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OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 24 czerwca 195} r. 

o ogłoszeniu jednolitego tekstu Kodeksu Wojsl~owego Postępowania Karnego. 

Na podstilwie art. 5 dekretu z dnia 13 maja 1953 r. 
lo zmianie niektórych przepisów kodeksu wojskowego po
stępowania karnego (Dz. U. Nr 27, poz. 105) ogłasza się 
w załączniku do obwieszczenia niniejszego jednolity 
t ekst Kodeksu 'Wojskowego Postępowania Karnego z 

[
dnia 23 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1945 r. Nr 36, poz. 216, 
z 1950 r. Nr 36, poz. 335, z 1951 r. Nr 47, poz. 342 i z 
1953 r. Nr 27, poz. 105) z uwzględnieniem zmian wynika

I j ących z przepIsowogłoszonych przed dniem wydania 

I
j ednolitegO tekstu i z zastosowaniem ciągłej' numeracji 
działów, rozdzialów, artykulów i paragrafóvf. 

Podany w załączniku do niniejszego o llw,eszczenia 
jednolity tekst Kodeksu Wojskowego Postępowania Kar
nego nie obejmuje przepisu art. 324 dekretu z dnia 23 
czerwca 1945 r. - Kodeks Wojskowego Postępowania 

Karnego (Dz. U. Nr 36, poz. 21 6). który stanowi : 

"Art. 324. Kodeks niniejszy wchodzi w życie z dniem 
jego ogłoszenia". 

Podany w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity 
pbowiązuje z dniem ogłoszeni a . 

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowshi 
Marszałek Polski 

Załącznik d o obwieszczen ia Ministra 
Obrony Na r odowe j z dnia 24 czerw
ca 1953 r. (poz. 1531. 

KODEKS WOJSKOWEGO POSTĘPOWANIA KARNEGO 

DZIAŁ L 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. Postępowanie karne w sprawach o prz estę p
stwa, na leżące do wł3ściwośc i sądów wojskowych, odby
wa się wedłuIJ przepisów niniejszego kode:\.su. 

A r t. 2. § 1. Sąd wojskowy wszczyna postępowanie 
na żądanie uprawnionego oskarżyc i el a publicznego, 

§ 2. Oskarży ci e l publiczny powi.nie n wyjednać ze
zwolenie na ścigani e określone j osoby, jeżeli zezwolenia 
tak iego wymaga szczególny przepis prawa. 

Art. 3. Sędziowie orzekają na mocy przekonania , 
opartego na swobodnej ocenie dowodów, kierując się 

p oczuciem praworządności demokr:1tycznej. 

Art. 4. Sąd wojskowy rozstrzyg3. samodzieln ie wsze!- , 
kie zagadnienia prawne, powstałe w toku postępowania, 
i nie jest związany orzeczeniem innego sądu lub urzędu, 
o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 

Art. 5. Wszystkie władze i organa, powola ne do 
udziału w sClganiu przestępstw, mają obowiązek 

uwzględniania zarówno okoliczności przemawiających za 
oskarżonym, jak i przeciw niemu. 

Art. 6. Nie można odmówić wszczęcia postępowa
nia lub umorzyć wszczętego postępowan i a z powodu nie
jasności lu b sprzeczności przepisów prawa. 

Art. 1. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczę
te umarza się w razie: 

a) ś mierci oskarżonego, z wyjątkiem przypadku prze-
widzianego wart. 285 niniejszego kodek.su, 

b) przedawnienia lub 
cj innej okoliczności wyłączającej ściganie. 

§ 2. Ukaranie w drodze postępowania administra
cyj nego, d yscyplina mego lub honorowego nie wykI u

. cza postępowania karnego. 

Art. 8. Osoby, w s tosunku do 'których zapadło pra
womocne orzeczenie, kończące postępowanie sądu po: 
wszechnego lub wojskowego, nie mogą być pociągnięte 



Dziennik Ustaw Nr 36 - 252 Poz. 153 

ponownie do odpowiedzialności karnej za czyny obj ęte 

tym orzeczeniem. 

Art. 9. § 1. Postępowanie karne zawiesza s i ę w przy
padku dłuższ ej nieobecności oskarżonego lub jego cho
roby, uniemożliwiającej dalsze prowadzenie sprawy. Do
wody należy zebrać i zabezpie czyć. 

§ 2. W stosunku do osób, które uchylają się od 
wymiaru sp rawiedliwoś ci , pos tępowanie może być zaw ~e

szone . 

§ 3. Postępowanie zawiesza władza upra,\'niona do 
umorzenia postępowania . 

Art. 10. Sąd woj skowy lub prokurator wojskowy mo
gą odmówić wszcz ęcia postępowania karnego , a wszc zę te 

umorzyć na w a runka ch przewidzianych w Kodeksie Ka r
nym Wojska Polskiego. 

Art. 11. § 1. Z o skarżonymi, św iadkami, bi egłymi 
i innymi powołanymi w sprawie osobami. nie władaj ą

cymi j ęzykiem polskim, s ąd oraz organa , prowadzć;c e do
chodzenie lub ślec'ł.z two, porozumiewają s i ę w ich jęZyhl 
ojczystym, w razie potrzeby za pomocą tłumacza. 

§ 2. O rzeczenia i akt oskarżeni a należy na żądanie 
oskarżonego ogłaszać mu lub doręcza ć w przekładzie na 
język ojczysty, o ile oskarżony nie włada językiem pol
skim. 

§ 3. Wszelkiego rodzaju oświadczeni a mogą być 
składane przez biorące udział w sprawie osoby w ich 
ojczystym języku, j eżeli osoby te nie władają j ęzykiem 

polskim. 

Art. 12. § 1. Pożbawienie wolności osoby, podlega
j ącej właściwości sądów wojskowych, następuj e w wa
runkach określonych w niniejszym kodeksie. 

§ 2. Czuwanie nad przestrzeganiem powyższego prze
p.isu należy do prokuratora wojskowego. 

§ 3. Każdy sędzia wojskowy i prokurator wojskowy, 
stwierdziwszy na terenie swego urzędowania fakt bez
prawnego pozbawienia wolności osoby, podl egającej wła

ściwości sądów wojskowych, obowiązany jest za rządzić 
jej zwolnienie. 

Art. 13. § 1. Nadzór nad działalnością wojskowych 
organów, powołanych do ścigania przestępstw, sprawują 
prokuratorowie wojskowi. 

§ 2. Dowódcy wojskowi oraz inne wojskowe organa, 
powołane do ścigania przestępstw, obowiązani są wy
konywać polecenia sądów i prokuratur wojskowych w 
zakresie ścigania tych przestęps tw. 

Art. 14. '§ 1. Sąd wojskowy i prokuratura wojskowa 
obowiązane są udziel ać pomocy na żądanie innego orga
nu wymiaru sprawiedliwości zarówno wojskowego jak 
i powszechnego oraz w przypadkach prawem przewidzia
nych na żądanie innych władz zarówno polskich jak i za
granicznych. 

§ 2. Organa pailstwowe wojskowe i cywilne, sądo
we i administracyjne obowiązane są udzielać pomocy s ą

dom i prokuraturom wojsk owym oruz innym organom 
wojskowym prowadzącym dochodzenie. 

Art. 15. O wszczęci u tud zież o ukończeniu postępo

wa nia karneg.) p rze<iiwko żołni erZO'11, osobom podlegają

. cy m publ icznej władzy dyscyplinarnej oraz wYChowcHl
k om zakładów naukowy ch zawiadamia się właści wą 

władzą· 

Art, 16. Gdy kodeks niniejszy używa w zn aczeniu 
ogólnym wyrazów : 

" sąd" - odnośne przepisy mają odpowiednie zasto
sowanie do wszystkich sądów wojskowych; 

, "prokuratura" - do prokuratorów , wiceprokurato-
rów, podproku ratorów, ofice rów śledczych, obejmuj ąc 
wszys tkie instancje; 

"orge,n wymiaru sprawiedliwości" - do s ądów· , p ro
kuratur; 

"org ,wil bezp iecz eńs twa publiczn ego" - do urzędów 
bezpieczeń s tw' a publ.icznego, milicj i ; 

"kieiOw nik sądu" - do szefów sądów , ich zastępców 
t sędziów , maj ących poruczone pełnien i e odnośnych 
czynnośc i ; 

"przewodnicz<;cy " - do szefów sądów , ich z astęp

ców i s ędziów , ki e rujących posiedzeniem n ieja"\.mym l ul:> 
rozprawą ; 

" s ę :lz i a" - do szefów sądów, ich za s tępców i sę
dzióvv j 

"prokurator" - do prokuratorów, ich zastępców, 
podp rokura torów ; 

"strony" - do prokuratora , oskarżonego ; 

"oficer służby sprawiedliwości " - d o wszy stkich o!i
cerów, pełniących funkcje sędziowskie , prok uratorskie , 
oficerów śledcży ch; 

"oskarżony" - do podejrzanego, oska r~: onego lub 
skaznnego. 

DZIAŁ II. 

Sądy wojskowe i prokuratura wojskowa. 

R ozdział I. 

Zalues działani a. 

Art. 11. § 1. Sąd wojskowy i prokura tura wojskowa 
z urzędu rozstrzygają o swojej właściwo ś ci . 

§ 2. Uznaj ąc swoją niewłaściwość , przekazuj ą spru.
wę komu należy. 

Art. 18. § 1. Jeżeli przeciwko tej s ame j osobie z po
wodu ki lku przestępstw zapadły wyrok i prawomocne, 
skazujące w różnych sądach wojsk owych t ego samego 
rzędu, natencws s ąd, który wydał ostatni wyrok skazu
jący, wydaje wyrok orzekający karę ł ąc z ną. 

§ 2. Jeżeli sp rawy rozpoznawały s ądy wojskowe ró Ż
nego rzędu , natenczas o karze łącznej orzeka sąd wyż

szego rzędu, który ostatni wydał wyrok skazujący . . 

Art. 19. W przypadku zbiegu prawomocnych wyro
ków sądu wojskowey-o i powszechnego o karze łącznej 

orzeka sąd, który wymierzył karę surowszą. 

Art. 20. Jeśli o karze łącznej winien orzec sąd już 
nie i stn i ejący, wówczas o k arze ł ącznej orzeka sąd, który 
po nim przejął sprawy. 

R o z d .z i a ł II. 

Wy~ączenie sędziego, lawni!ra i protokolanta . 

Art 21. § 1. Sędzia w ojsko-""y n ie może brać ·udzia
łu w prowa d:>:eni';l sp rawy : 

a) j eżeli sprawa dotyczy go bezpośredn i o; 
b) j eżeli jest małżonkiem sędzi ego , ławni ka, osl~ar· 

życiela , p ::>krzywdzanego lub oslu'rżonegol 



Dziennik Ustaw Nr 36 253 

cl j eżeli jest krewnym lub powinowatym - w linii 
prostej bez ograniczenia, a w linii boczne j az 
do stopnia między dziećm i rodzerlstwa - osób, 
wymienionych pod lit, hl , albo j eżeli jes t związa
n I' z j edną z tych osób z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurate li; 

dl j eżeli w tej same j sprawie b ył lub ma ,b yć siu
chany jako świadek lub bi egły albo j eże li b y ł 
św iadkiem czynu, o który spra'.<a s ię toczy ; 

el j eże li wspóld'zi ał al w tej sa mc j spra wie j:",ko 
03k arżyc iel publiczny, ob rońca albo też j eże li do
n iósł o przestępstw ie ; 

f) j eżeli w te j samej spraw ie prow adził dochodzenie 
lub ś ledztwo ; 

gl j eżeli w sądzie niższe j insta ncji brał udzia ł w wy
daniu orzeczeniJ, koóczącegci po s tępowan i e w ~ e j 

samej sprawie ; 
hl w razie uchylenia orzeczenia, j eże li b rc;J udział 

Vi jeg o wydaniu, 
§ 2, Powody wył ączeni a trw ają n awe t po us taniu lub 

unieważ:lieniu uz asadniaj ącego je mał'.:: eń ~, twa , p rz yspo
sobie nia, op iek.i lub kurateli. 

§ 3. Przepis y § 1 i 2 stos uj e się odpow iednio do ław

nika. i protokolanta. 

Art. 22. § 1. O przyczynie wylączenia o,oba, któ re j 
wyłącze:1ie dotyc:z:y, zJwiadamia właściwego kierown ika 
sądu lub prokuratola ,'/ oj sko"Nego i wstrzymuje się od 

I ud zia łu w sprawie, z wyj ątk iem czynnośc i nie cierpią-
cych zwloki. ' 

§ 2. Również każda ze s tron może zlożyć wniosek 
o wyłączenie sędziego wojskowego, h:.wnika lub pro to
kolanta. 

Ar!. 23. § l, Wniosek o wyłączeni e Wllllen być zgło
szony pisemnie lub ustnie do pro tokolu w sądzie lub pro
kuraturze, do których należy osoba objęta wnioskiem. 

§ 2. Na rozp rawie wniosek należy zgłosić n J.jpóźn iej 

przed odczytani em ak tu oskarżenia. Po tym terminie 
'wniosek może by ć zgłoszony ty lko w przypad ku, gdy 
uzasadniaj ąc e go o:wlicznoś'ci wcześnie j nie istniały lub 
nie były stronie znane. 

Art 24. O wyłączeniu sędziego, ławnika lu b proto
k ola nta rozstrzyg'i kieroV'mik wła ściwego organu wymia
ru sprawiedliwości, a na rozprawie - s ąd , przy czym 
w razie równości glos ów wniosek o wyłączen ie uwzględ
nia się . Sędzia, którego do tyczy wyłącz'enie, n ie bierze 
udziału w glosowaniu . 

\ 

Art. 25. Niezależn ie od przyczyn, wymienionych w 
a rt. 2 1, wyłącza się sędziego wojskowego, ławnika lub 
protokolanta 'na własne ir:h żądanie !Llb n il wniosek s tro
ny, j eżeli ~achodzą uzasadnione okolicznośc i mogące wy

[wołać wątpliwość co do ich b ezstronności. 

R o z d z i a ł III. 

Orzeczenia i zarządzenia. 

Art. 26. § 1. Wojskowe o rirma wymiaru sprawie
dliwośc i wydają o rzeczenia w posto,ci wyroków lub po
stanowień. 

§ 2, vVyrok jest orzeczeniem s ądu, wydanym na roZ
I prawie i kończącym postępowanie w przedmiocie winy 
lub kary, 

§ 3. Każde inne orzeczenie, nie mające charakteru 
zarządzenia porządkowego, jest postanowieniem, 

Poz , 153 

§ 4. W kwest iach, nie wymagaj ących orzeczenia. 
właściwy oficer- służby sprawiedliwości wyda je zarzą

dzenia. 

Art. 21. § I . O rzeczenia sądowe zapadają w iększoś
cią gł osów . 

§ 2, Pos t:mowien ie nie umieszczone w p rotokole 
podpi s uj ą wszyscy, który je wyda li, nie wyłączając prze
glosowanego. 

§ 3. P rzegłoso'Nany ma prawo złożyć uzasadnienie 
swego odrębnsgo zdania na piśmie , które załącza się do 
akt w zakle jone] kopercie. 

Art. 28, § 1. Sąd i prokuratura wojskowa nie mają 
obowiązk u uzasadnie n ia postanowień powziętych za zgo
dą stron a lbo uwzględniających wn iosek stronI' . k.tóremu 
druga strona nie sprzeciwił a się , albo o przeprowadzenie 
dowodu. 

§ 2. Inne post anowienia należy uzasadniać. 

Art. 29. Jeżeli przepis szczególny ni e stanowi inacze j, 
orzeczenia i zarządzenia, zapadłe na rozprawie , ozn:tj mia 
się przez ogłoszenie ustne ; inne o rzeczenia i zarządzenia, 
j e 'ż eli zachodzi t ego potrzeba , oznajmia się bądż puez 
ogłoszenie ustne , bądż przez do ręczen ie odpisu; wyrok 
ł ączny, wydany w nieobecnośc i skazan ego, oznajmia się 

mu przez ogłoszenie us tn e 'lub doręczenie odpisu. 

Art. 30. Jeżeli 'l.'lchodzi potrzeba sprawdzenia ok o
licznośc i niezbędnych dla wydania postanow ienia, s ąd i 
prok uratura wojsko wa mogą s ame tego dok onać albo 
zwrócić się do innej właściwej władzy o przeprowadze
ni e odpowiednich czynnoś ci. 

A rt. 31. § I. O rgan wymiaru sprawiedliwości, który 
wydał postanowienie, nie kOllczące postępowania karne
go, może je z urzędu uchylić lub zmienić, jeśli wymagają 

tego okoliczności sprawy. 

§ 2. Oczywiste omyłki pisarskie w orzeczeniu lub 
zJ.rz ądzeniu można każd€g o czasu sprostowa ć. 

§ 3. Postan owie nie sprostowania podpisuje się w ten 
sam sposób, j Jk akt ulegający sprostowani u . 

§ 4. O postanowieniu, wydanym w myśl § I i 3, za
wiadamia się osoby zainteresowane, k tórym s luży zaża ie

nie , j eś li od aktu uch y lonego, zmi enionego lub sprosto
wanego służy i~ środ ek odwoławczy. 

R o z d z i a ł I V. 

Utrzymanie powagi w sądach i prokuraturach. 

Art. 32. § 1. Ofice r słu żby sp raw iedli w ośc i, k ie ru 
j ący czynnością sądu lu b prok uratII ry wojskow e j. wyda je 
w~zelkie zarządzen ia. , niezbędne do ut rz yman ia podczas 
t e j czynności powagi , spokoju i porządku. 

§ 2. Osobę, która narusza powagę, spokój lub po rzą

d ek, upomina się i uprzedza o sk u tkach dalszego nie
właściw ego zachowania s i ę. 

§ 3. Jeżeli upomnienie pozostało bez sku tku, ofice r 
służby spraw iedliw ości, kierujący czynnością, może za
rządzić usunięcie winnego z miejsca dokonywania czyn
ności. 

