postępowan : ia karnego z dnia 1 lutego 
1877 r. (Dz. U. R. P. Nr . 83, poz. 741) j 

10) ro zporządze"ia Prezydenta Rzeczypospoli
kj z dnia 12 września 1930 ~: o karach dla ochrony 
swobody wyboróvv (Dz . U. R P. Nr. 64, poz. 509); 

11) art. 269 .rozporz~dze.n i a Prezydenta Rzeczy
p ospolitei z dnia 29 lis topada 1930 r ., zawier aj ąccgo 
"Prawo górnicze" (Dz. U . R P. Nr. 85, Poz. 654). 

§ 2. Przepisy karne ustaw i;zczególnych, wy
dan,e !p TlCZ wł'adz'epolski,c i ogło3z o'ne w Dzienniku 
P raw Pańshva P olski,ego lub w Dz,i,ennikl1 Ustaw 
R zeczypospolitej P olskiej, a .nieuchylone § 1 niniej
sz,e,go artykułu, pozostają w mocy,j ectnak z następu
jącemi z astrzeżen iami co do wymieuionyc1h poni:żej 
aJ{Łów lls:tav,ro da\vczy·;:h: 

1) dekret o miarach z dn ia 8 lutego, 1919 L (Dz. 
U. R. P. z 1928 r. Nr. 72, po,z. 661), jeżeli n i,e mają 
zaslosovvan,ia a rt. 183 - 185 kodeksu karnego.; 

2) uSTawa z dnia 22 czerv'lc,a 1923 r. w przed
miocie substamcyj i przetworów odurzających (Dz. U. 
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R P. Nr. 72, po!z. 559), j ,eżeli me ma z.astosowania 
art. 244 kodeksu karn,ego; 

3) rozporządzenie Prezydent a Rzeczypospolitej 
z dnia 19 istyczlnia, 1927 r. o zwo.1nieni,u przed termi:no
wemos.ób odbywających karę pozhaw,ienia wolno~ci 
(Dz. U. R P. Nr. 5, poz,. 25), z wyjątkiem art 1, art. 3 
ust. 2 i 3 ii art. 6 - w odpowiedni-em izas,to30waniu 
clio warunkowegozwo:lni'en,ia w przypadka,ch, przewi
dz,ianych wart. 65 - 68 kodeksu karnego ; 

4) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolit.ej 
zd'n:ia 3 grudnia 1927 r. o praw.i,e łowieckiem (Dz. U. 
R P. Nr. 110, poz. 934), jeż.eli lilie mai 'Zasto3Q.wa,ruia 
art. 270 kodeksu karnego; 

5) rDizporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach pań
~twowych oraz o ZDaika>Cih, chorągwiach i rpll2częciach 
(Dz. U. R P. Nr. 115, poz. 980), j ,zżeli nie' mają za
slosowania ar,L 153 kodziksu kamego lub art. 22 pra
wa tO wykroczeniach, przyczem wykra.::z,enia z art. 23 
powyższego rOlZporządzenia ule.ga ją karze aresztu do 
3 mi,es:ięcy lub grzywny do 3.000 złotych, a ich roz
poznawanie pr:zekazuje się do właściwości władz ad
ministracyjnych; 

6) rozpoirządzenie Prezydenta Rzeczypospoli te j 
tl dni,a 23 grudnia 1927 r. o zapobieganiu upadłości 
(Dz . U. R P. z 1928 r. Nr. 3, poz . 20), j eżel:i nie ma 
zastosowan.iaart. 279 kodeksu karnego; 

7) rozpol"iządz.enie Prezydenta RzeczYiPospoli,tej 
z dlnia 6 marca 1928 r. o zapobiegan'iu upadłości na 
obsz,arze sąd:ów apelacyjnych w Poznani u, Toruniu 
oraz sądu okręgowego w Katow,1cach (Dz. U. R. P . 
Nr. 27, poz. 244), jeżeli .nie ma zas tosowania ar t. 279 
lkodeksu karnego; 

8) rozporządzenie :Prezyden,ta Rzeczypospolitej 
z dnia 7 lutego 1928 r. Q, aresz.cie domowym (Dz. U. 
R. P . Nr. 26, poz . 228), z wyj ą tkiem art. 1, 2 i 9, oraz 
z ,z,astrzeże.n:i:Em,że areszt domowy można stosować 
ty:lko w ra zie skazan,ia, na czas niie dłuższy niż si.edem 
dni; 

