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§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu w czasie 
wojny, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 
albo karze śmierci. 

Art. 119. § 1. Lołnierz, który czyni przygotowania 
do popełnienia przestępstwa określonego wart. 116 lub 
wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu pOI1ełnienia 
przestępstwa określonego wart. 116, 117 lub 11a, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub karze skierowa
n ia do oddziału karnego. 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu w cZdsje 
wojny, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lal 2 . . 

Art. 120. § 1. Lołnierz, który maj ąc wiarygodną 
wiadomość o przestępstwie określonym wart. 11 6 nie 
zawiadamia o tym władzy wojskowej, 

podlega karze więzienia do lat 2 lub ka~ze skie ro
wania do oddziału karnego. 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu w cza3ie 
wojny, 

podlega karze więzienia od roku do lat 5. 

Art. 121. § 1. Kto będąc obowiązany· do slu 'żuy 

wojskowej nie zgłasza się do odbywania tej służby we 
właściwym czasie i miejscu, 

podlega karze więzienia do lat 2. 

I 
. § 2. ' Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu w czasie 

mobilizacji lub wojny, 
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 2. 

Art. 122. § t. Kto będąc obowiązany do służby 
woj~kowej nie zgłasza się do odbywania tej sł'.lżby w za
miarze dłuższego lub trwałego uchylenia się od n iej, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu w czasie 
mobilizacji lub wojny, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 
albo karze śmierci. 

Art. 140. § 1. Lołnierz, który przekracza lub nadu-
żywa swej władzy, wykorzystuje swoj e stanowisko albo 
nie dopełnia obowiązku służbowego, jeżeli to wywołało 
lub mogło wywołać szkodliwe następstw'a, 

podlega karze więzienia. 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu w czasie 
wojny, 

podlega karze więz ienia na czas nie k rótszy od lat 5 
albo karze śmierci . " 

2) Uchyla się art. 123, 124, 141 , 142 i 143. 

"-
3) Tytuł rozdziału XXI otrzymuje brzmienie: "Wojsko

we przestępstwa służbowe" . ' 

, 
Art. 2. 1. Okresu odbywania kary skierowania do 

oddziału karnego nie zalicza się do okresu odbywcm:a 
zasadniczej służby wojskowej lub ćwiczeń wojskowych. 

z: Jeżeli skazany w czasie odbywania kary w od
dziale karnym wyróżnił się sumienną służbą i nie na
gannym zachowaniem się, dowo,ica okrę~"U wojskowego 
(dowódca równorzędny) może n a wniosek do wódc y od
działu kornego zaliczyć w całości lub w części okres 
odbywania kary w oddziale karnym do okresu zasadni 
czej służby wojskowej lub ćwiczeń wojskowych . 

Art. 3. Uchyla się art. 94 pkt l ustawy z dn ia 4 lu
tego 1950 r. o powszechnym obowiązk u wOj!;kowym 
(Dz. U, z 1950 r, Nr 6, poz. 46 i z 1951 r. Nr 22, poz. 172) . 
a pkt 2 i 3 otrzymują numerację l i 2. 

Art. .4. Wykonanie dekretu porucza się tvIinLtrom: 
Obrony Ńarodowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Spra
wiedliwości oraz Prokuratorowi Generalnemu Poiskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 5. Dekr;et wchodzi w życie z dnieth ogtos'lenii'; 

Przewodniczący Rady Państwa: A. ZawadzkI 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki 
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DEKRET 

z dnia 13 maja 1953 r. 

o zmianie niektórych przepisów kodeksu wojskowego postępowania karnego, 

Art. t. W dekrecie z dnia 23 czerwca 1945 r. - ko
deks wojskowego postępowania k a rnego (Dz. U. Nr 36, 
poz. 216, z 1947 r. Nr 65, poz. 390 i z 1951 r. Nr 47, 
poz. 342) wprowadza się następujące zmiany: 

11 art. 35 § 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 35. § I. Wykonanie kary porządkowej zarząd .. a 
sąd lub prokurator wojsk~wy zależ ni e od teao kŁa 

karę wymierzył.", 
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2) wart. 48 § 1 i § 2 oraz wart. 49 skreśla się wyraz 
"woj skowego" ; 

3) art. 50-52 otrzymują brzmienie: 

"Art. 50. § 1. Obrońcą może być osoba wpisana na 
. listę obrońców woj skowych. 