Art. 33. § I. J eżeli opoo czas d okon ywania c'lynnoscl 
dopuszczono się ci ęższego n aruszenia jej pOiNagi lub po
rząc1.ku albo ubliżenia władzy lu b o sobom b iorącym udzi ał 
w sprawie, przewodniczący, sędzia lub p rokurator może 
ukarać winnego karą pieniężną do 450 złotych z zamia
ną. w razie j ej nieściągalności , n a areszt do 1 dni. 
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§ 2. Do asób, pazbawianych walnaści , stosuje się 

zamias t a resztu odasabniane zamknięcie da 7 dni. 

§ 3. Na pastanawienie w tym przedmiaciesłuży za
żalenie. 

Art. 34. Kar parządkawych, wymie~ianych w a,rt. 33, 
nie stasuj e się da sędziów wojskawych i ławników , na
leżących da składu sądzącego , oraz do prokuratora woj
skowego, lecz zawiadamia się ich władzę przełożoną w 
celu ukarania dyscyplin arnego. 

Art, 35. § 1. Wykonanie kary parządkawej zarządza 
sąd lub prokurator woj skowy zależnie od tego , kto karę 
wymierzył. 

§ 2. Ukawnie jest natychmiast wykonalne i nie 
zwalnia od odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej. 

§ 3. Kary pieniężne wpływają na rzecz Skarbu Pań

stw a. 

DZIAŁ III. 

Strony, obrońcy i pełnomocnicy. 

Ro zd ział I. 

Oskarżyciel publiczny. 

Art. 36. § l. Oskarżycie lem publicznym VI sądach 
wojsk owych j est prokurator wojskowy, k tóry wnosi 
oskarżenie i je popiera. 

§ 2. Z palecenia prokuratara wojskowego może po
pierać oskarżenie na rozprawie aficer śledczy . 

§ 3. Inne osaby mogą papierać oskarżenie na roz
prawie ob ak oskarżyciela publicznego, iaka askarżyciele 
posiłkawi, tylk o na mocy posta.now ieni~ sądu wydanego 
na wniosek prokuratora wojskowego. 

Art. 37. Prz-estępstwa, których ściganie jest zależ

ne od skargi lub wniosku pokrzywdzonego lub jego wła
dzy przełożonej, stają się z chwilą . zlożenia skargi lub 
wniosku przestępstwami ściganymi z urzędu. 

Art. 38. § l. Oskarżyciel publiczny w sądzie wojsko
wym, co do którego zachodzi jedna z okoliczn03ci , wska
zanych wart. 21 § l lit. a). b). c) lub d), albo który współ

działał w sprawie jako sędzia , ł&wnik lub abrońca, pa
winien się wyłączyć i zawiadomić o tym swego bezpo
średniego przełożonego. 

§ 2. O przyczynie , wyłączającej oskarżyciela pu
blicznego, każda ze stron może zawiadomić jego bezpo
średniego. przełożonego, który po stwierdzeniu , że przy
czyna taka zachodzi, wyznacza innego oskarżyciela pu
blicznego. 

§ 3. Czynnaść dokanana przez aska rżycie l a publicz
nego., który powinien się był wyłączyć, nie jest z tego. 
powodu nieważna . 

Art. 39. § l. Oskarżyciel publiczny moż2 już w ta
ku dochodzenia lub śledztwa, w trybie zabezpieczenia są

dawega lub admi nistracyjnego., złażyć wniosek o zabez
p ieczenie grożącego askarżonemu przepadku mienia lub 
obawiązku pokrycia szkody, 

§ 2. Przepis § l stasuje się odpowiednia da zabez
pieczenia na mieniu os6b odpowiedzi&lnych majątkawa 

za oskarża:1ego. 

§ 3. \V sprawie zClbezpicczenia r6zstrzyga na po
siedzeniu niejawnym sąd wojskowy, GO którego. właści
waści sprawa należy. 

§ 4. N a to postanowicnie s!uży żaż~lE;nic. 

Art. 40. § l. O terrninach razpraw oraz pasiedzell 
nie jawnych sąd zawiadamia askarżyciela publicznego.. 

§ 2. Udział askarżyciela publicznego w rozprawach 
oraz pasiedzeni&ch niejavmych nie jest obawiązkawy, 

§ 3, Odstąpienie a skarżyciela publicznego. ad oskar.,
żenia po wniesieniu aktu oskarżenia nie wiąże sądu. 

R a z d z i a ł II . 

Foluzywdz::my. 

Art. 41. § 1. ,Za pakrzywdzonego uważa się asob:; , 
której dobro pruwne zastc:lo bezpośrednia naruszone lub 
zagrażane. 

§ 2. Pakrzywdzony może złożyć skargę lub wniosck 
a . ścig :lII1.i e sprawcy przestępstwa da prokuratara woj 
skowego, wojskowych arganów bezpieczeństwa , przela
żonej wladzy woj skawej lub a rganów bezpiecze11stw a 
publicznego i przyslugują mu w postępowaniu karny m 
uprawnienia przevIidziane w niniejszym kadeksie. 

§3, Pakrzywdzony może ju:?, w toku dochodzenia lub 
śledztwa złożyć wn:osek o na~ ożenie n3 askarżonego obo
wiązku pokrycia szkody oraz wniasek o zabezpieczen ie 
t ego. abawiązku w trybie zabezpieczenia sądowego. lub 
admin istracyjnego. 

A rt. 42. § l. Jeżeli pokrzywd.zony jest nieletni lub 
ubezwłasnawalniony, prawa jego. wykanywaj ą: ojciec, 
matka , małżone:<. , opiekun lub kuratar, a w stosunku da 
ża~nierzy także właściwy przelożony . 

§ 2, \ V razie śmie rci pO:Gzywdzanega p rClwa j ego. 
wykanywają: małżonek, rodzice, dzieci i wnuk i. 

§ 3, Jeżeli pakrzywdzony jest asabą pmwną, jej pra
wa wykanywa ustawawy przedstawiciel. 

Art. 43. Pokrzywdzany a raz as oby, wymienione w 
art. 42, mogą wykanywać swo je prawa osobiś cie alba 
przez pełnoma ::nika bE;dącego obrońcą wajsk a wym lu~) 
adwokatem. 

R a z d z i a ł m. 

Oskarżony. 

Art. 44. Ten, przeciwko któremu toczy się docho
(lzenie lub śledztwo, nazywa si ę podejrzanym; ten, prze
ciwko. któremu wszczęto pos tępawanie sądowe - aska r
żonym , aten, czyj ą win,Ci ustalona wyrokiem - skaza
n y m. 

Art. 45. Oskarżony maże żądać w toku dachadzenia 
alba śl edztwa wyjaśnienia, j akie przestępstwa mu za
rzucana i na jakie j padstawie. 

Art. 4fi. Co do każdego askarżanego zbiera się dane, 
dotyczące jego. s topnia waj skawega, przynależnaści sł uż 

bowej, nazwiska i imienia , daty i mie jsca urodzenia , 
imion radziców, stałego. miejsca zamieszkania. pochodze
nia, stanu cywilnego. , rodzinnego. i majątkawego , wy
kształcenia, Z<lWOQll , karalnośc i oraz inne dare osabowe, 
tudzież dane o posiadanych orderach i odznaczeniach. 

Art. '17. § l. Oskarżany , pozostający nćl walności , 
jest obawiązany st::n,ić się na każde wezwanie prowadzą

cego . postępawanie k ame j zawiadamiać go a każdej 
zmianie mie jsca nrr.:e:;zkan ia. 

§ 2, Vv razie ni cuS'p~aw.iedliwionego niestawiennic
tVl a askarż()uego można go śprow c.dzić pod przymusem. ; 
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R o z d z i a ł IV. 

Obrońcy. 

Art. 48. § 1. Oskarżony ma prawo korzystać z pomo-
cy jednego obrońcy. . 

§ 2. Kilku oskarżonych w sprawie może korzystać 
z pomocy j ednego obrońcy, gdy obrona jednego z nIch 
nie je st w sprzecznośc i z obroną drugiego. 

Art. 49. Jeżeli oskarżony j est nieletni lub ubezwłas 
nowolniony, prawo wybrania dlań obrońcy służy również 
jego ojcu, matce, małżonkowi, opiekunowi, kuratorowi 
lub wlaściwe!:1u przełożonemu. 

Art. 50. § 1. Obrońcą może być osoba wpisana na 
listę obrońców wojskowych. 

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

al adwo!(at; 
bl samodzielny pracownik nauki w zakreslc nauk 

p rawniczych; 

cl osoba, która zajmowała co najmnie j przez 3 lata 
stanowisko oficera służby sprawiedliwości. 

§ 3. Na listę obrońców wojskowych można wpisać 
tylko osobę, która daje rękojmię należytego wykonywa
nia obowiązk6w obrońcy WOJskowego. 

§ 4. V/pL, na listę obrońców wojskowych zarządza 
Szef Zarządu Sądownictwa \<Voj skowego na prośbę 0 ,; 0-

by ubiegaj ącej się o wpis; adwokata można wpisać na 
listę obrońców wojskowych również z urzędu. 

§ 5. W sprawie, w której ż "den z oslnrżonych nie 
j est żolnierzem, obrońcą może być równi eż adwo;"at n ie 
będą:y cbrollcą wojskowym, chyba. że przewodniczący 
sądu uzna, iż wzgląd na bezpieczeństwo Pań stvva na to 
n ~2 pozwala. 

§ 6. "V spTC\wie , w której oskarżonym jes t żołnierz , 

przewogniczący sądu może dopuścić lub wyzn 1<:Zyć w 
clurJkterze oorońcy adwo:<.ata nie będącego OJrOllcą 

wojs:wwym, j~żeli wybór lub wyznaczen ie 0 :)[0l1 CY spo
śród obrońców wojskowych napotyka na trudno;:;ci. 

§ 7. Jeżeli wybór lub wyznaczenie OJrol'J cy sto :: ow
nie do p rzepisów poprzedzających napotyka nLi trudnośc i, 

p ~zewodhiczący sądu może dopu śc ić do uchi 9.: u w spra
wie w charakte rze obrońcy oficera lub generara w czy n
n~j slużbie wojskowej. 

§ 8. Zołnierzam i w rozumieniu § 5 i § 6 są o:>oby 
o::re~lone wart. 7 ' Kodeks'..! Ka rnego "Vojs:;:a Polskiego. 

Art. 51. § 1. ObrOllcę wojskowego skreśla s ię z li sty 
obrońców wojskowych VI przypadku: 

a) śmi erci; 

\ bj utraty praw publicznych, obywate lskich praw ho-
norowych lub prawa wykonywania zawodu; _ 

cl braku wymagań określonych wart. 50 § _2 lu b § 3; 

dl na pr03bę obrońcy wojskowego, który nie jes t 
adwokatem. 

§ 2. Obrońc?, wojskowego można s:.c:-eślić z li sty 
corońców wojskowych, j eżel i nie wykonuj e swych obo
wiązków co najmni e j przez okres jednego roku; obroń c a 

wojskowy, który jest adwokatem, może być również na 
swoją prośbę skreślony z listy obrOl1ców wojskowych. 

§ 3. Obrońcę wojsk owego można tymcza,so'.vo za
wiesić w pra wie wykonywania obowiązków obrońcy woj
skowego w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowa

. nia karnego lub dyscyplinarnego. 

§ 4. Skreślenie z listy obrońców wojskowych i za
wieszenie w prawie wykonywania obowiązków obroncy 
wojskowego zarządza Szef Za,rządu Sądownictwa Woj
skowego. 

Art. 52. § 1. Od zarządzenia w sprawie ochnowy 
wpis u na listę obrOllców wojskowych, skreś lenia z te j li
sty lub zawieszenia w prawie wykonywania obowiązków 

obrońcy wojskowego służy zainteresowanemu odvlolanie 
do Ministra Obrony Narodowej. 

§ 2. Odwołanie wnosi się n'1 piśmie do Szefa Zarządu 
S'ldownictwa "Vojskowego w ciągu 14 dni od zawiaao
mienia o wydanym zarządzeniu; wniesienie odwolania 
nie wstrzymuje wykonania zarządzen i a. 

Art. 53. § l. Udział obrońcy w toku dochodzenia 
lub śledztwa jes t dopuszczalny tylko za zgodą prokura
tora, a na posiedzeniu niej awnym sądu tylko za zgodą 
sądu, o ile przepis szczególny nie stanowi inacze j. 

-§ 2. Udział obro11cy w rozprawie jest obowiązkowy, 
j eżeli: 

c:l oskarżony j est nieletni; 
b) o skarżony jest głuchy, niemy lub posiada inne 

ulomności fizy czne, które pozbawiają go możności 
normalnej obrony; 

cl zachodz i uzasadniona wątpliwość co do jego po
czytalności; 

d) sprawa rozpatrywana jest zaocznie lub prze stęp
s two zagrożone jest karą śmierci, o ile sąd nie 
uZlia udziału obroócy za niewsk aza ny z uwagi 
na bezpieczeństwo Pal'lstwa. 

Art. 54. Przewodniczący sądu wyzn acza oskarżone

mu obrońcę z urzędu : 

aj w przypadkach, wskazanych w art. 53 § 2, jeżeli 
osk arżony n ie ma ob roilcy z wyboru; 

b) na prośbę oskarżonego lub z urzę du, j 2żeli udzi a ł .. 
ob rońc y j est w danej sprawie wskaz:llly. 

Art. 55. § 1. Nie może pełnić czynności obroócy: 

aj kto byllub ma być słu chany w danej sprawie jako 
ś vliadek lub bi egły; 

b) małżonek s ędziego, ł awnika, oskarżyciel a lub po
krzywdzonego; 

c) kto z s ę dz ią wojskowym, oskarży c ielem, ław ni
Idem lub pokrzywdzon ym jest spo:aew niony lub 
spowinowacon y w li nii prostej; 

d) żołnierz , będący przelożonym lu b podwładnym 

któregokolwiek z członków składu sądzącego; 

e) w sprawie o przestępstwo przec iw karności -
podwładni żołnierza, przeciw któ remu to prze
stępstwo popełniono . 

§ 2. Powody wyłączenia od czynności obrońcy trwa
ją nawet po ustaniu lub unieważnieniu uzasddniającego 
je małżel1stwa. 

Art. .56. § 1. Z oskarżonym obrońca .na prawo poro
zumiewać się na osobn05ci. 

§ 2. Z oskarżonym aresztowanym obrOllca może po
rozumiewać się do cza,gu wniesienia aktu oskarżenia tyl
ko za zgodą prokuratora woj skowego. 

Art. 57. Pełnomocnictwo może być udzielone obroń
cy nOł pi śmie lub ustnie do protokołu i jeś li nie zawiera 
ograniczenia, upoważnia do prowadzenia sprawy we 
wszystkich instancjach. 
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DZIAŁ IV. 

Dowody. 

R o z d z i a ł l. 

Swiadkowie. 

Art. 58. § 1. Ka·żda osoba, wezwana na świadka, 

p'owinna stawić się w miejscu, dniu i godzin ie, wskaza
nych w wezwaniu, i pozostać aż do zwolnienia. 

§ 2. $wiadka, który nie może stawić się z powodu 
ważnych przeszkód służbowych, choroby albo kalectwa, 
można przesłuchać w miejscu jego poby tu. 

§ 3. Przesłuchanie osób, korzystających z prawa za
. krajowości, odbywa się z zachowaniem ustaw, umów lub 
ustalonych zwyczajów międzynarodowych. 

Art. 59. Nie wolno przesłuchiwać jako świ3dka: 
aj duchownego co do faktó w, o których dowiedział 

się Ea spowiedzi; 

bj obrońcy oskarżonego co do faktów, o których do
wiedzia ł się przy udzielaniu porady prawnej lub 
prowadzeniu sprawy. 

Art. 60. § 1. Jeżeli świadek odmawia złożenia ze
znania z powodu tajemnicy służbowej, sąd może zwrócić 
się do właściwej władzy o zwolnienie go od obowiązku 
zachowania tajemnicy. 

§ 2. Zwolnienia można odmówić jedynie wtedy, gdy
by złożenie zeznania mogło wyrządzić poważną szkodę 
Państwu. 

§ 3. Przesłuchanie odbywa się z wykluczeniem jaw
ności. 

Art. 61. Jeżeli świadek odmawia zeznań z powodu 
tajemnicy zawodowej, a sąd nie uzna za możliwe go 
zwolnić od tego obowiązku, przesłuchanie odbywa się 

Z wykluczeniem jawności. 

, Art. 62. Mogą odmówić zeznań: 

aj małżonek oskarżonego; 

bj krewny oskarżonego w linii prostej; 

ej rodzeństwo oskarżonego. 

Art. 63. $wiadek ma prawo odmówić złożenia ze
znania co do okoliczności, których ujawnienie mogłoby 
narazić na odpowiedzialność za przestępstwo jego same
go lub osobę, pozostającą z nim w stosunku wskazanym 
wart. 62. 

Art. 64. $wiadka należy uprzedzić o odpowiedzial
ności za nieprawdziwe zeznanie, po czym ząpytać o imię, 
nazwisko, stopień wojskowy, przynależność służbową, 

wiek, zajęcie, miejsce zamieszkania i stosunek do oskar
żonego i pokrzywdzonego. 

Art. 65. § 1. Od świadka po otrzymaniu danych, 
wskazanych wart. 64, na rozprawie odbiera się, a poza 
rozprawą można odebrać przyrzeczenie zeznawania praw
dy. 

§ 2. Przyrzeczenie odbiera sąd, prokurator lub ofi
cer śl edczy. 

§ 3. $wiadek przyrzeka, powtarzając za odbierają
cym przyr,zeczenie lub odczytując na głos jego brzmienie. 

§ 4. Świadek, który z jakiegokolwiek powodu nie 
może powta rzać przyrzeczenia, składa je przez podpisa
nie jego tekstu. 

Art. 66. Świadek składa przyrzeczenie VI następują
cym brzmieniu: 

"Świadom odpowiedzialności za utajenie prawdy lub 
złożenie fałszywego zeznania, przyrzekam uroczyście, 'l.e 
będę mówić szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z te
go, co mi jest wiadomo". 

Art. 67. Nie składają p rzyrzecz"nia: 

aj nieletni do la t trzynastu włącznie; 

bj o!;oby, które z powodu choroby póychiczn2j lub 
innego zakłócenia czynności psychicznych nie 
zdają sobie sprawy ze znaczenia przyrzeczenia; 

ej podejrwni o udział w czynie, będącym przedmio
tem postępowania, lub o c.ziałalność przestępną, 

pOZQsta j ącą w ścislym związku z działaniem 
oskarżonego. 

