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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPO!.ITEJ 

Z DNIA 25 CZERWCA 1945 R. 

o amnestJI 

Na podstawie art. 79 u.st. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. l. 
Amnestja dotyczy przestępstw nalei~ycb do 

właściwości sądów wojskowych oraz sądów morskich 
(Dz. U.R.P. Nr. 6 z 1941 r., poz. 13), a popeł
nionych przed dniem wejścia w życie niniejszego 
dekretu. 

Art. 2. 
( l ) Puszcza. się w niepamięć i pI"Lebacza : 
a) wykroczenia., 
b) występki pospolite i wojskowe. 
(2) W sprawach o te wykroczenia i występki 

postępowania. nie wszczyna. się, wszczęte umarza się, 
a oneczone kary pozbawienia. wolności lub grzywny, 
w całości lub w części niewykonane, darowuje się. 

Art. 3. 
(1) Darowuje się kary pozbawienia wolności 

orzeczone w rozmiarze do la.t pięciu. 
(2) Łagodzi się o clwi.e trzecie kary pozbawienia 

wolności ot"leczone w rozmiarze powyżej la.t pięciu . 

(3) Łagodzi się do lat 10 karę dożywotniego wię
zienia. 

(4) Za.mienia się karę śmierci na. karę dożywotniego 
więzienia.. 

(5) Darowuje się zastępcze kary pozbawienia wol- · 
ności orzeczone w miejsce gl"Z.ywny. 

Art. 4. 

(1) Amnestji pt"lewidzianej w art. 2 i 3 niniejszego 
dekretu nie stosuje się do pr2estępstw określonych : 

a) w Rozdziale XVII kodeksu karnego, 

b) w art. 99, 100 § 1, 101, 102, 104 § 1, 106 i 109 
kodeksu karnego, 

c) w art. 175 - 177 kodeksu karnego, 
d) w art. 208 - 212 kodeksu karnego, 
e) w art. 225 § 1, 230 § 2, 236 § 1 i 236 § 1, kodeksu 

karnego, jeżeli przestępstwa. te popełniono z 
chęci zysku lub w związku z rabunkiem, 

f) w art. 268 - 261 kodeksu karnego, 
g) w Rozdziale XLI kodeksu karnego, popeł

nionych z winy umyślnej na szkodę Skarbu 
Państwa lub z chęci zysku, 

h) w art. 34 - 42, 46 i 47, jeżeli sprawca zbiegł 
do nieprzyjaciela oraz w art. 48, 55 § 3 i 101 
kodeksu karnego wojskowego, 



D�iennik Usta,v Nr. O 

i) w art. IO § 1-4, 12 § 1-2, 13, 14, 16 i 17 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 24 października 1934 r. o niektórych
przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Pań
stwa (Dz. U.R.P. Nr. 94, poz. 851),

j) w art. 6 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 22 listopada 1938 r., o ochronie nie
których interesów Państwa (Dz. U.R.P. Nr. 91,
poz. 623),

k) w art. 36 ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o
komunikacjach w służbie obrony Państwa
(Dz. U.R.P. Nr. 29, poz. 195), jeżeli sprawca
zbiegł do nieprzyjaciela, lub jeżeli przed
upływem sześdu miesięcy od dnia wejścia w
życie niniejszego dekretu nie stawił się do
dyspozycji włru§ciwej władzy celem pełnienia
służby.

l) w dekrecie Prezydenta Rzec:,;ypospolitej z
dnia. 30 marca -1943 r o odpowied.zialności
karnej za zbrodnie wojenne (Dz. U. R. P.
Nr. 3, poz. 6).

(2) Amnestja nie dotyoey kar.dysoyplinarnyoh.
Art. 5. 

(1) W razie zbiegu przestępstw, podlegających
amnestji, sąd stosuje am.nestję do kar pozbawienia 
wolności wymierzonych za poszczególne zbiegające 
się przestępstwa, poczym orzeka karę łączną według 
zasad ogólnych. 

