
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 lipca 1946 r. 
Nr 30 

TREŚĆ: 
D JE JE:. JE T y, 

Po •• , 192 - z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 
Państwa 34' 

193 - z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaDiu 
doraźnym • 

194 - z d'nia 25 czerw. a 1946 r. o przystosowaDiu prżepiaówo pos.tępowaDiu , doraźnym do postępo-
wani. przed _!Idami wojskowymi ' 354 

192 
DI!KRET 

, Z dnia 13 cz~r~ca 1946 r. : 
'o ' pl'Zesłępst~ach. s.~eg61nieniebezpieC&nycli ·w ' okresie odbudowyPaństwła. , 

Na podstawie ' ustawy z dnia 3 'stycznia 
1945r. o trybie wydawan,ia dekretów 'z mocą 
ustawy (Di. U. R P. Nr l, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady N awdowej zatwie rdza, co następuJe : . 

Rozdział t 
Przestępstwa pneciwkobezpieczeństwu , 

publicznemu. 
(- ' ~rt. 1. § 1. Kto ' dOipłUszcza się gwałtownego 
lamachu na jednostkę ,sił' Zibl10jnych polskicll 
\ub sprz.ymiel"Z'ouych, 

podlega karze więzie:nia na czas nie krótszy 
ód ,lat 5 lub więzienia dożywotniego . 
§ 2. Tej samej karze podlega, kIJo dopu

szcza się gwałtownego zamachu na posła do 
Krajowej Rady , Narodowej, członka innej ra
dy narodowej, urżędnikapiaństwowego lub sa-
morządowego, osohę należącą dlo sił zbroj
nychpolskich luh sprzymierzonych, albo czlo!l1-
ka związku zaWlOdowego, organizacji po
litycZIIlej albo orgamzClicji ' społeoznej o zna
czeniu ogólno-państwowym podczas lub z po
wodu pełnienia przez nich obowiązków albo 
z powodu ich stanowisk:;t lub przyna1eżnośd 
do organizacji lub sil zbrojnych. 

§ 3. Jeżeli z CiZYIIlU okreśLonego w § l 
lUb § 2, wynikła śmierć lub ciężkie uszkiOdze
nie ciała albo jeżeli sprawca dlOpuścił się gwał
tiOwnego zamachu przy użyciu broni lub w in
nych ok'olicznośóach sz.czególnie niebezpiecz-
nych, , . 

podlega karze więzienia na czas nie k'rót
szy od lat 10 lub dożywotnio albo karze 
śmierci. : 

, 'Art. 2. Kto p1UiblicZlme bądź nawołuje do 
popełnienia zbmdni, okr:eślonej wart. 1,. b'ądź 
Ją pochwala" ' , 

poellega kaJ:l'Ze wi~zienia na czas nie k'1":Ótt.-
szy od lat 3.. I . . , 

'Art. 3., Kto dopuszcza się aktówsabiOtazUl 
przez: 

1) niszcie!riie lu<b czynienie niezdat'llymi dl() 
użytku zakład6w lub urządzeń użybeczn:o ści pu~ 
'bliczneJ albo lrotnUlnikacji publicznej bądź urzą
el ze!''! służących , obl1onie Państwa P'olskiego lu'b' 
sprzymierzońego; , , ' , 

2) uniemożliwienie lub utrudnienie p'tawi~ 
dłowego działania zakładów lub ' urządzelL wy-
mienionych w pkt 1) ; " ' : 

3) wytwarzanie , wbrew , warunl{IQ~m llmówio
nej. do~tawy dla wojska prz,edmiotówzupdnie 
lu.bw znacznym stopnru ' niezelatnych do użytku, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 3 lub dożywotnio arbo karze śmierci . 

, Art. 4.-, § , L 'Kto 'bez zezwolenia wyrabia, 
gromadzi , lub 'przechowuj,e · broń ' paLną, amu
nicję, materiały ,Lub przyrządy wy'puchowe albo 
inne przedmioty mogące sprowadzić I}iebezpie~ 
c.zeństwo powszechne, 

p'odlega ,karze więzienia na czas nie krót· 
szy od lat 5 lub dożywo tnio albo ka~ 
śmierci. 
§ 2. W przypadkach mniejsz,ej wagi sąd 

może zast,osować nadzwyczajne złagodzooie ka. 
ry albo nawet od kary uwolnić . 

~rt. 5. Obywatel polski" kt6 ry wchod21 
w pol'oz,umienie z os,obą działającą w interesie 
,obcego ' rządu lub obcej oganizacji w celu 
d7.,ialania na szkodę Państwa P olskiego, 

podlega karze więzienia. na czas nie krM .. 
szy od ' lat 5 .. 

_ 1\rt. 6. Obywatel- polski, który w związku 
:r; tliliataLnością na szkodę Państwa PolsHego 
przyjmu!jie od osoby działającej w interesie ob
oeigo rządu lub obcej organizacji tlla siebie albo 
innej osoby korzy(: majątkową luJb osobistą 
albo jej obietnicę, bądź takiej korzyści żąda~ 

, podlega karze więzienia na czas nie kr6tszyf 
od lat 5 Lub d!ożywotnio allbo karze śmierci. 