Art. 68. § 1. Świadka prze słuchuje się pod nieobec
ność innych świadków, bacząc , by nie mogli porozumie
vl ać się do końca przesłuchań. 

§ 2. Przes łuchanie świadka zaczyna się od wezwania, 
aby opowiedział v,'szystko, co mu wiadomo w sprawie, po 
czym przesłuchujący, a następnie strony mogą zadawać 
mu pytania. 

§ 3. Jeżeli między zeznaniami świadków zajdą 

sprzeczności , można zarządzić stawienie ich sobie do 
oczu. 

§ 4. Świadkowi można okazać dowody rzeczowe, 
dotyczące jego zeznań. 

Art. 69. § 1. Za nieusprawiedliwione niestawiennic
two przewodniczący, sędzia lub prokurator wojskowy 
mogą wymierzyć świadkowi karę pieniężną do 750 zło

tych z zamianą w razie jej nieściągalności na areszt do 
14 dni. 

§ 2. Ponadto w razie potrzeby zarządza się p rzymu
sowe sprowadzenie świadka . 

Art. 70. VI ruzie nieusprawiedliwionej 'odmowy złoże 
nia zeznania lub przyrzeczenia przez świadka, przewod

.niczący, sędzia lub prokurator wojskowy mogą zarządzić 
niezwłoczne jego a'resztowani e na czas do 14 dni. Areszt 
u chyla się , j eżeli świadek złoży zeznanie lub przyrzecze
n ie albo jeżeli sprawę ukończono. 

Art. 71. Kierownik sądu, przewodniczący lub proku
rato r wojskowy, w zależności od tego. kto z nich rozpo
rządza sprawą, zwalniają świadka od .kary, jeżeli świ a

dek w ciągu 5 dni -'Ód zawiadomienia go o ukaraniu udo
wodni, że niest,awiennictwo jego było uspra:wiedliwione. 

Art. 72. Na postanowienia, wydane w myśl art. 69-
70, służy zażalenie. 

R o z d z i a ł II. 

Oględziny, biegli i tłumacze. 

Art. 73. § 1. W razie potrzeby dokonywa się oglę
dzin miejsca, rzeczy lub ciała. 

§ 2. Oględzin, połączonych z obnażeniem ciała, do
konywa się w miarę możności przy udziale osób te j 
samej płci. 

Art. 74. § 1. W przypadkach, wymagających wiado
mości specjalnej, wzywa się biegłych. 

§ 2. Jako biegłych n ależy w mia rę możności wzywać 
żołnierzy, którzy posiadają potrzebne wiadomośc i spe
cjalne, a w braku ich - osoby, któ re posiadają odpo
wiednią wiedzę. 
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§ 3. Jeżeli zachodzi potrzeba wYJasmenia okolicz

ności, k tórej ocena wym :łga znajomości sztuki dowodze
nia lub wyższej sztuki "v oje~ne j al bo innej szczegó lne j 
umiej ętności wojskowej. bieg Jego lub biegły ch wyznacza 
Szef Sztabu Generalnego. 

Art. 75, § 1. Nie mogą być biegłymi osoby, których 
w myś l art. 59 nie wolno przesłuchiwać jako świ Ęldków 

lub które w myśl a;:t . 62 mogą odmówić zezniul. 
§ 2. Jeżeli zachodzą poważne powody, osłabiaj ąc e 

zaufanie do danego bieg łego, wzywa się w jego miejsce 
innego. 

Art. 76. Oględzin zwłok dokonywa się przy udziale 
lekarza sądowego, w miarę możności lekarza woj skowe
go, a w braku lekarza sądowego, przy udziale innego 
lekarza. 

Art. 77. § 1. Jeżeli zachodzi potrzeba zbada,nia sta
nu umysłowego oska rżonego , w zy w a się lekJ.!za-psy
chiatrę , a w razie braku - innego. 

§ 2. Jeżeli karalność czynu oskarżonego zależy od 
u s tal enia stanu umysłowego pokrzywdzonego, to przepis 
§ 1 stosuj e si ę również do pokrzy\v dzonego. 

§ 3. Biegły mo:~e żądać odc\ania oskarżonego na 
obserwację do zakładu leczniczego. 

§ 4. Potrzebę, CZ3S trwa nia oraz miejsce obserwacj i 
okreś l a sąd lub p roku rator wojskowy. O bse rwac ja pow in
n a trwać n ie dlużej niż sześć tygodni. W p rzypadkach 
wyjątkowych tylko s ąd może przedłużyć te n termin na 
czas śc iśl e okr8ślony . 

Art. 78. Biegli mogą, o ile szczególne względy n ie 
stoją na przeszkodzie, przeglądać dowody rzeczowe, akta 
sprawy w cało3ci lu b w częśc i oraz zadawać oskarżone

mu i świadkom py tania potrzebne do ustalenia opin ii. 

Art. 79. J eżeli w arunki tego wymagają , ki erujący 

postępowaniem mo 'ż.e wyznaczyć biegłym termin do z10-
ż8ni 3. opini i o, az wydać im za pokwitowaniem przedmio
ty podlegające badaniu. 

Art. 80. Jeżeli p i'zed mio t badania może ulec znisz
czen iu lub zmi,an;e przy ba daniu, należy w miarę 
możności pozostawić część tego przedmiotu w przecho
waniu. 

Art. 81. Jeżeli opinia biegłych jest nteJasna lub 
sprzeczna, można z3.rządzić ponowne przesłuchanie tych 
samych biegłych lub wezwać innych. 

A rt. 82. Zami 3St wzywania biegłych lub n iezależ

nie od wezwania ich można zas i ęgnąć opinii odpow ied
nie go urzędu lub zak ł adu. 

Art. 83. Tłumacza wzywa si ę , j e żeli zachodzi po
t.rzeba: 

a) przesłuchania głuchego lub niemego, z którym 
nie można porozumieć się bezpoś rednio ; 

b) przesłuchan i a osoby , nie mówiącej językiem zro
zumialym dla przesłu chuj ąc ego; 

c) p rzekladu pisma sporządzonego w obcym j ę zyk u. 

Art. 84. § 1. Przepisy art. 58, 64. 69. 70, 71 i 72 sto
suje się odpovriednio do b i egłych i tłumaczów. 

§ 2. Prz ymusowe sprowadz2n:e b;~Dlych i tłumaczów 
należy stosować tylko w przypadkach wyjątl; owych. 

'ili_ 
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R o z d z i a l III. 

Rewizja i zatrzymanie rzer:zy. 

Art. 85. § 1. U osób podejrzanych o popełnienie 

przestępstwa wolno dokonywać rewizji osobiste j lub do
mowej celem ich ujęcia, wykrycia dowodów winy albo 
prze dmiotów uzyska ny ch p rzez przestępstwo lub ulega
jących przepadkowi. 

§ 2. U innych osób lub w innych miejscach wolno 
dokonyvvać rewizji, j eżeli zachodzi uzasadnione przy
puszczenie, że tam się znajdują: osoba pode jrzana o prze
s tępst.wo albo przedmioty stanowiące dowód przestęp

stwa lub uzyskane przez przestępstwo albo ulegające 

p rzepadkowi. 

Art. 86. § l. Rewizji z wyjątkiem wypadków nie 
cierpiących zwłoki dokonuje się w dziel'l. 

§ 2. Osobę, u której rewizja ma się odbyć, zawia
da mia się o celu rewizji i wzywa się do obecności przy 
niej . 

§ 3. Nad to obecnymi przy reWiZji powinno być 

dwóch świadków, przybranych spośród osób godnych 
zaUfan ia, nie zainteresowanych w sprav-lie. 

Art. 87. Podczas rewizj i nal eży unikać uja wnienia 
okoliczności, dotyczących życia prywatnego, a nie ma
j ących znaczenia dla postępowania karneg o. 

Art. 88. Rew izji osobiste j należy dokonywać w mia
rę możno:~c i za pośrednictwem osoby tej sam ej płci . 

Art. 89. § L Re wizji w pomieszczeniu urzędu pań 
stwowego albo przeds i ębiorstwa państwowego dokonywa 
się po zawiadomieniu przelożonego urzędu lu b przeds i ę

biorstwa albo js go zast ępcy . 

§ 2. Rewi zji w pomieszczeniu, zaj ętym przez wojsko, 
dokonywa się w obecno ści przełożonego dan ej jedno
stki wojskowej (formacji, z akładu , urzędu) lub wyzn.a 
czon ego przezeń zastępcy , a w przypadkach nagłych w 
obecności inspek cyjnego (dyżurnego) . 

Art. 90. Rewizji w biurze lub mieszkaniu ' osób, ko
rzystających z prawa za]crajowośd, wolno dokonywać 

tylko za zgoclą właściwego przedstawiciela dyp lomatycz
nego. 

Art. 91. § l. Przeprowadzający fe"WIZję Wllllen do
ręczyć osobie, u której rewizja ma się odbyć, odpis po
stanowienia w tym przedmiocie sądu lub prokuratora. 

§ 2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, j eżeli 

postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło być wy
d ane przed rewizją, przeprowadzający rewizję winien 
doręczyć osobie, u której rewizja ma się odbyć, odpis 
postanowienia o rganu prowadzącego dochodzenie lub 
śledztwo . a następn i e zwrócić się o zatwierdzeni e rewizji 
do sądu lub prokur '3 tora; na żądanie osoby, u k tórej 
przeprowadzono rewizję. n ależy doręczyć jej postan o
wienie o zatwierdzeniu rewizji w ciągu siedmiu dni od 
zgłoszenia wniosku. 

Art. 92. Przedmioty zabrane przy reWIZJ I należy 
opisać w protokole rewizji , a osobie, od której je ode
brano, lub domownikom wydać odpis protokołu lub 
szczegółowe pokwitowan ie. 

Art. 93. § l. P rzedmio ty, mogące służyć do ustale
nia istoty czynu lub qo wykryCi ą sp rawcy albo podlega
j ące przepadkowi lub zajęC'i u dla pokrycia szkody przez 
spraw cę , n ależy , p o c\ okon aniu oglf~ dzi n i sporządzeni u 

dokładnego opisu, albo dolączyć do akt spra w y, albo 
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wziąć na przechowanie, albo oddać na przechowanie 
właścicielowi lub innej osobie godn-ej zaufania z obo
wiązkiem przedstawienia ich na każde żądanie i z zaka
zem ich zbycia lub przekształcenia. 

§ 2. Dowody rzeczowe należy odpowiednio zabez
pieczyć, a w miarę możności opieczętować i sfotogra
fować. 

Art. 94. Jeżeli osoba, mająca u siebie przedmioty, 
stanowiące dowód przestępstwa, uzyskane przez prze
stępstwo lub ulegające przepadkowi, odmawia ich wy
dania, można je odebrać. 

Art. 95. § 1. Jeżeli jednostka wojskowa (formac ja, 
zakład, urząd) albo też urząd , zakład lub przeds iębior

stwo państwowe, od których za,żądano przedmiotu lub 
dokumentu, odmawiają ich wydania, należy zwrócić się 
do ich władzy przełożonej o polecenie wydania przed
miotu lub dokumentu. 

§ 2. Wydania wolno odmówić jedynie wtedy, gdyby 
wyd,mie lub ujawnienie mogło wyrządzić poważną szko
dę Państwu. 

Art. 96. Urzędy pocztowe, telegra ficzne i kolejo
we są obowiązane na żądanie wydawać sądowi i proJsu
raturze wojskowej korespondencję i przesyłki wysyłan::! 
przez oskarżonego lub do niego adresowane. 

Art. 91. Korespondencję, inne papiery i przesyłki, 
znalezione przy rewizji lub .wydane przez urzędy, można 

przeglądać bez zgody osoby, do której należą. 

Art. 98. § 1. Przedmioty uzyskane za pomocą prze
stępstwa, jeżeli nie są, niezbędne do ustalenia istoty prze
stępstwa albo do wykrycia sprawcy, zwrac.a się po

,krzywdzonemu. 
§ 2. Przedmioty, których posiadanie jest zakazane, 

6 nie usprawiedliwione specjalnym zezwoleniem, przeka
zuje si ę odpowiednim' władzom. 

§ 3. Jeżeli zachodzi wątpliwość co do osoby lub 
praw właściciela przedmiotów odebranych, oddaj e się je 
na przechowanie do czasu rozstrzygnięcia sądowego od
powiedniej osob ie lub instytucji z obowiązkiem zwróce
n ia uprawnionemu tych lub takich samych przedmiotów 
albo ich równowartości, o ile przedmioty ulegają szyb
kiemu zepsuciu lub zniszczeniu. 

DZIAŁ V. 

Srodki zapobiegawcze. 

Rozdział I. 

Przepisy ogólne. 

Art. 99. Srodek zapobiegawczy winien być natych
miast uchylony, gdy ustaną przyczyny, które spowodo
wały jego zastosowanie. 

Art. 100. Srodek zapobiegawczy uchyla sąd lub pro
kuratura zależnie od tego , kto rozporządza sprawą. 

R o z d z i a ł II. 

/ ,Zawieszenie w czynnościach służbowych. 

Art. 101. Prokurator wojskowy może z powodu 
wszczęcia lub prowadzenia dochodzenia lub śledztwa, a 
s,\d w tok.u postępowania sądowego, zawiesić w czyn-

nościach służbowych oskarżonego żołnierza lub osobę, 
k tóra . na z.asadzle stosunku publiczno-prawnego lub 
umownego pełni służbę w poszczególnych działach admi
nistracji WOJskowej. 

R o z d z i a ł III. 

Tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie. 

Art, 102. § 1. Tymczasowe aresztowanie może na
stąpić tylko na mocy postanowienia sądu wojskoweco 
lub prokuratora wojskowego. ' 

§ 2. \V wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeżeli 
postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło być '!t y
dane przed aresztowaniem, należy je ni ezwłocznie uzy- ' 
skać. 

§ 3. Odpis postclllowienia o aresztowaniu należy 
naj dalej w ciągu 48 g:Jdzin doręczyć za pokwitowaniem 
aTesztowun':=ffiU oraz przesłać do mie jsca uwięzienia i 
wojskowej władzy przełożonej aresztowanego. 

§ 4. Na postanowienie o aresztowani u służy zaża

lenie niezależnie od terminu. 

Art. 103. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić 
wtedy tylko: 

aj gdy wzgląd na dyscyplinę wojskową wymaga 
tymcza.sowego aresztowania oskarżonego , albo 

b) gdy zachodzi uzasadn iona o'bawa, że oskarżony 

będzie się ukrywał, albo 

c) gdy zachodzi uzasac.'J.iona obawa, że oskarżony 
będzie nakłaniał śVviadków do fałszywych zeznall 
lub w inny sposób starał si~; o usunięc:e dowo
dów przestępstwa, albo 

d) gdy oskarżony nie ma w k raju ani sta łego miej
sca pobytu, ani określonego ż ródła utrzy man·a 
lub gdy nie można ustalić jego tożs::imości, albo 

ej gdy oskarżony jest przestępcą nałogowym, za
wodowym lub recydywistą, 

Art. 104. § 1. Tymczasowe aresztow'anie w toku do
chodzenia i śledztwa może trwać najwyżej 3 miesiące. 

§ 2. Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, właś ci
wy prokurator wojskowy może za zgodą prokuratora 
wyższego rzędu przedłużyć tymczasowe aresztowanie o 
1 mi esiąc, a za zgodą Naczelnego Prokuratora Wojsko
wego o dalsze 2 miesiące. 

,§ 3 . . Dalszego przedłużenia ' tymczasowego areszto
wania może udzielić tylko sąd, gdy ze względu n::! 
szczególne okoliczności sprawy dochodzenia i śledztw:l 

w terminie, wskazanym w § 2, nie można było u:wIJczyć. 

Art. 105. W toku dochodzenia lub śledztwa z3,rzą

dzenie wypuszczenia na wolność może wydać nie tylko 
prokurator wojskowy, lecz także organ, prowadzący do~ 
chodzenie lub śledztwo, o ile prokurator nie zarządzl 
inaczej. 

Art. 106. Schwytanego na gorącym uczynku lub 
bezpośrednio po tym w cz"sie pościga każdy ma prawo 
zatrzymać z obowiązkiem nie zwłocznego oddania za
trzymanego właściwym władzom. 

Art. 107. Zatrzymanego, podlegającego właściwości 
sądów wojskowych, należy niezwłocznie doprowadzić do 
woiskowych org:mów bezpieczeństwa lub organów bez-

J • • • 

pieczeństw:l publicznego. które winny po zaZna)Omlenlll 
się z zebranymi poszlakami bądź zarządzić wypuszczenie 
zatrzymanego na wolność, bądź wyjednać postanowienie 
o tymczasowym aresztowaniu. 

~~"łf 
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Art. 108. § 1. Jeżeli zachodzą warunki niezbędne do 
wyda,nia post ::mowienia . o tymczasowym aresztowaniu, 
a zwłoka mogłaby spowodovvać ucieczkę podejrzanego 
lub za tarcie śladów przestępstwa alb o też spowodować 
uszczerbek dla dyscypliny wojskowej, prav"o zatrzyma
nia podejrzanego, podlegaj ącego 'właściwości sądów woj 
sk owych, przysługuje poza s ądem i prokuraturą woj
skową : 

al jego p rzełożonemu wojskovvemu lub miejscowej 
władzy garnizonowe j; 

b) wojskowym organom bezpieczells twa lub organom 
bezpieczeó sl.wa publicznego; 

c) prokuratorowi powszechnemu. 

§ 2. Zatrzymanie oiicera ma być zaniechane, jeśli na 
·wez'.v-anie udaje się dobrowolnie do władzy woj skowej, 
a jeżeli n ie ma je j w danej miej scowości -- do komendy 
"i ganów bezpieczeilstwa publicznego. 

R o z d z i a ł IV. 

Kaucja poręczen:e. 

Art. 109. Sąd wojskowy lub prokurator wojskowy 
mogą od areszto".vania oskarżonego odsŁiWić lub już 
aresztowalilego zwolnić pod w arunk iem złożen ia kaucji 
lub poręczen i a, przy o:ueśleniu wysokości której 
uwzględn i a się stopień zamożności oskarżonego i skła

dc.jącego kaucję lub poręczenie, wysokość wyrządzonej 

szkody i grożącą karGo 

Art. 110. Kaucję może złożyć oskarżony lub inna 
osoba. 