9) l'Oiz:porządz e'1lie Prezydenta Rzeczypospoli
tej z. dnia 16 lutego! 1928 r. o karach za 'szpiegostwo 
i niektóre inne przestęiPstwa p rzec iw Państwu (Dz. U. 
R. P. Nr. 18, poz. 160), z wyjątkiem art. 13 i § 4 a rt. 
17, z tern natomias l. uzupełnieniem , że jako § 4 art. 17 
wpr.owadza: się prz.epis nas tępuj ący: ,,§ 4. Kto wykra
cza, pr'zeciw ogran,icz1etn i!om lub zO,bow'iązaniom, wyni
kającym z iIl1in:i,ejsz.e.go artykułu - 'Podlega w trybie 
admi1nis.Łracyjnym karze aresz tu 'do 3 m i:es ię-:.:y" ; 

10) rozporządzenie Prezyd.enb Rzeczypospoli
tej z dnia 6 marc.:!1 1928 r. o P olicj'i Pań s twowe j (Dz. 
U. R. P. 'z, 1931 r. Nr. 5, poz. 27), jeżel i nie mają za
stosowwnia art. 286 - 291 ko deksu karnego. oraz 
'z wyjątkiem art. 127 i 128 powyższego. rozporządze
nłia; 

11) rozporządzenie Prezyden ta Rzeczypospoli
t,ej z dnia 13 marca: 1928 r. o' prawie loln,icz,em (Dz. 
U. R. P. Nr. 31, poz. 294), j eżeli n i.;e ma zasŁosowania 
art. 215 kodek siU karnego:; 

12) rozporządze'ni,e Prezyd'enita RzeczypO'spoli
tej zd'nia 16 marca 1928 r. o rozgraniczeniu ni'erucho
lUOś.c:~ ziemskiich przy prze!budowie U's,troiju rolnego 
(Dz. U. R ,P. Nr. 34, poz. 319), z wyjątkiem punktów 

2.i 3 art. 17, zamiast któryc:h należysŁosować art. 190 
§ 1 ko.dsksu ikarnego oraz z tą zmian,ą, że sprawy 
o wykro,czelnia z a rt. 17 ;pkt. 1 powyższego rozporzą
dzenia p rz.eka w i e się do właściwośc'i władz admini
stracyjnych; 

13) rozporządz:enie Prezydenta Rze.czypospoli
'tej z dnia! 22 m arca 1928 r. o Straży Granlicz.ne,j (Dz. 
U. R P. Nr. 37, poz. 349), jeże,li nie mają zastosowa
nia art. 286 - 291 kodeksu ka.rnego, oraz z wyjąt
kiem art. 77 i 78 powyżsizego rozporządzenia; 

14) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-ad .. 
ministracyjnem (Dz . U. R. P. Nr. 38, poz. 365), tu
dzież ustawa z dnlia. 19 lutego 1929 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 16, poz. 135), ze zmianami wprowadzonemi art. 30 
nini.ej szego rozporządzenia. 

Art. 6. § li. Tra :cą moc obowiązującą przepi
sy karne us:Ław szczególnyc,h, wydanych prz:ez wład~e 
okupacyjne i władze Litwy Śro.dlkowej oraz prze:z tym
czasowe władze u stawodawcze polskie, .Q ile przep.~sy 
te nie były ogłoszone lub przejęte w Dziennliku Praw 
Państwa Polskie,go lub w Dziennrku Ustaw Rzeczy
pospolitej P olskiej. 

§ 2. Na obszarze województwa' śląskiego 
utrzymanie są w mocy prz:episy, choćby uchylone na 
in.nych obszarach Państwa, jeżel ii po,zostalją w związ
ku z. dzie dziną zastrzeżoną ustawodawsJwu śląsklie
mu. W szczegÓiI,n o.śc i na obs:z.arze sądu 'Okręgowego 
w Cieszynie pozQ:s'tają w mocy przepisy kar.ne ustawy 
z dnia 24. maj a 1885 r. o dopuszczalności za,trzymania 
w zakła daCih pracy przymusowej i poprawczych (Dz .. 
u. p. austr. Nr. 89), 'Z wyjątkiem § 7 ustęp 'Ostatni 
i § 8, ai na obszarze sądu okręgowego w Katowicach
przepljs; § 361 pkt. 3 i 4 w związku z § 362 kodeksu 
karnego 1871 r. ~-

j eżel i nie ma' zastosowania przepis, art. 32 pra
wa o wykroczeniach. 

