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Przepisy .wprowadzająceKodeks Wojskowego Postępowania Karnegą. 

• Na podstawie ustawy .z dnia 3 stycznia 1945 r. o § 2. Jefeli oskarżony nie jest żołnierzem. prokurator 
• trybie wydawania ' dekretó~ z mocą ustawy '(Dz. u.R.P. przekazule go w tym celu sądowi powszechnemu. 

Nr l, pOz. I) Rada Ministrów postanawia, a 'Prezy- Art. 7 •. § ł. W razie umorzenia postępowania posta
dium . Krajowej Rady Narodowej zatwierdza. co na- nowreniem lub wyrokiem na podstawie art. 69 § 4 Ko-
stępuje: deksu Karnego Wojska Polskiego, jeżeli zachodzi po-" 

Ar.t. 1 • . Z dniem wejścia w życie Kodeksu Wojsko- ' trzeba umieszczenia oskarżonego w zakładzie WIcho
wego Postępowania Karnego tracą moc, z zastrzeżenia- . , wawczym, . prokurator wojskówy zwraca si~ do wła!
mi podanymi niżej, dotychczasowe przepisy, dotyczą- ciwej włądzy wojskowej o wydanie zarządzenia celem 
te wojskowego postępowania karnego. zwolnienia oskarżonego ze służby wojskewej · i przeka-

Art 2. Przepiey Kodeksu Wojskowego Postępowania unia gosą~owi powszechnemu dht zastosowania srad. 
Karnego stosuje się .do spraw wszczętych przed dniem ka wychowawczego. ' 
wejścia jego w życie, z zastrzeżeniami , wskazanymi § 2. Jeżeli oskarżony 'nie jest żołnierzem, ptekura~ 
niżej .w art. 3 j '4. '" tor przekazuje go w tym celu sądowi powszec;hnemu. 

Art. 3. Sprawy, wszczęte i prowadz:one według prze- Art. 8. Właściwość sądów wojskowych nie rozci~ .. 
się na przestępstwa, popełnione przed zaistnieniem o .. 

pisów dotychczasowych; uznaje się za · wszczęte i. pro- liczności uzasadniających tę- właściwość, o ile przepis ' 
, wadzone prawidł.wo, choćby nie odpowiadało to prze-

pisom Ko.leksu Wojskowego Postępowąnia Karnego. szczególny nie stanGwi inaczej . 
. - , , Art. 9. W czasie wojny lub powszechnej ' moltiliza~ 

Art. 4. Postęp.wanie wójskeweg9 organu wymiaru cji właściweść sądów wO}$kewych co do .541>. pedlega~ 
sprawiedliweści, wszczęte przed dniem wejścia w ży- jących im' w tym czasie. rozciąga ,się na zltrHnie popeł .. 
cie Kodeksu Wojskewego eostępowania Karnego, toczy qiene przed zaistnieniem ' tej właściwości. ' 
się do końca przed tym 'organem według przepisów , Art. 10. § 1. W cz;asie w.jny~łub powszeclUlej mo- . 
dotychczasowych. , hiłizacji pestępewaaie karne co do oseb, "'esai ... di' 

W razie je.ak uchyle.ia wyroku lub wz:nowie- ,w tym czasie właściweści sądów wofslewyi:h ..... i. 
nia postępewaaia, dal~e postępewanie toczy się we- J • eł' . Ii' . kL .•. ...Lo , ' . pop~e .. lO pep illonyc. y?:stęp .w/ ... ,...pcn zaWle:: 

' dług przepisów Kodeksu Wojskowego Postępewania sza Się do czasu ustalema okoh,uoSCJ, uzasa-"iającyeh 
KarlłC,e~. . - tę wł'uciweśc . 

