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USTAW,\ 

z dnia 21 stycznia 19':'8r. 

o wzmożeniu ochrony mlen,!a społecznego przed szkodami wynIkającymi z przes!(,pslwa; 

Nr 4 

A Ił. 1. § l. Kto dopuszcza s ię z chęci zysku przestt;p
stW.l przeW!dz :ilnego przepisami kodeksu karn e go lub innych 
ustaw. wyrz.ąclzaj ąc z w iny swej szkodę w mien iu społ;;) cz

n vm. podlega następującej karze zasadn iczej: 

§ 3. Postanowienie prokurato r" opa trzone "n:m i.3 nką 
O jego wykonalności stanowi tytuł wykonawczy oa zabez
pieczenie roszczeń i kar określonych w § l. 

al jeżeli szkoda wynosi poned 50.000 do 100.000 złotych 
- karze więzienia na czas nie król<;zy od lat 5, 

b) jeżeli slkoda wynosi ponad , 100.()OO złotych - karze 
więzienia na czas nie krótszy od lat 8 lub więzienia 
dOżywotniego. • 

§ 4. Na postanowienie prokuratora służy zażalenie. 

Art. 4. § . t. W przypadku . okreŚlonym wart. 3 * l po 
wniesieniu aktu oskarżenia sąd, niezależnie od iabezpiecze~ 

nia powództwa cywilnego, może zabezpieczyć również gro
żący oskarżonemu przepadek ol ienia lub kary grzywny. 

§ 2. Na postanowienie 'sądushiży taialenie. 
§ 2. W razie wyr~ądzenia s7,kody przez dwie lub więcej Art. 5. Zabezpieczen ie upada, jeżeli ilie będzie prawo-

osób, dzialających w zmowie, sąd przy wymiarze ,. kary po- mocnie orzeczony przepadek 'majątku skazan ego lub kara 
s~czególnym sprawcom slosuje przepis § l przyjmując za , grzywny albo jeżeli powództwo o nap rawienie szkody wy-
podstawę ogólną wysokość slkody. rządzonej w' mieniu społednym lJ\e " b~dz j e w ytoczone przed 

§ 3. Kary przewidziane w § 1 wymierza się bez wzgłę- upływem 3 miesięcy od daty upmwoTllocnienia się wyroku 
du na, .to. jaka karajt'S:t pri'e\v,dziana " w > lłstawie' 'za c':dane1- ' skazrij'l\Ce~o. . ." \. ;" :':,f<:" . .... i, , ,: , .' : . ' ' , \ " .. ' 

przestępstwo, chybaie , ustawarzewldtlje karę surOWszą; .. , Art. 6 . • ~ ' L Pr~y f wyk9naniu . Ros't'anowfeń q zabezp.~ e-
. ATt. 2. § L W ' fa zie skazan ia zaprzeStępstwó, o jakim czeniu wydąnych na podstawie ait. 3 .§ 11 art. -1 § 1 oru 

mowa warL 1 §, 1. gdy szkoda w mien iu spolec7..nym $yno~ postanow;.d l sądu o zabezpieczeniu powództwa cywilnego, 
si ponad 50.000 złotych, sąd orZeka jakO' karę dodatkową jak również przy egzekucji zasądzonl'ch roszczeI'J i orzeczo: 
przepadek majątku w całości lub w części. nych .kilr istnieje domniernanie,iż rzeczy i prawa majątko-

§ 2. Sąd może orzec jako karę dodatkową przepadek we, które znajdują się we władaniu osoby będącej w bliskim 
majątku w całości lub w części, jeżeli szkoda w mieniu stosunku (art. 288 § 3 kodeksu zobowiązał1) 'tpodejrzanYlll 
społecznym nie przewyższa 50.000 złotych. o popełnienie przestępstwa lub z oskarżonym, należą do 

Art. 3. § 1. W każdym wypadku wyrządzenia czynem niego. 
przestępnym szkody w mieniu społecznym p'rokurator może ~ 2. Przy egzekucji orzeczonego przez sąd przepadku 
w toku śledztwa lub dochodzenia wydać postanowienie o za- mienia Istnieje nadto domniemanie, że rzeczy i prawa ma-
bezpieczeniu roszczeń Q naprawienie szkody, jak również jątko .... le, które należą do skazanego po odbyciu przezeń ka-
o zabezpieczeniu grożącego podejrzanemu przepadku mająt- Iy lub po jej darowaniu, należały do niego już w czasie po-
ku lub kary grzywny. pełnienia przestępstwa. 