• Art. 111. Kaucję składa się w gotowiźnie lub w pa
pierach wartościowych przyjmowanych za k ::!Ucję przez 
prezydia rad narodowych (wydziały finansowe). 

Art. 112. Poręczenie składać może tylko osoba bu
dząca zaufanie , mająca stałe zamieszkanie w kraju i któ
raprzedstawi dostateczne dowody, że j e j majątek wy
starczy na pokrycie poręcz~li a. 

Art. 113. W razie uchylenia się oskarżonego od wy
miaru sprawiedliwości, k:mcja ulega przepadkowi, a od 
poręczyciela ściąga się sumę poręczenia -- na rzecz 
Skarbu Parlstwa. 

Art. 11 4. § 1. O przepadku kaucj i lub o ściągnięc i u 
sumy poręcz,en i a rozstrzyga sąd, do któ rego właściwości 
sprawa należy lub który rozporządza daną sprawą. 

§ 2. Na postanowienie w tym przedmiocie służy za
żalenie . 

Art. 115. Sąd wojskowy lub prokurator wojskowy 
mogą nak azać aresztowanie o'3karżonego, pozostającego 

na wolności za kaucją lub poręczeniem, j eżeli wyjdą na 
jaw o:wlicznościwymagaj ące aresztowania. 

Art. 116. Z chwilą aresz towania oskarżonego, umo
rzenia postępowania, uniewinn ienia oskarżonego, zawie
szeni'a wykonania kary, uw olnienia od kary lub odro
cienia je j wykonania poręczenie ustaje, a' kaucj ę zwra
ta się osobie, która ją złożyła, 6 ile ' niezapadło j uż po
stanowienie o przepadku kaucji lub ściągniEiciu poręcze

nia. 

R o z d z i a ł V. 

Dm;ól' władzy, zakaz wydalan~a się. 

Art. 117. Uznaj ąc potrzebę zastosowania środka zapo
biegawczego, sąd w ojskowy lub prokurator wo jskowy 
mogą na czas określony oldać oskarżonego żo lnierza 

pod szczególny dozó r przełożonej wła dzy wojskowe j, na
tomiast oskar;'; onego, nie będącego żołnierzem, pod do
zór organu bezpieczeilstwa' publicznego. 

Art. 118. § 1. Sąd woj skowy lub proku rator woj skowy 
mogą zakazać oskarżonemu oficerowi wydalania się z re
jonu rozkwaterowania jego jednóstki wojskowej, nato
m iast oskarżonemu, nie będącemu żołnierzem, wydala
nia się z miej sca zamieszkania. 

§ 2. W razie zakazu wydalania się nie wolno oskar
żonemu opuszczać rejonu rozkwa terowania lub miejsca 
zamieszkania bez zez'wolenia sądu lub prokuratora woj
skowego. 

Art. 119. Jeżeli oskarżony nie stosuje się do zaTzą
dzeó, wydanych na zasadzie art. 117 lub 118, można za
rządzić j ego tymczasowe aresztowanie. 

R o z d z i a ł VI. 

Listy gończe . 

Art. 120. Jeżeli miejsce pobytu oskari.o nego nie 
jest znane, sąd lub prokurator wojskowy zarządza poszu
kiwanie oskarżonego przez władze wojskowe, wojskowe 
organa bezpieczeństwa lub organa bezpieczellstwa pu
blicznego , 

Art. 1/.1. § 1. Jeżeli oskarzony zbiegł lub ukrywa 
się, sąd lub prokurator wojskowy może zarządzić roze
słanie listów gOl1cZy ch za oskarżonym, o ile zapadło po
stanowien ie o aresztowaniu. 

§ 2. Sposób rozsyłania listów goilczych zależy od 
uznania władzy , która je rozs yła. 

Art. 122. W listach goilczych wymienia się: 

a) władzę, która je rozsyła; 

b) nazwi sko i imię. a w miarę możnOS CJ dokładny 
rysopis oskarżonego z dołączeniem jego podob iz
ny oraz szczegó:y niezbędne do ustalen ia jego 
tożsamości; 

c) stopieó wojskowy i przydzia ł służbowy oskarżo
nego; 

dl zarzucone mu przestępstwo; 

e) ostatnie znane miejsce zamieszkani a (przed. wcie
leniem do forma cj i wojskowej) i gminę, do której 
oskarżon y na leży ; 

f) postanowienie o tymczasowym aresztowaniu : 

g) wezwan.i e każdego . kto zna m ieisce pobytu I)skar
żonego, do zawiadol~ienia o nim najbli7qej wła 

d zy wojskowej. s ądu , prok uratora wojskowego 
lub organu bezpieczeń stwa publi cznego oraz do 
za.trzymania oskarżonego w ' miar~ możności; 
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DZIAŁ VI. 

Przepisy porządkowe. 

Rozdzia ł L 

Doręczanie wezwań i innych pism oraz przymusowe 
sprowadzan~e. 

Art. 123. § 1. W wezwilniu należy wskazać: 

al stopień wojskowy i przynależność sh!żbo ':, ą, na
zwisko i imię wezwanego, a co do o ;ób nie peł
niących służby wojskowej nazwisko, imię: adres 
wezwanego; 

bl w jilkim charakterze i w jilkiej sprawie wzy-
wa się; 

c) mIejsce, dzień i godzinę stawiennictwa; 

dl nazwę i adres wzywająceg o; 

e) skutki niestawiennictwa. 

§ 2. "VezV/anie winno być podpisane przez OSObf; 

uprawnioną · 

Art. 124. § 1. Pisma doręcza się w li stach za po
kwitowaniem zwrotnym przez pocztę albo przez funkcjo
nariuszów urzędu wysyłającego wezwan:e, a osobom, 
pozostającym w zakładzie karnym, także przez funkcjo 
nariuszqw tego zakładu. 

§ 2. Ad.resat może odebrać pismo bezpośrednio w 
urzędzie wysyłającym wezwanie. 

§ 3. Pisma adresowane do miejscowo3ci, w których 
nie n,a urzędu pocztowego, ani nie jest zorganizowane 
stale doręczanie korespondencji, dorqcza się za pośred
nictwem prezydiów gminnych rad Diuodowych. 

§ 4. Jeżeli doręczenie sposobem wskazanym w § 1, 
2 i 3 jest utrudnione, wówczas pisma są dOH;czane przez 
wojskowe organa bezpieczeństwa lub organa bezpieczeń
stwa publicznego. 

Art. 125. Wezwania l lDne pisma, przeznaczone d1a 
żołnierzy, przesy]a się ich przełożonej władzy wojsko
wej celem doręczenia i zarządzenia stawienia się sto:::o
wnie do wezwania. 

Art. 126. § 1. Pismo doręcza się do rąk własnych 
adresata. 

§ 2. Jeżeli z powodu nieobecności adresata n ;e 
można doręczyć mu pisma do rąk własnych, doręcza s'ę 
je dorosłemu domownikowi, a w jego braku - sąsiado

wi lub dozorcy domu. 

§ 3. Jeżeli nie znajdzie się nikt , kto pismo chciałby 
przyjąć, zostawia się je w prezydium miejscowej rady 
narodowej dla zawi,adomienia adresata. 

Art. 127. Pismo, przeznaczone dla korporacji, spół
ki, stowarzyszenia, zakładu lub związku albo dla Obrol'l 
cy lub pełnomocnika strony, można w razie nieobecności 
w lokalu biurowym osoby, upoważnionej do przyjmowa
nia pism , doręczyć także zastępczo do rąk każdej osoby 
zatrudnionej w biurze, a w braku takich osób u dozorcy 
domu, gdzie biuro się znajd.uje. 

Art. 123. § 1. Odbierający p ismo - stwierdza jego 
doręczenie podpisem własnoręcznym ze wskazaniem da
ty doręczen ia . 

§ 2. Jeże l i odbierający pismo jest n i epiśmienny lub 
odmawia podpisu, to doręczający sam oznacza datę dorę
czenia oraz przyczynę braku podpisu. 
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§ 3. Dowód el.oręczenia przesył a się wladzy wysy_· 
łającej pismo z zaznaczeniem, komu doręczon o. 

A rt. 129. § 1. Jeżeli ze względu na brak czasu lu b 
z innych przyczyn doręczenie wezwania pisemnego było
by utrudnione, można wzywać świadków lub b ie głych t e
legraficznie, telefonicznie lub w inny sposób najodpo
yviedniejszy ze względu na okoliczności . Żołnierzy wzy
wa się tą drogą przez ich przełożoną władzę. 

§ 2. Niestawiennictwo osób wezwanych w myśl § 1 
pociąga za sobą ustawowe skutki niestawiennictwa o tv 
le tylko, o ile nie ma wątpliwości, że wezwan ie doszło 
zawczasu do wiadomości wezwanego. 

Art. 130. Niezachowanie przepisów art. 124 do 129 
nie powodu je nieważności doręczenia, jeśl i osoba, d la 
której wezwanie lub inne pismo było przeznaczone, 
oświadczy , że wezwanie to lub pismo o trzymala. 

Art. 131. § 1. Przymusowe sprowadzenie zarządza 
sąd, przewodniczący, sędzia lub p rokuratura wojskowa. 

§ 2. Przymusowe sp rowadzenie żołnierzy przepro
wadzc:,ją organa vł oj skowe, innych zaś osób - organa 
bezpieczeństwa publicznego. 

Art. 132. § 1. Osoba, mająca przYTl1USOWO sprowa
dzić wezwanego, okazuje wezwan2mu nakaz dop rowa
dzenia i wzyvva go , aby się z nią udał na miejsce wska
zane VI nakazie. 

§ 2. \V nakazie dostawienia nal eży wymienić szcze
góły wskazane wart. 123. 

§ 3 . . W razie oporu sprowadzający ma prilWO użyć 
sily. 

R o z d z i a ł II. 

Przeglądanie ak t oraz sporządzanie otrzymywanIe ł-
odpisów. 

Art. 133. Strony, ich obrońcy, pełnomocnicy, us'a
wowi przedstawiciele i inne osoby mogą przeglądać a '~
ta sprawy i robić z n ich notatki oraz odpisy, nadto otrzy
mywać w razie uzasadnionej potrzeby odpisy uwierzyte:
nione, tylko za zezwoleniem wladzy rozporządzaj ącej ak
tami sprawy. 

Art. 134. § 1. Sprawę należności i wysokości opłat 
za wydanie uwierzytelnionych oupisów z akt sprawy 
określają osobne przepisy. 

§ 2. Oskarżonemu służy prawo otrzymClnia bezpłat
n ie jednego odpisu dotyczącego go orzeczenia, o ile k o
nieczność zachowania tajemnicy ze względu na bezpie
czeństwo Państwa nie stoi na przeszkodzie. 

Art. 135. N ie można odmówić zezwolenia na przej 
rzenie akt sprawy oskarżonemu lub jego obr0i1cy ·po 0:1-
czytaniu lub doręczeiliu oskarżonemu odpisu aktu oskar
żenia . 

Arf. 136. Prokurator wojskowy ma p rawu przeglą
dać akta, robić notatki i odpisy w każdym czasie oraz 
żądać przesłania mu akt., j eżeli to nie tamuje biegu po
stępowania. 

Art. 137. Przesłanie akt innym władzom pr6cz woj 
skowych władz sądowych i prokuratorskich zależy od 
uznania sądu lub prokuratury, rozporządzaj ących aktami 
sprawy. 
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R o z d z i a ł III. 

Terminy. 

Art. 133. § 1. Terminy są: 

a) zawite; 
b) porządkowe. 

§ 2. Zawite są tylko terminy, które ustawa wyraź

nie za takie uznaje. 

§ 3. Czynność spełniona po upływie terminu zawi
t ego jest nieważna . 

Art. 139. § 1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, 
od. którego przepis prawa liczy dany termin. 

§ 2. Koniec terminu, który by mial upłynąć w dźień 
uznany za święto, przypada na nas tępny dzień nieświą

teczny. 

I Art. 140. § 1. Termin uważa się za zachowany, je
żeli przed jego upływem pismo zostało nadane w urzę

dzie pocztowym lub telefonicznym, a przez żołn:erza lub 
przez osobę uwięzioną złożone u przełożonej władzy. 

§ 2. VI przypadku gdy kodeks zezwala na złożenie 
ustnego wniosku lub oświadczenia do protokołu, termin 
uważa się za zachowany, j eś li przed jego upływem taki 
wniosek lub oświadczenie złożono. 

I 
Art. 141. § 1. Jeżeli uchybienie terminu zawit:!go 

nastąp iło z przyczyn od strony niezależnych, strona mo
że w trzyc.niowym terminie zawitym od daty ustania 
przeszkody zgłosić wniosek o przywrócenie terminu. 

§ 2. Jednocześnie należy dopełnić czynności, która 
miała być w terminie wykonana. 

Art. 142. § 1. O przywróceniu te rminu rozstrzyga 
kierownik organu wymiaru spraw:edliwości , któremu 
środek prawny należal0 złożyć . 

§ 2. Na postanowienie odmowne służy zażalenie . 

Art. 143. VJniosek o przywrócenie terminu n :e 
wstrzymuje w ykonania zaskarżonego orzeczenia, lecz 
władza, która wydała orzeczenie, lub władza właściwa do 
rozstrzygnięcia odwołania może wstrzymać wykonanie. 
Odmowa wstrzymania nie wymaga uzasadnieni.a . 

R o z d z i a ł IV. 

Protokoły. 

Art. 144. § 1. Z przebiegu czynności w toku postę
powania karnego sp isuje się protokoły. 

§ 2. Spisania protokołu wymaga w szczególności: 

a) przesłuchanie oskarżoneg o, świadka lub biegłego 
W. toku co chodzenia lub śledztwa; 

b) przyjęcie kaucji lub poręczenia; 
c) rewizja i odebranie rzeczy; 
d) oględziny; 

e) rozprawa; 
f) wykonanie kary śmierci. 

§ 3. Protokół rozprawy i posiedzenia niejawnego 
sporządza się w ciągu trzech dni. 

Art. 145. § 1. Protokół sporządza się równ:ez, je
żeli oskarżony lub pokrzywdzony zgłasza ustnie wnio
sek, w szczególnośc i wniosek o przywrócen :e termin u 
lub przeprowadzenie dowodu , albo ustne zawiadomienie 
lub skargę o popełnieniu przestępstwa. 

§ 2. Żołnierze mogą wnioski i oś'Niadczenia, wy
mienione w § l, zgłosić do protokołu wobec przełożonej 

władzy. Protokół należy bezzwłocznie przesłać sądowi 

lub prokuraturze. 

Ar!' 146. Z przebiegu posied~enia niejawnego może 
być sporządzony wspólny protokół dla wszystldch 
spraw. Odpisy zawartych w takim protokole postano
wiel1 załącza się do akt sprawy. 

Art. 147. § 1. Do protokołu wciąga się: 

a) dokładne oznaczenie sprawy będącej przedmiotem 
postępowania oraz miejsce czas dokonanej 
czynności; 

bl stopień wojskowy i przydział służbowy, nazwiska 
i imiona osób, biorących w nich udzia ł, a co do 
osób przesłuchiwanych nadto bliż sze dane oso
bowe; 

c) przebieg całej czynności oraz wzmiankę o wyko
naniu w toku tej czynności szczególnie obow ią

zujących przepisów postępowania; 

d) możliwie dokład.nie treść zeznań osób przesłuchi
wanych oraz treść wniosków i oświadcze11 stron; 

e) zapadłe postanowienia i zarządzenia. 

§ 2. Osoby biorące udział w czynności mogą żądać 
wciągnięcia do protokołu wszystkiego, co dotyczy ich 
praw lub interesów. 

§ 3. \V toku dochodzenia i śledztwa można zezwolić 
osobom przesłuchiwanym na wła snoręczne wpisan ' e do 
protokołu swego oświadczenia. 

Art. 148. Protokół stanowi wyłączny dowód zacho
wania form postępowania, chyba że udowodniono fałsz 

lub omyłkę . 

Art. 149. § 1. Protokół rozp rawy oraz posie::lzen'a 
niejawnego spisuje protokolant, a podpisuje przewodni
czący i protokolant. 

§ 2. Każdy inny protokół spisu je dokonujący czyn
ności lub przybrany protokolant, a pod.pisują (każdą kar
tę) wszystkie osoby biorące udział. Przed r:odpisaniem 
protokołu należy go odczytać i zaznaczyć to w proto
kole. 

§ 3. O soba, mająca podpisać protokół, może zgło 

sić zarzuty co do jego treśc i. Zarzuty takie wpisuje s ię 

do protokołu. 

§ 4. ' O odmowie podpisania protokołu przez osobę 
mającą go podpisać czyni się wzmiankę w protokcle. 

Art. 150. Wszelkiego rodzaju poprawki i uzupełnie

nia należy umieścić w końcu protokołu przed podpisa
niem lub w osobno podpisanym dopisku. 

Art. 151. § 1. W zawitym terminie 3 dni od spo
rządzenia protokołu strony, biorące udzia ł w posiedze
niu sądu, mogą złożyć wniosek o sprostowanie lub uzu
pełnienie protokołu . 

§' 2. Jeśli przewodniczący zgadza się z wnioskiem, 
zarządza wprowadzenie odpowiednich poprawek. 

§ 3. Jeś li przewodniczący nie zgadza się z wnio
skiem, 'odmawia wprowadzenia poprawek, uzasadniaj ąc 
odmow~. 
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DZIAŁ VII. 

Poslępowan :. e przygotowawcze. 

Ro zdz iał L 

Dochodzenie. 

ArI. 152. Każdy ma prawo, a każdy urząd i przełożo 

ny wojskowy w zakresie swego d ziałania ma obowiązek , 

dowied.ziawszy s i ę o faktach uzasadniających podejrze
nie , że zostalo popełnione przes tępstwo ścigane z urzędu, 
a na leżące do wiaściwoś ci sądóvv wojskowych, zawiado
mić o tym prokuratora "wojskowego, sąd wojskowy, prze
łożoną władzę wojskową podejrz:mego, władzę garnizo
nOVlą lub woj skowe organa bezpieczeils twa, a jeżeli t J. 
kie zawiadomienie jest utrudnione -- organ.} bczp ieczel'l
stwa publicznego albo też organa sądown ictwa po
wszechnego, prezydium gminnej rady p;:trodowej lub so ł 

tysa. 

