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.iębiorstwa objęte CeRtralnym Zarządem Prze
m}!.dil Paliw Płyanych Ministerstwa Przemysłu 
niezależnie od tego, czy maj, one odrębną oso
bowoś~ prawną. · 

. 2 . i~ ie I pobiera się oddzielnie podatku 
obrotowego od tych obrotów benzyną motorową, 
od których został pobrany scalony pod.tek 
obrotowy. Przepis ten nie uchybia obowiązkowi 
nabycia kart iejestracyjnych, określonemu w de
krecie z dnia 21 grudnia 1945 r.o podatku 
obrotowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 3, poz. 23). 

§ 5. 1. Centrala Produktów Naftowych 
wpłaca scalony podatek obrotowy do terytorial
nie właściwel'o dla niej urzędu rewizyjnego 
w sposób i w terminach, przewidzianych w de
krecie z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku 
obrotowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr .3, poz. 23) 
oraz w dekrecie z dnia 16 maja 1946 r. o po
stępowaniu podatkowym (Dz. U. R.P. Nr 27, 
poz. 17~). 

2: Centrala Produktów Naftowych obo- ' 
wiązana jest do wpłacania _ zaliczek na podatek 
obrotowy, określonych w rozporządzeniu Mi
nistra Skarbu z dnia2Q stycznia 1946 r. w spra
wie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek 

obrotowy (Oz. U. R. P. Nr 5, poz. 51). z ZA

stosowaniem stawki scalonego podatku, ustalo
nej w § 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia . 

§ 6. Od obrotów, osiągniętych przez za
kłady, zjednoczenia i . przedsiębiorstwa, objęte 
Centralnym Zarządęm Przemysłu PaliwPlynnych 
Ministerstwa Przemysłu, ze sprzedaży benzyny 
motorowej w czasie do dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, będzie pobrany po
datek obrotowy na zasadach ogólnych. 

§ 7. Urząd rewizyjny, o którym mowa 
w § 5 ust. 1, uprawiliony lest do kODłroli nad 
prawidłowością obliczania oraz nad terminowym 
wpłacaniem scalonego podatku obrotowego, 
przypadającego w myśl przepisów niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w zycie z dniem ogłoszenia z mocll obowi IlZ 11-
jącll od dnia 1 października 1946 r. 

. wIz Mini.ter Skarbu: 
Tadeu$Z Dietrich 

Minister Przemysłu: · 

Hilarg Minc 

t ....... 

OBWIESZCf~etftł! MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 31 paidziernika 1946 r. 

Gl sprawie ngłollze"ta łednolitego tekstu dekretu z dnia 22 stycznia 1946 1'. o Najwyższym 
Tryltunale Narodowym. -

Na podst~wie art. 3 dekretu z dnia 17 I 
października 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 
22 stycznia 1946 r. o Najwyżnytn Trybunale 
Narodowym (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 325) 
orlaszam w załączniku do obwieszczenia niniej
szogo tokst jednolity dekretu z dnia 22 stycz
ni'a 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodo-

wym (Oz. U. R. P. Nr S, pOL 45) z uwzględ
nieniem zmian, wynikających z dekretu zdnia 
17 października 1946 r., i z zastosowaniem cill
,lej numeracji artykułów. 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk Śwfątkows1c1 

ZałllcznilĆ do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnta 31 października ,1946 r. (poz. 327) . 

DEKRE T 

O Najwyższym 'Trybunale!! Narodowym. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o t rybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. 'P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Min ist ró w postanawia, a Prezydiom Krajowej 

. Rady Narodowej zatwierdza, co nast~puje: 

Art. 1. Tworzy s i~ Najwyźs~y Trybunał i' 

Narodowy oraz Prokuratar~ Najwyższego Try
bunału Narodowego z siedzib il w m ip i s ~ u s;~ - . 
dziby Sądu Najwyższego. 

c\ rt.2. 1. Najwyż~1;V Trybunał Na~odowy j 
.kład. si~ z Prezesa i sędziów. 

2. Prokuratura Najwyższego Trybunału 
Narodowego składa si~ z Pierwszego Prckura
tora i prokuratorów Najwyższego Trybunału 
Narodowego. 

Art. 3. 1. Prezesem Najwyższefo Trybu
nału Narodowego jest Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższero. 

2. P~ezydium Krajowej Rady Narodowej 
na wniosek Ministra Sprawiedliwości powołuje 
spośród osób, posiadających kwalifikacje sę
dziowskie, sędziów, Pierwszero Prokuratora l 
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prokuratorów Naj wyższego Trybunała Narodo
wego. 