§ 2. Na listę obrońców wojskowych może być wpi
sany: 

a) adwokat, 

b) samodzielny pracownik nauki w zakr2sie nal\k 
prawniczych, 

e) osoba, która zajmowała co najmniej przez 3 lata 
stanowisko oficera służby sprawiedliwości. 

§ 3. Na listę obrońców w oj skowyeh można wpi!':ać 
: tylko osobę, która daje rękojmię należytego Nykon Jwa
, pia obowiązków obrońcy wojskowego. 

§ 4.Vłpis na listę obrońców wojskowych zarządza 
Szef Zarządu Sądownictwa Wojskowego na prośbę oso
by ubiegającej się o wpis; adwokata można wpis:lć na 

, \istę obrońców wojskowych również z urzędu. 

§ 5. W sprawie, w które j żaden z oskarżonych nie 
jest żołnierzem, obrońcą może być również adwokat 
nie będący obrońcą wojskowym, chyba że przewodniczą
cy sądu uzna, iż wzgląd na bezpieczeństwo Państwa na 
to nie pozwala. 

§ 6. W sprawie, w której oskarżonym jest żołnierz, 
"rzewodniczący ' sądu może dopuścić lub wyzna<:;zy,~ w 
~harakterze obrońcy adwokata nie będącego obrOJlcą 
wojskowym, jeżeli wybór lub wyznaczenie obrońcy s~o
~ród obrońców wojskowych napotyka na trudnoś.:i. , 

§ 7. Jeżeli wybór lub wyznaczenie obrońcy stosow
nie do przepisów pop'rzedzaj ących napot.yka na trudności , 
przewodniczący sądu może dopuścić do udziału w spra

' wie w charakte rze obrOJlcy oficera lub generąła w czyn-
pej służbie wojskowej. 

§ 8. Zołnierzami w "rozumieniu § 5 i § 6 są osoby 
określone wart. 76 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego . 

Art. 51. § 1. Obrońcę w ojskowego skreśla się z listy 
obrońców wojskowych w przypadku: 

a) śmierci, 

b) utraty praw publicznych, obywate lskich praw ho
norowych lub prawa wykonywania zawodu, 

c) braku wymagań określonych wart. 50 § 2 lub § 3, 

d) na prośpę obrońcy wojskowego, który n ie j est 
adwokatem. 

§ 2. Obrońcę wojskowego można skreślić z listy 
.: obrońców wojskowych, j eżeli nie wykonuje swych obo
:~iązków co najmniej przez okres jednego roku; obrOlica 

wojskowy, który jest adwokatem, może być rówmez na 
swoj ą prośbę skreślony z listy obrońców 'Noj skowych. 

§ 3. Obrońcę wojskowego można tymczasowo za
wiesić w p rawie wykonywania obowiązków obro l'l cy woj
skowego w razie wszczęci a przeciwko n iemu p05t~powa

nia karnego lub dyscyplinarnego . 

§ 4. Skreślenie z listy obrońcó,,' wojskowych i za
wieszenie w prawie wykonywania obowiązków obrOJ'Ky 
wojskowego zarządza Szef Zarządu Sądownictwa 'Ncj
skowego. 

Art. 52. § 1. Od zarządzenia w sprawie odmowy wp'su 
na listę obrOI1ców wojskowych, skreślenia z tej listy lub 
ziilwieszen.ia w prawie wykonywania obowiązków obr0I1-
cy wojsko'Nego służy zainteresowanemu odwołanie do 
Ministra Obrony Narodowej . 

