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Warszawa, dnia 10 marca.'194:5 r. 
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TRESC: 
DEKRETY 

28 -z dnia 16 lutego 19ł5 r. o zmianie przepisów wprowadzających kodeks postępowania 
cywiln ego . • • . . _ _ • • . . . . • . • . 

Poz.: 

- 29-1. dnia 16 lutego 1945 r. o zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia NfiCodo\\'ego 
O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i z nęcłI' 
nla s!ę nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. . . 38 

39 

Poz.~ 

-I 
! 

30 -,1, dnlu 28 lutego W,H r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów 

ROZPORZJ\DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW: 
ll-z dnIa 16 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach jaj kurzych dla Państwa 

ROZPORZJ\DZENIA 
32-Minlltra Informacji i Propogandy, wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji 

Publicznej z dnia 1 marca 1945 r. o utworzeniu organów Ministerstwa Informacji 
i Propagandy I i II instancji • • . • • . . • • . . • . 

53 - Ministra Sprawiedllwoścl z dnia 8 marra 1.945 r, w sprawie zmiany rozporządzenlu 
Kierownika Resortu :Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1944 r. o utworzeniu tymczasowej 

_ siedziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie • • . . _ . . 
,,'l-Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r. w sprawie ucbyltmia rozporządzenia 

Ministra Sprawledliw!>ści z dnia 4, czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokal.ów i list 
aplikant6w adwokackich . .: . . 

35-Minlstra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r . o tymczllsowej si edzibie Sądu Naj
wytszego 

28 
DBKRBT 

Z dnia 16 lutego 1945 r. 

o zmianie, przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego. 
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44. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. H. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia a Prezydium Krajo,\'ej 

c) sprawy o ubezwłasnowolnienie; 
d) sprawy w postępowaniu upadłościo

wym i układowym. 

§ 2. Sprawy, nie wymienione w para
grafie poprzedzającym oraz sprawy nie nale
żące do wydziałów handlowych, rozpozna.je 
w pier;szej instancji sąd okręgowy w osobie 
jednego sędziego" . 

Rady NarodQwej zatwierdzR ) co następuje: . 

.l:\rt. 1. W prze~isach wprowadzających I 
kodeks postępowania cy\vilnego z dnja 29 li· I 
stopa da 1930 r. (Dz. U. fi. R. Nr 83, poz. 652 
oraz ." 11132 r , Nt, g3, poz. 802, r. 1933 r. Nr 62, 
poz. 4tH i z 1938 r . Ni' 89, poz. 609) wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) Art. XLV otrzymuje brzmienie: 

"Art. XLV. § 1. W okresie do dnia 31 
grudnia 1947 r. sądy okręgowe w granicach 
swej właściwości rozpozll\ją w pierwszej in
stanej( w skład zie trzech sędziów następujące 
spruI'I'y: 

a) sprawy należące do właściwości sądów 
okręgowych bez względu na wartość 
przedmiotu sporu; 

2) Art. XLVI otrzymuje brzmienie: 

"Art. XLVI. W sprawach rozpoznawa
nych przez jednego sędziego obowiązują nastę
pujące przepisy: 

§ 1. Przepisy o prawaeh i obowiązkach 
przewodniczącego i sądu stosuje się do jedne
go sędziego. 

b) sprawy, w któ.rych stroną jest Skarb 
Państwaj 

§ 2. Zarzut, że spl'awa ulega rozpozna
niu w składzie trzech sędziów-- Iub w osobie 
jednego sędziego, należy zgłosić przed wda
niem się w spór co do istoty sprawy. Na po
stanowienia sądu co do składu nie ma zaża-

, lenia . ' 



§ 8. .Jeżeli sąd w osobie jednego sędzie
go uzna, ze- postępowanie przed nim jest bądź 
niedopuszczalne, bądź nie wskazane z uwagi 
nil zawiłe okolicznośd sprawy, p1'Zekazuje 
sprawę pod ,·or.poznnnif' sl:\du w 8kładzi~ trzech 
sędziów , " 

.1'\ rt. 2 . Wykonanie UlwelBzego dekretu 
jmruel.a się Ministrowt. SprAwiedliwości, 
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Art. 3. Dekret niniE'jszy wchod:d IN żY· 
·i dniem ogłoszenia, 