; · ' 0 "' 
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Art. tli. Kto, dziaIając na s:zl{}Qdlę Państwa 
Polskiego. gromadzi It!b pmekamje wiaOOimo
ści, dok~tniy hlb inne pnedmioty stanJÓwiące 
ta}emillcę państWlOWą lub wo}sloową~ , 

podlega karz,e więz~enia na czas nie króts~ 
od lat 5 lub diożywotnło .albo ka!2le ŚlInie~rci. 
Art. 8. § 1. Kto wp~owadza w l)ifąd wlad2ę 

polską przez udzielenie jeJ fal'Szywy<:"h wiadomO'- I 

ści lub dostarczen~e podrobiO'llych alho przle
robionych dokumentów .łub innych przedrniiOl
t6rw, mająe.ych ~e dla ~p.i.ec.zeDstwa 

~ Państwa Polskie~o, 
podlega karze więzienia na czas. nie kr6rtszy 
od lat 5 lubdoZywotnio allba karze śmierci. 
§ 2. Tej samej karze pod1ega, ktro, od-

(tając UBrugi władzy po]snelj, W'pl1oW'a.'dza ją 
w błąc!prze2 zatajenie przed nią' okloliczno
§ci istutne; Z' działalności swej w ~ do 
rządu państwa obcego. . 

Art. 9. Kto public~nie l1Ozpowszlechnia wia
domości, dokumenty lub inIlJe dane, dotyoące: 

w ś.rodłi ułatwiające osiągnięcie z.amierzJcmegp 
cemz 

podlega kane więzienia na czas me króts~ 
od lat 5 lub więzienia dożywo~ 
§ 2. Kto związek taki zakłada łll'b pełni 

W nim jakiekolwiek czynności kierownicze, 
podlega karZle więzielnia na ctas nie krótszy, 
00 lat 10}u/h ~wotnio alibo karze ŚImiI€:r .. 
ci. 
'Art. 15. § 1. Jeżeli czynu, okreśkm.ego 

W .art. 13, dopiUiści się poser do Krajowej. Rad'Yl 
Narodowej, członek mej rady narodowej, '[]I.; 

uędnik pal1stwowy lub :;;amorządowy, osoba 
naJezą,ca do sił zDIlOjrrych, ~awiciebwiąz., 
ku zawodowego, organizacji poEtpnej lub Ol"-< 

g.:m:izacP spOl.eaooj 00 maczeniu ogólno-pań .. 
stwiOwym, 

IOhmny Państwa lulb jego sił zbl1Oj!nych, którycn 
rozpowszechnianie może za.grażać interesom o- I 

brony P3ństwa albo 00 00 któr~hWJ1dany 

podlega kane. więzienia na cras nie kJóts'&)l\ 
od lat 5 lub dożywotnio albo karze śmierci.. 
§ 2. Jeżdi czynu, okreś1one~ wart. 1, 3,71 
mb 14, dopuści się osoba wymieniona w § 1 .. 
podlega kar~e więzienia na czas nie krotszYi 
00 lat 10 lub dożywotnio albo karze śmier
ci. 

został zakaz rozpowszechniania, . 
podlega kar2e więzienia. 00 lat 5). 
Art. 10. Kto bez zle2wolenia wyrabia 1a.Jtb 

posiada radiowy aparat nadaway. 
. podlega kaae więzienia. 

Art.. 11. Kro. pubIiczoie nawołuje clio (%'f

IIÓw. skierowanyc:h proociwkiO jredoośd sojusz-
1l1iczej Państwa Polskiego z państwem s,pny
bńe:ramym. 

podlega ka.1!IZe więzi.enia na au me ~ 
od lat 3. 
Airt. 12. § 1. Kto podrahia )ub pr2'el'abia 
~ polski albo dOOy lub usuwa amakę . 
~go umor~ albo pieniądiz taki ~ wo
bieg, 

podltega kar.ae więzienia lJ\i1b, w:ięiieniado
iywotniego albo karze śmierci. 
§. 2.·KtJO w cclu popdnie.nia aynu,1Ołueś1o.. 

DegO w § 1: · . 
1) sponą~ nabywa a]oo pn:ecllowuje 

~rodki techniczne; 
2) p:ieniądlE ialsz.ywy przyjmuj!e~ pnechlO'wu

je> prwlJOSi lub. pDeWlO'Z~ 
podlega karze więzienia. 
§ 3. Pnepisów niniejSZiegp artykinlJin nie 

stosuje się do osoby, która pnochowujte lub 
plUszcza w obieg pieniądz fałszywy, otD~ 
iako prawdziwy. 

Art. U .. § 1. Km 'aym P'ltZJgotowania. 00 
popełL.ienia przestępstwa, oJa-eślJooogo w a.rt. lz 
3 lub 7, 

podlega karze więzienia ]la czas. me kró.tszy 
od lat 3. 
§: 2. Kto w celu popełnienia. przestępstwa, 

olaeślonego w 3rt. 1, 3 }tJb 7, w.chOOzi. w poro
~ & innymi IOSłObami 

podlega 4rze więzienia' na czas me krótszy 
od lat 3 lub oożprotmo albo ka:rZ€. śmierci. 
Art. U. § l. Kro bierze adria] w związku 

mającym na: ceru zbrodnię 1dJ 00iz.ie1a mu 
pomocy, w ~gólnoŚlci przez zaopatrywanie 

'Art. 16. § 1. Kto z wIedzą, re związek 
gromadzi środki walki bręŻ1lej" meue w nim! 
ad.2iaI a100 udziela pomocy takiemu związk1o_ 
lub powtarzającej się pomocy jego cz;bon.lQOII1:l;, 

podlega kaNIe więzienia na czas nie krots:z.Jl 
00. lat 10 lub dożywotnio albo. karze śimier .. 
ci. 
§ 2. Sąd l1'l!OŹe za;s1Jos()wać nad2wyczajn€J 

zI:ag:OOaeTde kary lub nawet od ,kary mrollnić, 
jeżeli człionkiem, ktlaemn U1dzielono pomocy" 
jest małżonek, krewny w linii prostej, brat 
lu'b siostraT a Re pomoc ta. nie ma. chaJakterul 
wspóJ:dzialania w przestępstwie. 

