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Dziennik Ustaw Nr 32 

nych. z rozciągnięciem ustawy wodnej na 
obszar pkreślony wart. 1. 

Art. 3. Wykonanie niniejsze~o dekretu 
porucza się Ministrom: Komunikacji, Adminis
tracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z innymi zainteresowanymi 
ministrami. 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

.'oz. 142 143 

Prezydent Rzecz"nosnolite i: 
Bolesław Bierut 

Prezes 'Rady Ministrów: 
Józef CNranhiewici 

Minister Administracji PLihlicznE'j: -
Edward Usóbha-Aloraws/ii , 

Minister Komunikacji: 
Jan Rabanowshi 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
. Jan Dąb-Kocioł 

DEKRET 

z dnia 11 kwietnia 1947 r. 

o zmianie dekretu o Najwyższym Trybunale Narodowym-

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyj- 
nej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakre
sie działania najwyższych organów Rzeczy
pospolitej Polskiej i ustawy z dnia 22 lutego 
1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania 
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 20, 
poz. 79) - Rada Ministrów postanawia, a Rada 
Państwa zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W dekrecie o Najwyższym Try
bunale Narodowym z dnia 22 stycznia 1946 r. 
w brzmieniu jednolitego tekstu ogłoszonego 
obwieszczeniem Mińistra Sprawiedliwości 
z dnia 31 ,października 1946 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 59, P9Z. 327) wprowadza się następujące 
zmiany: 

I. Art. 6 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 6. 1. Najwyższy Trybunał Narodowy 
rozpoznaje: 

l) sprawy o przestępstwa, określone w de
krecie z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpo
wiedzialności za klęskę wrześniową i fa
szyzację życia państwowego (Dz. U. R. P. 
Nr 5, poz. 46); / 

2) sprawy o przestępstwa, dokonane przez 
osoby, które za popełnione przez nie 

- zbrodnie wydane będą zgodnie z deklara
cją moskiewską Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, Związku Socjalistycz
nych Republik Radzieckich i Wielkiej 
Brytanii władzom Rzeczypospolitej Pol
skiej. 

2. Pr;okurator Najwyższego Trybunału Na
rodowego ,może przekazać sprawy określone 
w ust. 1 prokuratorowi sądn okręQowego, 

uwzględniając w miarę możności właściwość 
miejscową. 

II. Wart.. 7 po słowach "na podstawie 
art. 6" - zmienia się słowa "pkt 2" na-"ust. 2", 

III. Dotychczasowy przepis art. 11 staje 
się ustępem pierwszym, a jako ustęp drugi 
wprowadza się przepis z następują€ym przmie
niem: 

,;2. Wolno także odczytywać na rozprawie 
. wszelkie zapiski sporządzone w kraju lub za 
granicą przez organa władz polskich lub przez 
organa władz państw sprzymierzonych tudzież 
przez osoby działające z ich polecenia, które 
prowadziły dochodzenie lub śledztwo albo też 
przedsięwzięły inne czynności, mające na celu 
wykryci,e przestępstwa lub ujęcie sprawcy". 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza 'się Ministrom: Sprawiedliwości i Bez
pieczeństwę. Publicznego. 

Art. 3: Dekret niniejszy wchodzi w życię 
z dniem ogłószenia. 

Prezydent Rzeczvnospolitej: ' 

. Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Jóżef CNrankiewicz 

wiz Minister Sprawiedliwości: 
Leon Chajn 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 

Stanisław Radkiewicz. 