Pre7.ydenŁ I{rajowej Rady Narodowej; 
Bolesłat.t' 8t'entf 

Pt'8Zf\!' Rady Ministrów: 
Edward OsóMa-Moraw<;ln 

Minister Sprawiedliwości: 
Edm.lmrJ Z,1Iet~);~k1 

[) Ii K .R E T 

/, dnia 16 lutego 1945 r . 

o zmianie {lekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wymlnue kary 
Ma i'!lSzy8towsko-ltitlero~skicb zbrodniarzy winnych zabójstw i znQcania !ile nad 

ludnością cywilną j Jeńcami OTaz dla zdrajców Narodu Polskiego. 

Na podl:ita wie ustawy l dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz: (J. R. '1'. Nr l, poz. 1) Rada Mini
strów postauawIa a Pt'ezydimn Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, eo następuje : 

A rt. l. W dekrech~ Polskiego Komitetu 
\Vy z\volenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 
194ł r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hi
tlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i 
'lI1ęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami 
oraz dla zdrajeów Narodu Polskiego (Dz. U. R 
P. N'r 4. poz. Hl) wprowndzH Rię zmiany na
"tępujące: 

1} art. t otrzymujt' brzmienie. 

I!ArL 1 § 1. Kto, idą C' na l'ękę _ wład7~' 
oknpacyjne,i lliemip,ckiej. 

n} brał lub bierze udział w dokonywaniu 
za~ójstw osób spośród ludności cy\viI

_11fl.1 lub jeńców \vojennych, w znęcaniu 
się nnd nim i nlh0 w irh przflślado· 
waniu. 

b) działał lub (hiała nu szkodę osób po
szukiwanych albo prześladowanych 
przez władzę okupacyjną z jakichkol· 
~yiek przyczyn (z wyłączeniem ściga
nia za przestępstwa pospolite) przez ich 
wskazanie, nJęcie lub wywożenie 

podlega kał'zE' RmiAl'eL 

S 2. Kto, idąf' na rękę władzy okupa
cyjnej niem ieekiej, działał lub działa w inny 
sposób) niż przewidziany w § 1, na szkodę 
Państwa Polskiego albo osób spośród ludności 
eywilnej lub jeńców wo,iennyeh 

podlega karze więzienia do lat 
15 lecz na czas nie krótszy od 
lat 3 lub dożywotnIo albo 

k8rze śm iercl" . 

2) Att. 2 otrzymuje brzmienie 

.,Art. 2. Kto wymuszał lub wymnszu 
świadczenia od takich osób (art. 1) lub lm 
bliskich pod groźbq ieh ujęcia lub oddania 
w ręce władzy okupacyjnej albo w. inny spo· 
sób działał lub działa na szkodę tychże osób, 
wyzyskując idl położenie , wytwm'1.One przez 
okupację, 

podlega karze więzienia do lat 
11) lecz na czas nie krótszy od 

lat n lub dof.ywoŁnio". 

Art. 2., Upoważnia się Ministra Sprawie 
dliwości do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzc
czypospoHtej Polskiej jednolitego tekstu dekretu 
Polsldego' Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 31 sierpnia 1914 r, o wymilll'Ze kary 
dla faszystowsko - hitlerowskich zkrodniarzy 
winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością 
cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu 
,Polskiego (Dz.U,R.P. Nr 4, poz, lti) z uwzględ
nieniem zmian, wynikających z przepisów wy
danycb do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu . 

i / 

Art. 3, Wykonanie lliniejszego dokroIlI 
porn czl1 się Ministrowi Sprawiedliwo8~i. 

Art.~. Dekret ninie jszy \vchodzi w iy· 
cie z dniem ogłoszenia i ' ma zastosowanie do ' 
przestępstw, przewidzianych w tym dekrock} 
fi popełnionych po 31 sierpnia 1939 J', 

PI'l"zydentKra,iQwej Rady Narodowej: 

Bo/es/a'w Bierut 
l-'rfo',,,"S· Rady ;\i~nistró\\': 

Edward Osóbka-MorrtJiI$A'l 

\i\niater SprA\"iedliwości: 
.. 

Edmlmd Ztlhwskt 

'\ .. 
/' 