Art. 7. § t . Jeżeli ustawy dotychczasowe 
powołu ją Iprzepisy karne uchylonych kod:eksów kar
nych lub uchylonych ustaw sz.cz'e g ól1nyClh , bądźte.ż 
odsyłają wogól.e do przepisów karnych, należy stoso
wać odpo wiedni przepis kodeksu karnego, prawa 
o wykroczeniach lub uslawyszczegól:nej. 

§ 2. Przepisy częśc i ogóln,ej kodeksu karnego 
i prawa o wykroczenl~ac;h , dooiyczącegrzywien, stosu~ 
je się także do kar pi,e niężnycih, przewidzianych 
w Uis,tawach ,dotych czasowych, chyba że pr,zepis s'Zcz:e
gólny stanowi .inaczej. 

§ 3. W zakresie sądownictwa wojskowego 
obowiązują nadal doŁyclh c.z asowe przepisy materjal
nego. prawa karnego. 

Art. 8. § 1. Kto wykra.cz,a IPrze'ciw prze:pi
.som szczególnym, wydanym przed dniem wejśClia 
w życie niniejszego rozporządzenia, Clll'bol przeciwz,a

,rząd.zeniom opartym na tych przepisach, podlega, je
żel i: czyn według dotyc:hcz.asowych przepisów stano
will wykrocz'en.ie, a lnie grozi zruń kara według !kodek
su :karnlego, prawa o wykrocz,en1ialch lub prz,episów 
szczególnych - karze aresztu do miesiąca lub 
grzywny do 1000 złotych. 
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§ 2. Prze.pi,s § 1 ma z.as tosawanie z.właszcza 
w przypadka:ch, w których datąd stosowano przepisy 
alI'L 138 i 13'9 kadeksu karnego 1903 L, rozporządze
'ni'aJ z dnia 30 września 1857 r. (Dz. u. p. ausEr. 
Nr. 198), jak również przepisy rozd.ziału XXIX ka
deksu kamego 1871 L, gdy te przewidują kary za na
rusze:Zlie przepisów szczególnych. 

. Art. 9. Gdy w U'stawac.11 abowiązujących na 
o:bszarze,na, którym dotąd obawiązywał kadeks kar
ny 1871 r., jest mawa Donieletnich ad lat 12 - 18, na
Jeży rozum~eć nieletnich, wymienionych w rozdziale 
XI kodeksu karnego. 

Art. 10. Przy stos,owan,iu uŁ<rzymanych VI ma
cy przepilSów kam ych: 

a) zami.ast ikar, przewidzianych w ,tych przepi
sach, ISltosuje się odpowiednie kary przewidziane 
w kodeksie karnym, przycz,em zamiast ci·ężkiego wię
ilienia (domu karnego) i więz,i en~a zastępująGego dom 
poprawy - wymierza się więz i,e'ni1e (art. 37 lit. b) ko
deksu karnego), a zamiast więz.ieni:a, które orzec na
le,żało w miejsice ar03ztu ponad 6 tygodni, Ol"aZ za
mias,t .twierdzy i ścisłego aresztu - wymierza się 
areszt (art. 37 lit. e) kadek su karnego); 

b) przy ustalaniu najniższego. i najwyższego 
wymiaru kary n'ale'ży sto,sować przepi<sy do tyc'hczaso
we, ni EOzależnie O'd granic, przewidz:iany ch w kod ek sie 
karnym lub w prawie o wykroc z.en,iach dla danego 
rodza ja kar; 

c) jeżeli dofychczasowe przepisy szczegÓollrle 
nie wzbraniały .złagodzenia kary, mażnastasawać 
art. 59 kadeksu karnego lub art. 9 prawa a, wykrocze
niach; 

.d) ła'goclzeniu według przepisu pod lit. c) nie 
podlegają kary za przestępstwa, przewidziane w roz
porządzeniu Prezyden-ta Rzeczypospolitej z dnia 
16 lute'go 1928 r. 0 , !karach za szpi,cgostwo< i niektóre 
inne przestępstwa. przeciw PaństwU' (Dz. U. R. P. 
Nr. 18, poz .. 160); w razieskazan'ia na Ikarę Emi'erci 
lub więzienia ponad 1 rok za przestępstwo umyślne, 
przewidziane w powyższem razparządzeniu, sąd orze
ka zawsze utratę praw publicznych i obywatelski'oh 
praw hanarowyc:h, - a jeżeU zachodzi nadużycie za
wadu lub TIlrezdollTIość -do wykonywania zawodu, okre
ślane wart. 48 § 1 lit. ,a) lub b) !kodeksu karnego. -
rn.ad1to utratę prawa wykanywania zawodu; 

e) jeżeli przes.łęps'two ulegało ikarze w razie wi
lny n1łeumyś:lnej, to u1.ega i nadal karze, je,żeli je po
pełniono. nieumyślnie ; 

f) do przestępstw, popełnionych zagranicą, 
stosuje się przepisy szczególne miejsca stałego za
mieszkania sprawcy w kraju w chwili popełnienia 
przestę'Pstwa, a gdy s.prawca nie ma w kraju miej
sca zamieszkania - prze'pisy abowiązujące w stoli
cy; da przestępstw popełnianych na pełnem morzu 
na pol.s,kim .statku wodnym stosuje się prawa portu 
:gdyńs:kiego. 

