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12 
DEKRET. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 12 MAJA 1944 R. 

o amnestii. 

Na podstawie art. 79 ust . (2) i 69 ust. (2) ustawy 
konstytucyjnej stanowię co następuje : 

Art. 1. 

(1) Puszcza się w niepa.mjęó i przebacza występki 1 

wojskowe, popełnione przed dniem 3 maja 1944 r . 
(2) W sprawa.eh o te występki postępowania nie 

wszczyna się, wszczęte umarza., a kary pozbawienia 
wolności onecwne, lecz w całości lub w części 
niewykonane darowuje się. Inne kary amnestii me 
podlegaj~. 

Art. 2. 

(1) Pwrwza się w niepamięć i przeba,cza rozpo
częte przed dniem 3 maja 1944. r. zbrodnie przeciwko 
obowiązkowi wojskowemu, określone w art. 46 i 47 
kodeksu karnego wojskowego, jeżeli spra.woa.. nie 
zbiegł do rueprzyja.ciela. i jeżeli pr'Led upływem 
trzooh miesięcy od dnia. wejścia w życie niniejszego 
dekretu stawił się do dyspmycji właściwej władzy 
celem spełnienia obo"n.lłzku wojskowego. 

(2) W sprawach o te zbrodnie wojskowe postępo
wa.nia. n.ie wszczyna się, a wszczęte uma.ru. 

Art. 3. 
(1) W sprawach o zbrodnie wojskowe, popełnione 

przed dniem 3 maja 1944 r . : 
a) darowuje się kary pozbawienia wolności, orze

czone w rozmiarze do lat. trzeoh, 

b) łagodzi się o połowę terminową karę więzienia, 
oneczoną w rozmiarze powyżej lat trzech. 

(2) Inne kary amnestii nie podlegają. 

Art. 4. 

Nie stosuje się amnestii, przewidzianej w art, 3, do 
zbrodni wojskowych : 

a) przeciwko obowiązkowi wierności żołnierskiej, 
określonych w art. 34 do 42 kodeksu karnego 
wojskowego, 

b) przeciwko obowiązkowi wojskowemu, określo
nych w art. 46 i 47 kodeksu karnego wojsko
wego, jeżeli sprawca zbiegł do nieprzyjaciela 
oraz w art. 48 tegoż kodeksu, 

c) przeciwko karności, określonych w art. 55 
§ 3 kodeksu karnego wojskowego. 

Art. 5. 

( 1) W razie ~biegu prt,tIBl,ęp~Lw pu<llega.jąqch 
amnestii, sąd stosuje· amnestię do ka.r pozbawienia 
wolności, wymierzonych za. poszczególne zbiega.jące 
się przestępstwa, poczym orzeka karę według zasad 
ogólnych. 

(2) W razie zbiegu przestępstwa podlegającego 
amnestii z przestępstwem amnestii niepodlegającym , 
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sąd nie stosuje amnestii do kar wymierzonych za 
poszc2ególne zbiega.j11:ce się prze~tępstwa, lecz może 
łą.c2ną. karę pozbawienia wolności z ła.godzić według 
słus2nego uznania, jednakże nie poniżej kary naj
cięis2ej , wymierzonej za przestępi-two amnestii nie 
podlegają.ce . 

Art. li. · 

Umorzenie postępowania na podstawie przepisów 
niniejszego dekretu będzie uchylone, jeżeli osoba 
przeciwko której postępowa.ni e toc2ylo się oświadczy 
w terminie zawitym 14-ł.o dniowym od zawiadomie
nia o umorzeniu , że żąda przeprowadzenia postępo
wania. 

Art .. 7. 

Przepisy dekretu niniejszego stosuj ą. się <lo osób, 
które korzystały z aktu lask i o tyle tylko, o ile 
poprzedni akt łaski przyznawał 01mbom tym ulgi w 
mniejszym rozmiarze. 

Art. 8. 

(I) Amnestię stosuje sąd w wyroku, a poza roz
prawą. stosuje ją. władza uprawniona wedle prze
pisów kodeksu wojskowego postępowania karnego do 
niews2czynania lub umorzenia postępowania a lbo 
zarzą.d2enia wykonania kary. 

(2) W przypadkach określonych w art. 5. jeżeli 
amnestii nie zastosowano w wyroku, stosuje j ą. 
postanowieniem sąd pierwszej instancji, a w postę
powaniu wojennym szef właściwego Sf\dtl wojennego. 
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Art. 9. 
( l ) Na postanowienia sądu pierwszej insta,ncj i 

(szefa. sądu wojennego), w_vdane w myśl ust. (2) 

art. 8 co do stosowania amnestii niniejszej, służy 
skazanemu zaialenie do sądu drugiej instancji , a w 
postępowaniu wojennym do Najwyiszego Sądu Woj
skowego ; do zażaleń zaś stosuje się przepisy księgi 
VIII rozdział u I kodeksu wojskowego postępowania 
karn ego. 

(2) Rozstrr.yganie wątpliwości , powstałych w zwią
zk u ze stosowaniem niniejszej amnestii przy wy
konywaniu wyroków, odbywa się według art. 488 
kodeksu wojskowego postępowania karnego, przy
czym w postępowaniu wojennym przez wyraz" są.d" 
na leży rozumieć szefa sądu wojennego. 

Art. IO. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Mini
strowi Obrony N aro<lowej. 

Art. 11. 

l>ekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Ra.dy Ministrów: St. Mikołajczyk 

Minister Obrony Narodowej: M. Kukieł Gen.. Dyw. 
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