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Dziennik Ustaw Nr 21

Poz. 182, 183 i 184
~

przestępstw, określonych

wart. 3, w zastępstwie nieobecnych organów Ochrony Skarbowej. O wykryciu
przestępstwa i o przedsięwziętych czynnościach Milicja
Obywatelska zawiadamia niezwłocznie właściwego prokuratora i Ochronę Skarbową.

Art. 6. Ustawa. wchodzi w

życie

z dniem

ogłosze-

nia.
Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

Art. 5. Wykonanie ustawy porucza
Finarusów.

się

Ministrowi
Minister Finansów: w z. W.

Jastrzębski

183
USTAWA

z dnia 26 kwietnia 1950 r.
o zaniechaniu

postępowania

karnego w sprawach o niektóre

•

1) art. 10 ust. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie ol:1'rotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi
i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U. R. P.
z 1938 r. Nr 86, poz. 584 i z 1939 r. Nr 87,
poz. 549),
2) art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1950 r.
o zgłaszaniu zobowiązań wobec zagranicy oraz
znajdującego się W kraju mienia cudzoziemców się

przestępstwo,

przewidziane w

dewizowe

skarbowe .

Art. 3. Przepisy art. 1 i 2 stosuje się pod warunkiem dopełnienia wszystkich obowiązków, wynikają
cych z rozporządzeń, o których mowa wart. 1, oraz ze
szczególnych przepisów, przewidzianych wart. 2.

Art. l. Nie wszczyna się postępowania karnego,
wszczęte zaś umarza się, jeżeli przy dopełnianiu obo~
wiązków, określonych w rozporządzeniach, wydanych
na podstawie:

ujawni

przestępstwa

Art. 4. Pochodzenie sum, ujawnionych przy dopeł
nianiu obowiązków, paewidzianych w rozporządzenIach,
określonych vv art. 1, oraz przy nabywaniu w kraju
niektórych przedmiotów za zagraniczne środki płatni
cze (art. 2), nie podlega dochodzeniu.
Art. 5. Wykonanie ustawy porucza
i Sprawiedliwości.

powołanym

wyżej dekrecie z dnia 26 kwietnia 1936 r. albo w pra-

się

Ministrom

CFinansów

Art. 6. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogłosze-

nia.

wie karnym skarbowym.
Prezydent Rzeczypospolite!: B. Bierut
Art. 2. Nie wszczyna się postępowania karnego,
wszczęte zaś umarza się, jeżeli przestępstwo, przewidziane wart. 1, ujawni się przy nabywaniu niektórych
przedmiotów za zagraniczne środki płatnicze pod warunkiem zachowania szczególnych przepisów prawnych
o nabywaniu tych przedmiotów.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Finansów: w z. W.

Jastrzębski

Minister Sprawiedliwosci: w z. T. Rek

184
USTAWA

z dnia 26 kwietnia 1950 r,
o zmianie dekretu o

poowyższeniu

grzywien, kar

Art. l. W dekrecie z dnia 26 kwietnia 1948 r. o podgrzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych
i nawiązek (Dz. U . R. P. Nr 24, poz. 161) wprowadza
się zmiany:
1) wart. 1 ust. 2 powołanie "wart. 3 ust. 1 i 2"
zastępuje się powołaniem "wart. 3",

wyższeniu

pieniężnych,

kar

porządkowych

nawiązel[.

2) w art. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
,,6) wart. 48 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowa
niu przymusowym w administracji (Dz. U. R. p,
z 1928 r. Nr 36, poz 342, z 01933 r. Nr 84, poz. 624,
z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1945 r. Nr. 50. poz•

•