Art. ł 'l. § l_ Nie podlega karze,. koo~ wzią
wszy . udńal W pol1OZllIllńelniu (arf. 13 §. 2). lubi 
w .wiąik!n (art. 14), doniesie IQ nim wŁathy, p~ 
WIOfallej do ścigania. przestępstw~ zanim właJdiz.a 
oowledaiala się o jego istnieniu. Z bezkamoki 
me loorz~sta,.· kto doprową.diził do powstania 
piOOloo.umienia lub związku li zamiarem ujawnie
nia go woba: wł~. 

§ 2. Sąd może ~tl{}lSj()wać nadzwyczajne! 
. złagodzenie bry 1u:b nawet od kary uwolnić, 

~ je2Jeli uczestnik porolzumicrua (art. 13 § 2) lub: 
związku (art. 14), wiadi()I(Ąycll już wŁadzy, do.. 
browoJm.ie zaniechał dzialaIDości przestępnej I 
ujawnił wobec władzy, powołanej do ścigania 
przestępstw, wiadome mu osoby należące do 
po:rozw;r.i.enia lub związku oraz ich czyny p~ 
stępne i środki służące 00 ich popełnienia. 

Att. 18. § 1. KilO, otnymaws.zy wiarog.ooną 
wiadomość Q. przestępstwie. określ<Ollym wart. lJ 
3, 4, 7, 13 lub 14 niniejszego dekretu albo 
wart. 85-88 kie><leksu karnego ' Wojska Pol~ 
skiego, me zawiadomi natychmiast Q tym wła
dzy, powolanej do ścigania przestęp's,tw~ . 

po<l1ega karze wi.ęzienia 00 lat S. 
§ 2. Kto, sprawując władzę w zakresie ad~ 

miListrac) rządowej lub samorządowej, otny
maw!'>Z)' wiaI'Og.ooną wiadomość. o popeh1ien;u 
na podległym mu IQbsza~ pne:stępstwl' wymie-
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riiooych § 1~ bąd'źo p:.rmbywaniu na tym. ,obsz,a
:rze ,Czł'!i)TIKOW porozumienia (art. 13 § 2) ilub 
~wiąZ'Ja[ (art .. 14-), nie zawiadomi natyc.hmiast 'O : 

t}Ol \vlaazy, powołanej do ścigania przestę,pstw", ! 

podlega karze więzienia n:o lat 10. i 
• '§ 3. W przyPadkach ~niejSiZej wag~ sąd i 

nllOze zastoslOwa:: nadzwyczajne .złag·oazenie ka
ry albo llawet od kary uwolnić . 

§4. Nie popełnia p.rzestępstwa, ·kto .zanie
cha zawiadomienia, jeżeli z towarzyszących oIro
~ś.c.i mlaJ dlOiStatoc.zną podstawę do pny. 
PllJS:lCZe[lia, że władza. wie G przeStepstwie. l 

§ 5 .. Sąd lD.iOże zastosow.at n.ad:zwy;az.ajn~ ' 
Z1łag~e kary mb nawet 00 kary uwolnić· 
tego~ bo zaillecha zawiadomienia z,obaW)' pr:zedl i 

odpowiedzialnością :hm:t, groiącąjemu .sa
memlU albo jego małiJorikowi, krewnym. w linii 
ptwl'S,tej lub r·odJz,eństwu. Nadzwyczajnego .da
gGdz.enia kary .ł,uJb uwoilniecia. od karYlliest-o- l 
~Uije~ię w,zglęclem osóIb~ wymienionych w ,§2. : 

R01!:1ł z'.IIił. 

Przestępstwa PI'UtCiwJco poblldJcDwi 
pIIWi~ ... 

)Vt.ł9. Km przemocą lUb 'groźbą karalną. , 
wy...ier:a. wplływ 'na czynności rad .narodowych-i 
bąditymczynnbŚdl(YJll pneszkadlLa, 

, podlega karze więzienia. i 
Art. aD. Km udarem.rna łub utrudnia wpil.1~ 

wadrenie w życie refoTm,.. rolnej łub nawołuje I 
(110 czyn6w, skier.owanychprzociw jeiij wykona- ' 
Illiul,albtll pi11!Jllicmie poChwala takie ~yn,..._ 

pCKiłegakaT2le 'llrięzienia. 
Art. Zł. § ł. Kito dośliwie uch.yla się od 

cią;iąoegrc; Ra nim 'z Im!ocy UlStawy powsredmeglO 
oollwiąihl 'Świaocze ~i:a neoowego albo speł- ' I 
nielnie taklegoobowiąz,ku, dązą'ceglO na innej ! 
!OSObie, 1łtnid.nia łub udare.m:niaalbo {ll1ilblicz- i 
nie T1aw,@łuj do uchylania się od.ooow!ąZb I 
takiegrd -świaG'Czif'::n.ia, . 

podlega karzle więzienia dl(} łat ., lub aresz-
tu. . • 
~ 2 Kto, mając 'obowiązek ściągania świad

czeń l"ZE:CZowydl, obowiązku. tego nie dlOpeił!niaJ. 
podl.t':ga karze 'lri.ęzien.ia. 

"Art . . u. Kto rorzpowszedrnia fałSlZy'Wte wia ... i 
omrości, mogące wyrządtzit lsmtrrą szkoo'ę in

teresom Państwa Polskiego, bądź otbtni.zyrcpo
wag-ę jego naczrelnych o~anólW, 

podlega karze Więzienia do lat 5 'km a
resrlt!u. 

