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3. 

ROZPORZ.fµ)ZENIE RADY MINIS"l'RCW 
z dnia 8 czerwca 1966r. 

o zatarciu skazania .Aleksandra Mazura prawomocnym 
wyrokiem Sę.d.u Wojennego Do~7Ództwa Jednostek Yfoj
sko,zych na Srodkowym Wschodzie z czerwca 1945r. na 
2 lata więzienia i wydalenie z korpusu oficerskiego. 

Na podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1965r o 
nadaniu Radzie Ministrów prawa rozpoznawania i rozstrzygania wniosków osób, sk3za
nych przez sę.dy wojskowe, o zatarcie skazania /Dz.U.R.P.Nr.4 z 15(>5r.,poz.3/ uchvr~l~ 
się co następuje: 

.Art. 1. 

W uwzględnieniu wniosku .Aleksandra Mazura z 24 maja 1966r. zarzę.dza. się zatarcie 
skazania tegoż .Aleksandra Mazura prawomocnym wyrokiem Sę.du Wojennego Dov.6dzt,va 
Jednostek Wojskovzych na Srodkowym Wschodzie z czeruca 194-5r. za przekroczenie ,iladz~y 
z chęci zysku na karę więzionia przez 2 lata i wydalenie z korpusu oficerskiago. 
Wniosek tegoż .Aleksandra Mazura z tejże daty o przywrócenie mu stopnia kapitana po
zostawia się bez rozpoznania z braku co do tego uprawnienia • 

.Art. 2. 
Wobec nie posiadania przez Rzę.d R.P. aktów ,vojskovzych, zatrzymanych przez byłego 
Inspektora Generalnego Sil Zbrojnych w sierpniu 1954r., ściślejsze ustalenie oświad
czenia .Aleksandra Mazura co do ....zydanego na niego wyroku nie jest możliwe. Z uvmgi 
jednak na pisemne potwierdzenie powyższego oświadczenia przez kolegów .A.Mazura ze 
służby wojskowej - kBpitana .Antoniego Radziukiewicza z dnia 8 maja l966r. i major& 
Stefana Marescha z 5 maja 1Só6r. należy to oświadczenie uznać za zgodne z istotnym 
stanem rzeczy. 

.Art. 3 • 

.A.Mazur w swym podaniu vmosi o zatarcie skazania. Ponieważ z vzyżej przytoczonych da
nych wynika, że od ocThycia przez .A.Mazura kary więzienia upłynęło więcej, niż 10 lat, 
oraz iż zachowanie się skazanego po wyroku było nienaganne, przeto vmiosek o zatarcie 
skazania należało uznać za zasługuję.cy na uwzględnienie • 

.Art. 4. 

Następny wniosek .A.Mazura o przywrócenie mu stopnia kapitana należało z bralru w tym 
kierunku. upra,mienia pozostawić bez rozpoznania • 

.Art. 5. 

Wykonanie mm.eJszego rozporzę.dzenia porucza się VJ.nistrowi Obrony Narodowej w poro ... 
zumieniu z Ministrem Sprawiedliwości • 

.Art. 6. 

Rozporzę.dzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem vzydania go. 
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