3. Sprawowanie czynności sędziero orze
kającego w sądach powszechnych nie jest prze
szkodą do sprawowania czynności sędziego Naj-. 
wyższego Trybunału Narodowero. , 

4. S!)rawowanie czynności prokuraŁora sądu 
powszechnego nie jest przeszkodą do sprawo
wania c:yDn~ści prokuratora Najwyższego Try
bunału Narodowego. 

5. Listę ławników ustala Prezydium Krajo
wej Rady Narodowel spośród posłów. 

6. Prezydium Krajowej Rady Narodowej 
może odwołać sędziego, prokuratora lub ław- ' 
nika; odwołanie sędziego lub ławnika może na
stąpić jedynie na wniosek Prezesa Najwyższego 
Trybunału Narodowego. . .' 

7. Urzędników sekretariatów powołuje bądź 
Prezes, bądź pierwszy Prokurator Najwyższego 
Trybunału Narodowego. 

Al"t. ł. 1. Najwyższy Trybunał Narodowy 
orzeka na rozprawie w składzie trzech sędziów 
I czterech ławników, na posiedzeniach niejaw
nych- w składzie trzech sędziów bez udziału 
ławników. . 

2. Na posiedzeniu NaJwyższego Trybunału 
Narodowego przewodniczy bądź Prezes Naj
wyższego Trybunału Narodowego, bądź wyzna
czony przez niego sędzia . 

3. Przy głosowaniu przewodn iczący zbier~ 
głosy, poczynając od naj młodszego wiekiem, a 
sam głosuje ostatni. 

Art. 5. 1. Sędziowie, Pierwszy Prokurator 
i prokuratorzy Najwyższego Trybunału Naro
dowego w sprawowaniu czynności, określonych 
w niniejszym dekrecie, zrównani są w prawach 

. i obowiązbch z sędziami, Pierwszym Prokura
torem i prokuratorami Sądu Najwyższego. 

2. Ławnicy w. sprawowaniu czynności są 
. niezawiśli i podlegają tylko ustawom; podczas 
pełnienia czynnó6ci na rozprawie mają prawa i 
obowiązki sędziego. należącego do składu orze
kającego. 

Art. 6. Najwyższy Trybunał Narodowy 
rozpoznaje: 

l) sprawy o przestępstwa. przewidziane 
w dekrecie z dnia 22 8tycznia 1946 r. o odpo
wiedzialności ' za klęskę' wrześniową i faszyzację 
i ycia państwowego (Oż . U. R. P. Nr 5; poz. 46), 

2) sprawy o prlleHępstwa, dokonane przez 
oso.by, które za. popełnione przez nie zbrodnie 
wydane ' będą zgodnie z deklaracją moskiewską 

. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
Związku Socjalistycznycb Republik Radzieckich 
i Wielkiei Brytanii władzom RzoczYPo8polit ei 
Polskie j - z wyłąez~n~iem spraw, które proku
rator Naj,WYŹU810 Trllbuuał.w Na.rGCIowelo prze
każe prokurato.rowi sądu ClJcr.~ow.ro. u.wz~Ięd
-iąe ",arę .. oi1I.ei . właśeiweił _jeeoWII. 

Art. 7. Sprawy, przekazane na podstawie 
art. 6 pkt 2, , rozpoznaje sąd okręgowy w skła
dzie określonym w dekrecie z d nia 13 czerwca 
1946 r. o przesttrpstwach szczególnie niebezpiecz-' 
nych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. R. 
P. Nr 30, poz. 192); postępowanie odbywa się 
według przepisów tego dekretu z tym, że prze
pis art. 11 niniejszego dekretu stosuje się od
powiednio. 

. Art. 8. W postępowaniu przed ·Najwyższyn. 
Trybunałem Narodowym stosuje się odpowiednio 
przepisy kodeksu postępowania karnil! go, o ile 
przepisy niniejszego dekretu nie stanowią inaczej. 

Art. 9. 1. W sprawach, _ należa cych do 
właściwości Najwyższego Trybunału 'Narode
wego; prokurator NlIjwyżsugo Trybunału Na
rodowego może zastosowaĆ środki zapobiega
jące uchylaniu się od sądu. Na postanowienie 
prokuratora służy zAŻalenie do Najwyższego 

. Trybunału Narodowego. : 

2. Prokurator Najwyższego Trybunału Naro
dowego może przeprowadzić dochodzenie bąd:i 
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem prokura
tora sądu okręgowego, organów bezpieczeństwa 
publicznego lub Milicji O bywatelskiej, bądź tei 
zwróci ć się o dokonanie poszczególnych czyn
ności sądowych do sędziów śledczych lub sądów 
grodzkich. 