Art. 153. § 1. Prze~ożo;:]a władz a Vlojskowa , d.o
wied ziawszy się n przes tępstw ie ściganym z urzędu, 

a nal eżącym do właściwośc i sądów wojskowych, przed
siębi erze wszystko, co po trze ba, aby zabezp ieczyć ś lady 

i dowody przes tępstwa, korzystając w razie potrzeby z 
pomocy wojskowych organów bezpieczeóstwa lub orga 
nów bezpieczell s twa publicznego, tudzież zawiadamia 
niezwłoczni e prokuratora wojskowego o przestępstwie i 
przedsięw zi ęty ch czynnościach . 

§ 2. Jeżeli przełożona władza wojskowa n ie m07,e 
wkroczyć na czas, obowi ązek, wjm1ieniony w § 1, ciąży 
na władzy ga rnizonowej i wojskowych organach bezpie
czeństwa znajdujących się naj bliżej miej sca popelnieaia 
przestępstwa lu b pobytu podejrzanego. 

§ 3. Jeżeli wkroczenie wład.z wojskowych, wym:e
nionych w § 1 i 2, ni e może na czas nastąpić , organa bez
pieczeństwa publiczn ego, organa sądownictwa powszech
nego winny przedsięwziąć Vl5Zystko , co potrzeba, aby 
zabezpieczyć ślady i dowod y przestępstwa, a o dokona
nych czynnościach mają zawiadomić natychmiast proku
ratora wojskowego. 

§ 4. Jeżeli o przestępstwie ściganym z urzędu, a na
leżącym do właściwości sądów wojskowych, dowie s i ę 

najpierw prezydium ge:J.innej rady narodowej lub sołtys, 

, w inni oni zawiadomić n atychmiast wojskowe organa 
bezpieczeństwa albo najbliższe dowód.ztwo wojskowe lu b 
organa bezpieczellstwa publicznego, a do czasu ich wkro
czenia mają przedsięwziąć wszystko , co potrzebD, aby 
zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa . 

Art. 154. W razie popełnien ia w obrębie zakwatero
wania jednostki wojskowej (formacji , zakład u, urzędu ) 

przestępstwa , ściganego z urzędu a nie na leżącego do 
właściwości sądów wojskowych, właściwa w Jadza woj 
skowa lub wojskowe . organa bezpieczeństwa winny 
przedsięwziąć wszystko, co potrzeba, aby zabezpieczyć 

ślady i dowod.y przestępstwa , oraz mają zawiadomić 

właściwego p rokuratora lub organa bezpieczeń " twa pu
blicznego o przestępstwie przedsi ęwziętych czynno
ściach. 

Art. 155. Prokurator wojskowy, otrzymawszy za
wiadom,jenie lub s~argę p okrzywdzonego albo dowie
dziawszy się w inny sposób o przestępstwie, należącym 
do właściwości sądów wojskowych, w miarę potrzeby 
zleca przeprowadzenie dochodzenia lub przep rowadza j e 
osobiście. 

Art. 156. § 1. Organami prowadzącymi dochodze
n ie w sp rawach, należących c.o właściwośc i sądów w oj- _ 
skowych, są dowódcy samodzielnych j edno~tek woj!ko
wych oraz wojskowe organa bezpieczells twa. 

§ 2. O samodzielnym wszczęciu dochodzenia j ak 
również o zatrzyrni1niu podej rzanego organa prowadzą
ce dochodzenie niezwłocznie zawiadamiaj ą prokuratora 
'\vojskowego. 

§ 3. Organa, prowadzące c!ochodzenie, po ukończe
niu dochoc.zenia przesyłają akta właśCiwemu prokurato
rowi wojskowemu z wszelkimi za łącznikami , a w miarę 
możn03c i i dowodam i rzeczowymi. 

Art. 157. § 1. Prowadzący dochodzenie mo;"e zwra
c ać się do właciz i organów woj skowych, a Vi razie po
trzeby i cywilnych, o udzielenie wyjaśniell, wiadomości 
oraz o sp ełnienie poszczeg6lnych cz ynności, wynikaj ą

cych z istoty dochodzcnia , j eżeli czynności te wchod;zą 
w zakres działania danych w~adz i organów. 

§ 2. Prowadzący dochodzenif ma prawo wzywać 

osoby do stawienia się, z oznajmieniem skutk6w przewi
dzianych VI ar t. 60. 

Art. 153. § 1. Dochodzenie polega na p rzesłucha

niu podejrzanych i osób, które mogą coś wi edz i eć o prze
stępstwie lub jego sprawcy, n a zabezpieczeniu śladów i 
dowodów przestE:ps twa , na c1n konywaniu w ywiadów i in
nych czynności, wynikających z istoty dochod zen:a. 

§ 2. Dochodzenie ma n a celu wyjaśn:enie , czy is lot
n ie popełnion'tl przestępstwo, kogo można o ni e podejrze
wać, czy jest dosta teczna podstawa do Wszc1!:;cia śled z

twa lub złożen ia sądOwi aktu oskarżenia, nadto zebrane 
d anych co do osoby podejrzanego, pobudek jego d,zia!.,; 
n ia , stosunku do pokrzywdzonego, rozwoju um yslow ego , 
charakteru, dotychczasowego życia, zachowania się 1=0 
spełnieniu przestępstwa oraz u trwalenie dla sądu dow o
dów, które inaczej mog łyby zagin ąć:. 

Art. 159. § 1. Z przeb iegu czynnoscl, dokonywa
nych w toku dochodzenia, sporządza się proto!,oly, sto
suj ąc odpowied.nio przepisy art. 147 do 150. 

§ 2. Przepisy art. 166 stosuje si ę odpowie dnio. 

Art. 160. Nadzór nad prowadzen iem dochod Lenia 
sp rawuje prokura tor wojskowy. Może on uchylać bb 
zmieniać każde zarządzenie organu prowad zącego d ocho
dzenie , polecić mu dokonani e poszczególnych czynności , 

jak również przejąć prowadzenie dochoctzen !a. 

Art. 161. § 1. Jeżeli prokurator wojsko w y uzna , że 
okoliczności przytoczone w zawiadomieniu lub skard ze 
pokrzywdzonego n ie dają podstawy do wszczęcia po stę 

powania karnego albo też , że wyniki ' dochonzen :a nie 
dają podstawy do pociągnięcia pod ejrzanego do odpo
wiedzialnośc i przed sądem, to odmawia ściga ni a lub 
umarza dochodze nie. 

§ 2. O odmowie sClgan ia lub u mo rzen b dochodze
nia zawiadamia się podejrzanego i pokrzywdzo:-: e ] o. 

§ 3, Na postanowienie prokuratora służy pokrzy w
dzonemu zażalenie . 

Art. 162. § 1. Jeże li prokurator wojskowy uzna, że 
okolicznośc i, przyloczone w zaw iadomieniu lub w sk"r
dze pokrzywdzonego, albo wyniki dochodzen iil wymaga
j ą pociągnięcia podejrzanego do ocl.powil'd zia ln ości k ar
ne j, zleca niezwłocznie przeprowadzenie śledztwa lub 
składa sądowi wojskowemu akt oskarżenia. 
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§ 2. Przepis arf. 171 § 2 stosuje s i ę odpowiedn:d.' 
§ 3. Do ak tu oskarżeni d lub zlecenia o przeprowa

dzenie śledztwa dołącza się akta dochodzenia, inne za
łącznik i sprawy oraz w miarę możności dowody rze
czowe. 

R o z d z l a ł II . 

Sledztwo. 

Art. 163. Śledztwo prowadzi się w sprawach o p rze
stępstwa zagrożone karą śmierci , niezależnie od innych 
kar, lub gdy przeprowadzenia śledztwa wym aga dobro 
wymiaru sprinviedliwości. 

- Art. 164. § 1. Śledztwo prowadzi oficer śledczy pod 
n adzorem p rokuratora wojskowego i na jego zlecenie , 
a w wypadkach nagłych z urzędu . 

§ 2. Prokurator wojskowy może wszczynać przej -
mować prowadzenie śle dztwa. 

Arf. 165. § l. O 'wszczęciu śledztwa sporządza się po
stanowieni e . 

§ 2. Z"daniem śledztwa jest: 

a.) wykrycie sp rawcy przestępstwa, 

bl wszech stronne wy] asmenie okoliczności celem 
ustnlenia , czy na l eży przeprowadzić rozprawę, 

czy umorzyć postępowanie k a rne, czy też 

wszcząć postępowani e dy~cyplinarne alb o h ono
rowe, nad to 

c) zebran ie niezbędnych infor:nacyj co do osoby 
pode jrzanego o raz 

d) u trwalenie dla sądu dowodów, jak w dochodzeni u . 

Art. 166. Uznając, że dane sprav,ry zawieraj ą dosta
t eczne podstawy, oficer śledczy sporz ądza postanowie
nie o pociągnięc iu podejrzanego do odpowiedzialności 

ka.rriej , o~reślając 0 30bę podejrzanego, czyn zarzucony 
i jego k\nJifikacje , oraz w ciągu 48 godzin ogłasza je 
podejrzanemu. 

Arf. 167. § 1. Oficer śledczy przeds iębierze wszelkie 
czynaości z urzędu lub na zlecenie p rokur::. to ra. 

§ 2. Oficer śledczy może nie dokonywać ponown ie 
czynn ośc i, które zosta ły dokonane w toku dochodzenia , 
a k tóre nie budzą żadnych wątpliwości lub n ie są przez 
strony/ k westiono w ,me. 

§ 3. Podejrzany ma prawo składania wniosków 
o p rzeprowadzenie czynności śledczych, wskazując jed
nocześnie okoliczno~ci, j akie 'le czynnośc i mają us talić. 

§ 4. O oddaleniu wniosku podej rzan 8~0 sporządza się 
p ostanowienie. 

Art. 168. Jeśli w toku śledztwa u jawni s J ę prze-
J stępstwo, n ie objęte zleceniem o wszczęci u śledztwa, albo 

jeżeli ujawni się udz i ał w p rzestępsl"wie usoby nie objętej 
zleceniem, oficer śledczy zawiadami a Q tym prokuratora 
wojskowego, dokonywaj ąc jednak niezbędnych czyn~ .~ 
ności. 

Art. W9. Uznawszy, i ,e n ie ma w idokóvr, aby 
ś l edztwo mogło dostarczyć podstaw do wniesienia aktu 
oskarżenia, albo s tw ierdziwszy , że zachodzi okoliczność 

wyłączająca sClgani e , oficer śledczy sporządza p ost ,,:JO
w ienie o umorzeniu śledztwa i przedkłada ak ta proku
ratorowi wojskowemu wraz z załącznika:ni spraw y oraz 
w miarę możności dowodami rzeczowymi r 

Art. 170. § 1. Pos tanowienie oficera ś ledczego o umo
rzeniu śledzlwa wymaga zatwierdzenia prokura tora woj
skow ego. 

§ 2. O umorzeniu śledztwa zawiadamia si ę pode jrza
n ego i pokrzywdzonego. 

§ 3. Na postanowienie prok ura lora służy p ok rzyw
dzonemu zażal enie . 

Art. 171. § 1. Uznaj ąc , że śledztwo doslarczyło pod
staw do rozprawy, oficer śledczy wyda je postanQwienie 
o zamknięciu śledztvia, ogłasza je podej [zanemu o raz za
znajam ia podejrzanego z treścią zebranych dowodów i 
zapytuje go, czy wnosi o uzupełnien ie śledztwa, a j eże li 

nie Za] OZle pOlrzeba uzupełnien i a - sporządza nie
zwłocznie akt oskarżeni a. 

§ 2. Jeżeli p rzy sporządzaniu aktu oskarżenia zacho
dzi po trzeba zmiany kwalifikacj i czynu na surowszą 

lub oskarżenia o inny czyn aniżeli zarzucany podejrza
n em u w postanowieniu o pociągnięciu do odpowiedzial
ności karnej, sporządza się nowe postanowienie o po
ci ą gn i ęc iu do odpo 'w iedzialnośc i karne j i ogła sza się je 
podejrzanemu, a w razie p otrzeby uzupetnia s ię śledz
tw o. 

Art. 172. § 1. Prokurator wojskowy zatwi e rdza albo 
zmienia lub uzupełn ia sporządzony przez o ficera śl ed
czego ak t oskarżenia albo sporządza no wy akt oskar
żeni a, unieważniają.c poprzedni. 

§ 2. Przepis art. 171 § 2 s lo:mje się odpowiednio. 

§ 3. Prokurator wojskowy n iezwłocznie wnos i akt 
o skarże nia do s ądu wojskowego, załączaj ąc akta , inne 
za!qczn iki o raz w miarę możności dowody rzeczowe. 

R o z d z i a ł III. 

Przepisy wspólne dla dochodze nia śledz twd. 

Art. 173. \ \7 sprawach o przestępstwa , których śc i ga 
n ie przed sądami woj sk owymi jest za l eżne od skargi lub 
wniosku pokrzywdzonego, wszczęcie dochodzenia lub 
śledzlwa nastąpić może dopiero wówczas, gdy pok rzyw
dzony zg10sił skargę lub wn iosek. 

Art. 174: Prowadzący dochod zenie hIb ś ledz two nie 
ma p rav,a zmuszać podejrzanego do ~znań lub p rzyzna
nia się do winy. 

Art. 175. § l. Prokurator woj skowy ma prawo być 
obecny przy wszystk ich czynnośc i ach, dok onywanych 
w toku dochodzenia lub śledztwa. 

§ 2. Inne osoby mogą być obecne, gdy kodek s n i
n iej szy t ak s tan owi albo gdy to uzna za p o trzebne pro
wadzący dochodzenie lub śledztwo albo prokurator woj
skow y. 

A rt. 116. Dane dochodzenia lub śledz twa mogą być 
ogłaszane publicznie ty lko za zgodą . prok uratora. 
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. ,-(\rt ił?· § 1. Wraz z oqmĆJwieniem śc i gania lub umo
rzeniem dochodzenia a lpQ śl.edztwa wydaj e si ę postano
wienie w · przedmioc ie dowod6w rzeczowych. 

§ 2. Na po::.tanow ienie to służy zażalenie . 

Art, 178. § 1. Dochodzenie lub śledztwo winno być 
wszczęte w c iągu 24 godzin od otrzymania wiadomo oi ci 
o przestępstw ie . 

§ 2. Przepisy art. 104 stosuj e się odpowiednio do 
czasokresów dochodzenia lub śledztwa. 

Art. 119. Przepisy art. 38 stosuje się 9dpowiednio do 
osób prowadząc ych dochodzenie lub śledztvl o . 

R· o z d z i a ł IV, 

Akt oskarżenia. 

Art. 180. Akt oskarżenia powinien zawierać: 

a) nazwisko, imię oskarżonego i inne dane przewi
dziane wart. 46, 

b) opis okoliczności, w jakich popełniono prze
stępstwo; 

c) dokładne określenie zarzucanego czynu ze wska
zaniem czasu i mie jsca popełnienia ; 

d) wskazanie przepisu ustawy karnej, pod który za
rzucony czyn podpada; 

e) wzmiankę o zastosowanym środku zapobiegaw
czym. 

Art 181. § 1. Do aktu oskarżenia dołącza się wykaz 
osób, które należy wezwać na rozprawę, ze wskaza niem 
ich przydziałów służbowych lub adresów. Zarazem po
daje się inne dowody, k tórych przeprowadzenie na roz
pra'wie prokurator uważa . za niezbędne, ze wskazaniem, 
gdzie się znajdują. 

§ 2. Przesyłając sądowi akt oskarżenia, prokuro tor 
załącza oświadczenie co do swego udzi ału w rozp rawie 
w związku z przepisem art. 40 § 2. 

DZIAŁ VIII. 

Postępowanie przed sądem wojskowym. 

Rozdział I. 

Przygotowanie do rozprawy głównej. 

Art. 182. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada worun
kom formalnym, przepisanym wart. 180 i 181, kierow
nik sądu zwraca go oskarżycielowi celem uzupełnienia 
braków w terminie pięciodniowym. 

Art. 183. Kierownik sądu wnosi sprawę na posiedze
nie niejawne w wypadkach: 

a) istotnych uchybień, których nie można naprawić 
na rozprawie; 

b) potrzeby zmiany spisu dowodów, podlegających 
sprowadzeniu na rozprawę; 

e) potrzeby zastosowania lub zmiany środka zapo
biegawczego; 

d) niewłaściwej kwalifikacji czynu zarzucanego; 

. e) zaistnienia okolkznośc i, uzasadniających umorze
nie postępowania lub odstąpi enie sprawy według 
wiaściwości; 

1) konieczności załatwi enia innej kw estii wymagają

cej pos tanowienia s ądu . 

Art. 164. § 1. Sąd na posiedzeniu niejawnym może : 

a) z arządzi ć dokonanie poszczególnych czynności do
chodzenia lub śledztwa; 

b) za rządzi.ć uzupełnienie lub przeprowadzenie do
chodzenia albo śledztwa; 

c) ustalić spis dowodów, podlegaj ących sprowadze
niu na rozprawę ; 

d) zmienić lub zastosować środek zapobiegawczy; 

e) zwrócić akta prokuratorowi dla postąpienia w 
myśl art. 171 § 2, j eżeli zachodzi potrzeba zmia
ny kwalifikac ji czynu zarzucc:nego oskarżonemu 
na surowszą; 

f) odstąpić sprawę według właściwości; 

g) umorzyć postępowanie w częśc i lub w całości; 

h) wyznaczyć oskarżyciela posiłkowego obok pro
kuratora. 

§ 2. Na postan.owienia, przewidziane pod lit. a) - f). 
p rokuratorowi służy zażalenie . 

Art. 135. § 1. Jeżeli nie zachodzi p otrzeha d.okonan ;a 
czynności, wymienionych wart. 183, kierownik sądu 

niezwłocznie z arządza doręczeni e oskarżonemu odpisu 
aktu oskarżenia wraz z listą osób, podlegających Y;,ezwa
niu na rozprawę, i wykazem dowodów wskazanych przez 
prokuratora wojskowego. 