[Art. 21" § 1. KtlO ToOOpio'wszlecbnia lub w oe- ! 
iu ro.zpl(nvs~echnieriia sporządrza, przechowuje l 
l'Uh przeW'Ozi pisma, druki lub wl'Z!elIUillki, na- I 
woJujące dopopełniel!lia zbrodni lub podrwala- I 
jące :zbJ.'!OO;nię, lub któc)'ICh itTI'eŚC ma pozostawać , 
tajemnicą woboc ~dzy państWiowelj albo które 
zawier,aj,ą faISIZ)'"M! wiadomG'Ści, mogące wy
,rządrit istotnąszlrodę interesom Państwa Pol
skiego bądi Qooi.ZytpDwagę Jergta nacrefuycll' 
mganów, 

porue;ga karze więzienia na czas nie 'kTótszy 
od l at 3, 
:§2. JeiJe1i czyn, Qk!rdkmy w Pfllr,agrafife 

pioJp.rzeid:z.aj.ącym. spiOwoIdowalł wielką ,szkIOdę d1a 
!P.ańs,tw.a" sp~awc.a 

podłe;ga karze wi.ęzjetnia na czas nie k'rót5Z'Y1 
od lat S - 1uh więziecia dożywotniego,. I 
:Art. 24. § L Kto pinechowuje pisma, drru-. 

kI l'l1,b wizerunlri, wymienione wart. ,23, 
podlega :karze więzienia do lat 5. 
:§ 2. Nie popelin.ia przestęplStwa, kto prze

chowuje takie pr2edm1oty w celach usj>crawie.. 
dliwionych jego zawodem. 

Art. 2.5. Kto znieważa. ~adza lub usu
wa wystawione pilł!blioz;nie: 

1) godto, chorągiew lUb·.inny znak pań
stwowy polski, albo pal15twa spnymie.. 
roolIlego; 

2) pomnik l!u:b iln:ne drziefu .• ,wmiesione wre
łu uczczeaia lub up:amiętlli'ema zdanef1 
lUb ()S,6b, 

podlegakarre więzienia do lat 5 1Iub a
reszta. 

Art. 26. Kto zmeważa.h1b usrzbdlr.a 'ZWło
ki, bądZ miej:scespocz}'iIlbl iJoł.niena Wojska 
,Polskiego lub sprzymierzonego, albo osOby, któ
ra pa.cNa ofiar.ą z:brod'Irlczycbdział:ań fas:zy
s b.ilwskitcb, 

podlega karze więzienia 00 lat S ]lab a· 
FelSZtII1. 
Art. OZ7. JeiJeli sprawca ~u, określooogo 

w ,art. 25 luJb 26,dziala w oloo~acbl 
:szcregóhiie <>bciąii-aj ącycb, 

podlega karze więzie,:liadtO lat 10. 
Art. za.. Kto publicznie iZy, wyszydza lu'b

poniża N a.rod Polski albo PaństwoPołtskie 
w IOkołkzuościd, mogących ~ac szcze
góLne zgoTszenie lub oburzenie, 

podl:ega kar~e więzienia do lat 16. 
Art. 29. Kto publicznie lży. ~zydza lUb 

pouiża ustc<{)~ Pań'Stwa Polskiego al.bo pochwa
la faszyzm LU!b ja.k.ąkolwiek je~o odmianę aibo 
zbLloouie faszystowskie ldhtez publicz:nie na
wrohlje dlO iCh popełnienia, bąd.z do wprowaru:e
Ilia w Polsce mstyttoc:ji ocelach faszysłOW-. 
:skicll, 

ptoc1ieg:a, karze więzienia ·do lat 10. 
Art. 31. Kto pubiicznie nawołttje do owa

SilI narodowościowych, wyznaniowych ·htb ... 
SiOW)",ch albo je pochwala, 

p'Gdlega karze wi1;Ziema :do lat S. 
Art. 31. §t. Kto pIIlblicmie liy, ~da; 

łub poniża grupę ludnoSci ałbo ~;a 
osob-ę -z powodu pftynaleinośd narodowościo-
1we;, wyc'lamowej lub ra:sowe;iI. 

pod1egakane więzienia do lat '5 .ruIb a~ 
tu. 
§ '2. Tej 'samej karze pOOł~ga, ~ narusza 

,nietvkahrość cielesną lub :zadaje' lekłne uszko,. 
uiZeńie ciała cz,towiekowi z powodu jegc przy-< 
należności narodowościowej, wyvma:niowej lU!) 
ra~o'WeJ. 

Art. 32. Kto doplUSiZCla . się .czynu przestęp
.negoskierowanego p;ned.wk:o grupie łudrllości 
łulb t>'oS'~zeg.MnrejiOlSlOibie :r; powodu przynależ.: 
J.10ści narodowościowej, wyzmmioV'ł8j )Db ra~ 
:Slowej, j-ez.eli :z -czyntt tego wynikła ~ier.c lu'!>' 
cięzkie U's!:lrod;z,enie data alb() nastą~o 'Zak<l~ 
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cenie ' nQrmalnego biegu życia publiczneglOlub 
~agrożenie bezpieczeństwa powszechnegO, . 

. podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
00 lat 3 lub dożywotnio allbo karze śmierci. 
Art. l3. Kto bierze udział w porozumieniu, 

mającym ' na celu popełnienie przestępstwa, o-
kreśll{)ne~b wart. 3'1 § 2 lub 32, a]bo w zbiego· 
wisku publicznym, kt6re wsp6lnymi silami do
tJu'Szcza się takiegJo przestępstwa, 

podl.ega karze więzienia. 
Art. 34. Kto wbrew swemu Obowiązkowi 

nie prz.eciwdziala popełnieniu przestępstwa, o· 
kreślonego wart. 30-33, 

podlega karze więzienia do lat 5 l'u1b a
l·eszru. 
Art. 35. Kto bier"e UJdział w związku l{) ce

lach faszystowskich albQ nawołuje do zakłada
nia takie~ związku lub brania w nim udziałiU, 

podlega karre więzienia. 
Art. 36. Kto bie rze udział w związku, któ

re~ istnienie, ustrój albo cel ma poziOStać ta
jemliicą wobec wliadzy państwowej" 

podlega kar~e więzienia. 
Art. 37. Kto nadal peilni czynności kierow

Ilicl·e w stowarzyszeniu, któ'remu włladrz.a odm6· 
wiJa zaleg;J.lizowania, 

podlega karze więzienia do lat 5 JJub a 
resztu. 
Art. 38. KtQ, powol1ującsię na swój wpływ 

na urzędnika (art. 46)., podejmujle się pośred· 
nictwa w załatwieniu przy je~ pomocy sprawy 
urzędowej i za to przyjmuje dla siebie lub in
nej osoby korzyść majątkową lulb OSQbistą allbo 
jej obietnicę, bądź takiej lrorzyśd żąda). 

podlega karz,e więzienia. I 

R o z d z i a ł III. 
Przeatępatw. przeciwko interesom 

gospodal'czym P.ńst.... -
~rt. 39. Kto w zakładach państwowych luh 

samorządowych albo deialają.cych :t UJdziałem 
finansIowym lub pod zarządem Państwa lub 
samorządu bąd'Z też pl'owadzonych przez przed.
siębiorstwa państwowe llUlb samorządowe albo 
przez instytocje prawa publicznegJO lub spół'
dzielnie: 

1) ze sz'@odą dla interesów społecznych Qb
niża ~iom wytw6.rczośd przez po~rszenie ja· 
kości wyrob6w lulb prze!Z zmnie jszenie wydajno
ści pracy własnej albo podwładne~ personelu; 

2) uchylając się od wyklonania ciążąoego 
na nim ohowiązkJU przedsiębrania należytych 
staral'l o urządzenie t,echniczne zakładu albo 
o. jego surowce łub towary, pogarsza znacznie 
stan tych urządzeń albo marnotrawi surowce 
lub towary, 

podlega karZJe więzienia. 
Art. 40 § 1. K tlo wbl'ew zarzą(lz~-niu Wł2dizy 

lub uprawijonego organu wpI'owadzado wol
nego obrotu handlowego towary przeznaczone 
dla p la LQWegQ rozdziałiU między ludIliOŚć, 

podlega karze więzienia. 
§ 2. Jeżleli sprawca działa nieumyśl'nie, 
podlega kar"e więzienia do lat 5 lub a-

. Tesztu. 

: · ~rt.41. § 1. r~to działa na szk,odę interesu 
publicznego w zakresie planowego l'ooo.ziału to- . 
wal'Ów między < ludl1!OśĆ" przez niedopeł!nienie zle
conych mu czynl1!ości albo prz.ez rozporząd~nie 
tJowaraminiezgJodnie re zleceniem lub obowiązu
jącymi przepisami, . 

podlega karze więzienia. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, \ 
podlega karze więzienia do lat 5 · LUJb a
resztlU. 
Art. 42. Kto, będąc przełiożon)lll!l albo pra

codawcą, złośliwie 1'll1ł5 upmczywie uchyla się 
od wykonania ciążące~ na nim ustawowego 
lub społlOCZlnego obowiązku dbałości o dobro 
pracowników i przez tK> naraża ich na szkodę, 

podlega karzle więzienia do -lat 5 Lulb a
l'ICsztlU. 
Art. 43. § 1. Koo przywlaszcza lub zabiera 

w celu p:rzywł.aszczenia cudze mienie ruchome 
pozbawione należytej ochrony w związku z woj ... 
ną lub na skutek innegJO nadzwyczajneg,o zda .. 
rz€ll1ia, 

podlega karze wlęzienia. 
§ 2. W przypadkach mniejszej wagi sąd 

moźe zastosować nadzwyczajne złagodzenie ka .. 
;ry, a gdy sprawca z nędizy zabrał celem- użycia 
ma1ej wartości przedmiot pierwszej potrzeby ...... 
nawet od kary uwolnić. 

Art. 44. § 1. Kto wykracza prz,eciw~o za" 
kazowi wywozu mienia ruchomego z Qbszaru 
Ziem Odzyskanych (art. 66), 

podlega karze wię:iietnia do lat 3 i gnywny. 
§ 2. W przypadkach mniejszej wagi, sąd 

moze wymierzyć karę ares~tIU lub grzywny_ 
Art. 45. Kto wzwiązk.tu. z mającym nastąpić 

przesiedleniem na te'rytorium inne~o państwa 
wbrew przepisom wydanym na podstawie art. 65. 
zbywa, nabywa, ukrywa, uszkadza lub czyni 
lniezdatnym do użytku mienie własne lub cudoo 

podlega karze więzienia do lat 3 albo a" 
resztu. do lat 3.. 

~ozdział IV. 
Pr'zepisy szczeg6lne. 

~'rt. 46. § l. Odpowioo2ialnośd k'arnej; 
przewidzianej dla urzędników, ulegają opr6cz 
osób wymienionych wart. 292 kodeksu kar .. 
negJo 1932 r. nadtlO funkcjonariusze przedsię
bion,tw pa6stwowych lub samorządowych albo 
dzial.ających z udziałem finanso wym Państwa 
lub samorządu alboznajd'lljących się p'0d zarzą~ 
dem państwowym lub samorządowym, nadto or. 
gamzacji mający,ch zlecone .czynnośd w zakre .. 
sie zarządu państWlOwegJo lub sal11orządowe~ .. 