§ 2 W postanowieniu prokurator określa zakres i sp 0- §, 3, Domniemania powyŻS2'..e mogą być ,obalone ,. drogą po-
sób zabezpieczenia, po czym kieruje jego wykonanie nadto- wódzlwilprzedwko

c SkarbowiPanśtwa albo priecj'Ńko pan~ 
gę egzekucji sądowej lub adminis tracyjnej. . . stwowej lub społecznej osobie prawnej, na rzecz której na-

. i 
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stąpiło zabezpieczenie lub na rzecz której jest prowadzona , 
' egzekucja. 

. § 4. Jeżeli w celu obalenia domniemania powód powo-
luje się na nabycie odpłatne, powinien wskazać żródło naby

. cia i udowodnić pochodzenie potrzebnych do nabycia środ

ków. 

§ 5. Pozew jest tymczasowo wolny od opIat sądowych; 
w razie oddalenia powództwa powód jest obowiązany do 
uiszczenia opłat na zasadach ogólnych. . 

§ 6. Sprzedaż rJchomości lub nieruchomości wstrzymuJe 
się z urzędu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. 

Art. 7. § 1. Domniemanie ustanowione wart. 6 § 1 nie 
dotyczy rzeczy i praw majątkowych, które znajdowały się co 
najmniej od roku przed popełnieniem przestępstwa we wła
daniu osoby będącej w 'bliskim stosunku z podejrzanym lub 
oskarżonym. 

§ 2, .. 050pa, w stosunku do której działają domniemania 
ustanowione VI art. 6, mO'Ż.e w każdym wypadku wyłączyć 
:z ich zakresu przedm ioty majątkowe, których łączna wartość 
według oszacowania organu wykonywającego zabezpieczenie 
lub prowadzącego egzeku,cję nie przekracza przeciętnego sze
ściomiesięcznegodochodu tej osoby. Wniosek o wyłączenie · 
zgłasza . się. do organu wykonywającego zabezpieczenie lub 
prowadzącego egzekucj~. 

Art. 8. Domniemań ustanowionych wart. 6 nie stosuje 
się po upływie 5 lat od odbycia przez skazanego kary lub 
jej darowania. W każdym razie uie stosuje się ich po upły
wie 10 lat od daty popełnienia przestępstwa. 

Art. 9. Jeżeli podejrzany lub oskarżony o popełnienie 
l chęci zysku przestępstwa. którym wyrządzona została szko
da w mieniu społecznym, dokonał czynności prawnej, wsku
tek której jego majątek nie wystarcza na zupełnezabezpie
czenie lub pokrycie roszczeń i kar określonych wart. 3, sto
suje się przepisy o zaskarżan iu czynności dłużnika zdziała
nych ze szkodą wierzycieli (art. 2B8--293 kodeksu zobowią
zań) 'ze zm~anami wyn i kającymi z artykułów poniższych. 

Art. 10. Jeżeli wskutek czynności prawnej zdziałanej 
przez podejrzanego lub o skarżonego osoba trzecia uzyskała 
korzyść majątkową bezpłatnie, Skarb Państwa albo zaintere
śowana państwowa lub społeczna osoba prawna może czyn
ność zaskarżyć, c'ho'ciażby osoba trzecia nie mogła \viedzieć, 
że podejrzany lub oskarżony m iał świadomość, iż jego pozo
stały maj ątek nie wystarcza na ' zupełne zabezpieczenie lub' 
pokrycie roszczeń i kar określonych wart. 3. 