Art. 11. § 1. Przy stosowaniu ustawy daw
nej w myśl art. 2 kodeksu karnego należy mieć na 
względzie przepisy art. 10 lit. a) -- c) niniejszego 
rozporządzenia, przyczem a skutkach, jakie uslawa 

łąc zy ze skazaniem, sąd orz.eka w postaci kary do
datkowej. 

§ 2. W przypadku zh:egu przestępstw, do 
których zastosowan o ust awę dawną i ustawę nowq, 
karę łąc z n ą arzek a się według przepisów art. 31 -
36 kadeksu karn ego.. 

Art. 12. § 1. Przepisy części ogólnej prawa 
o wykroczeniach stosuje się do wykroczeń, przewi
dzianych w dotychczasawych ustawach, bez wzglę
du na szczególne przepisy tych ustaw. Sprawca 
odpowiada jednak za usiłowanie (art. 23 - 25 ko
deksu k arnego.), jeżeli datychczasowy przepis szcze
gólny tak stanawi. 

§ 2. Do przestępstw, określonych wart. 
624 - 627 Kadeksu Karnego 1903 L, stosuje się 
przepisy części ogólnej kadeksu karnego.. 

Art. 13. Przepisy części ogólnej prawa o wy
kroczeniach stosuje się do przes,tęps,tw przekaza
nych orzecznictwu władz administracyjnych, choć
by za ni e groziła kara wyższa lub inna, niż okre
ślona wart. 1 powyższego prawa. 

Art. 14. § 1. O rodzaju przestępstwa, nale
żącego. według dotychczasowych przepisów do wy
łclcznego orzecznictwa s ądów, rozstrzygają przepi
sy art. 12 kadeksu karn ega i art. 1 :prawa o wykro
czeniach, po uwz.glę dnie n iu grożącej za dane prze
stępstwo kary wed.ług art. 10 .lit. a) niniejs'Z,ego roz
porządzeni a. 

§ 2. Występkami są również przestępstwa, 
należące według dotychczasowych przepisów do 
wvłącznego orzecznictwa .sądów, choćby w myśl 
§ 1 miały stanowi ć wykroczenie, jeżeli za nie grozi 
kara zas adnicza, nieprzewidziana wart. 12 kodek
su karnego i wart. 1 prawa o w ykwczie ni a:ch , albo 
grzywna. uzah~·żnion.a od wysoko<śc.j, s.zkod'y lub innej 
podstawy oblic zeniowei, chyba że grzywna ta nie 
może w żadnym razie przekroczyć kwoty 3.000 zło
tych. 

§ 3. Jeżeli czyn stanowił według dotychcza
s owych us,taw wykroczenie, a w myśl § 1 lub § 2 
ma być uważany za występek, sprawca ulega karze 
w razie winy nieumyślnej, chyba że dotychczasowy 
przepis szczególny przewiduje odpowiedzialność 
tylko za winę umyślną. 

Art. 15. § 1. Do · przestępstw skarbowych 
stosuje się przepisy części ogólnej kodeksu karnego 
i prawa o wykroczeniach, jeżeli przepis ustawy kar
nej skarbawej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 34, poz. 355) lub inny przepis szcze,gólny nie 
stanowi inaczej. 

§ 2. W ustawie karnej skarbowej z dnia 
18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355J 
art. 171 § 1 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Ar't. 171. § 1. Zaprzysiężenie świadków jest w po
stępowaniu skarbowem niedopuszczalne. Świadka 
należy uprzedzić o odpowiedzialności karnej za nie
zgodne z prawdą zeznanie (art. 140 kodeksu karne
go. 1932 r ,)". W art. 174 tej ustawy skreśla się wy
razy "a na abszarze mocy obowiązującej niemiec.-
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kielZo kodeksu karnego z roku 1871 karze za fałszy
we zeznania, z,łożone z powołan iem się na przyr ze 
czenie w miejsce przysięgi. O skutkach tych naldy 
oznajmić tym osobom przed przesłuchaniem. " 

Art. 16. § 1. Sprawy o wykroczenia, prze
widziane w części szczególnej prawa o wykrocze 
niach i wart. 8 ninie jszego ro zporządzenia, należą 
do właś,ciwości władz administracyjnych. 