(2) W razie zbiegu przestępstwa, podlegającego
amnestji, z przestępstwem niepodlegającym amnestji, 
kara łączna będzie złagodzona według - słusznego 
uznania sąd u. 

Art. 6. 
Przepis art. 5 nie wyłącza umorzenia w myśl 

przepisów niniejszego dekretu postępowania sądo
wego toczącego się co do poszczególnych zbiegają.
cych się przestępstw, podlegających amnestji. 

Art. 7. 
Umorzenie postępowania w myśl niniejszego de

kretu będzie uchylone, jeżeli osoba, przeciw której 
toczyło się postępowanie, oświadczy w terminie 
zawitym 14-dniowym od zawiadomienia o zastoso
waniu amnestji, że żąda przeprowadzenia postę
powania. 

Art. 8. 
W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia 

prywatnego lub na wniosek, zaniechanie i umorzenie 
postępowania nastąpić może tylko wtedy, jeżeli 
oskarżyciel prywatny lub osoba uprawniona do 
złożenia wniosku nie oświadczy w ciągu jednego 
miesiąca od wejścia w życie niniejszego dekretu, że 
żąda przeprowadzenia postępowania. 

Art. 9. 
Przepisy niniejszego dekretu stosuje się do osób, 

które korzystały z ogólnego lub szczególnego aktu 
laski, o tyle tylko, o ile poprzedni akt laski przyz
nawał osobom tym ulgi w mniejszym rozmiarze. 

Art. 10. 

(I) Amnestję stosuje sąd w wyroku, a. poza roi.
prawą stosuje ją władza uprawniona do niewszceyna
nia lub umorzenia postępowania albo za.rządzenia. 
wykonania kary. 

(2) W przypadkach określonych w a;rt. 5, jeżeli
amnestji nie zastosowano w wyroku, stosuje ją 
postanowieniem sąd pierwszej instancji, a w postę
powaniu wojennym szef właściwego sądu wojennego, 

Art. 11. 

(L) Na postanowienia sądu pierwszej instancji
(szefa sądu wojennego), służy ska.zauemu zaia..le
nie do sądu II-ej instaucji, a w postępowauiu 
wojennym do Najwyższego Sądu Wojskowego; do 
zażaleń w postępowaniu przed sądami wojskowymi 
stosuje się przepisy księgi VIII rozdziału I kodeksu 
wojskowego postępowania karnego. 

(2) Rozstrzyganie wątpliwości, powstałych w zwią
zku ze stosowaniem niniejszej amnestji przy wy
konywaniu wyroków odbywa się w sądach morskich 
według art. 555 kodeksu postępowania karnego, a, w 
postępowaniu przed sądami wojskowymi według 
art. 488 kodeksu wojskowego postępowania karnego ; 
w postępowaniu wojennym wątpliwości te rozstrzyga. 
szef sądu wojennego. 

Art. 12. 

W razie umorzenia postępowania przed sądami 
morskimi na. podstawie niniejszego dekretu, koszty 
postępowania ponosi: 

a) w sprawach toczących się z unędu - Skarb
Państwa, z wyjątkiem kosztów wymienionych
w art. 587 lit. h) kodeksu postępowania kar
nego;

b) w sprawach z oskarienia prywatnego-każda.
ze stron i Skarb Pa6stwa w granicach wydat
ków przez sjebie wyłożonych ; zaliczkę z.wraca
się w kwocie pozostałej po pokryciu kosztów
postępowania.

Art. 13. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza. się Mini
strom Obrony Na.rodowej i Sprawiedliwości. 

Art. 14. 

Dekret niniejszy wchodzi w iyc.ie z dniem ogło
szenia. 

Prnzydent Rzeozypospolitej : Wł. Raozkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : T. Arciszewski 

Minister Obrony Narodowej : M. Kt"kiel Ge,t. Dyw. 

Minister Sprawiedliwości : Br. K'IJ..S'Tiierz 


