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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLlTF-J 

Z DNIA 30 MARCA 1943 R. 

o odpowil'dzialności karnej za zbrodnie ·.yojenne. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytu
cyjnej stanowię co następuje ; 

Art. 1. 

Odpowiedzialności karnej z mooy pr2epis6w de· 
kretu niniejszego podlegają osoby, przyna..leżne do 
Rzeszy Niemieckiej lub panstw z nią sprzymierzo· 
nych bądi współdziałających, jako też inne osoby 
działające w interesie Rzeszy Niemieckiej lub 
rzeczonych państw, za. pnestępstwa popełnione po 
dniu a I sierpnia H)39 r., bez względu na. miejsce 
popełnienia. ozynu. 

Art. 2. 

Kto wbrew normom prawa międzynarodowego 
dopuszcza się czynu na szkodę Pa.ństwa.. Polskiego, 
polskiej osoby prawnej lub obywatela polskiego, 

podlega. karze więzienia.. 

Art. :~. 
Jeżeli czyn wymieniony w art. 2 spowodował 

śmierć, szczególne udręczenie, kalectwo, trwałą 
~horobę fizyczną. lub psychiczną., trwałą. niezdolnosć 
do pr&-0y u.wodowej , podda.nie czynowi nierzą.
<lnemu lub wysiedlenie obywatela. polskiego, 

sprawca podlega. kal'Ze więzienia. dożywotnio 
lub ka.ne śmierci. 

Art. 4, 

Jeżeli czyn wymieniony w a.rt. 2 sprowadził w 
Polsce niebezpieczeństwo powsuohne dla. iyoi.a. lub 
zdrowia ludzkiego, 

sprawca. podlega karze więzienia. dożywotnio 
lub karze śmierci. 

Art. 5. 
Kto zmusza. obywatela. polskiego do wstą:pienia. 

do wojska. obcego lub, wbrew normom prawa. 
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międ2ynarodowego, do pracy dla nieprzyjaciela, 
podlega karze więzienia dożywotnio lub karze 
Bmierci. 

Art. 6. 
(1) Kto orzekając w imieniu władz okupacyjnych 

na podstawie przepisów prawnych, wydanych wbrew 
normom prawa międzynarcdowego, wyrząpza krzyw
dę obywatelowi polskiemu, 

podlega karze więzienia. 
(2) Jezeli tego rodzaju orzeczenie spowodował.o 

jeden ze skutków wymienionych w art. 3, 
sprawca podlega karze więzienia dożywotnio 
lub karze śmierci. 

Art. 7. 

Kto wbrew normom prawa międzynarodowego 
dokonywa rabunku, kradzieży, zniszczenia lub 
istotnego uszkodzenia mienia publicznego lub prywa
tnego, jeieli mienie to stanowi wartość ogólno
narodową., 

podlega karze więzienia. dożywotnio lul-, 
karze śmierci. 

Art. 8. 

W razie skazania za czyn, przewidziany w dekrecie 
niniejszym, są.d moie orzec karę dodatkową. przepad
ku r:najl\!tku i utraty zdolności do dziedziczenia. 

Art. 9. 

Kto pomaga. sprawcy prz.estępstwa, objętego 
dekretem niniejszym, do uchylenia się od odpowie-
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dzialności lub nie zapobiega takiemu uchyleniu Rię, 
mogąc to uczynić, 

podlega karze więzienia, karze wieziE1ni:i 
dożywotnio lub karze śmierci. 

Art. 10. 
Karom ·,. art. 2- 9 dekretu mme3szego podlega 

zarówno ten, kto zarządza. dokonanie czynu przewi
dzianego w dekrecie niniejszym, jak i ten, kto zarzą
dzenie takie wykonywa. 

Art. 1 l. 

W sprawach o przestępstwa. objęte dekretem 
niniejszym, bieg terminów przedawnienia, przewi
dziany w art. 86 kodeksu karnego, rozpoczyna i:;ię z 
upływem 6 miesięcy po wznowieniu czynności 
Sądu Najwyiszego. 

Art. 12. 

Wykona.nie dekretu niniejszego poruc„a się :.Vlini
strowi Sprawiedliwości. 

Art. 1:-t 
.Dekret niniejszy wchodzi w iyci<• ,,. dniem 

ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wuulyslaw R(L('zkieu·i.cz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

Minister Sprawiedliwości : W. Komarnicki 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITE.I 

Z DNIA 30 MARCA 1943 R. 

o wojennym podatku dochodowym od priedstęblorstw i.eglugi morskiej i ry1>ol1htwa morskiego. 

Na podstawie art. iO ust./2/ ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. l. 
(1) W czasie trwania wyją,tkowych okoliczności, 

wywołanych wojn!l, przedsiębioTStwa żeglugi mor
skiej i rybołóstwa morskiego, sta.nowil\!ce własność 
obywateli polskich lub osób prawnych, mających 
siedzibę w Polsce, a wykonywują,ce zarobkową 
działalność poza jej gra.nica.mi, opłacają od dochodu 
osią,gniętego po dniu 31 sierpnia 1939 r. wojenny 
podatek dochodowy r1a r.t,ecz Skarbu Państwa. 

(2) Jeieli dochód przedsiębiorstwa podlega opo· 
datkowaniu na rzecz innego państwa, Rada Mini
strów może je zwolnić całkowicie lub częściowo od 
opłacania podatku, przewidzianego w dekrecie 
niniejszym. 

Art. 2. 

Za dochód uważa się sumę wszystkich przychodów 
w pienią.d.7..ach lub w wartościach pieniężnych po 
strąceniu: 

l} kosztów osiągni~cia, zachowania i zabezpie
czenia. tych przychodów łącznie z corocznym 
prawidłowym odpisaniem na zużycie statków, 
maszyn i wszelkiego rodzaju inwentarza, oraz 
po strąceniu strat częściowych lub całkowi~ 
tych w przedmiot.a.eh, podlegających zużyciu 
i słuiąpych do osiągnięcia dochodu. o ile nie 
są. uwzględnione w wyżej wymienionych 
kosztach; 

2) zobowią.za.ń eksploatacyjnych przedsiębior
stwa, powstałych przed dniem 1 września 
1939 r. , a uregulowanych po dniu 31 sierpnia 
1939 r. 