§ 2. N a równi z osobami, wymienionymi: 
w ~ 1, odpowied,zialnośd karne j ulegają człon
lrowiE: wladz i funkcjonariusze spółdzielni oraz 
związku rewizyjnego sp6ldzielni. 

. Art. 47. ':~e podlega karze, kto na żąd:a
nie u~ieli] lub obiecał udrzielić urzędni,@owiJ 
(art. 46) alho innej osolbie lwrzyści majątkowej 
lub osobistej w związku z je~ urzędowaniem, 
jeżeli powiadomił o tym władzę, powołaną dlO 
ścigania: przestępstw, zanim władza ta dowie
d:ziałasię o tym, lulb najpjó-źniej przy p!e.rwszym 
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przesiluchaniu w tIOku ' postępowania Iiarrtego 
ujawnił prawdę. 

Art. 48. Jeżeli ze :zbrodni lu/b umyś1negx> . 
Nystępku wynikła albo wyniknąć mogłaszko
da w !Zakresie prawidlliOwego EUlnkcjonowania 
środk6w loomulIIikacji !pUblicznej luh berzpie. 
czeństwa IOsób albomielnia w związku z PIU
wozem takimiśrlOdkami, sąd, gdy za dane p~ze
S[ępstwo ustawa przewiduJe karę niższą, wy
mierza karę więzienia. 

Art. 49. § l. W lI'azie skazania na karę 
śmierci lub więzienia dIOżYWlO'tniego, jakr6w
nież w ;razie skaz.ania za przestępstwa, IOlcre
~lone wart. l § 3 i art. 16 § l, sąd IOlrzekaz 
Jako karę do:d:atklOwą, p'rz'epadek ca~egx> ma
jątku skazanego. 

§ 2. W razie skazania na karę więzienia 
sąd mlOże lorz.ec utratę praw publicznych i IOlby
watdskich praw honol'owych oraz prz.epadek 
majątku skazanego w cavości lub określoneglO 
przedmiotu mająt1{jQwego. 

§ 3. W razie skazania na karę śmierci lub 
!f1a karę więzienia sąd może orzec przepadek 
majątku IOsób poz,ostaj·ących ze skazanym we 
\vspólnlOści maJżeńskiej lub rodzinnej, z wy
ł·ączeniem jednak majątku tych osób, pOlchodzą
~ego z ich dorobku własnego lub spadku albo 
dawwi~ny, nie pochod;ząoej IOd skazanego. 

§ 4. Przepad~y majątek przechodzi na wła
sność Skarbu Państwa z zastrzeżeniem praw 
osób trzecich, nie przenoszą,cych wartości prze
padleg,o majątku. . 

§ 5. Przepadek nie dotyczy przedm~ot6w, 
wyłączonych z mocy prawa spod egvekulcji. 

Art. 50. § 1. DlO prlestępstw, lObjętych ni
iliejszymdekretem, sądy wlOjskowe StlOSUją prze
pisy . części ogólnej k>odeksu karnego Wojska 
Polskiego. 

~ 2. Karę więzienia za przestępstwa, IOkre
śllOne w dekrecie niniejszym oraz wart. 85-88 
klOdeksu karnego WlOjska PlOIskiego, wymierza 
się w granicach od 6 miesięcy do lat 15, 
a karę aresztu od tyg;~dinia dlO lat 5, również 
gdy orzekają sądy wojskowe. 

§ 3. Zamiast przepisów ro~dziahu X oraz 
art. 54 i 55 kodeksu karneglO Wojska PlOl
skiego sądy wojskowe ąlO przestępstw, wska
zanych w § 2, stosują przepisy :l'Ozdział1u IX 
oraz art. 59 kiodekSIU kar:nego 1932 r. 

R o z d z i a ł . V. 
Przepisy o postępowaniu. 

'Art. 51. W sprawach Q prz·estępstwa, pme', 
widziane w rozdziale I niniejszego dekr'etu oraz 
wart. 85-88 kodeksu karnego WlOjska Pol
skiego, właściwe są sądy wojskowe także wzglę
dem os,ób , podlegających IOrzecZIl1ictwu sądów 
plOwszechnych, jednak w przypadkach przestęp
IStwa z art. 14 niniejs'zego debetu tylkJo o tyle, 
lO ile' związek ma na oe.Lu. jedno z wyżej wska
zanych przestępstw. 

Art. 52. § 1. Sprawy Q prz,estępstwa, prne
widziane w dekrecie niniejszym, Q ile sprawca 
lilie plOdlega odpowiedzialności przed sądami I 
wojskJowylJlli, rozP!Oznają ~ądy IOkręgowe w skł.a-

dzie jednego sędzieg,o, jak!u prl.ewuQ;niczące
go, i dw6ch ławników zlistYJ~usta1onej przez 
prezydium wlOjewoozkiejrady nal'Odowej, wla .. 
ściwej re , względu na siedzibę sądu IOkręgo-. 
wego. 

§ 2. Sąd nie przestaje być właściwy, jeżeli 
na podstawie lOkolic~l1JOści, które wyszły na jaw 
w toku llOzprawy, zachlOdri potrzeba zmian)'l 
kwalifikacji cz)"nu, . zarzucanego oskarżonemu" 
na przestępstwlO, nie lObjęte niniejszym dekre
tem. 

A.rt. 53. W każdym sądzie IOkręg1owym tWlO~ 
,ny się wydział plOwołany dlO rozpoznawania 
spraw lOkl"leś1onych wart. 52. 

Art. 54. § 1. Ławnicy w sprawowaniu swe
go urzędu są niezawiśli i podlegają tylko 
ustawlOm. 