§ 2. Jeżeli zachodzi koniecznoś ć zachowania tajemni
ezy ze względu na bezpieczeństwo Pańs tvl a, zamiast dorę 

czenia odpisu aktu 03karżenia kierownik sądu zarządza 
odczytanie go. 

§ 3. Doręczając lub odczytując oska.rżonemu odpis 
aktu oskarżenia, należy pouczyć go o przyslugującym 

mu prawie przybrania sobie obrońcy lub zlot enia w ter
minie 3 dni od odczytania lub doręczenia odpisu ak tu 
oskarżenia wniosk u o wyznaczenie obrońcy z urzędu 
oraz o dopuszczenie dowodów z podaniem okoliczności, 
które chce w ten sposób stwierdzić. 

Art. 186. "Wniosek o wyznaczenie obrońcy z ur:ędu 
oraz o dopuszczenie dowodów można zgłosić ustnie cto 
protokołu wobec sądu lub przełożone j v"ładzy wojs!w
wej, która niezwłocznie przesyła go sądowi. 

Art. 181. Wezwanie świadków i b iegłych oraz spro
wadzenie dowodów, wskazanych przez oskarżonego, Z 1 -

rządza kierownik . sądu , a wykaz ich doręcza się nie
zwłocznie oskarżycielow i publicznemu. 

Art. fS8. Je±eli k ierownik s ądu uzna wn iosek oskar
żonego o dopuszczenie dowodów za n leuzasadniony. 
uważając, Że okolicZności, k tóre maj ą być stwi erdzof!e, 
n' e mogą mieć wpływu na treść w yroku, załatwia wnio
sek odmownie. 

Art. 189. Niezależn ie od wniosku stron kierownik 
sądu ma prawo wzywać świadków i bi egłych oraz spro
wadzać inne dowody. 
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Art. 190. § l. Okoliczności , które wyszły na jaw lub 
zaszły po wniesieniu akt,u oskarżenia do sądu , mają 
wplyw na właściwość sądu tylko wtedy, je'że li z po
wodu n ich zamiast wojskowego s ądu niższego rzędu jest 
rzeczowo właściwy wojskowy sC;d Y'yższego rzędu, albo 
też jeżeli nie jest uBsadniona właściwość sądów woj
skowych. 

§ 2. O odstąpieniu sprawy zawiadamia się strony 
pokrzywdzoaego. 

Art. 191. § 1. Kierown ik sądu wyznacza termin roz
prawy i zarządza wysianie wezwań z uwzględnieniem 
czasu, potrzebnego na przygotowanie do rozprawy. 

§ 2. Pomiędzy odczytaniem lub doręczeniem oskar
żonemu aktu oskarżenia a rozpravvą powinno upłynąć 
najmniej 5 dni, w razie zaś uchyb ienia tego terminu 
rozprawa może odbyć się tylko za zgodq oskarżonego, 

§ 3. Przepis § 2 nie obowiązuje na obszarze objętym 
slanem wojennym lub stanem wyjątkowym. 

Art. 192. § 1. Prokuratora woj skowego zaw;adamia 
się o terminie rozprawy przez doręczenie mu listy wy
znaczonych spraw. 

§ 2. J eżeli oskarżony ma obrOl1cę, na l eŻY go również 
zawiadomić o terminie rozpi·awy. 

Arl:. 193. § 1. Obecność o skarżonego na rozrraw:e 
jest obowiązkowa, o ile przepis szczególny nie stanowi 
inaczej. 

§ 2. W sprawach, dotyczących wydania wyroku łącz
nego, obecność oskarżonego jes t obowi ązkowa tyl k o wte
dy, gdy sąd uzna ją za niezbędną· 

R o z d z i a ł II. 

Ogólny porządek rozprawy. 

A rt. 194. § l. Przewodniczący kieruje rozprawą i czu 
wa n ild jej PHlwidłowym tokiem, bacząc, jeżeli szczegól
ne względy nie stoją temu na przeszkodzie, aby dowody 

I 

na poparcie oskarżenia były przedstarwione przed dowo
dami służącymi do obrony oraz ażeby rozprawa nie wy
kraczała poza okoliczności rozpoznawanej sprawy. 

§ 2. Od zarządzeń przewodniczącego strony mogą od
wolać się do skladu sądzącego. 

Art. HIS. § l. Przewodn iczący może przerwać rozpra· 

I Wę dla wypoczynku, bezzwłocznego sprowadzenia do
wodów lub z innych ważnych przyczyn. 

§ 2. Przerwa rozprawy może trwać najwyżej 14 dni. 

§ 3. Jeżeli p rzewodniczctcy, z clIządzaj ąc przerwę, 

oznaczy jednocześnie czas i miejsce , w którym odbędzi e 

I 
się dalszy jej ciąg, wówczas 0 30by ob ecne na prze rwa
nej rozprawie obowiązane są stawić się w nowym termi
nie bez osobnego ·w ezwania . Przepis art. 69 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 4. Podczas przerwy można rozpoznawać inne spra-
wy. 

Art. 1 g6. §_ 1. Rozprawę przerwaną prowadzi się po 
przerwie w dalszym ciągu. 

§ 2. Jednakże należy ją przeprowadzić od począ tku: 

a) jeżeli sąd z urzędu lub na wniosek stron uzna to 
za potrzebne: 

b) jeżeli zmienił się skład sądu. 
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Art 191. § l. Odroczenie rozprawy rozpoczętej może 
nastąpić tylk o na mocy postilnowienia sądu. 

, § 2. Vi razie odroczenia rozprawy prowadzi ~ ; ę ją 

w nowym terminie od początku, o ile sąd za zg odą s tron 
n ie poslanowi inaczej . 

Art. 193. § l. Oskarżonemu, świadkom i biegłym mo
gą . sędziowie, ławnicy i strony zad awać pyLmia bezpo
średnio, j eżeli przewodniczący n ie zarządzi inaczej. 

§ 2. Przewodniczący ucbyla pytania, które uznaje 
za nieodpowiednie. 

Art. IG9. § 1. Przewodniczący daje s tronom możność 
wypowiedzenia się co do wszystkIch kwestyj, podlega
j ących rozstrzygnięciu. 

§ 2. Jeżeli w jakiejkolwiek kwestii jedna Ze slron 
zabiera glos, prawo głosu służy równ , eż drugiej stron ie; 
w każdym razie osk arżonemu i jego obrol1Cy służy glos 
ostatni. 

Art. 200. Przewodniczący ro zs ~ rzyga o ;talecznie 
o przychyll1ym z a ła twieniu każdego wniooku s:rony, je
żeli druga strona nie sprzeciwia się; w' przeciwnym razie 
musi zapaść postanowienie sądu. 

Art. 201. Od.dalenie jakiegokolwiek wniosku przerl 
rozprawą nie stoi na przeszkodzie ponowieniu tego wn io
sku na rozprawie, choćby nie uj awniły się nov .. e oko
liczności. 

Arf. 21)2. Przewodniczący może wydać 7arządzenie 

celem uniemożliwienia oskarżonemu wydalania si ę z są
du przed ukol1czeniem rozprawy. 

Ar!. 2()3. § l. Jeżeli oskarżony, mhno upomn'en ia 
przez przewodniczącego, zachowuje się nadal w sposób 
za!,-łócający porządek rozprawy lub ubiiŻ'\jący powadze 
sądn, przewodniczący może wydal i ć go czasowo z roz
prawy, 

§ 2. Po powrocie oskarżonego na rozprawę , przewod
niczący zawiadamia go o wszystkim, co się odbylo w je
go nieobecności, i da je mu możność zlożenia w tej mie
rze wyjaśniell . 

Art. 204. Jeżeli obrol1ca, mimo upomn:enia przez 
przewodniczącego, zacho'wuje się nada l w sposób Zćikłó
cający porządek rozprawy lub ubliżający powadze sądu, 
przewodniczący odbiera mu głos, a sąd może go usunąć 
od ' udzia.łu w sprawie, zawiadamiając o tym właściwą 
wladzę dyscyplinarną; 

Art. 205. § t. Jeżeli usunięto obrOl1c~, przewodniczą
cy na wniosek oskarżonego. a jeżeli obron" jest z mocy 
prawa obowiązkowa , to z urzędu wyznacza mu nowego 
obrońcę. 

§ 2. J eżeli wyznaczony obrońca nie może objąć nie
zwlocznie ob rony, należy rozprawę przerwać lub odro
czyć . 

Art. 206. Przewodniczący może wydalić z rozprawy 
publicznoś ć z powodu jej nie właściwego zachowania się· 

Art. 207. § l. Przy wejściu sądu wszyscy obecni sto
ją, dopóki sędziowie nie zajmą miejsc. 

§ 2. Vvstaje również kaida osoba, do które j sad się 
zwraca lub która d o sądu przemawia, j eżeli przewodni
czący jej od tego nie zwolni. 
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~ą ,7()3 . Rozprawa p 9,p,ywa, się- .us,tnie .i jawnie. W y
)ątkiod 'tej zasady są :Jdop'tls'zczalne ' tylko !Ż' UlOCy wyraź-
n e-gb rpt'zepisu. 

; / ~ ~) ": : "l .' ~ I ; 

Art. 209. § 1. Sąd wyklucza jawność całej rozprawy 
lub je j części , j eżeli jawność p05 tępowania mograby ob
rażać dobre obyczaje, spowodować zaburzenie sp okoju 
publicznego lub ujawnić okoliczności, których zachowa
nie w taj e mnicy jest ni ezbędne ze względu na bezp ie
czeństwo Pallstwa lub dobro służby. 

§ 2. Sąd wyklucza jawność rozprawy również i wte
dy, j eżeli j awność mogłaby ujemnie wpłynąć na ochronę 
dobrej sławy pokrzywdzonego. 

§ 3. Na zgodny wniosek stron sąd może wykluczyć 
j awność rozprawy. 

Art. 210. § 1. Mimo wykluczenia jawności mogą być 
obecni na rozprawie oficerowie służby sprawiedliwości, 
pozostający w czynnej slużbie wojskow ej. 

§ 2. Ponadto sąd może zezwolić poszczególnym oso
bom na obecność na rozprawie . 

§ 3. Nie mogą być obecni na rozprawie nieletni, a n:1 
rozpraw'ie przeciw oficerowi żołnierze, nie posiadający 
stopnia oficerskiego, o ile n ie biorą udziału w sprawie. 

Art. 211. § 1. Ogłoszenie wyroku odbywa się jawnie 
oraz w obecności oskarżonego z wyjątkiem wypadku 
przewidzian ego wart. 220. 

§ 2. Sąd może zarządzić ogło szenie wyroku w części 

lub w całości z wykluczeniem jawności, j eżeli uzna to, 
ce lem ścisłego zachowania taj emnicy, za niezbędne ze 
względu na bezpieczeilstwo PaIlstwa. 

R o z d z i a ł III. 

Rozpoczęcie rozprawy. 

Art. 212. § 1. Rozprawę rozpoczyna wywołanie spra-
wy. 

§ 2. Jeżeli osJ<arżony nie stawił się, przewodniczący 
zarządza jego natychmias towe sprowadzenie lub przery
wa rozprawę albo sąd odracza rozprawę . 

§ 3. Jeżeli o skarżony stawił się , przewoc1J1Iczący 

spra,wdza prawidłowość obsady sądu, ogłasza skład sądu , 

sprawdza tożsamość oskarżonego oraz czy oskarżonemu 
odczytano lub doręczono odpis aktu oskarżenia, nas tęp

nie pou cza oskarżonego o prawie wyłączenia członków 
sądu, oskarżyciela i protokolanta i o prawie zgłoszenia 
nowych dowodów. 

Art. 213. § 1. Po usta leniu, że oskarżonemu odczyt3.
no lub doręczono odpis aktu oskarżenia, przewodniczą

cy sp rawdza, czy wezwane osoby stawiły się. 

§ 2. \V razie niestawiennictwa świadka , biegłego lub 
tłumacza, j eżeli jego obecność jest niezbędna, a nie
zwłoczne spowodowanie stawiennictwa jeJt u trudnione, 
przewodniczący przerywa rozprawę lub sąd odracza ją. 

§ 3. W razie niestawiennictwa oskarżyciela lub 
obrońcy i niemożności zastąpienia ich przez inne właści
we os~by, przewodniczący p rzerywa rozpra,wę lub sąd 
rozprawę odracza, wydając niezbędne z3.rządzenia o raz 
zawiadamiając w razie potrzeby właściwą władzę dy
scyplinarną. 
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Art. 21 4. § 1. Przed rozpoczęciem przewodu sądowe 
go przewodniczący wzywa przed sąd świadków, biegłych 
(tłumaczy), uprzedza o odpowiedzialności za niepraw
d,ziwe zeznanie, sprawdza ich tożsamość, odbiera ód 
świadków przyrzs,czenie zeznawania prawdy, po czym 
zarządza usunięcie świadków z rozprawy. 

§ 2. Biegli (tłumacze) pozostają na rozp ra,'!ie , j eżeli 
s~d uzna to za potrzebne. 

R o z d z i a ł IV. 

Przewód sądowy. 

Art. 215. § l, Przewód sc:dcwy rozpoczyna się od od-
czytania aktu oskarżenia. . 

§ 2. Za zgodą stron sąd może zaniechać odczytania 
w całości lub w części opisu okoliczności, w jakich po
pełniono przestępst\'JO; 

Art. 216. Po odczytaniu aktu oskarżenia przewodni
czący zapytuje oskarżonego, czy go zrozumiał, czy przy
znaje się do zarzucanego mu czynu i jakie wyjaśnienia 
chce złożyć. 

Art. 217. Po wysłuchaniu oskarżonego przewodniczą
cy zarządza postępowanie dowodowe oraz poucza oskar
żonego o przysługującym mu prawie zadawania pytań 
przesłuchiwanym osobom i s:dadania wyj aśniell co do 
każdego dowodu. 

Art. 218. Jeżeli wyjaśnienia oskarżonego, przyznają

cego się do w iny, nie budzą wątpliwości, sąd może za 
zgodą stron n ie przeprowadzać postępowania dowodowe
go lub przeprowadzić je tylko częściowo. 

Art. 219. § 1. Oskarżony ma prawo być obec-'1y p:-zy. 
wszystkich czynnościach postępowania dowodowego. 

§ 2. Tylko wyjątkowo, j eżeli n ależy się obawiać, że 
obecność oskarżonego mogłaby oddziaływać krępująco 

na wyjaśnienia innego oskarżonego albo na zeznania 
świadków lub biegłego , przewodniczący może zarządzić 

wydalenie oskarżonego z rozprawy na czas przesłuchania 

te j 030by. Przepis art. 203 § 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 220. Jeżeli oskarżony wydalił się samowoln'e 
' przed ukończeniem rozprawy albo j eże li oskarżony zo
stał wydalony w myś l art. 203 §1 , sąd może dokończyć 
rozprawę w jego ni eobecności, o il e nie uznaje dalsze j 
j ego obecnoś ci za niezbęd.ną. 

Art. 221. Każdego ś'w i adka wzywa się na rozprawę 
osobno i przesłu chuje się w nieobecności tych świad

ków, którzy jeszcze nie zeznawali. 

Art. 222. § 1. Na rozprawie wolno odcźytać protoko
ły przesłuchania świadka, sporządzone ~v dochodze
niu, śledztwie lub na rozprawie w danej lub innej spra
wie, jeżeli świadkowi nie można było doręczyć wezwa
nia .albo jeżeli ten nie stawił się na rozprawę z powodu 
śmierci, choroby lub przeszkód nie dających się usu
n ąć lub zbyt trudnych do usunięcia albo z powodu znacz
nej odległości miejsca pobytu, bądź stawiwsZy się ·ze~n~ł 
inaczej niż w postępowaniu poprzednim albo odmowił 
zez!lań, albo ośw~adczył , że p e'wn ych szczegółów nie pa
mięta .. 
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§ 2. Na rozprawie wolno odczytać protokoły przesłu
chania oskarżonego, sporządzone w dochodzeniu , śledz
twie lub na rozprawie w danej lub innej sprawie, jeżeli 
oskarżony zeznał inaczej niż w postępowaniu poprzed
n im bądż odmówił zeznań lub 05wiadczył, że pewnych / 
szczegółów nie pamięta. 

§ 3. Poza tym wolno odczytać za zgodą stron wszel
kie protokoły przesłuchania świadków, biegł ych i oskar
żonych . 

§ 4. Sąd może za zgodą stron zaniechać odczytywa
nia protokołów i zaliczyć je w poczet dowodów ujawnio
nych na rozpraw ie. 

Art. 223. § 1. Wolno odczytać na rozprawie proto
koły oględzin sądowych i rewizji, tudzież opinie bieg
łych. 

§ 2. \\Tolno odczytać na rozprawie orzeczenia po
przednio przeciw oskarZonemu zapadłe , zaświadczenia 
lekarskie, k tórych autentyczności i treści strony nie 
kwestionują, zawiadomienia o przestępstwie oraz inne 
dokumenty urzędowe lub prywatne. 

§ 3. Przepis art. 222 § 4 stosuje si,E: odpowiednio. 

, Art. 224. § 1. Złożone w tok u rozprawy dokumen ty , 
j eżeli mają znaczenie dla sprawy, sąd okazuje ~tronom, 

dołącza do akt i odczytuje w całości lub w części . 

§ 2. Przepis art. 222 § 4 stosuj e się odpowiednio. 

Art. 225. Dowody rzeczowe, o ile temu nie stoją na 
przeszkodzie rozmiary lub właściwości przedmiotu, wno
si się na rozprawę i okaZUje sądowi i stronom oraz w 
miarę potrzeby świadkom i biegłym. 

I Art. 226. Po przeprowadzeniu każdego dowodu stro
by mają pravvo zabierać glos w celu złożenia wyj s. śnień . 

Art. 221. § 1. Jeżeli zachodzi potrzeba: 

a) dokonania oględzin na miejscu; 

b) przeprowadzenia dowodu lub przes~uchania 

świadka , których nie można sp rowadzić albo 
których sp rowadzenie jest szczególnie utrudnio
ne, 

s ąd dokonywa na miejscu czynności w całym sk1a
I~zie lub przerywa albo odracza rozprawę , za rządzaj ąc 

~rzeprowadzenie czynności przez sędziego należącego do 
składu sądu lub w drodze pomocy sądowej. 