§ 2. Sprawy jednak o wykr oczenia, przewi
dziane w części szczególnej prawa o wykroczeniach 
i wart. 8 niniejC' zego rozporządzenia, popełnione 
przez osoby podle ,gające s2,do"l.'mictwu wojskowemu, 
należą do właściwości sądów wojskowych, z wviąt
kiem wykroczeń przewidzia nych wart. 17, 22, 25, 
32 - 36, 45 - 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 62i 63 pra
w,a Qo wykro'czeniach. 

§ 3. Właściwo.ść sądów i~ władz ad,minis,tracyj
nych, określona w ustawach .szczegó,lnych, pozostajz 
niezmieniona . 

§ 4. Na obszarze jednak, na którym obowią
zywał kodeks karny 1871 r., stosuje się przepisy 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
212 marca 1928 r. o postępowaniu karno-admini.stra
cyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 365) do czynów, za 
które groz.i w myśl przepisów wydanych p rzez byłe 
władze niemieokie i pruskie k ara nie wyższa niż 
kara aresztu do 6 tygodni i grzyw-ny do 150 złotych 
lub jedna z tych kar. 

Art. 17. W kodeksie postępowania karnego 
z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, 
poz. 313) wprowadza się następujące zmiany: 

1) Wart. 15 skreśla się § 2, a jako §§ 2 i 3 
wprowadza się przepisy następu.jące: 

,,§ 2. Sądy grodzkie rozpoznają nadto spra
wy o przestępsbva, wymienione 'IN art. 160, 257, 
262 § 1 i 2, 264, 267, 268 i 269 kodek su karnego 
1932 r., jeżeli wartość mienia nie przenosi tysiąca zło
tych, 

§ 3. Sąd grodzki nie przestaje być właści
wym, choćby :ze v/zględu na powrót do przestęp
stwa, zawodowość lub nawyknienie groziła prze
stępcy kara wyższa, niż przew idziana w § 1 lub 
w przepisach wymienionych w § 2". 

21) Art. 16 otrzymuje brzmienie następujące: 

"Art. 16. Do właściwości sądów grodzkich 
nie należą sprawy o przes tępstwa, wymienione 
w kodeksie karnym 1932 r. wart. 15 1 § 2, 164 § 1, 
2:15 § 2, 216 § 2, 217 § 2, 243 § 2 i V" art . 255, j eżeli 
zniesławienie popełniono treścia druku, oraz o prze
stępstwa , które ustav/Y szczególne przekazują do 
właściwości sądów okręgowych". 

3) Jako art. 533' wprowadza się przepis na
stępujący: 

"Art. 5331
• O wymiarze kary na podstawie 

art. 77 kodeksu karnego 1932 r. orzeka wyrokiem 
sąd" 'który w danej sprawie wyrokował w pierwszej 
instancji", 

Art. 18. § 1. Orzeczenia, przewidziane yv 
art. 61, 62, 70, 71, 73 §§ 1 i 2, 76, 80 § 1, 83 § 1, 
84 § 1, tudziej. wart. 69 § 2, 79 i 82 ~ 1 kodeksu 

karnego, sąd zamieszcza w wyroku, który wydaje 
V{ danej spr2.v"ie . 

§ 2. Orzeczenia, przewidziane w ' art. 63, 73 
§ 3, 75, 80 § 2, 81, 82 § '2, 83 § 2, 84 § 2 i 85 ko
d eksu karnego, oraz wart. 28 niniejszego rozporzą
dz enia, wydaje sąd pierwszej indanc ji w postaci po
stano':'vieri; or.zcczeuin, przewidziane wart. 69 § 2, 
79 i 82 § 1 kodeksu karnego - w posta'ci p ostano'
wień, jeżeli sprawy nie Ukollczono wyrokiem, przy
czem stosuje się tryb, przewidziany wart. 248 § 3 
i 273 § 1 kodeksu post~powania karnego ; oznacze
nieosoby lub instytucji, które j sąd powierza na mo
cy art . 62 § 1 kodel<:su karrrego w'ykonanie dozoru, 
na stąpi w postaci ,postanowienia, j eżeli nie uczynio 
no tego j uż w wyroku. Na powyższe postanowienia 
służy zażalenie. 

