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USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 1956 r. 

o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży . 

. / . . k k celu ocli rony zdrow ia kobiety przed uj emnym I s ut 11-

mi z b4egów przerwania c i ąży , dokonywanych w nieoclpo
wied ich warunkach lub przez osoby n ie będące lekarzami -
stano i s i ę, co n llstępuj e: 

rł. 1. l . Zabiegu przerwania ciąży- może dokonać tylko 

l~kar , jeże li : 
l) z przerwaniem ciąży przemawiają: 

a wskazania lekarsk ie lub 
b trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej, 

nujący zabiegu p rzerwapia ciąży, oraz tryb wydawania orze
czeń lekarskich o dopuszczalności dokonania takiego zabiegu. 

Art. 3. Kto w jakikolwiek bądż sposób zmusza kobietę do 
poddania się zabiegowi przerwania ciąży, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 4. Kto dokonuje zabiegu przerwania c iąży za zgodą 
kobiety ciężarnej , lecz wbrew przepisom art. 1, 

P?dlega karze więzienia do lat 3. 

2) z ch odzi użasadnione podejrzenie: że ciąża powstała w Ąrt. 5. Kto udziela pomocy kobiecie ciężarnej ,J dokona-
yniku .przestępstwa. niu z.abiegu prz:łrwania ciąży wb rew przepisom art. 1, 

,2 Nie wolno dokonać ' zabiegu przerwania c iąży w wy
padk ch p rzew idzianych v"" usL 1 pk t l lit. bl i pkt 2, jeżeli 
zach dzą przeciwskazania lekarskie dl a dokonania takiego 
zabie u. 

\ czej . 

Zabiegu przerwania c i ąży u nieletniej można dokonać 
za zgodą jej rodziców, opiekuna albo władzy opiekllń- , 

2. 1. 'Wskazania lekarski e lu b trudne warunki 1y
ciow kob ;ety ciężarnej, pr zemawra]<: ce za pJZe rWc1ll1em C1ą

. ży , s wierd:ca orzeczenie lekarskie. Istni en ie lIzasaclniol1 t> go 
podejrzenia, że ci ąża powstała w' wymku przestt~jJs t wa, stwier
dza aświadczenie prokuratora. 

2 Mini s ter Zdrow ia ok reśli w drodze rozporządzenia 

kwaI fikacje zawodowe, jakie powinni posiadać lekarze doko-

podlega karze więz ienia do lat 3. 

Arl. 6. 1. W ustawie z dnia 28 pażdziernika 1950 r. o za
wodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458 i Nr 53, poz. 489) wpro
wadza się następuj ące zmiany : 

l) wart. 15 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

,,4) zabiegów przerwania ciąży", 

2) skreśla się art. 16. 

2. Tracą moc art. 231 , 2;32 , 233 i 234 kodeksu ka rnego . 

Art. 7. Ust wa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przew odni czący ·Rady Pańslwa: A. Zawad,, );i 
Sekretarz Rady Pańsiwa: SI . Skrzeszewski 
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USTAWA 

z dnia 27 kwi e tnia 1956 r. 

o zwalczaniu alkoholizmu. 

elem skuteczniejszego zwalczania alkoholizmu wplywa
jące szkodHwie na zdrowie, pracę i dobrobyt l udności oraz 
powddującego wzrost p'rzestępczości - stanowi się , co nastę-
puje: . .~ 

rt. 1. 1. Zabrani a się sprzedaży, podawania i spożywa
nia apojów alkoholowych: 
l), lokalilch zakładów i placówek oświatowo-wychowaw

zych ora'z na terenach szpitalnych i sanatoryjnych, 
• 2) rObom nietrzeżwym. 

. . Zabrania się sp~zedaży: . podawania i spożywanja na-
pojo I zawierających wIęcej nl z 4,5°/0 alkoholu : . 

l) ie letnim do lat 18, 

2) zakł adach pracy , w hotelach robotniczych , w stołów 

7) w sch roniskach turystycznych, 

8) w restauracjach i bufetach na d worcach kolejowych, auto
busowych i portowych, 

9) w sklepach czynnych w godzińach nocnych. 

3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spoż ywania na
pojów zawierających więcej niż 181/ 0 alkoholu : 

1) w pociągach z wyjątkiem wagonów "restauracyjnych, 

2) w domach wypoczynkowych. 

4. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej może w 
szczególnych przypadkach ndz ieli ( zezwolenia na odstąpienie 

od niektórych zakazów określonych w ustępach poprzedzają
cych. 

3) 

4) 

ach i bufetach przy zakładach pracy , 

lokalach i miejscach przeznaczonych do ćwiczeń spor 
wych i gimnastycznych oraz na zabawach na otwartyn, 
owietrzu i w parkach kultury , 

a całym obszarze zabudowań kosza rowych i w obozach 
ojskowych, 

Art. 2. 1. Sprz~da i. napojów zawierających więcej niż 

18°/0 alkoholu do spożyc ia na miejscu lub poza mie jscem 
sprzedaży mO'Le być p rowadzona tylko na podstawie zezwole
nia wydanego przez właściwy organ administracji państwo- 

wej , 

5) 
6) 

, domach kultury i świetlicach, 
a ~a rgow iskach i w miejse.ach zebrań masowy ch, . 

2. Minister Hand lu Wewnętrznego okreś li w drodze roz
porządzenia organy właściwe do wydawania zezwoleń oraz 
warunki i tryb ich wydawania. 
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