§ 2. O terminie i miejscu dokónania czynności nale
ży zawiadomić strony. 

I Art. 228. § 1. J~ż,e Ji wchodz i potrzeba zebrania ma
teriału dowodowego ze względu na nowe przestępstwo 
ujawnione na rozprawie lub uzupełnienia materia łu do
wodowego ze względu na nowe okoliczności wyszłe n a 
jaw w toku rozprawy, albo też potrzeba dol,-ładniejszego 
przygotowania rozprawy, a zebranie lub uzupełnienie 
materiału dowodowego w toku rozprawy byłoby połą
czone ze szczególnymi trudnościami - sąd odracza roz
prawę celem przeprowadzenia lub uzupełnienia docho
dzenia lub śledztwa. 

, § 2. Po ukończeniu dochodzenia lub ś ledztwa sporzą

dza się w razie potrzeby nowy lub dodatkowy akt oskar
tenia. 

§ 3. Przepis art. 171 §,2 stosuje się odpowiedńib. 

§ 4. Na postanowienie sądu w sprawie przeprowa
dzenia albo uzupełnienia dochodzenia lub śledztwa sl\1 7 'i 
prokuratorowi zażalenie. 

Art. ZZ9. § 1. Jeżeli w toku rozprawy uj a wni się 
przestępstwo popełnione przez inną osobę tll1 i że li oskar
żonego, s ąd zawiadamia o tym właściwego prok ura tora , 
załączając odnośne wyciągi z protok o ów, dokumentów 
lub akt. 

§ 2. W razie potrzeby, j eżeli nowe przestępstwo ma 
związek z rozpoznawaną sprawą i oddzielne rozpoznilnie 
byłoby niece]ow e, sąd odracza rozprawę i zwra{;a akta 
p rokuratorowi. ' 

Art. 233. Sąd ma prawo z aniechać przesłuchan ' a 
świadka lub zbadania dowodu rzeczowego, j eżeli uzna 
za ustaloną okoliczność, którą świadek lub dowód rze
czowy mają stwierdzić. 

Art. ZSL § 1. Po zakończeniu postępowania dowodo
wego przevvodniczący zapytuje st rony, czy nie mają 

wniosków o uzupełnienie go, a w ra zie odpow iedzi od
mownej ogłasz a poslępowanie dowodow e za 
zamknię te . 

§ 2. Postępo'.va\lie dowodowe można wznow ić tylko 
na mocy poslanow ien ia sądu. 

A r t. 232, § l. Jeżeli na podstawie okoliczności, k tóre 
wysz1y na jaw w to!~u rozprawy, 0 3karżycie l z :lfzucił 

oskarżonemu inny czyn prócz tego, który akt oskarżenia 
wskazuje, sąd może przystąpić do n;1tychmiastowego rOZ
poznania nowego przestępstwa tylko za z;; odą prokura
tora i oskarżonego. 

§ 2. vV razie przerwania lub odroczenia rozp rawy 
prokurator wojskov"y wnosi nowy lub dodatkowy akt 
oskarżenia . 

§ 3, Przepisy art. 1 'i 1 § 2, 190 § 1 stosuje się odpo
wiednio. 

Art. 233. Po zamkni ę ciu postępowania dowo :lowf'go 
przewodnicz ący udziela głosu stronom, które prze mawia
ją w n a,stępującej kolejności: oskarżyciel posiłkowy , 

prok urator, oblOńca , oskarżony. 

Art. 234. Oskarżonemu , z którym sąd porozumiewa 
się przez tłumacza, n a l eży przed udziele niem g ł osu prze
tłumaczyć z glosów stron przyna jmniej ostateczne wnio
ski prokuratora i obrońcy. 

Art. 235. Jeże li w wyniku przemówień zajdzie potrze
ba przeprO\vadzenia dodatkowego dowodu, sąd 'z urzędu 
lub na wniosek stron może wznowić postępowanie do
wodowe. 

Art. 235. § l. Oskarżyciel ma prawo zrzec się oska r
żenia , j eże li uzna, że oskarżenie nie znalazło po tw ier
dzenia w toku przewodu sądowego. 

§ 2. Obrońca nie może zrzec się obrony. 

Art. 237. § 1. Stronom służy prawo jednej repliki. 

§ 2; Prawo do ostatniego głosu służy osk a.rżonemu. 

~ 3. Podczas ost i1 tniego głosu oskarżonego nie moż
na zadawać mu pytall. 
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R o z d z i a ł V. 

\Vyrolwwanie. 
/ i ~ . >' 

Art 238. Głosami stron kończy się przewód sądOwy. 
Po 'wy?łuchaniu głosów stron sąd przystępuje niezwłocz
nie do narady nad wyrokiem. 

Art. 239. Narada i glosowanie są tajne. Prócz osób, 
należących do składu sądzącego , może być obecny tyl
ko protokolant. 

Art. 240. Podstawę orzeczenia stanowi całokształt 
okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego 
lub uznanych za ujawnione. 

Art. 241. § 1. Narada i glosowanie odbywają się 
z osobna co do winy oraz co do kary i innych kwestyj 
wymagających rozstrzygnięcia. 

§ 2. Po omówieniu sprawy przewodniczący zbiera 
glosy sędziów (ławników), począwszy od niższych stop
niem, a przy równych stopniach od niższych starszeń
stwem. Przewodniczący głosuje osta tni. 

§ 3. Jeżeli przy rozstrzyganiu innego pytania prócz 
pytania co do w iny zdania tak się podzielą, Że żadne 

z nich nie uzyska większości, zdanie naj przychylniejsze 
dla oskarżonego przyłącza się do ' zdania najbardziej doil 
zbliżonego. 

§ 4. Sędzia (ławnik). który glosował za uniewinnie
niem, może się wstrzymać od glosowania co do ka ry ; 
wtedy głos jego przyłącza się do zdania najprzychylniej
szego dla oskarżonego. 

Art. 242. § 1. Jeżeli przy naradzie ujawni się potrze
ba uzupełnienia materiału dowodowego, sąd może z urzę

du wznowić postępowanie dowodowe, przerwać lub od
roczyć rozprawę i zarządzić zebranie nnteriału dowo
dowego. 

§ 2. Jeżeli na podstawie okoliczności, które wyszły 
na jaw w toku rozprawy, sąd stwie rdził możliwość za
kwalifikowania czynu, za,rzuconego 03karżonemu , pod 
surowszy p rzepis karny, to wznawia przewód sądowy 
i uprzedza o tym strony. 

§ 3. Przepis art. 190 § 1 stosuje się odpowiednio, a w 
razie braku zgody oskarżonego na zmianę kwalifikaCji -

przepis art. 171- § 2. 

Art. 243. § 1. Po ukończeniu głosowania jeden z sę

dziów (ławników) lub protokolant pisze wyrok, który 
wszyscy sędziowie (ławnicy) podpisują, nie wyłqczając 
przegłosowanego. 

§ 2. Przepis art. 27 § 3 ma zastosowan~e. 

Art. 244. W sprawie zawiłej sąd może odroczyć wy
danie wyroku najwyżej na 3 dni. Dzień i godzinę oraz 

.miejsce ogloszćnia wyroku należy niezwłocznie ogłosić 
na rozprawie. 

Art. 245, vVyrok powllllen zawierać część wstępną. 
opisową, uzasadniaj ącą oraz sentencj ę. 

Art. 246. § l. Część wstępna pO'winna zawierać: 

al oznaczenie wydania wyroku w Imieniu Pol,,!de j 
Rzeczypospolitej Ludowej; 

b) datę i miejsce wydani a wyroku; 

C), oznaczenie sądu, który go wydał; 

d) s topień wojskowy, nazwisko, imię przewodniczą
cego, sędziów (ławników). prokuratora i proto-
kolanta; , 

e j nazvvisko i imię oskarżonego i inne dane przewi
dziane wart. 46; 

f) określenie czynu, zarzuccnego 05karżonemu, 
przez wskazamie odnośnego przepisu ustawy kar
nej. 

§ 2. Część opisowa powinna zawierać szczegóło'wy 
opis stanu faktycznego ustalonego przez :>ąd w toku prze
\"lodu sądowego. 

§ 3. Część uZ:lsadniająca powinna zawierać wskaza
nie dowodów, na podstawie których sąd ustalił stan fak
tyczny, oraz dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych, 
wyjaśnienie prawnej podstawy wyroku, tudzież, w razie 
skazania, wymienienie okoliczności wpływających na 
rodzaj i wymielr kary. 

§ 4. Sentencja powinna zawierać okreś lenie czynu, 
przypisanego skazanemu, ze wskazan iem czasu i miejsca, 
lub czynu, z zarzutu popełnienia któ rego uniewinniono 
oskarżonego, oraz określenie zastosowanych przepisów 
ustaw, a w ra,z ie skazania - karę, na jaką skazano, tu
dzież wskazanie da ty, od której li czy się termin odby
wania kary pozbawienia wolności, j eś li na poczet kary 

_ zaliczono okres aresztu tymczasowego. 

Art. 247. Prócz danych, wskazanych wart. 246, sen
te ncja zawiera w miarę potrzeby orzeczenie co do wa
runko'wego zawieszenia wykonania kary, uwolnienia od 
kary, odroczenia jej wykonania, umorzenia postępowa
nia, co do dowodów rzeczowych i innych kwestyj roz
s trzygniętych przez sąd . 

Art. 246. § l. Orzeczenie o zaliczeniu na poczet kary 
areszt.u tymczasowego, o warunkowym zawieszeniu wy
konania kary zamieszcza się w w)\roku. 

§ 2, Orzeczenia o zaliczeniu okresu kary od.bytej, 
o umorzeniu postępowania sądowego , ° zamianie kobie
tom ciężarnym kary śmierci na karę pozbawienia wol· 
ności, o 'odroczeniu wykonania kary lub o jej darowa
niu zamieszcza się w wyroku lub w postanowieniu. 

§ '3. ' Orzeczenia o wykonaniu kary zawieszonej, 
o warunkowym zwolnieniu z odbywania kary, o odwo
łaniu warunkowego zwolnienia, o odwołaniu odroczenia 
wykonania kary lub o zatarciu skazania zamieszcza się 
w postanowieniu. 

Art. 249. § 1. Podpisany wyrok przewodniczący ogła
SZa w obecności całego składu sądzącego , a obecni, nie 
wyłączaj ąc sądu, wysłuchują go stojąc. 

§ 2. W sposób, przewidziany w § l. przewodniczący 
może ogłosić tylko częś ć wstępną i sentencję wyroku, 
wówczas podczas dalszego ogłaszania wyroku obecni 
mogą zająć swoje miejsca. 

§ 3. Po ogłoszeniu wyroku przewodniczący oznajmia, 
czy i w jaldm trybie wyrok ulega zaskarżeni u, nadto w 
wypadku wymierzenia kary śmierci pouq:a skazanego 
o prawie złożenia prośby o u łaskawienie. 

Art. 250. Jeże li orzeczono k arę śm i erci wówczas b0Z

poś rednio po podpisaniu wyroku skład sądzący odbywa 
naradę celem rozw ażenia , czy skazany zasługuje na ula-
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skawienie i jaka ka~a byłaby odpowiednia w razie uła
sk:1.wienia. Opinię w tym przedqnoGie dołączil się do akt 
sprawy. 

Art. 251. § 1. W razie skazania oskarżonego, pozo
stającego na wolności, sąd może p03tanowić aresztowa
nie skazanego. 

§ 2. W razie umorzenia pos tępow<1nia lub uniewin
n ienia, zawieszenia wykonania kary , uwolnienia od ka
ry, odroczenia je j wykonólnia co do oskarż:oncgo areszto
wanego, przewodni czący zarządza natychmiastowe wy
puszczenie go na wolność. 

DZIAŁ e~. 

Srodki odwoławcze. 

Rozdział r. 

Zażalenie. 

Art. 252. § 1. Na postanowienie, o ile kodeks ninie j
szy ni e· stanowi inacze j, służy zażalenie w p rzypadkach 
wskazanych w ustawie i ty lko do jednej instancji. 

§ 2. Zażaleni e n ie służy, jeżeli postanowienie zosta- , 
Jo wydane na wniosek odwołującego się lub Zu jego zgo
dą lub nie obraża jego praw. 

§ 3. Na postanowienie Najwyższego Sądu Wojsko
wego zażalenie nie służy . 

Art. 253. § 1. Termin do zażalenia wynosi 5 dni i jest 
zawity, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 

~ § 2. Termin ten liczy się od daty og:oszen ia posta-
nowienia lub doręczenia odpisu postanowienia, gdy do
ręczenia wymaga ustawa. 

I A~t. 254. ~ !. Za,ża len ie wnosi się .do organu wymia:u 
sprawIedllwosCl, ktory wydał zaskarz~ne postanowIeme·. 

I § 2. Zołnierze mogą wnieść zażalenie do protokołu 
-kobec przełożonej władzy wojskowej. Protokół len' na le
h niezwłocznie przesłać sądowi lub prokuratorowi woj
skowemu. 

Art. 255. § 1. Zażalenie złożone po termin :e lub przez 
osobę nie1.l.prawnioną pozostawia kierownik sądu lub pro
kurator bez biegu. 

§ 2. Na zarządzenie to służy zażalenie. 

Art. 256. Jeżeli organ wymiaru sprawiedliwości lu b 
osoba, które wydały postanowienie, uznają zażalenie za 
słuszne, to same do niego przychylają się; w przeciwnym 
razie przedstawiają do rozstrzygnięcia wraz ze swoją' 

10Pinią instancji odwoławczej. 

Art. 257. Zażalenie samo przez się nie wstrzymuje 
wykonania zaskarżonego postanowienia, lecz orga n wy 
miaru sprawiedliwości, który wydał postanowienie. lub 
o rgan wyższej instancj i mogą wstrzym 'l ć wykonanie. 
Odmowa wstrzymania nie wymaga uzasadnienia. 

Art. 258. Sąd rozpoznaje zażalenie na posiedzen iu 
niejawnym. 

Art. 250. Przepisy art. 252 i 258 stosuje się C' dpowied
nio do zaża l el'l na z :1.r ządzenia . 

Rozdział II . ,-

- "/. 

Rewizja. 
't , ,', I 

Art. 260. § 1. Od orzeczeń sądów wojskowych, koń
czących postępowanie k a rne, p rokura torowie wojskowi 
oraz skazani lub ich obrońcy mają prawo wnosić skargi 
rew izyjne do Najwyższego Sądu Wojskowego. 

§ 2. Orzeczenia Najwyższego Sądu Wojskowego ja
ko sądu pierwszej instancji podlegają rewizji w trybie 
nadzoru sądowego zgodnie z przepisam i działu X. 

Art. 261. Jeżeli skazany jest nieletni lub ubezwlasno
vwlniony, skarg ę rew i zyjną może złożyć oprócz skazane
go i jego obrońcy ojciec, matka skazanego, małżonek, 
opiekun, kurator lub właściwy przełożony. 

Art. 262. § 1. Termin do skargi rewizyjnej wynosi 
7 dni i jest zawity. 

§ 2. Term in ten liczy s ię od daty og ł oszenia orzecze-
nia lub doręczenia odpisu orzecZ€!li~.-_~. ~lo;-]~,z.e!!l~ /-_'---' 
wymaga uslawa. " 

Art. 263. § 1. W razie złożenia skargi rewizyjnej po 
terminie lub przez osobę nieuprawnioną, kierownik są
du pozostaw ia j ą bez biegu_ 

§ 2. Na zarządzenie to służy zażalenie. 

Art. 264. § 1. Skargę rewiz'Yjną składa s ię na piśmie 
w sądzie, k tóry wydał zaskarżone orzeczenie. 

§ 2, Sąd niezwłocznie przesyła akta w tr y bie prze
w idzianym dla rewizji. 

Art. 265. § 1. Prokuratorowie wojskowi mają prawo 
składać skargi rewizyj ne na korzyść lub niekorzyść 
oskarżonych lub skazanych. 

§ 2. Inne osoby mogą zaskarżać orzeczenie tylko na 
korzyść skazanych. 

§ 3. Strona może zaskarżać orzeczenie tylko z po
wodu uchybienia obrażającego jej prawa. 

§ 4. Ten, kto złożył skargę rewizyjną , może ją 
cofnąć . 

Art. 266. Przepisów art. 260 do 265 nie stosuje się do 
spraw , w k tórych przestępstwo popełniono i o rzecze
nie , kończące postępowanie k arne, wydano na obszarze 
obj ętym stanem wojennym lub stanem wyjątkowym. 

Art. 267. § 1. Skarga rewizyjna może dotyczyć całości 
lub części orzeczenia. 

§ 2. Podstawę skargi rewizyjnej mogą stanowić tyl
ko uchybienia przewidzia,ne wart. 270. 

§ 3. W skardze należy wskazać te czę ści o rzeczeni a, 
o uchylenie lub zmianę których wnosi si ę oraz na czym 
polega uchybienie. 

Art. 268. Najwyższy Sąd Woj skowy rozpozna je spra
wę na posiedzeniu n iejawnym p o wysłuchaniu sęd.ziego 
sprawozdawcy, ustnego lub pi ser'1nego wniosku Nil
czelnego Pi:o kuratora Woj skowego i bierze pod rozwagę 
calokształt o~,oliczności sprawy. 

Art. 260. § 1. O posiedzeniu za wiad 'l m ia s 'ę ookar
żon ego lub skaz 3n ego i jego obr Olicę, j eżeli Naj wyższy 
Sąd vVojskowy ' uzna to za wskazane. 

~_ . 
.... _ ............. "" • ..;r'.J' .-
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§ 2. Oskarżon y, . lub skazany i jego obronca, j eśli 
stawią się na posied'żenie, mają p ra wo sk ładania wnio
sków i wyj aśnieil, . lecz, .nie mogą być obecni p rzy nara-
dzie sędziów. . . " ' 

Ar!. 270. Najwyższy Sąd Woj sk owy u ::hyla a \l: o 
zmienia orzeczenie w części lub w całości w razie stwier
dzenia: 

a) naruszenia prawa materialnego przez nieprawid
lowe jego zastosowanie, 

bl pogwałcenia przepisów postępowania , o ile mogly 
miećwplyw na wyrok; 

c) skazaoll ia, uniewinnien ia lub umo rzenia postępo

wania wbrew okolicznościom sprawy; 

d) wymie rzenia niewspółmiernej ka ry. 