Art. 19. Sąd Najwyższy nie p rzekazuje sądo~ 
w,i niższemu sprawy z powodu obrazy art. 10 lit. a) 
niniejsze,go rozporządzenia, lecz sam ;przepisy te 
.stosuje. 

Art. 20. § 1, \VI art. 3 § 2 ro~porządzenia 
Prezydenta RzeczvpospoEte,i z dnia 19 marca 1928 r., 
zawierającego przlcpisy wprov"adzające ko,deks po
stępowania karnego (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 314), 
wyrazy: "wymienione wart. VI [pod lit. B pkt. 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8 i pod lit. C" - zas,tępuje się wyrazami: 
"Q przestępsllwa, wymienione w kodeks,ie karnym 
19.32 r. wart. 93 - 98, 114, 115, 125 § 1, 126, 154 
§ 2, 155 § 2, 156, 157, wart. 158, jeżeli czyn dat y
,czy !przestępstwa wymienionego wart. 154 § 2 lub 
156, w art. 163, jeżeli zbiegowisko ma na celu prze
stępstwo z art. 129 lub 130, w art. 166, j eżeli zwią
zek ma na celu zbrodnie stanu (art. 93 - 98) oraz 
smawy o zbrodnie wymienione Vi art. VI pod lit. 
C". 

§ 2. Wart. 11 § 1 powyższego rozporzą.dze
ma skreśla się wyraz "dotychczasowych". 

Art. 21. W sprawach, wszczętych przed 
dniem wejśc i a w życie l1iniejszego rozporządzenia, 
właściwość .sądów i innych władz orz ekających po
zostaje niezmieniona, 

Art. 22. § 1. Jeżeli w my:~l art. 2 kOdP.hll 
karnego czyn zakwalifikowano w akcie ośkarżenia 
według davme j ustawy, stosuje się do właściwości 
sądu art . 15 - 16 i 18 kodeksu postępowania kar~ 
n ego i art. 8 l' 9 przepisów w!prowadzających ten 
kodeks w brzmieniu dotychcz,asow cm (Dz. U. R. P. 
z 1928 r. Nr. 33, poz. 313 i 314 i 2 r. 1932 Nr. 10, 
poz. 60). Wł2.ściwoŚć ta nie podlega zmianie, choć
by następnie okazało się, że czyn należy ocenić we
dług :kodeksu karnego lub prawa o wykroczeniach. 

§ 2. Jeżeli czyn zakwalifikowano :w akcie 
oskarżenia według kodeksu karnego, stosuje się do 
whściwo'ści Isądu przepisy art. 15 - 16 i 18 ko
deksu postępowania k arnego w brzmieniu art. 17 
ninieisizego rozporządzenia. Właściwość ta nie 
podleg,a zmianie, choćby następnie okazało się, że 
czyn należy ocenić według dawnej ustawy karnej, 

§ 3. Przcp.i!sy §§ 1 i 2 mają odpowiednie za
st'osowanie, .. gdy sprawę w myśl art. 20 kodeksu po-
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stępowania karnego 1 art. 3 § 2 przepisów wprOWHr 
dzających ten kodeks skierowano do sądu przysię
głych lub do sądu okręgowego bez udziału przySIę
głych. 

Art. 23. § 1. W trybie oskarżen i a prywat
nego i na wniosek są ścigane przestępstwa, co do 
których takie!!o oskarżenia lub wniosku wymagJ. 
kodeks karny, aibo co do których ustawy szczegól
ne za·wierają lub zawierały przepisy o takim trybie 
ściganiCl .. 

§ 2. Sprawa, wszczęta przed dniem wej ścia 
w życie niniejszego rozporządzenia przez właściwe
go według dotychczasowy'ch przepisów oskarżyciela, 
toczy się do końca w tym samym trybie. 

Art. 24. W rozporządzeniu Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 19 marc3. 1928 r . o postępowa 
niu doraźnem (Dz. U. R. P . Nr. 33, poz. 315) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) Wart. 7 skreśla się nawiasy, wyraz "spół 
winni" oraz powołane 'W nawiasach artykuły i pn
ragrafy kodeksów karnych. 