3. Na wniosek prokuratora Najwy ższego 
Trybunału Narodowego prowadzi się śledz two. 
Właściwy jes~ sędzia śledczy, do którego pro
kurator Najwyższego Trybunału Narodowego 
skieruje wniosek o wszczęcie śledztw e . . 

ł. Nie stosuje się przepisów art . 164 § l, 
169, 171 i 172 kodeksu postępowan i" karnego . 
oraz przepisów o sprzil!ciwic przeciwko aktowi 
oskarżenia . 

. Art. 10. Celem zabezpieczenia grożącej 
oskarZonemukonfiskaty lub ,grzywny prokura
tor Najwyższego Trybunału N .. rodowego może 
już w toku dochodzenia zarządzić zaicocie w ca
łości lub w części majątku osk...,żonego. Na 
postanowienie prokurłitora służy zaŻl! lcll i e do 
Najwyższego Trybunałn Nar:odowego. 

Art. 11. Wolno odczytywać na rozprawie . 
zapiski dochodzenia oraz wszelkie . dokumenty 
urzędowe lub prywat~e. 

Art. 12. 1. Udział obrońcy w rozprawie 
głównej jest konieczny; jeżeli oskarżony nie ma 
obrońcy ~wyboru, Prezes Najwyższego Trybu
nału Narodowego wyznacza mu obrońcę z urzędu 
spo śród adwokatów, zamieszkałych nil terenie 
Państwa Polskiego . 

2. Obrońcą z wyboru . może być każdy 
obywatel polski ; jeżeli obrońcą iest oSl,j ba nie 
wymieniona wart. 86 kodeksu poatępowania kar
nego, wymarane i €l~t dOP\UlZc"enie jej do obrony 
przez Prezesa Najwyższego Trybunału Narodo
wel·· 

-{ 

" / 



pziennik Ustaw Nr 59 698 -- ·Poz .. 321 
~--------------~~ -' ~ 

'3. O.soba powołana ' do obrodY ' z urz~uu 
otrzymuje za swe czynności i za stracony czas 
wynagrodzenie, kt6rego wysokość oznacza Naj
wyższy Trybunał Narodowy według słusznego 
uznania. 

~rt. 13. 1. Nieuj~cie oskarżonego nie 
stoi na przeszkodzie wniesieniu aktu oskarżeni a 
i rozpoznaniu sprawy pod jego nieobecność. 
Zapadłego ' wyroku nie uważa si~ za z,oczny. 

2. W przypadku określonym w ust. 1: 
a) prawo wyboru obrońcy służy . także ojcu. 

matce, opiekunowi, małżonkowi, dzie
c inm i rodzeństwu oskarżonego, 

b; .... zn 'lwienie postępowania zakończonego 
prawomocnym wyrokiem może nastąpić 
na korzyść oskarżonego również w przy
pad~u przytoczenia takich nowych fak
tów j- dowodów, nieznanych puedtem 
sądowi, które bądź same, bądi w związku 
z" innymi stwierdzają, że oskarżony jest 
niewinny a lbo że skazano go za prze
st~psłwo cięższe niż to, które popełnił. 

Art. 1 ł. 1. Sąd zawsze sporządza na piśmie 
wvro\- z uz asa dni!'niem. 

'1. OgiosuUle sentencji wyroku następuje 
oC> s,.Jorządzeniuna piśmie wyroku z uzasadnie-

nlem. Termin przewidziany w artó 367 kodeksu 
. postępowania karnego wynosi 7 dni. 

Art. 15. 1. Wyroki i postaąowiellia Naj
wyższ-er~ Trybunału Narodowego 'są ostateczne. 

2. Skazanemu prz,.słuluje .prawo wniesie
nia prośby o ułaskawienie do Prezydenta Kra
jowej Rady Narodowej. a w sprawach. w któ
ry~h zapadł wyrok śmierci, Prezes Najwyższego 
Trybunału Narodowego przesyła niezwłocznie 
alita ,sprawy Ministrowi Sprawiedliwości celem 
przedstawienia do decyzji . Prezydentowi Kra~ 
jowej Rady Narodowej, załączając ópinię Naj-
wyższego Trybunału Narodowego. ' , 

Art. 16. Orzeczenia Najwyższego Trybu
nału Narodowego wykonuje prokurator sądu 
okręgowego na zlecenie prokuratora Najwyż
szego Trybunału Narodowego. 

Art. 17. Najwyższy Trybunał Narodowy 
orzeka' o · wznowieniu postępowania VI sprawi~, 
w której wydał wyrok. 

Art. 18. Wykonanie nlDlejszego dekretu 
porucza się Ministrom Sprawiedliwości i Bez
pieczeństwa Publicznego. 

Art. 19. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem 02łoszenia. 
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