Art. 11. J eżeli z czynności prawnej pode jrzanego lub 
skazanego z·działanej w czasie popetnienia przes tępstwa lub 
po jego popełnieniu uLyskała korzyś{' ma jątk ową osoba bę
dąca w blisk im slosunku z podcjnany!'n bb oskari.onym, 

qynność jest vnględem Skarbu Państwa albo zainteresowa
nej państwowej lub społecznej osoby prawnej z mocy prawa 
bezskuteczna w takim zakresie, w jakim to jest potrzebne 
do zupełnego za bezpieczenia lub pokrycia roszczeń i kar 
grzywny określonych wart. 3 . 

Art. 12. Przepisów art. 10 j 11 niniejszej usta~y nie sto
su je się do czynności prawnych zdziałanych w wykonaniu 
obowiązku ustawowego lub moralnego. . 

Art. 13. Jeżeli osoba trzecia zaprzecza istnieniu bliskiego 
stosunku między nią a oskarżonym, o charakterze stosunku -
rozstrzyga sąd. Przepisy art. 6 §§ 3, 5 i 6 stosuje się odpo
wiednio. 

Art. 14. Zaskarżenie czynności prawnych podejrzanego 
lub oskarżonego nie moie nastąpić po upływie terminów . 
określonych wart. 8. / 

Art. lS. Zabezpieczenie roszczeń 'Ódszkodowawczych, 
przepadku majątku lub kary grzywny oraz ich egiekucJa mo
gą być skierowane również dorzeczy podejrzanego lub oskar
żonego, chociażby znajdowały się we władaniu osób trzecich. 

Art. 16. Organ dokonujący zabezpieczenia lub prowadzą· 
cy egzekucję jest obowiązany z urżędu przeprowadzić stoso
wne dochodzenie w celu' ustalenia dochodów! stanu majątko
wego oskarżonego; w tym celu może żądać . informacji od 
wszelkich osób, instytucji i organów. Dochodzenia takie po
winny być przeprowadzane okresowo w ódstępach nie dłuż-
szych niż 1 rok. ~ 

Art. 17. Kto mimo wezwania właściwego organu odma
wia udzielenia lub uchyla się od udzielenia informacji okre
ślonych wart. 1& albo udziela 'informacji takiej świadomie 
fałszywie, podlega karze aresztu do 6 miesięcy lub karze 
grzywny do 10.000 złotych. . 

Art. 18. W przedmiotach nie objętych przepisanii ni
niejszej uslawy stosuje się przy zabezpieczeniu i egzekucji 
roszczeń i kar przepisy o sądowym postępowaniu egzeku
cyjnym i zabezpieczającym (część druga kodeksu postępowa
nia cywilnego), przepisy dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. 
o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. 
Nr 21, poz .. 84 z póżniejszymi zmianami) oraz przepisy de
kretu z dnia 22 pażdziernik.a 1947 r. o przepadku majątku 
(Dz. U. Nr 65, poz. 390 z późniejszymi zmianami). 

Art. 19. Przepisów niniejszej , ustawy nie stosuje się do 
przestęp.,tw określonych w dekrecie z dnia 11 kwie.tnia 
1947 r. -P,rawo karne skarbowe (Dz. U. Nr 32, poz. 140 
z późniejszymi zmianami). 

Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. ZawadzkI 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodeckl 
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USTAWA 

z dnia 21 stycznia 1958 r. 

o 7.mianie niek!órych pn:episów Kodeksu · Wojskowego Postępowania Karnego. 

Art. 1. W Kodeks ie Wojskoweuo Postępowania Karnego 
z dnia 23 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1!'J56. r. Nr 22, poz. 103) 
wprowadza się następuj ące zmiany: 

1) wart. 13§ 2 skreśla się wyrazy " inne" oraz "tych" ; 
2) w art. 16 skreśla się wyrazy «"organa bezpieczeilstwa 

publicznego" - do wojskowych organów bezpieczeń
e 

stwa, organów bezpieczeilstwa publicznego, Milicji Oby
watelskiej;» oraz wyrazy «"oficer śledczy" - do ofice
rów śledczych pwkuratury, wojskowych organów bez
pieczeństwa, organów bezpieczeństwa publicznego;»; 

• • " . ' . '\..' • . -J.. '" ,,' . •. ~ " I 

3) wart 28 § 1 skreśla się Wyraz i,inne" oraz wyrazy "lub 
ślcdztwo"ł 

I 