2) Art. 31 otrzymuje brzmienie następujące : 

"Art. 31. Postępowaniu doraźnemu można 
poddać przestę,pstwa przewidzian.e: 

a) W kodeksie karnym 1932 r. wart. 93 § 1 i 94 
§ 1 oraz w arlt. 96, ,97 lub 98, jeżeli! z.brodni·2 
te dotyczą czynów określonych wart. 93 § 1 lub 
94 § 1, wart. 99 - 102, 104 § 1, 105 § 2 oraz w § 3 

'te,goż artykułu, jeżeli dotyczy czyn u wymienionego 
w § 2, wart. 125 § 1, 163, wart. 164 lub 166, jeżeli 
z!gromadzenie, zebranie lub związek ma na celu 
przestępstwo podlega j ące postępowaniu doraźne
mu, wart. 167, 215 § 1, 216 § 1, 217 § 1, 218, 219, 
'222, want. 223 lub 224, jeżeli czynu dokonano lub 
.dokon3.ć usiłowano przez uszkodzenie urządzell, 
'Wart. 225 § 1, 258, 259, 260, wart. 257 lub 261, je
:ż e iii SlPrawca był zaopatrzony w broń lub narzędzie 
Iprzeznaczone do napaści lub obrony; 

hl wart. 1 §§ 1 - 5, art. 3 § l, art. 4, art. 5 
§§ 2 - 3, art. 6 §§ 2 - 3, art. 7 i art. 8 rozporzą
dzenia 'Prezydenta RzeczYPoSip·oEtej z dnia 16 lute
~o 1928 r . o karach za szpiegostwo i niektóre inne 
IPrzestępstwa ,przeciw Państwu (Dz. U. R. P. Nr. 18, 
'Poz . 160)". 

3) Art. 32 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Art. 32. § 1. Jeżeli oskarżony zostanie uzna

ny przez sąd jednomyślnie winnym, natenczas za 
przestę,pstwo, choGby niez.agrożone karą śmierci, za 
które w postępowaniu zwyczajnem orzec można ka
rę więzienia ponad lat pięć, należy wymierzyć w po
stępowaniu dO'raźnem karę śmierci. 

§ 2. Jeżeli zaś przestępstwo W' postępowaniu 
doraźnem zagrożone jest inną karą, na tenczas- w ra
zie jednomyślnego uznania oskarżonego winnym na
Ile'ży wymierzyć 'W postępowaniu doraźne m karę wię
zienia od lat dziesięciu do piętnastu. 

§ 3. Jeżeli zachodzą .nader ważne okoliczno
ści łagodzące, sąd władny jes t karę oznaczoną w § 1 
złago,dzić na dożywotnie więzienie, a karę przewi
d'zianą w § 2 - do pięciu lat więzienia. 

§ 4. \Y/ postępowaniu doraźnem nie mają za
stosowania przepisy k odeksu karnego 1932 r. lub in
nych ustaw karnych o złagodzeniu kary". 

Art. 25. Kary pozbawienia wolności, określo
ne w wyrokach co do ich rodzaju według przepisów 
dotychczasowych, będą po dniu wejścia w życie ni
ni e;a-:ego roz.p,orządzen,i,a wykonywane, jako kary 
więzienia 11lb aresz tu prze'widziane w kodeksie kar
nym (,ut. 37 lit. b) i cl) według stosllnku kar. określo
nego W' art. 10 lit. aj ,r:inie jsz2go rozporządzenia. 
Do skutkó'w skazania stosuje się przepisy dotych
czasowe. 

Art. 26. § 1,. Przep:,sy o organł'zacji przewi
dzianych w kodeksie karnym zakładów wycho'waw
czych, poprawczych, p racy przymusowej i dla nie
poprawnych przestępców, tudzież zakładów leczni
czych w'skazanych wart. 82 kodeksu k3.rnego, jak 
również regulaminy dla tych zakładów wydaje 
w drod ze rozlPorządze l1, Minister Sprawiedliwości, 
o ile zaś chodzi o z akłady, b ędące pod nadzorem 
'innego Ministra - Midster S,pr,awiedEwości W' po
rozumieniu z tym Ministrem. 

§ 2. Z zachowaniem trybu przewidzianego 
VI § l, Minister Sprawiedliwośc i zaliczy obecnie ist
nl!ejące o,c;powiednie z.a kłady .do kategorj i zakładów 
wymienionych w § 1. 

§ 3. Minjster Sprawie.d:liwośc i może zaliczyć 
'za.kład p rywatny do kategorji zakładó'w, wymj'enio
nych W' § 1. 

§ 4. P rzepi,sy dyscyplinarne dla osób , umiesz
czonych w zakładach wymienionych w ninie jszym 
artykule, nie mo,gą być SUf-O 'NS'z.e, ui,ż prz:cpis y dy
scyplinarne więzienne. 

