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DZIENNIK··USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSI(IEJ 

Lublin, dnia 13 września 1944 r. 
, Nr4 

DEKRETY POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO: 

Poz.: 16-z. dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy win-
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 31 sierpnia .1944 r. 

O wymiarze kary dla faszystowsko":hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się 
nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Naro~.~ Polskiego. 

Na p~dstawie ustawy Krajowej Rady Naro
dowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym 
trybie wydawania dekretów. z mocą ustawy (Dz. U. 
R. R. Nr 1, poz. 3) Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej 

. Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art.l. Kto, działając na rękę władzy okupa
cyjnej niemieckiej: 

a) brał lub bierze udział w dokonywaniu za
bójstw osób z pośród ludności cywilnej lub 
jeńców wojennych, w znęcaniu się nad nimi 
albo ich prześladowaniu, 

b) działał lub działa na szkodę osób przeby
':'łających na obszarze Państwa Polskiego, 
w szczególności przez ujęcie lub wywożenie 
osób poszukiwanych albo prześladowanych 
prze~ władzę okupacyjną 2 jakichkolwiek 
przyczyn (z wyłączeniem ścigania za ' doko
nanie przestępstw pospolitych), -:-

podlega karze śmierci . 

Art. 2. Kto wymuszał lub wymusza świądcze

nia od takich osób lub im bliskich ' pod groźbą 
ujęcia tych osób i oddariip w ręce władz oku
pacyjnych; 

podlega karze więzienia do lat 15 lub dożywotnio. 

Art. 3. Nie zwalnia od odpowiedzialności karnej 
dokonywanie zbrodni wart. 1 i 2 przewidzianych 
w służbie wrogiej władzy okupacyjnej lub z jej 
nakazu lub przymusu .. 

Art .... .4. Narówni z dokonaniem przestępstvy, 

przewidzianych niniejszym dekretem, ulegają 

ukaraniu : usiłowanie,' podżeganie i pomoc. 

Art. 5. § 1. W razie skazania za przestępstwa , 

przewidziane wart. 1, 2i 4 niniejszego dekretu. 
sąd ponadto orzeka: 

a) utratę praw publicznych i/ obywatelskich 
praw honorowych, 

b) konfiskatę całego mienia skazanego, a po
nadto może orzec konfiskatę mienia mał

żonk;ł oskarżonego i dzieci jego z wyłącze
niem jednak mienia tych ostatnich, pocho
dzącego z ich dorobku własnego lub ze spad-
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kobrauia względnie darowizny, o ile spadko
dawca lub darczyńca nie popęłnił czynów, 

. podlegających ukaraniu w myśl. niniejszego 
dekretu. 

§ 2. O wyłączeniu od konfiskaty w myśl § l 
p. b orzekać będą powszechne sądy cywilne, 
w myśl przepisów kodeksu postępowania cywil
nego, o zwolnieniu z pod egzekucji (art. 567 kpc 

nast.). 

Art. 6. Do przestępstw, przewidzianych niniej
szym dekretem, mają zastosowanie przepisy części 
ogólnej kodeksu .karnego. _ 

Art. 7. Przestępstwa, przewidziane w niniejszym 
dekrecie, podlegają właściwości specjalnych sądów 
karnych . 
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. Art. 8. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się Kierownikowi Resortu Sprawiedliwości. 

Art. 9. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia i ma zastosowanie do wszystkich prze
stępstw, przewidzianych mmeJszym dekretem, 
popełnionych w czasie po 31 sierpnia 1939 r. 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej: Bolesław Bierut 

Przew\odniczący Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego: 

Edwal'd Bolesław Osóbka-Morawski 

Kierownik Resortu Sprawiedliwości: 
Jan Czechowski 
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 6 września 1944 r. ' 

o przeprowadzeniu reformy rolnej. 

Na ' podstawie ustawy Krajowej Rady Narodo- I 

wej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym 
, trybie wydawania dekretów z mocą us,tawy (Dz.'1J. 

R. P. Nr 1, poz. 3) Polski Komitet Wyzwolenia 
. Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. l ; (1) Reforma rolna w Polsce jest ko" 
niecznością państwową i . gospodarczą i będzie 
zrealizowana przy udziale czynnika społecznego 
zgodnie z , zasadami . Manifestu Polskiego Komi-

. tetu Wyzwolenia Narodowego. 

Ustrój rolny w Polsce oparty będzie na sil
nych, zdrowych i zdolnych do wydatnej produkcji 
gosp,odarstwach, stanowiących prywatną własność 
ich posiadaczy. 

Wobec tego, że znaczna. część Polski pozostaje 
jeszcze pod okupacją, w obecnej chwili nastąpić 

może jedynie częściowy nadział ziemi w roz
miarach zapasu ziemi na terytoriach już wy-
zwolonych. ' 

{2) Przep~owadzenie reformy rolnej obejmuje: 

a) upełnoroln'ienie istniejących gospodarstw 
o powierzchni niżej pięciu hektarów użyt

ków rolnych; 

b) tworzenie nowych samodzielnych gospodarstw 
rolnych dla bezrolnych, robotników ' i pra
cowników rolnych o,raz drobnych dzier

I żawców; 

c) tworzenie w pobliżu miast i ośrodków prze
mysłowych gospodarstw dla produkcji ogrod
niczo-warzywniczej, kolonii ogródków 

działkowych robotniczych, urzędniczych i rze
mieślniczych; 

d) zarezerwowanie odpowiednich teren6w dla ' 
szkół oraz poddanych zarządowi państwo
wemu lub samorządowemu ośrodków dla 
podniesienia kultury rolnej, wytwórczości 
nasiennej hodowlanej oraz przemysłu rol
nego. 

Art. 2. (l) Na cele reformy rolnej przeznaczone 
będą nleruchomości ziemskie o charakterze rol
niczym: -

a) stanowiące własność Skarbu Państwa z ja
kiegókolwiek tytułu; 

b) będące własnością obywateli Rzeszy Nie
mieckiej i obywateli polskich narodowości 
niemieckiej; . 

c) będące własnością osób ·skazanych prawo
mocni~ za zdradę stanu, za pomoc udzie
loną okupantom ze szkodą dla Państwa lub 
miejscowej ludnośCi, względnie za inne prze
stępstwa przewidziane w dekrecie Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego - z dnia 
12 września 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 16). 

d) skonfiskowane z jakichkolwiek jnnych praw
nych przyczyn; 

e) stanowiące własność albo współwłasność osób 
Jizycznych lub prawnych, jeżeli ich rozmiar 
łączny przekracza bądź 100 ha powierzchni 
ogólnej, bądź 50 ha użytków rolnych, a na 
terenie województw poznańskiego, pomor
skiego śląskiego, jeśli ich rozmiar łączny 