§ 2. Odwołanie wnosi się na plsmie do Szefa Za
rządu Sądownictwa Wojskowego w ciągu 14 dni cd za
wiadomienia o wydanym zarządzeniu; wniesienie odwo
łan i a n ie wstrzymuje wykonania zarządzenia."; 

4) wart. 54 wyraz "Kierownik" zastępuje się wyrazem 
"Przewodniczący" oraz skreśla się wyrazy: "w jednej 
instancji" ; 

5) wart. 57 skreśla się wyraz "wojsk owemu"; 

6) w art. 185 § 3 skreśla się wyraz "wojskowego"; 

7) w art. 228 doda je się § 4 w ne.stępuj ącym brzmieniu: 
,,§ 4. Na postanowienie !iądu w sprawie przeprow '1-
dzenia albo uzupełnienia dochodzenia lub śledzt wa 

służy prokuratorowi zażalenie " ; 

8) art. 260 § 2 i art. 284 § 1 otrzymują brzmienie: 

"Art. 260. § 2. Orzeczenia Najwyższego Sądu W oj
skowego jako sądu pierwszej instancji pod: egają re wizji 
w trybie nadzoru sądowego zgodnie z przepisa mi dzia
łu X. 

Art. 284. § 1. Wznowien ie postępowania , zakoI1czo
r ~go prawom ocnym orzeczeniem sądu wojskowego, mo
że nastąpić tylko wtedy, gdy: 

a) wyjdzie na jaw, że orzeczenie wydano pod wpły
wem fałszywego zeznania świadka, biegłego hl b 
tłumacza, sfałszowanego dokumentu lub dowodu 
r zeczowego albo przekupstwa, 

b) po wydaniu orzeczenia ujawnią się n owe fakty 
lub dowody, nieznane przedtem sądo wi , stwier
dzają-Ce winę uniewinnionego albo że skazany 
jest niewinny lu b że skazano go za inne przes tE;p- -
stwo niż to, które popełnił." ; 

9) art. 285 u chyla się; 

10) \V art. 286 § 1 po wyrazach : ' "bracia i sios try" skreś la 
się wyrazy: "a także", po wyrazach zaś "właściwy 
dowód ca " dodaje się wyrazy: "a także zw i ązel<. za

. wodovly lub inna organ izacja społeczna, które j c~łc n
kiem jest lub był likazany."; 
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11) art. 288 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 288. Wniosek o wznowj(>nie postępo'Nania skła
da się prokuratorowi wojskowemu wła<iciwemu dla 
sądu wojskowego, który orzekł w pierwszej ll1stancj i; 
prokurator woj~kowy w miarę potrzeby przepro'Na
dza dochodzenie, a następnie przedkłada sprawę wraz 
ze swym wnioskiem Najwyższemu Sądowi Wojsko
wemu."; 

12) wart. 291 dotychczasową treść oznacza się jako § 
i dodaje się § 2 i § 3 w następującym brzmieniu: 

,,§ 2. Sąd nie może rów:nież orzec kary większej niż 
ta, na którą poprzednio skazano, jeżeli wznowienie 
postępowania na niekorzyść skazanego z powodu 
ujawnienia nowych okoliczności określonych wart. 
284 § l lit. b) nastąpiło po upłyv.- ie pięciu lat od 
uprawomocnienia się wyroku. 

§ 3. W sprawach zakończonych orzeczeniem unie
winniającym lub umarzającym sąd stwierdzając winę 
oskarżonego nie wymierza kary, jeżeli wznowienie 
postępowania nastąpiło z przyczyn i po upływie ter
minu określonego W § 2."; 

-13) art. 308 § l, a r t. 309 - 311 
brzmienie: 

313 § otrzymują 

"Art. 308. § 1. Najwyższy Sąd Wojskowy w związ
ku ze złożeniem wniosku rewizyjnego lub wniosku o 
wznowienie postępowania na korzyść skazanego może 

wstrzymać wykonanie kary do czasu rozpozn:mia, spra
wy; odmowa wstrzymania nie wymaga uzasadnienia. 