Art. 27. W razie b raku wolnych miejsc w za
kładzie wychowawczym, władza wykonywająca wy
rok oddaje wychowańca pod dozór odpowiedzialny 
rod zicom, dclychczasovvym opi,c:kunom lub innej oso
bie . 

Art. 28. § 1. W razie braku wolnych mIeJSC 
:w zakładz i e poprawczym, sąd, któ,ry wydał wyrok 
IW pierwszej i,nstancji, może nakazać umieszczenie 
:nieletniegow więzieniu w slpecja lnym oddziale dla 
nieletnich na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 21 roku życ ia. 

§ 2. W przypadku przewidzianym w § 1 sto
suje się odlpowiednio art. 73 - 75 i 78 kodeksu kar
nego; uprawnienia przysłu.gujące zarządowi zak ładu 
wykonywa zarząd więzienia, ·0 He rozpoIrządzenie Mi
nistra Sprawiedliwośc i nie zastrzeże ich prokurato
rowi. 

Art. 29. § 1. Przepisy art. 82, 83 i 84 ko
deksu kamelio wejdą w życie w termina ch, okre
ś lonych rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości 
o u tworzeniu domów pracy przymusowe j, zakładów 
dla niepoprawnych lub specja lnych oddziałów dla 
niepoprawnych w więzieniach, oraz zakładów lecz
n~czyc:h przewidzianych war t. 82. 

• 



• (.:t<. 
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§ 2. Rozporządzenia powyższe określą rów
mez postępowanie w razie braku miejsc w powyż
szych zakładach. 

Art. 30. W rozporządzeniu Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r, o postępowa
niu ka,mo-administracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 38, 
poz. 365) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w miejsce art. 17 wprowadza się przepis 
następujący: 

"Art. 17 . Jeżeli w późniejszem orzeczeniu nie 
zastosowano art. 14 - 16, władza, która wymierzyła 
karę najwyższą, wyda na wniosek skazanego lub 
z własnej inicjatywy orzeczenie uzupełniające. J e
żeli w którejkolwiek ze zbiegających się spraw orze::

ikał sąd, jest on właściwy do wydania orzeczenia 
uzupełniające,go" . 

2) skreśla się art. 26, 58 i 59; 
3) w miejs,ce ust. 1 art. 60 wprowadza się prze

pisy następujące: 
"Art. 60. Przepisów niniejszego rozporządze

nia nie stosuje się do osób podlegających sądownic
twu wojskowemu w przypadkach, gdy wykroczenie 
popełnione zo,stało' : 

a) podczas wykonywania służby lub w zwi<\z
ku z czynnością służbową; 

b) w obrębie objektów będących w zarządzie 
lub w dyspozycji władz wojskowych; 

c) przeciw władzom lub osobom wojskowym; 
d) z równoczesnem naruszeniem przez czyn 

prz,episów wydanych p-rzez władze woj!s,kowe. 
W powyższych przypadkach do dochodzenia 

i ukarania wykroczenia w drodze sądowej lub dy
scyplinarnej są powołane właściwe władze woj
skowe. 

Wykonanie kary pozbawie:nia wolności, orze
czonej przez władze administracyjne, zarządzają 
władze wojskowe". 

W jednolitym tekście "kodeksu postępowania 
kamego" i "przepisów wprowadzających kodeks 
postępowan.ia karnego", do którego wydania upo
w,ażnia Ministra Sprawi,ed1iwościl art. 7 ustawy 
z dnia 21 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. lO, 
poz. 60), będą uw:zględnione zmiany wprowadzone 
niniejszem rozporządzeniem. 

Upoważnia !się iMilnistra Sprawiedliwości ,do 
wydania jednolitego te,kstu rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. o po
stępowaniu doraźnem (Dz. U. R. P. Nr, 33, poz. 315) 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszem 
rozporządzeniem. . 

Art. 32. Rozporządzenie nInIejsze wchodzł 
w życie z dniem 1 września 1932 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prez.es Rady Ministrów: A. Prystor 

Minis!Łer: Wł. Zawadzki 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

Minister Wyznań Rel'igijnych 
i Oświecenia Publicznego: J. Jędrzejewicz 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Minister Komunikacji: Kiihn 
Art. 31. Wykonanie niniejszego rozporządze-

nia porucza s,ię Ministrowi Sprawiedliwości, a w za- Minister Pracy i Opieki Społecznej: Hubicki 
kre's.i.e dotyczącym Mini's'tra Spraw WewnęŁrznyc.h-
także temu Ministrowi. Minister Poc.zt i Telegrafów: Boerner 
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