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Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia
1945- F. Ił) trybie wydawania dekrevów z; lll.JO-o
cą 1.'J5tawy {In. U. R. P. Nr l, pc!1IL, l)1 - Rada
MiiG:i&troW' ,postanawia, a Pl!tiydiDm Krajoweij!
Rady .N 3I"dDm!'j ~:twie'RhKa, €lO ~tępuje:
ht. ł. W delirPocie ~ dma 16 listopada
']iłJ45 To e p<!JS1ięp0wam;iu ~raźnym (Dz. U.
R. P. J!ljr 53, poz. 3m) wproWJaldrz:a si~ zmiany
następują« :
l} Art., l I\ill5.t. (1)1 pkt Ci omt:Iyll1m1je bmnienie:
,,6J pl'X'SU~twa 1ltr:7Jędmkzle' z art~ 28ti, §§ 1
( 2 orat z art. 287".
2) Art. l UlST. (2): ot!rBymJmJjJe hamanie:
,,( 2) Ponadoo podlegaj~ JDI05trępowaniu do1'aźnenm prmostępstwClJ, p'l!2ewWtziame. w :ut. 32
:i 43 §. II dekretu< Z' dJmia 13: oerw.ca 1946 r.
o' p'l'7JeStęp~ach. S1lC~ie IJiebezpieezn yeh
w ok~ IOdlb1mdi6Wy Parostwa qD7. U. R. P.
Nr ' 30, pm. }~} 0F3'E wart. n tegG dekretu,
1&]Je eboEbi lO udlziaJ: w poro~" llIl, ctjąCym
na, cdu popełnienie przestępstwa, określonego
wart. 32, alOO w' 7J'lolieg;o.wi5}m llltrlrlilc:z.nym,
które WS-IJ'Ó'1L:tymi sił::.mń tdi0:puszcaCJ silę. takiego
przes tęps twa" .
3'} Art. 2 ust., (1) pikt t&} 0tEZ~lIm&j'e bEZmierne:
"e) brę więzienia I!la
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(3) Wyrok zu.za.sadJnieniem

należy do:r-ę.:.'

cz.'YĆ mezwłiOC:Zllllie PII'CJlRmmBto~wi

i oskariJone..

mRl1l~"""
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:7) Po

arŁ 17wp11owadaa się. 1IIJOm::

i 115 w· b~:
rari& ~'ka umiewimnia~
glO- w~ os~ tIi3. ' 1!ro1mość mas tę ..
pnje po ttpJa:w'0!m~ się: wyDrllku, cłayha :ile
prokurat<nr wcześniej: Ighosi ~Mk C) uchFleIÓe
bocik... ~pobieg.a~zegc>.
Art. 1172~ (l) Apelację od!
o:ll!ęg1Cl\ftglO' mmź, e zaJloż~

jak: i

wymłu sądu
=t korzyść,

231rowoo

na nielron:yśt IOSkalr:lJoDeglO -

tylko

pl:101'lU::IlWlI! •

(2) Temnm dJo wmesi·m iia apel~ji \vyIIIIOSr 3; dni 1iar się od daty· dm~Z'etIlia pr,o lmrat(1110wi Qdpisu wY'l1Oił!tIt Z' u~!lliem I
jest zawity; pnepi'SI:t o l!a~wiadU'lllliu apelacji
lilie ScOOS,Uj,2 si~
An. 17$. Do: poettę),llOW'aIDa .. sądzie apelacyjnym stlOsuj!e się odpawiiOOmio pIZepisy Q
poiS1ręp.:Hunm lrloraŹlly«Jl w sądzie ołuęguwym 10JjIlTZf!:pEsJ 1mdeksn postrąJ~ ..
karnego
Ol po'&ę~ odwoltam:zym :z, nastęJlllljącym[
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raz.

zmianami;
., l). sOJa apelacyjny orz'eka, ...

składzie
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2:) €l6ka1!żoneg1O' areszrowaneg.o Si§l'l1Owadza
słę: :la wsze Da ~0l5Jll1!1ilwę: odwoława:ą;

mile krotszy od

lat 3 !Oraz".
4); Art. 9 otrz,ymhl>j~ hnmiooie~
"Art. 9. (1) W sprawach o przestępstwa,
podlegające pos,tęPOW:;UllIll doraźnemu. zastosowanie aresztl11 tylmczas'owe~o fest oD'owiązkowe.
Arf ,-ztowa:nie' tymJCZaslowe z arząd~a się, jeżeli
'Zarzut 00 d,o popdnitem:ia P'l'Z'm. p0€lej:rzanego
przestę]lStwa, [I1O(Hega;J.ąrego postępowaniu dlOTa~nemu, uznano za wiamgodny.
(2) Aresztowanie tymczasowe ~ar2iącllza prokurator. Jeżeli dloipro'W'aJd:zenie z,atrzymał1iego do
prokuratoQ jest ~ne z ruewspółmiernym!i
trudnośóami, aresztowanie tymczasowe ,zarzą
dza sędzia grodzki lub sędzia śledczy.
(3) Na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aI1esztowania sru1ży zażalenie d10 są
du okręgowego (art. 3') ",
5) Dotychczasowa treść art. 13 staje się
tlJStęp.em pllie:l:wS?-ym,. a. j.aJm UiS,t. (2). wpl11Q,wadza ,
się P'F"rep~ w 9-mmietmu:
,,('z) J'€ioeli s~e :oJawilJe: okol!iJcm1OŚci
sprawy wyjdą na jaw w ' bOm I10zprawy g.fJówlJlej, sąd 3 wł<as-nej: im€jatyw:ym.ooe pnekarzak '
sprawę- na dro~ postępowania zwyaajnegn"':.
6) Art. 17 otrzymuje bnmienie:,
"Art. J7. (l} Pa odbyciu narad')" sąd
2wllOcznie wydaje W'Y'f'ok; OdI10CzenIe ogll'oszenla
sentencji wyroku jest niedoplllszcza1lrre. ,
(2)' WyrekplO'wTnien być u'Zasadlni<ony na
piśmie w ciągu 24 godzin po jego- oghmenit:l1. 1

3) przepis art. 13 cillek:retu Ilii:niejszego nie
ma zastJos!Ow:mia.
Art. 174 . Sądy: okręgowy i apclaqjDy!
w,.:m.ienają karę śrmen:i tyl.k!o> w pr?;}"Padku
jedrromyś:łności l'ar6.W1lllO 00 00 wiuay, jak i 00
00' zas1il!lSOw:mta kary Ślmiexci
Art. 175 • WyroJci sąd« apclaq'jIIDe~o oraz
p06tanlCJWieI:ria sądu <Ołb:'ęgowe~ i apelacyjneg10 nie podlegają Z'aSkap':;!enfD".
Art. 2'.' PI'ZIC'p'isy cJłel~ niniejszego stoOsuje się' do pI'Z!eStępstw, popełlniorrycJlr plO jego
wejściu w życie.
Art. 3. Wykonanie niniejszeg.o dekretlll porucza się Ministrom: Sprawiedliwośd i Bezpiec~eństwa Puhlicznego.
Art. 4. Dekret niniejszy wchod~ w życie
rt; dJniem ogłios~enia.
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