. Alt. 5. Wyk ... e k".r, orzecz •.• ych przed ' dniem § 2. Z c.wilą .lea.bili!:acji osób, ~m.~ w 
wejścia wżyeie K..łek'su W'ejsbw~o POstfpewatHa § L za~zone w stosunb po nW!. ~aof. 
Kaneco. ocIJwwa się WegJhlg, przepisew tego kłMłeksu. karne meże ' by' uraorzo '. Ii .... .. IItk . , c ', ne, leze za " " 

Ari.· 6. § ,l. "fi' rame ~eaia posępewaua po- ~ej wa.gi. fł! wela. spNWCy jest "I .... skIt;. 
st .... elw1eóm lub wYiokiąn na pedQaMe art. 15 Ko- ki C2If'IlU ~_e alta sprawea SW'ł .w., w wejiłu 
.w:su Ka~ WojRa P.I~d~G, j~i zaohediti ,.tne- wykau.ł pęl"awę lub . przestał J.rć iii. ........ ata 
Ita "'«eUa e*Hi-oso w- za.kiłUlmie I~' S. i5~p ~~J prawaelM .... .., ...... ,.. 
Pl"oeurater W_OWł' zwraca się do wia6eiwej włathy stępslJYa w drecłEe postępowan~ ~;.., jut _. Lł.kc 
o Wydnie zarząaeaia celem wrueszci;enia oskadone- ' Ad.' 11; Z chiiem wejścia ~w iJrcie ,K.WBu WOj .. 
gQ Vi odpewiednim .zakładzie lilb o zwolnienie go ze sko~go . Postępo~ania ,Kame~o ~tyc~ ~o'~ł 
słuiby , wojskowej i przekazanie r09zinie lubwłliściwym WOJskOWI przestają by-c obroncanu w~. 0 " ire 
włachom-cmi.ln,m. • ' nie z:oataoll wpisani na list~ obrońców. , "f,OjJ"~' \ł 
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myśl a;i. 51 Kodeksu Wojskowego Postępowania Kar-
nego . . 

. '-. ' -

. Art. 12. W sprawach, podlegających właściwości są
dów wojskowych, do dochodzenia ' których powołane , są 
ustawami szczególnymi organa bezpieczeństwa Pllblicz- . 
Dego, ' prokurator wojskowy sprawuje nadzór nad pro
wadzeniem dochodzenia. Może on . udzielać wiążących . 
wskazówek prowa'c!zącemu dochodzeni~. . 

Art. i3. Z zachowaniem praw i obowiązków oficera 
61edciego postępowanie . przygotowawcze mbie prowa
dzić funkcjonariusZ' śledczy organu bezpieczeństwa pu-
,blic:znego. " , . 

Art. 14.D~kret niniejszy wchodti w życie z dniem 
jegoogłoszenia. . . ' , 

Art.IS. Wykonanie dekretu porucza się Ministrom: 
. Obrony Naro<lowej, SprawiedliwośCi, Bezpieczeństwa 

Pi\lblicznego j . Ac;lministracj-i Publicznej - każd~mu w 
z~kresie j,~go działania. 

_. 

Prezydent Krajo";'ej Rady N~rodowej : 
Bolesław ,Bierut, 

Prezes Rady, Ministrów: 
Edward-.Osó/;Jka-Morawski 

.' Minister Obrony Narodowej : 

Michał Żymierski 
Mar s zał ek Polski 

',Minister Sprawiedli~oścr: 
. Henryk $wiqtkowski -

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

Minister Administracji Publicźnej: 
Edward Ochab 
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DEIRET 
. a .dnia .23 czerwca: 1~4S r. 

Io4leka WojRowłlo ,e.łtpowaDia KarlM,~ . 
. N~ podstawie u!ltawy z dnia 3 .tycznia 1945 r. §.2. Ukaranie w drodze postępowania administracyj-

o trybie wydawania dekretów z moc, ustawy (Dz. nego, : dyscyplinarnego, I~b ho'J1olowegonie wyklucza 
U.R.P. Nr l, poz. I) Rada Ministrów pOstanawia,. postępowania, karnego, 
Prezydium' Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co Art. 8. Osoby, w stosunku do których za~dło pra-

womocne 0lJeczenie~ kończące postępowanie sądu pow
uećhnego Tub . wojskowego, nie ' mogą . być 'pociągnięte 
ponownie do odpowiedzialnQści karnej' za czyny objęte 

następuje: -
DZIAŁ L 

Pne,isy OIólne ~ 

Art. I. Postępowanie .·karne w sprawach o prze
stępstwa, ~ależące do właściwosci sądów, wojskowych, 

-odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu: 
. . ," " . Art. 2. § I. Sąd WOjskowy wszczyna postępowame 

na . żądanie uprawnionego oskarżyciela publicznego. 
. - § 2. Oskarżyciel publiczny powinien wyjednać 7.e
zwolenie na ściganie określonej osoby, jeżeli zezwole-
nia takiego wymaga szczególny pnepis' prawa. . 

Art. 3. Sędziowie orzekają na mocy przekonania, 
opartego n<ł swobodnej ocenię dowodów~ kierując się 
poczuciem praworządności demok~atycznej . -

Art. ·4. Sąd \VojsTowy to'zstrzyga samodzielnie ws~el
. ki~ ,zagadnienia prawne, powstałe w ·· toku postępowa
.nia, i nie jest związany orzeczeniem innego sądu lub 
urzędu, o. ile przepis szczegÓlny nie stanowi inaczej. 

tiro órzeczeJliem. ' . 
Art. ·9. § I. Postępowanie karne zawiesia się w 

pnypadku dłuższej nieobecności ' oskar.żonego lub je
go choroby, uniemożliwiającej ' dalsze prowadzenie spra-
wy. 'Dowody należy zebrać i zabezpieczyć. ~ . 

§ 2. W stosunku do osób, które uchylają się od wy
miam aprawiedliwoś,ci, postępowanie może byc. zawie
szone. 

'§ 3. Postępowanie z~wiesza władza uprawniona do 
umorzenia postępowania. 

Art. 10. Sąd wojskowy lub prokurator wojsko~ 
mogą . odmówić wszczęcia postępowa!lia karnego', a 

' wsz~zęte umorzyć na warunkach ' pnewidzianych w Ko
deksie Karnym . Wojskowym, 

Art. 11. § I. Z oskarżonymi, świadkami, biegłyrpi 

Art.. 5. Wszystkie ' władze ' i organa, powołane do . 
udziału w,· sClganiu przestępstw, mają obowiązek \ . 
uwzględniania zarówno okoliczności przemawiających 
za oskarżonym; jak i , pl'zeciw niemu. 

i innymi powołanymi w sprawie osoban:ti,. nie' ",ładający
mi językiem polskim, sąd Olaż o~ana; prowadzące do

. chodzenie lub śledztwo. porozumiewają się w ich języku 
oj Cl.ystym , w razie potrzeby za pom'ocę tłumacza. ' 

§ 2. . Orzeczenia-- i akt oskarżenia należy mi żądanie , 
oskarżonego ogłaszać mu lub doręczat w pn'ekładzie 
na j~zyk ojCZysty: o ile oskarżony ni'e włada j~zykiem 
polskim . 

Art. 6. Nie można ~mówić wszczęcia postępowa- 
nia lub umo{zyć wszczęte postępowanie z powodu nie-

. ja sności lub sprzeczności przepis6w . prawa. , 

. Art. 7: § I. Nie 'wszczYna~ się ' postępowania, a 
WSZCZlCte umana si~ -w razie: . 

a) śmierci O!karżonego, z wyjątkiem przypadku 
przewidzianego wart. 286 niniejs7:ego ' kodeksu: 

b). pnedawnienia lub . . ' . 
c) innej okolicznoiei wyłlt~zają(ej ścipnie. 

§, 3. Wszelkie,go rodzaju oświadczenia ' mogą być 
składane przez bior'/łce udział w sprawie osoby w ich ' 

, ojczystym j~zyku, j"żeli . osoby te nie władąj, j~zykiem 
, polskim. 

Art. 12. § ł. Pozbawienie wólDOŚ~i osoby, pod}ęga
jęcej właściwości lądów wojskowych, Dalt~puje w wa
runkach określonych w niniejszym kodek.i •• . 

./ 

/ 




