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DEKRET PREZYDENTA RZECZ'YPOSPOLITE.J 

Z DNIA 30 LISTOPADA 1939 R. 

o odpowiedzialności oticer6w za działalność w czasl.e 'kampanii wojennej 1939 r. 

Na. podstawie art. 63 ust. (1) ustawy konsty
tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. I. 

(1) Dla rozpatrywania. za.rzutów, stawianych ofi
cerom w związku z ich działa.lności!ł w czasie kampanii 
wojennej 1939 r., w szozególnoRci zaś zarzutów 
opuszczenia swej jednostki, za.niedbania obowiązków 
dowódcy, zaprzepaszczenia sprzętu wojermego, przy
właszczenia mienia. państwowego, - oraz dla ustala
nia w tym zakresie stopnia ich odpowiedzialności, 
tworzy się Wojskowy Trybunał Orzekający. 

(2) Wojskowy Trybunał Oneka.ją.cy na.zywany 
będzie w dalszych pl'?,episach ninieja-z.ego dekretu 
,.Trybunałem". 

Art. 2. 

(1) Trybunał składa się z przewodnic7.ą.cego, 
zastępcy przewodniczącego oraz sześciu członków 
i trzech zastępców. 

(2) Trybunał ma swą, siedzibę w miejscu pobytu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych . 

Art. 3. 

{ 1) Przewodniczą,cego Try buna.lu ora.z jego za
stępcę powołuje Minister Spraw Wojskowych z 
pośród oficerów korpusu generałów, pozostałych zaś 
członków Trybunału z pośród oficerów sztabowych. 

{2) W skład Trybunału moie wchodzi6 tylko 
oficer pozostający w czynnej służbie wojskowej. 

Art. 4. 

Ozłonkowie Trybunału sprawuj!ł ten urząd honoro
wo, niezależnie od swych właściwych czynności 
służbowych. 

Art. 5. 

(1) Trybunał orzeka. -w składzie prz.ewodniczącego 
lub jego zastępcy i dwooh losem wybranych członków . 

(2) Jeżeli członek Trybunału nie moie pełnić 
swych czynności, w miejsce jego wstępuje zastępca, 
najstarszy stopniem, starszeństwem i kolejności!ł, 

(3) Decyz.je Trybunału zapadaj~ w postaci orze
czeń. 
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Art. 6. 

W postępowaniu przed Trybunałem stosuje się 
odpowiednio przepisy statutu oficerskich aą.dów 
honorowych, jeżeli dekret nimejszy nie eta.nowi 
inaczej. 

Art. 7. 

(1) Wszczęcie post.ępowa.nia. pned Trybuna.łem
za� przewodniczą.cy na podstawie zlecenia. 
Ministra. �praw Wojskowych lub na prośbę zain
teresowanego oficera., zlecając przeprowadzenie post.ę
powa.nia, przygotowawczego wyz.na.ozonemu przez 
siebie członkowi Trybunału. 

(2) Prowadzą.cemu postępowa.nie członkowi Try
buna,łu przysługują. w za.kresie przedsiębranych 
czynności uprawnienia wojskowego sędziego honoro
wego. 

Postępowa.nie przygotowawcze jest tajne. 

Art. 8. 

(1) Oficer, którego sprawa. jest przedmiotem
post.ępowa.n.ia. przed Trybunałem, winien złożyć 
odpowiednie spra.wozda.n.ie na. piśmie. W miarę 
potrreby i możliwości na.leży go wezwa.6 w celu 
oeo hist.ego przesłuchania. 

(2) Niezłożenie apra.wozda.nia W2ględnie niesta
wiennictwo nie wstn;ymuje post.ępowa.nia.. 

Art. 9. 

Po ukończeniu post.ępowa.nia. przygotowawczego 
członek Trybunału., prowadzący je, ujmuje jego 
wyniki w formę referatu, zawie.ra.jącego ustalenie 
eta.nu faktycznego, i pnedsta.wia. przewodniczą.cemu 
Trybuna.lu. 

Art. IO. 

Przewodniczą.cy po za,pozna.niu się z treścią 
referatu bądź zwra.oa. sprawę prowadzą.cemu post.ę
powa.nie przygotowawcze członkowi Trybunału w 
oelu uzupełnienia. post.ępowa.nia., bl\(lź też z&rządza. 
przeprowadzenie rozprawy. 

Art. Il. 

Stawiennictwo na rozprawę oficera., którego sprawa. 
ma, by6 .rozpa.trywa.na., nie jest obowią.zkowe, chyba., 
ie Trybuna.I posta.nowi inaczej. Niestawienie się 
wezwanego na. rozprawę oficera nie wstrzymuje 
post.ępowa.nia.. 

Art. 12. 

(1) Rozprawę rozpoczyna, referat członka. Trybu
na.lu, który prowadził post.ępowa.n.ie przygotowawcze.

(2) Rozprawa. jest tajna.

Art. IS. 

Po przeprowadzeniu rozprawy Trybunał wyda.je 
orzeczenie, które jest osta.t.ecżne. 

Art. 14:. 

W orzeczeniu Trybuna.ł postanawia,: 
a.) u wolni6 za.intereeowa.nego od eta.wianych mu 

zarzutów, a.Ibo 

b) wstrzymać postępowa.nie i przekaza.6 sprawę
właściwym władzom sądowym z uwagi na. to,
że w azyna.eh, będących przedmiotem post.ępo
wa.ni&, mieszczą, się znamiona, przest.ępstwa.,
albo

c) wstnyma.6 postępowa.nie i pneka.za.6 sprawę
wł&ściwemu oficerskiemu sądowi honorowemu,
jeżeli czyn eta.nowi na.ruszenie honoru ofi
cerskiego, a.Ibo

d) uzna.6, że da.ny oficer nie może ze względu na,
charakter udowodnionych mu czynów lub
za.niedbań pełni6 czynnej służby wojskowej.

Art. 16. 

Sprawy karne i honorowe, wszczęte w nast.ępstwie 
orzeczenia. Trybuna.lu (art. 14 lit. b) i c) ) pnesyła. 
się po za.kończeniu Trybuna.łowi do dalszego post.ępo
wa.nia.. 

Art. 16. 

Wykonanie dekretu niniejszego powierza. się Mini
strowi Spraw Wojskowych. 

Art. 17. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło-, 
szenia.. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław .Raczkiewi.cz 

Prezes Ra.dy Ministrów 
i Minister Spraw Wojskowych: Sikhr8/d 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni „Pole.ka. we Francji" w Pa.ryiu. 

Cena numeru niniejszego l fr. fr. 

Pocz.�wezy od 1 stycznia 1940 l'. moina prenuroerowa.6 i nabywać poszczególne numery ,',In:ienni.ke. Usta.w Rz.eozy-
poapolitej Polskiej" w Księgarni Polskiej w Pe.ryżu (Libr&irie Polona.i.8e a. Pe.rie) 123 Bd. St. Germain Pa.ris VI. 

Prenumerata kwa.rtaJ.na wynoai: 20 fr. fr. 
Z prz.esyłk4 pocztowi\ we Francji: 23 fr. fr. 
Z pneeylką pocztowi\ za.gra.nicę: 28 fr. fr. 

Cena. prenumera.ty jest traktowane. zaliczkowo i w rat.ie większych obj�'°i poszczególnych numerów może byó 
odpowiednio podwyiazona.. 