Art. 309. § 1. Wykonanie kary może być odroczone 
lub przerwane: 

a) w razie choroby skazanego, uniemożliwiającej 

wykonanie wymierzonej kary, do czasu' wyzdro
wienia, 

b) w razie C1ązy kobiety, uniemożliwiającej wyko
nanie wymierzonej kary, do upływu trzech mie
sięcy od rozwiązania, 

c) jeżeli interes Państwa lub istotne wzgh~dy spo
łeczne tego wymagają. 

§ 2. Odroczenia lub przerwy udziela na posiedzeniu 
niejawnym sąd wojskowy po wysłuchaniu wniosku pro
Iduratora wojskowego; na postal1t::Jwienie w tym przed
~iocie prokuratorowi wojskowemu służy zaż::llenie. 

§ 3. Na wniosek prokuratora wojskowego lub po 
wysłuchaniu jego wniosku sąd wojskowy może w 'i ażdej 

chwili odwołać udzielone odroczen ie lub przerwę; odwo
łanie odroczenia lub przerwy nie wymaga uzasadnienia. 

Art. 310. § 1. Przewodniczący sądu wojskowego, 
który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, kieruje je 
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do wykonania niezwłocznie po upra womocnien iu się, 
przesyłając oąpis sentencji orzeczenia z ozna czenie;n 
daty j ego prawomocności organom adminLtracji więzien
nej, właściwym przełożonym wojskowym, org::lnom bez
pieczeństwa publicznego oraz innym organom 'lub za
kładom powołanym do wykonania orzeczenia, a także 
właściwemu prokuratorowi wojskowemu. 

§ 2. O rozpoczęciu i zakończeniu kary pozbawienia 
wolności oraz o wykonaniu kar innego rodzaju organy 
~dministracji więziennej lub inne organy wykonujące 
orzeczenie zawiadamiają sąd. 

Art. 311. Prokurator wojskowy sprawnje nadzór 
nad prawidłowym wykonaniem orzeczenia. 

Art. 313. § 1. Wszelkie wątpliwości co do wykona
nia orzeczeń, a w szczególności co do obliczenia kary, 
rozstrzyga sąd lub organ, który wydał orzeczenie l'.{ 

pierwszej instancji."; 

14) art. 316 uchyla się; 

15) art: 317 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 317. Kary pozbawieni~ wolności wykonuje It ip, 
w zakładach karnych.";. 

16) art. 319 uchyla się; 

17) art . .320, 321, 322 § 2 i 323 otrzymują brzmienie: 

"Art. 320. Przewodniczący sądu lub prokurator woj
skowy zależnie od tego, kto karę wymierzył, zwraca się 
do właściwego organu o ściągnięcie w' trybie egzekucji 
administracyjnej grzywny, opłaty, kosztów i kary pie
męznej, których ukarany w oznaczonym terminie dobro- . 
wolnie nie zapłacił. 

Art. 321. § 1. W razie niemożności ściągnięcia w ca
łości lub w części grzywny, opłaty, kosztów i kary pie
n~ęż~ej z majątku ukaranego, organ powołany do ściąg
męCla sporządza o tym protokół i przedstawia go sqdowi 
lub prokuratorowi, który zwrócił się o ściągniGcie. 

§ 2. W przypadku wymienionym w § l sąd wojsko
wy, jeżeli uważa prowadzenie dalszej egzekucji za n 'e
celowe, wydaje na posiedzeniu niejawnym, po wysłu
chaniu wniosku prokuratora, postanowienie Co do za
stępczej kary pozbawienia wolności, o ile jej nie oZl1a~ 
czono w orzeczeniu; jeżeli kara zastępcza została w orze
czeniu oznaczona, sąd wojskowy zarządza jej wykonanie. 

§ 3. Na prośbę ukaranego przewodniczący sądu 
wojskowego może odroczyć ściągnięcie grzywny, opłaty, 
kosztów lub kary pieniężnej albo rozłożyć je na raty. 
j eżeli natychmiastowe ich ściągnięcie pociągnęłoby dla 
ukaranego lub jego rodziny skutki zbyt ciężkie . 

§ 4. W czasie wojny sąd wojskowy może po wy
słuchaniu wniosku prokuratora ~ojskowego odroczy t 
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ściągnięcie grzywny, opłaty, kosztów lub kary pienięż
nej do czasu zakończenia działań wojennych. 

