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Art. I. W dekrecie z dnia 6 czerwca I945 r. 
o rritocy obowiązu jąaj orzeczeń sądtowych, wy
dany~h w okresie okupacji niemieckiej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 25, 
poz. Ip), zmienionym dekretem z dnia II kwiet
nia I947 r. (Dz. U. R. P. Nr }2, poz. 144), po ' 
a~. I6 dodaje się art. I61 w następującyr.:l brzmie
nm: 

"Art. 161. (I). Postępowanie przed Sądem 
Najwyższym w sprawach cywilnych, w których : 
środki odwoła~cze do tego sądu zostały wnie
sione przed 22 lipca I944 r., zawiesza się Z mocy : 
samego prawa. Nić"' dotyczy to spraw, w których 
zostały wyznaczone tenniny rozpraw lub posie- : 
dzeń niejawnych albo w których zostały złożo- ' 
ne po powyższej dacie wnioski o ich rozpoznanie. ' 

(2). Każdy uczestnik postępowania może j

w terminie cl'O .dnia 3 I grudnia 1951 r. złożyć 
pi~emny wniosek o podjęcie postępowania w spra- ~ 
Wle. ' 

(3)' Sąd Najwyższy umorzy postępowanie 
toczące się przed nim, jeżeli wniosek o podjęcie 
postępowania nie zostanie złożony w terminie 
ws1ka'lanym w ust. 2. 

(4) . Umorzenie postępowania przed Sądem 
Najwyższym powoduje uprawomocnieaie się za
skarżonego orzeczenia drugiej instancji". 

\ 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza si(( Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 3. Dekret mniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bi.erut 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef Cyrankiewicz 

Mi.t,ister Sprawiedliwości: 

w z. Leon ChaJn 
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DEKRET 

z {lnia 3 kwietnia 1948 r. 

o przeznaczeniu grzywien orzekanych 'przez organa związków samorządu terytorialnego. 

Na podstawie art. 4 Ustawy KOi'1Stytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie 
działania najwyższych organ6w Rzeczypospolitej 
Polskiej i ustawy z dnia 9 m:łrca 1948 r. o upa
waimieruu Rządu do wydawania dekret6w z mo
<:ą ustawy -(Dz. U. R. P. NT 15, poz. 107) - Ra- ' 
'da Ministrów postanawia, a Rada. Pa{l5tWa za- ; 
twierdza, co następuje: 

Art. I. Grzywny orzeczone przez organa 
związku samorządu terytorialnego w trybie roz
porządzenia Prezydenta RZeczypospolitej z d!nia, 
.22 marca 1928 r. o postępowa;niu k:1;fno-admini~ 
st'racyjnym (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 365) 
wpływają na . rzecz tych związków, chyba że 
przepis szczeg6lny stanowi inaczej. 

Art. 2. Do grzywien określonych wart. 1 

nie stosuje się przepisu · art. 42 § 3 kodeksu kar
nego 1932 r. 

Art. 3. Uchyla się ustawę z dnia 19 lutego 
1929 r. w sprawie uzupełnienia niektórych posta
nowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos- : 
politej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu 1 

kamo-administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 16, 
poz. I35]. 

Art. 4. Wykonanie n,jniejszego dekretu po
rucza się Ministrom: Administra,cji Publicznej 
i Ziem Odzyskanych. 

Art. S. Dek1"et niniejszy wchodzi wżycie po 
upływie 14 dni o-d dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 

BoJesJaw Bierut 

Prezes Rady Ministr6w: 

Józef Cyrankiewic~ 

Minister Administracji Publicznej: 

Edward Osóbl<a-Mor:awskl 

Minister Ziem Odzyskanych: 

Władysław Gomułka 