§ 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo~ 
ści określi bliżej tryb powołania ławnik6w oraz 
ich prawa i lObo wiązki. 

Art. 55. \V sprawach lO przestęp.5t\la, 
IOknślone w dekrecie niniejszym, Q ile nal·eżą 
dlO właściwości sądów wojskowych, plOstępowa
nie przygotowawcz·e prowadzą lOrgana bezpie
czef,stwa publiczne~o, jeżeli nie zostałlO lub' 
nie zlOstanie wszczp ' ';! postępowanie nrzez pro
kuratora wojskowego. 

~ 2. Nad postępowaniem iJrz vis0 ,owaw-
czym, pl"'owadzouyrr prz.ez organa bezpieczeń
stwa publicznego, sprawuje nadz.6r pr·okurarlOr 
wojsIwwy. 

§ 3. PlO ul"ończeniu postępowania przyg;o
towawczego organa bezpieczeńs : wa publicznego 
prz.esylają akta sprawy właściwemu p'l'Okura
torowi wojskowemu. 

Art. 56. § 1. 'V sprawach lO przestępstwa, 
lObjęte dekre tem niniejszym, a nie należ~ce do 
właściwlOści sąd6w wojskowy.ch, stosuj·e się od
powiednio przepisy klO::l,eksu postępowania kar· 
inego z poniż.ej wskazanymi zmianami. 

~ 2. Przepisy art . 55 c1ekl'etu ninieiszeg<J 
mają lOdpowiednie zastoso wanie. 

Ar·t. 57. \IV postępowaniu przy goto waw-· 
ozym, prlOwadzonym prze? organa bezplieczeń
stwa p'ubJkzn~go: . 

1) IOrgana bez l :czeństwa publicznego za
WIadamiają niezwliocz:nie pr'okuratora o . 
rozpoczęóu każdego dochodz1enia; 

2) lOdmowa ścigania lub umlOrzenie doch~ 
dzenia p'rwz organa bezpieczeństwa P'IJr' 
blicznegowymaga zgody prokuratora; 

3) postanowienia w przedmiocie zastoslOwa ... 
nia środk6w zapobiegawczych, wszczę .. 
cia śledztwa, prz;edił!użenia w tlOku do
chlOdzenia al"lesztu, przepadku kaucji lulj 
ściągnięcia sumy poręczenia wydaje pro
lmrator; " 

4) lOficel1owie śledczy bezpiecv€ństwa plI'" 
hlicznego . morzystają z praw służącycH 
wedł1ug kodeksu postępowania karne
go sędziom ŚlEdczym z wyjątkiem pra.' 
wa wydawania postanowień przewidzia .. 
InYlCh w pkt 3)~ . 



~UstawNrSO -
~}_ gellJeJi ,doq:>I110w.a.doomie zatrzym;.mego 00 : gG, -zawarte 'fil mniejsz~ dekrecie (art. ,2 kb

proklmrarora jestt: ipI!>'~ z niewslP6il'- i rleksukarnego 1'932 r. i art . 2 .biltdeksu ~ar
_emymi mruclrrnoki:ami s10stIje sU;JIilDlC- ; llle.gD WoJisjca Fols~) t~ą · sie ~ dJl'rze. 
1}J!is art.. 198 ammekslil ~M~aru:a kac- ; pisów ~(')wytab toi"g1O dteb-et!u.. 
nego. I -§ '2. Sprr-awy , 'WS~ na pod.st a.rie Ide-

"»t. ~ W .~ ~wama lfKzy:gJOto~ kreftu '?; dnia 16 IJist'O'pad!a 1945 T . o pmesttę:p-
wa~pcmru;r.a.lOOł- 1Iro~ z piI".aw, kul6re stwarn 'SZODe'guihue nielbezpJiecm:ych 'W okresiioe 

, słni:ą wecia;ug loo.dlek-w polStę~a k~ ' odbudowy Państwa (Dz. U. R. P. Nr 53, 
z~ J'lm3ro.ratD~" ja i . s~ziemuSle&. J>I02. 3(0), toczą 'Się , '<'łaJe] 'Wedfug pr'2leplSÓW 
~)pny ~ p~ alt :57, IJkt:5) ma %3,- jp'l'lOCes:owych niniejszego de'kret1a, clJ.yba .ze ~-
, ,tosowanie. poc:r;-ęłbo iuż t'&.lpTawę 'g*órwuą wpiet"Ws~ in .. 

Art. ~~ Gd'Y • ~a zai;ałeń na staJnc~i. 
, jJ051tao1llOwUia ·sądlua. oiIm:gowegn ~WV gest I Art. 68. Na cz.as trwania mocy obowią'l'l1ją~ 
wedllU<g kodeksu piGlSltępoowania ~ sąQ 41- '. rej nim.e~ ,dekretu !lawiesv.a się moc p!l'aw--: 
pdacyP"f, zaiaJemia re .mr.smyga OI5ita~ ną p rzepis,ów kodeksu. karne.go 1932 T. w za
•• kr~wy w sk'ładi'liie d..scli sęd1Zi6w .i i 'k.reik UltlIO.rmowanym w .niniejszym CIelt.recie, a 
tnech ławnik6w. i Jktóre ()holV~fWa.ŁY' plJ1l:{ld wejś,ciem w życie 

AJ't. "!Na :postt:amt~ ,t zamądlZle1ll.ia . .dekrd.u :z dItlia 16 lis1lopada 11945 r. o 'prze
pmkuT,attiCII' .... słu~ strouDIóm. użalemie., lkilOre JroCZ- I !S~waCb ,~óa.ni.e .niebezpiecznych w o.Kre
strzyga ostatecznie sąd ~. ! :sir. odbudowy Państwa. ., 