§ 5. Przepisy §§ 2 - 4 stosuje się do kar pielllęz
nych, nałożonych przez prokuratora wojskoweuo, z tym 
że postanowienia i ' zarządzenia wymienione w tych prz~
[lisach wydaje prokurator wojskowy. 

Art. 322. § 2. Przewodniczący sądu wojsk'rwego za
wiadamia właściwe organy o degradacji i utracie praw 
wymienionych w § 1. 

Art. 323. O wykonanie przepadku mienia, przed:rnio
tów majątk.owych, przedmiotów pochodzących z prze
stępstwa i narzędzi przestępstwa oraz 0 _ wykonanie obo
wiązku pokrycia szkody, nie wykonanych dobrowolnie 
;Jfzez skazanego lub których nie można wykonać hezpo
średnio, przewodniczący sądu wojskowego zwraca się do 
właściwego organu celem wykona!1.ia orzeczenia w try
bie przepisów o przepadku mienia albo w trybie egzeku
cji administracyjnej.". ... 

Art. 2. W dekrecie z dnia 23 czerwca 1945 r. prze
pisy wprowadzające kodeks wojskowego postępowania 

karnego (Dz. U. z 1945 r. Nr 36, poz. 215 i z 1950 r. Nr 38, 
poz. 348) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

"Art. 6. W sprawach należących do właściwo3 ci 

sądów wojskowych stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 79 - 82 i art. 85 kodeksu karnego z 1:J:12 r. 

Art. 7. W razie umorzenia postępowania w sto
sunku do nieletniego na podstawie art. 69 § 4 Kode
ksu Karnego Wojska Polskiego, sąd lub prokurator 
wojskowy, zależnie od tego, kto sprawę umorzy~, mo
że zwrócić się do właściwego sądu powszechnego o 
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zastosowanie środka wychowawczego określonego w 
art. 69 § 2 kodeksu karnego z 1932 r."; 

2) art. 9 uchyla się. 

Art. 3. W art. 9 dekretu 
1947 r. o przepadku majątku 

poz. 390 i z 1949 r. Nr 25, poz. 
zastępuje się \'lyrazem "Sąd", 

z dnia 22 pał(hierni.ka 

(Dz. U. z 1947 r. Nr oS, 
179) wyraz "Prokura tor" 

Art. 4. Wpisy na listę obrońców wojskowych doko
nane przed dniem wejścia w życie dekretu zachCJwują 

ważnosc do dnia 30 września 1953 r. Dotvchczasowi 
obrońcy wojskowi powinni . uzyskać ponow~y wpis na 
listę obrońc?w wojskowych. 

Art. 5. Upoważnia się M inistra Obrony Narodowej 
do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw jednolitego teks tu ko
deksu wojskowego postępowania karnego oraz przepisów 
wprowadzających kodeks wojskowego postępowa nia kilr
n~go z uwzględnieniem zmian., wynikających z p rzepisów 
ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, 
z zastosowaniem ciągłej numeracji działów, rozdziałów, 

artykułów i paragrafów. 

Art. 6. Wykonanie dekretu porucza się Minis t -orn: 
Obrony Narodowej, Sprawiedliwości , Bezpieczellst wa 
Publicznego i Prokuratorowi Generalnemu Polskie j Rze
czypospolitej Ludowej . 

Art. 1. Dekret wchodzi w życie z upływem miesiąca 
od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzili 

Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 maja 1953 r. 

" w sprawie zmiany granic powiatów aleksandrowskiego w ·województwie bydgoskim i kolskiego w województwie 
poznańskim. 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego 
Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Z gminy Czamanin w powiecie aleksandrow
!'kim, województwie bydgoskim wyłącza się gromadę Ja
.Iowice i włącza się ją do gminy Lubotyń w powiecie kol
'>kim, województwie poznańskim. 

/ 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze-' 
sowi Rady Ministrów, . 

§ 3. RozI1orządzenie wchodzi w życie z dniem l lip
ca 1953 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. H. Minc 


