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DEKRET 

z dnia 2S czerwca 1946 r. 

o przysł,l)sowaniu ~l'Zepisów o postępowaniu doraźnym do postępowania przed "Ildami 
wojskow,mi. 

Na podstawie ustawy z cLnia 3 sty;cz:nia 
1945 r . o t r ybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz U. R. P. Nr 1, poz. 1~ - Rada 
Ministr.6w postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdrza, co następ!l.t je: 

Art. 1. W postępowaniu przed sądami woj
skowymi stosuje się pr2)episy ninie'jS'zego dekre
tłl cJ.o sprawO przestępstwa: 

1) w ymienione wart. 1, dekretu z dlnia 16 
listopada 1945 r. o pos tępowaniu do· 
raźnym (DZ. U .R. P. Nr 53, poz. 301), 
zmieniJOne~o dekretem z dnia 13 czerw
ca 1946 r : (Dz. U.R. P. Nr30; poo.193); 

2) z art. 118 § 3, 149, 172 § 2, 175 § 2, 
177 ~ 2, 178 i -179 , kodeksukarne~o 
Wojska " Polskiego; 

~) ' z art. 4 § 1 d'ekret'U z dnia 13 czerwca 
1946 r; o prrestępstwach szcz,ególnie 
ni-ebez'Piec,~nych w okresie odbudowy 
Państwa (Dz.U.R.P. Nr 30, ppZ'-192) ; 

') z art. 1, 2,3 pkt 1 i art: 13-16 de 
kl1e'tu Ż dnia 13 cz,er wca 1946r.0 prz.e
stęps , wacll sZ!C,zególi1ie niebezpiecznyc h 
w okresie odbudowy Państwa (Dz . U. 
R, P. Nr 30, pot:' 192) oraz z art. 85-
88 kodeksu karnego Wojska Polskie
g'o - j 'eŻoeli sprawca był zaopatrrony 
w broń albo gdy schwytany został' 
w czasie zbrojne~o , gwałtu lub oporu . 

Art 2, W sprawach o przes t ępstwa wsk a
lane wart. 1: ' 

1) wymie rza się kary , przewidziane w arl. 2 
dekretu o postępowaniu c1oraźnym ; , 

2) żastlOsowanie aresztu ' tymczasoweg1o jest 
obowiązkowe ; , 

a) prowadzi się tylloo dochodzenie; 
4) ak:t oską.rżenia powinien zawieracwnio

sek. ,o _ rozpoznanie sprawy z , zast~5'owa' 
rnie rl1 pnepisów niniejszeg'o dehetu; 

5)' sąd może na wniosek prokuraoota po': 
staDowić I10Zpmnanie sprawy b~ zasto
s'Owania przepisów niniejszego dekretUJ 
w przypadkach, w kt6rych ze względu: 
na 'Okoliczności czynu nie należy przewi
dywać wymierzenia szczególnie surowej: 
lexy albo w których od ch wil~ popeł~ 
nienia prrestępstwa upłynął długi oki'es 
cz'asualbo w razie sZCZlególnie zawiłych' 
olroliczności sprawy; 

6) udział 'Obl1ońcy w rozprawie jest 'O'bo· 
wiązloowy; 

:7) odr-oczenie wydania wyroku jest niedlO' 
puszczaIne; 

8) skargę rewizyjną zarówn'O na korzyść 
jak i na niekorzyść , oskarżonego ' mo
że wnieść tylko prokurat'Or wojskowy. 
w term~i1ie zawitym 3 dni, co nie naru
sza przepisów kodeksu wojskowego po-

• stępowania karnego o nadzorze sądo
wym; , 

9) sąd wymierza' karę śmierci tylk10 w prty
padku jednomyślności zar'ówno 00 d'O 
winy, jak i 00 do kary. 

Art. 3. Wykonanie niniejszeg'o dekretu po
rucza się Minis trowi Obrony N arodowej. 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w -życie 
z dniem oglosz'enią i traci moc , obowiąZiuj ącą 
równocześnie z dekretem o . plÓstępowaniu do

-rafnym. 
Prezyde nt Krajowej Rad y N al'Odowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward O.óbka - Moraw.ki 

1\lirJister ' Obrony Narodowej: 
Michał Ż,,,rńierskl 

Marszałek Polski 

Reldamacj~ li powodu. nieotTz.ymania ' numeru należy zgł .. zać we właliciwym urzędzie pocztowym natychmiast po otrzy 
manIu następnego koleJnego numeru. Reklamacje kierowane do Administracji poZ'osłaDIł bez odpowiedzi. 

!loCllono li polecenia MinistraSprawiedliwo8ci · w Drukarni Ministerstwa SprawiedliwQ8ci w Łódzi, al. Kilińskiego 93. 

Zgłonenia na pr~numeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ostaw R. P. w Łodzi • . 01. Piotrkowsk~ 49 • . 
Prenumeratę naleiy wpłacać li góry. Wysyłkę wykonuj~ .ię po uprzednim wpłaceniu pre~nmeraty kwartalnej 

• dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj pań.twowych i .amorzlłdowych w kwocie zł 100, ' 
<11 .. innych prenumeratorów w kwocie zł 200. Konto ezekowe w P.K.O. w Łodzi VIl-l34. 

, Pojedyncze numery 'Ił do nabYC,ia: " ' . 
w Błane Sprzedaży w:,Warnawie, al. Targowa 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P~ w Łodzi, ul. Piotrkowska -'ł/ 

oraz we wszystkich kasach slłdów okręgowych. 

Ces. 8 zl. 
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