Art. .... O<ił ' wymkmv są.d6w o.kJIęgowych 
sawy stno)J:N'lIIill ~j:a iCIQ :Sądu N a~. Art. M. Z tlłJniem wejścia w i:~ ninie.15ze• 

;go dclcrrem traci łl'lOC oIbio-wiąmj.ą.cą dekrelt 
Art. ~ jcicli Sąd Najwymy 'l'lEl'la, 'ile nie :z dnia 161is1lo;pa.dia 19ł5 T. '~ pAteSt~~ 

ma clbral'o/ ~isMv pos<tępolWlW.ia ~ego, I :szczeg6.lnie 11'1~~zp!i{'!cm:yCh w .o.besie 'odbud& 
a 'łaC~ ll'li~wi~tWe ·QStj1~b,@w.ame.lUSta~ I wv Pańsma {Dz. U. R P .. ~r SJ,paz. ~ 
pmy dkTeśt<OO.l!U ~:tręP'i t wa ~u ~llel"fJ~nm : 
kary, mo~e, uchylając wyl'l~ sam ((l)II1'JelCCII!) idllQ : Art. .741. Do czasu wyda,mia ~ 
isiOO'ty -sPTaw,. Sąd Na~TyłsZl}' nie ~ związa- ,pme1l'icJUa,~ w ,art. 54§ 2" ~jł moc 
nr ... ł)'D'l "P'r~bJ. b.tt:ą, ~())lIlą 'W Tasb:r- ' :~'łriązującą plt'lliBp.isy1'O!Zpo~ Ministra 
2Ion-ym 1I\"YJ'IOlru, -ges't na;ro.~ni.ast związanI}" Illslta- ! Spra/lliedlii~iz .dma 2'] lisfupada 1945 ~ 
10'nym w wyl101m stanem faktycznym; ~ . 'o. trybie powoływania oraz o pr.awach i obo-
art.. '5Oij at. ;a~~up'os'llę!pG'W.a;nia J~go w~h lawnibD-w w p.GlStępIDiW.amu. .cloramym 
SlDsvIJie ~ OOJpow.iM:Elirol. l i 'w spawach o prrest,ępstwa ' .szcrególlJłie me-

Art. '63. -§ 1. Są~ N a.j'W}'Ź'Szy, .!OO~lllając · b.er.piocme w o,k,resi.e OOlbIUlGlowy Pamstwa { Dz. 
kasację . ochyla wyrok sądu dkr~go'W'eg.c l'lie'la.- · U . R .. P Ni' 53., ~. l(3). 
Jemie 00 'WiIlIik~u~'Y" j.eżeLi Pl0~,mJJile pO-Art.71_ W~n:a1Illie JII1ime~ delk:re:tu 
:w-~ne 1W~i..vśoi. co do iJM'aMdO:ro>'MllIŚci ll!JJ- porucza się Ministrom: Sprawiedliwości. Obm-
staiem f~ych, '['J<r1lYJiętych 'A -qJOclsitawę G,- ' 'ny NaJO(lIl0wei, ~ PIIIblic.r;negx>~ 
sbri'OOw~ ~m1ru. . Mmimfistraqi PuJb;1~~ ii Ziem ~C3J1'IydJ.. 

§ 2. Bn')' 1pIOOIl'ID WlIIl,au 3rDiiJP'1!'zn:aJmIml5prr&'WJ 
p!l"ł1("2 :qrlo.k~gww'Y p~pi5 art . . $00 Ut. a) ,500- Ar!. 72 D:e.kret ~.,zy _.wcbodrd w_ 'Zy,. 
suje się odpowire.dnni0. l1Cie % dmem 'O'~ 

Art. ·64. W spr.awoach. ~o~lilawanycll przez 
.~UlWy {art. 52) o WZIi)(jI~ porst~ I 
wania. zakO. ńcrz0!1egl? prawomocayBłjIJVP1GIciec.t .t 
W'4ieka Sąd NaJWY.zs:zy. 

R ........ VI. ' 
1JpoWdni";e Młniałl'h. '. 

. ~. 65. iM'"'1Tlistra Z-rem OdrLy5bnych ~·raz 
ArmisrtTa Afdmmis'tracji PubfiaJrle]" . kaŻidrego 
.. jegIo 1':·a'kresiedl7ria~,ulpiowa±nia się dro 
.,.aawatllia 'IV ~ Jl'lM:~ pne.piisów" 
~~ycb~ i ~ m,ie;niem 
"~'E~~. 

Art. 66. 'M"mistra Ziem O&ys'k2tl'lyCh 'UPlO

~ia '5ij~ do ~'Wa1llli'a YIO'Ei:pormąrld. 'W prz,eid-l 
mirode z.akaz<u wywozu .. mie. nia ~ z lOb'· 
sr.a;I'W '&m Olkydcanydt:. 

R oz..t'Zł-ał VU. 
P~y 'Pl'ujSclowe j .1r.acowe. 

, Nt. 61.. § l . .slP~.awy G P'l'.zes~psJ:wa, dl() 
k:t'Ó!rych st'o§u:j<esię p[rz!epiisy lPl'(Ólw.a ,~tAr~a~ne.· 

pmzydein.!t Kr.ajoweljl· Radry Na.mdI(}we~~ 

/Wal.. Blerllł 

WładpI.. Gomulka 

Minister 

Mj'P~ Obro.:&y Narodowej: 
MJ.Jt.J Ż; ' l ,.kl 
M",.~I'łoUiłi 

Ni~1' 8e1ąpieczMstlV'& PMłbl~: 

Stanisław R.Bcieei" 




