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DEKRET
z dnia 22 stycznia 1946 r.
o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego.
(Dz. U. z dnia 18 lutego 1946 r.)
Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P.
Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:
Art. 1. Kto, idąc na rękę ruchowi faszystowskiemu lub narodowo-socjalistycznemu, publicznie albo w
związku z wykonywaniem urzędu lub zleconych czynności w zakresie zarządu państwowego albo
reprezentując Państwo Polskie w stosunkach z rządem obcego państwa lub jego urzędnikami, działał na
szkodę Narodu lub Państwa Polskiego przez:
a) umniejszenie lub osłabienie siły zbrojnej polskiej lub sprzymierzonej,
b) osłabienie ducha obronnego społeczeństwa,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 3, dożywotnio lub karze śmierci.
Art. 2. 1. Kto, sprawując naczelne funkcje kierownicze w zakresie organizowania sił zbrojnych i
potencjału gospodarczego i wojennego Państwa Polskiego oraz przygotowania i przeprowadzenia jego
obrony, przez zaniedbanie lub nienależyte wykonanie powierzonych mu obowiązków przyniósł korzyść
faszyzmowi lub narodowemu socjalizmowi,
podlega karze więzienia lub więzienia dożywotniego.
2. Kto, będąc upoważniony do działania w imieniu Państwa Polskiego na terenie międzynarodowym,
działał na korzyść faszyzmu lub państwa faszystowskiego albo uprawianej przezeń polityki międzynarodowej,
podlega karze więzienia lub więzienia dożywotniego.
Art. 3. Kto, idąc na rękę ruchowi faszystowskiemu lub narodowo-socjalistycznemu, działał w zakresie
rozstrzygania w sprawach publicystycznych na szkodę Narodu lub Państwa Polskiego w sposób inny niż
przewidziany w art. 1 lub 2,
podlega karze więzienia.
Art. 4. Kto rozpowszechniał albo sporządzał, przechowywał lub przewoził w celu rozpowszechniania
pisma, druki lub wizerunki, nawołujące do popełnienia przestępstw, przewidzianych w art. 1 lub 3 lub też
zawierające pochwałę tych przestępstw,
podlega karze więzienia.
Art. 5. 1. Kto brał udział w dręczeniu osoby przebywającej lub osadzonej w miejscu odosobnienia,
obozie, areszcie lub zakładzie karnym z powodu jej działalności politycznej lub społecznej,
podlega karze więzienia.
2. Tej samej karze podlega, kto przyczynił się do przestępstwa przewidzianego w ust. 1 lub spowodował
je.
Art. 6. Kto przez oszukańcze zabiegi, stosowanie nacisku moralnego lub korupcji:
a) usiłował narzucić lub narzucił Narodowi Polskiemu antydemokratyczną ustawę konstytucyjną,
b) usiłował zmienić lub zmienił prawnie obowiązujący ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej w
duchu faszystowskim.
podlega karze więzienia lub więzienia dożywotniego.

Art. 7. 1. Do przestępstw, przewidzianych niniejszym dekretem, stosuje się przepisy części ogólnej
kodeksu karnego z 1932 r., o ile dekret niniejszy nie stanowi inaczej.
2. Termin przewidziany w art. 86 lit. a) i b) kodeksu karnego wynosi 25 lat, a przewidziany w art. 87 lit. a)
i b) kodeksu karnego - 30 lat.
3. Przepisu art. 6 kodeksu karnego nie stosuje się do przestępstw przewidzianych w niniejszym
dekrecie.
Art. 8. Uchyla się rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1934 r. w sprawie
osób, zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 473).
Art. 9. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.
Art. 10. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przestępstw,
przewidzianych niniejszym dekretem, a popełnionych przed dniem 1 września 1939 r.
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