Art 271. § 1. Najwyższy Sąd Wojskowy, uchylaj ąc 
lub zmieniając orzeczenie w części lub w caiośc i z po
· w u...t3\~ ... J:;;6~azJnych -Vi art. 270 : 

al poprawia błędną kwalifikację czynu, łagodz i ka
rę, odstępuje sprawę według właściwośc i lub 
umarża postępowanie , w szczególności · z braku 
cech przestępstwa, z braku lab niedostatecznych 
dowodów winy, albo 

b) przekazuje sprawę do ponownego rozpoznani a są
dowi, którego wyrok uchylono, lub innemu są

dowi. 

§ 2. Najwyższy Sąd Wojskowy może skargę rewizyj
ną pozostawić bez uwzględnienia, a orzeczenie pozosta
wić w mocy. 

Art. 272. § 1. Po rozpoznaniu sprawy Najvryższy Są i 
W ojskowy wydaje postanowienie, które podpisuj ą p.ze-
wodniczący i członkowie sądu, '_ 

§ 2. N3jwyższy Sąd Wojskowy może odroczyć wy
d anie postanowienia na 3 dni, je.5li szczególne wzg lędy 
za tym przemawiają· 

Art. 273. Wskazania, zawar te w orzeczeniu Najwyż 
szego Sądu Woj skowego, wiążą w danej sprawie woj
skowe organa wymiaru sprawiedliwośc i. 

A rt. 274.§ 1. Sąd woj skowy, któremu po l:chylen; u 
o rzeczenia przekazano sprawę do ponownego rozpo ,ma
n ia, ponawia postępowanie, poczynając od wyznaczenia 
rozprawy, jeżeli z o rzecze nia Najwyższego Sądu Wojsko
wego nie wynika, że należy pos t ąpi ć inaczej . 

§ 2. Sąd wojskowy przy ponownym rozpozna,niu 
sprawy może zwiększyć karę orzeczoną w uchylon ym 
wyrok u tylk o wówczas, jeżeli Najwyższy S ć1d Wojsko
wy uchylił wyrok z powodu zby t łagodnej kary. 

Art. 275. Ponowne orzeczenie sądu woj skowego pod
lega zaskarżeniu na ogólnych zasadach. 

Art. 276. O orzeczeniu Najwyższego Sądu Woj rkowe
go zawiadamia się właściwy sąd pierwszej instancji, któ
ry z kolei powiadamia strony. 

DZIAŁ X. 

Nadzór sądowy. 

Art. 271. Na wniosek rewizyjny Prezesa NajwyższegJ 
Sądu Wojskowego lub Naczelnego Prokuratora Woj sko
w ego Najwyższy Sąu Wojskowy poddaje re\\' izji w try
bie nadzoru sądowego prawomocne orzeczenia sa.du woj-
skowego, kol'lczące postępowanie. . 

Art. 278. Orzeczenia Najwyższego Sądu Wojskowe
go podlegają w trybie nadzoru s ądowego rewizji Zgro
madzenia Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego. 

. Art. 279. § 1. Prezes Najwyższego Sądu Woj skowego 
l Naczelny Prokurator Wojskowy mogą żądać akt do 
wglądu w każdym stadium postępowania. 

§ 2. S,-~d przesyła ż ądane akta, wstrzymując postę

powanie. 

§ 3. Rozprawy i posiedzenia niejawnego n:e p rze
rywa się i nie odracza. 

Art. 2eO. Uwzgh:;dniając wniosek rewizyjny Prezesa 
Najwyższego Sądu 'Wojskowego lub Naczeinego Pro!.'.u
ra tora Vvoj skowego złożony nc:! nie!w rzyść skaz ::mego t: 0 

upływie fi miesięcy od dnia up rawomocnienia się orze
czenia, Najwyższy Sąd Wojskowy ogran :cza się tylko 
do ustalenia uchyb i eń. 

Art. 281. Wniosek rewizyjny i rewizja na korzyść 
s~cazanego mogą na,>tąpić w każdym cZ3sie. 

Art. 282. \V postępowaniu w trybie nadzoru sądowe
go sto3uje się oJpowiednio przepisy art. 2 j } - 275. 

Art. 283, O orzeczeniu Najwyższego Sądu 'Woj sko
wego zawiadamia się w razie po trzeby zainteresowane 
władze i osoby. 

DZIAŁ XI. 

Postępowan ie szczególne. 

Rozdział I. 

' Yznowienie postępowan:a. 

Art. 234. § 1. Wznowienie postępow ania, z<lk011czone
go prawomocnym orzeczeniem s ądu wojskowego, może 
nastąpić tylko wtedy, gdy: 

al wyjdzie na jaw, że orzeczenie wy dano pod wpły
wem fałszywego zeznania świad ~< a . b iegłego lub 
tłumacza, sfałszowanego dokumentu lub dowodu 
rzeczowego albo przekupstwa ; 

b) po wydani.u orzeczenia ujawnią się nowe fa kty 
lub dowody, nie zn a,ne przedtem sąd owi, stwier
dzające winę uniewinnionego a lbo że skazany 
jest ni ewinny lub że skazano go za inne prze
s tępstwo n iż to, które popełn ił. 

§ 2. Popełnienie przestęps tw a, dającego podstawę 
do w znowienia postępowania w myśl § 1, powinno być 
ustalone wyrokiem, chyba że wyrok nie może zapaść 
z powodu ustawowych okoliczności, wyłączających wy
rokowanie co do tego prz estępstwa lub za wieszających 
postępowanie na czas n ieograniczony. 
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Art. 285. § 1. Wniosek o wznowienie postępowania 
na korzyść skazal\1ego mogą złożyć: skazany, obrOl1ca, 
p rokurato r wojskowy, marżonek skazanego, jego k rew
ni w linii prostej, bracia i siostry, właścivlY d:)Vvódca, t także związek zawodowy lub inna organizacja spo
jeczna, któ rej członkiem jest lub był skazany. 

§ 2. \ '\Tznowie nle postępowania na korzyść skazane
go jes t dopuszczalne bez względu na jego. śmierć, v{yko
n inie kary lub przedawnienie. 

Art. 286. Wniosek o wznowienie postępowania na 
riekorzyść oskarżonego lub sko:zilnego może Z łDżyĆ tyl
k o prokurator wojskowy. 

A rt. 287. \ '\Tn iosek o wznowienie po s tępowania skła
da się prokuratorowi wojskowemu właściwemu dla są
du wojskowego, k tóry orzekł w pierwszej instancji; pro

urator wojskowy w mia rę pot rzeby p rzeprowadza do
chod~eni e , a następnie przedkłada sprawę wraz ze swym 
wnioskiem Naj wyższemu S ądow i \Nojskowemu. 

Art. 283. O wznowieniu postępowania orzeka Naj 
wyższy Sąd Wojskowy na posiedzeniu niejawnym. 

Art. 2G9. W razie uwzględnienia wniosku o wzno
wienie postępowania Najwyższy Sąd Wojskowy uchy
la orzeczenie i przel(azuje sprawę do ponownego roz
poznania sądowi, który wydał uchylon e orzeczenie , lub 
innemu sądowi. 

Art. 290. § 1. Postępowanie wznowione toczy s ię wed-

/
ług zasad ogólnych z tym, że w razie wznowienia spra
wy na korzyść skazanego sąd przy ponownym rozpoz
naniu n;e może orzec kary większej niż ta, na k tó rą po
p rzednio skazano. 

§ 2. Sąd nie może również orzec kary wi ększej n iż 

I ta, na którą poprzednio skazano, jeżeli wznowienie po
s tępowania na niekorzyść skazanego z powodu ujawnie
n i.a nowych okoliczności określonych wart. 284 § 1 lit. b) 

I 
na,stąpiło po upływie pięciu lat od uprawomocn ienia się 
wyrok u. 

§ 3. \ '\T sprawach zakoI1czonych orzeczeniem unie
winnia.jącym lub umarzaj ącym sąd s twierdzaj ąc winę 

oskarżonego nie wymierza ka ry, j eże li wznowienie po
stępowania nastąpiło z przyczyn i po upływie te rmlllU 
określonego w § 2. 

Art. 291. , \ Vznowienie umorzonego dochodzenia lub 
śledztwa może nastąpić na mocy postanowienia p rokura
tora wojskowego tylko w razie uj :nvnienia now ych isto t
nych okoliczności i jeżeli przedawnienie ścigan i a nie 
n :tstąpiło. 

R o z d z i a ł II. 

Szczególne postępowanie zaoc:me. 

Art. 292. Po stępowaniu zaoc;znemu poddać można 
sprawy o przestępstwa osób, które uchylają się ol wy
miaru sprawiedliwośc i. 

Art. 293. Postępowanie zaoczne tocz y się według za
s :td ogólnych ze zmianami wynikającymi z rozdziału ni
niejszego. 

Art. 2()4. Przep isów kodeksu n iniejszego, których n ie 
można v'!ykonać z powodu nieobecności oskarżonego, nie 
stosuje się . 

Art. 295. Przy za.ocznym rozpoznsniu spravvy .odny
tuie się wyj aśnienie oskarżonego , o ile je poprzednio 
złożył. . . . 

Art. 2!l6. Przy wydawaniu przestępców stosu je się 

odpowiednio przepisy, obowiązu j ące w sądach powszech
nych, z zachowaniem wo jskowych przepisów slużbo

wych. 

R o z d z i a ł IV. 

Pn:ywrócen:e utraconych praw i zatarc;e skazania. 

A rt. 297. Wnioski skazany ch o przywrócen:e u traco
nych praw oraz zdolności do uzyskania utraconych praw 
tudzież wnioski skazanych o zataTcie skazania rozpozna
je Najwyższy Sąd Wojskowy. 

Art. 298. Wniosk i wymienione wart. 297 rozpoznaje 
się na posiedzeniu niejawnym. 

R o z d z i a ł V. 

Posl·ępowanie VI przy padku zaginięcia 
lub zniszczenia alit. 

-.~._ ... - ... _,...... -.... _. -..-" --

Ar t. 2!J9. W postępowaPli u v{ przypadku zagInięcia 
lub zniszczen ia ak t stosuje s ię odpowi edn io przepisy 
obow ią 7:ujące w powszechnych sądach karnych. 

DZIAŁ XII. 

Koszty sądowe. 

Art. 300. Koszty postępowania karnego w sp ra"vac!1, 
n ależących do właśc iwości sądów wojskow ych, ponosi 
Sk arb Państwa . 

Art. 301. Koszty obrońcy z wyboru i p ełnomocnik a 
p onosi strona , która go ustanowiła. 

Art. 302. § 1. Należności żołnierzy , wzywan ych j nko 
oska.rżonych, świadków, biegłych, tłumac zy lu b powo
ł anych do współdziałania w postępowaniu k a rnym, 
określają osobne przepisy. 

§ 2. Świadkow i e, b iegli i tłumacze , nie będący żo ł
n ie rza.mi, mają w wojskowym postępowaniu karnym pra
wo do nal eżności w wysokoś c i i wedle zasad, obo'wią

zujący ch w postępowaniu k a rnym przed s ądami povv
szechnymi. 

Art. 303. Jeśli św ia dek lub biegły nie słu sznie odma
wia złożenia zezn a ń, opinii lub przy rzeczenia , nie ma pra
wa do żadnych należności, 

A r!. 304. § 1. Swiadkowie , biegli i tł umacze powinni 
zażądać wynagrodzenia n i ezwłocznie po wykonaniu 
swego obowiązku, a jeżeli byli wezwani na rozprawę, to 
najpóżniej nazajutrz po je j zamknięciu. 

§ 2. Osoby, które nie zgłosiły żądan i a w te rmini e 
powyższym, tracq p raw.o do wynagrodzen ia. 

Art. 305. § 1. Żołnierzom ni e przysługuje p rawo do 
żildnego wynagrodzenia za p ełnien i e czynności obrońcy . 

§ 2. Ohrońcy z urzGdu, k tóry n ie jes t żo:nierzem , 

zw raca s i ę na żądanie konieczne, rzeczywiśc ie poniesio
ne wydatk.i w gotówce. 

§ 3. Żądanie p owinno być zgłoszone w terminie, 
okre,\lon ym wart. 304, pod rygo rem ulra typrawa do 
zwrctu. . 
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, DZiAŁ XIII. 

. \Vykonywanie orzeczeń. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

A r t. 306. § l. Orzeczeni e s.ądu wojskowego, kończą 
ce postępowanie karne, wykonywa się po uprawomoc
nieniu. 

§ 2. Orzeczeni e uprawomacnia się po upływi~ termi
nu do złożenia skargi rewizyjne j, jeśli jej nie złożono. 

§ 3. 'vV razie zlożenia skargi rewizyjnej, orzeczenie 
uprawomacnia si ę w czę śc i zaskarżonej w dniu pozosta
wien ia orzeczenia w mocy lub jego zmi.any, w części z c>ś 

powstałe j - po upływie terminu rio zlożenia skargi re 
wizyjnej. 

§ 4. W sprawach, w których przestępstwo popełnio

no i orzeczenie wydano na obszarze, obj ętym sl.ane m wo
jetm y m lub wyjątkowym, orzeczenie to uprawoma,caia 
si L c.l::'.v.LIC[ }ego.;yxdania . . -.. ~"''--- .- . ......,...· ..... _P _ ... ,..- -

" '-' Art. 307. § l. Najwyższy Sąd Woj3kowy w zVviązku 
ze złożeniem wniosku rewizyjnego lub ",miosKu o wzna
'wienie postępowania n a korzyść skazanego może wstrzy
mać wyko nanie kary do czasu rozpoznania sprawy; od
mowa wstrzymania nie wymaga uzasadnienia. 

§ 2. Z chwi lą uchylenia wyroku wykonanie kary 
ustaje. 

§ 3. W wypadkach, przewidzianych w § t i 2, skaza
nego należy zwolnić , jeżeli nie zilchodzi potrzeba zarzą

dzenia tymczasowego a,resztowan ia. 

Art. 308. § 1. Wykonanie kary może być odrocwne 
lub przerwane : 

al w razie choroby skazanego, 
wykonanie wymierzonej kary, 
wienia; 

uniemożliw iającej 

do czasu wyzdro-

hl w razie ciąży kobiety, uniemożliwiającej wyko
nanie wymierzonej kary, do upływu trzech mie
sięcy od rozwiązania; 

c) j eżeli interes Państwa lub istotne względy spo
łeczne tego wymagają. 

§ 2. O droczenia lub przerwy udzie la na posiedzeniu 
niejawnym sąd wojskowy po wysłuchaniu wniosku pro
kuratora wojskowego; na postanowienie w tym przed
miocie prokuratorowi wojskowemu sluży zażale nie 

§ 3. Na wniosek prokuratora wojskowego lub po 
wysłuchaniu jego w niosku sąd wojskowy może w każ
de j chwili odwołać udzielone odrocz~nie lub przerwę; 

odwołanie odroczenia lub przerwy nie wymaga uzasad
nienia. 

Art. 309. § 1. Przewodniczący s~du woj skowego, 
który wydał orzeczenie w pierwsze j instancji, kieruje je 
do wykonania niezwłocznie po uprawomocnieniu się, 

przesyłaj ąc odpis sentencji orzeczenia z oznaczeniem da
ty jego prawomocności organom administracji więzietl- ' 
!lej, wlaściv/ym przelożonym wojskowym, organom bez
pieczeństwa publicznego oraz innym org 3.no::n lub zakła
dom powolanym do wykonania orzeczenia, a także właś
ciwemu prokurato ro wi wojskowemu. 

§ 2. O rozpoczęciu i zakończeniu kary pozbawienia 
wolności oraz o wykonaniu kar innego rodzaju organy 
administracji vlięziennej lub inne o rga ny wykonujące 
orzeczenie zawiadamiają s ąd. 

Art. 310. Prokurator wojskowy sprawuje nadzór nad 
prawidłowym wykonaniem orzeczenia. 

Art. 311. § l. Koszty wykonania kary przez władze 
wojskowe, prócz kosztów ściągn ięcia ka.ry grzywny i kiL
ry pie niężne j, pono::;j Skarb Państwa. 

§ 2. Koszty ściągnięcia kary grzywny, opłaty, zasą
dzony ch kosztów i kary pieniężnej ponosi ukarany, a w 
razie ich nieściągalności - Skarb Państwa . 

§ 3. Koszty ściągnięcia obejmują wynagrodzenie 
urzędnika egzekucyjnego za 'wszystkie jego czynn03ci 
podiug taksy oraz koszt y ogłoszeń, przejazdów i prze
syłek pieniężnych. 

Art. 312. § l. Wsze lkie wątpliwości co c.') wykona
nia orzeczeli, a w szczególnośc i co do obliczenia k:uy, 
rozstrzyga sąd lub Ol'gaa, który wydal o rzeczenie w 
pierWSZej instancj i. 

§ 2. \Vy mienione wątpliwości sąd rozstrzyga na po
siedzeniu ni2ja\Vny[11. 

§ 3. Na to postanowienie służy z ::żale ni ~. 

R o z d z i a ł II. 

"Vykonywanie kary śmierci. 

A rt 313. § 1. Karę sm;erci wykonywa się przez roz
strze lanie. 

§ 2. Wykonanie k ary śmierci może nastąpi ć dopie
ro po o trzymaniu zawiadomienia, że skazany nie z05 ta ł 

uiaskawiony. 
§ 3. Ponadto karę śmierci na kobie tac h brzemien

nych wykonywa st'ę po uzy5kani u od. sądu postanowie
nia odmow nego w przedm iocie zamiany tej k ary na karę 
pozbawienia wolności, o ile w tym przedmiocie sąd jesz
cze nie wypowiedział się . 

Art. 314. Przy wykona n iu kary śmierci pow in ien być 
obecny p~okurator, lekarz oraz na żąd9.nie skazanego, 
w miarę możności, duchowny wyznania, do którego na
leży skazafl ~· . 

R o z d z i a l III. 

'Wykonywanie fiary pozbawienia wolności. 

Art. 315. Kary pozbawienia wolności wykonuje si:: 
w zakładach k.arnych. 

Art. 316. § l. S:cazanemu aresztowanemu za licza się 
nJ. poczet kary czas pozbawienia wolnośc i po ogłosze

niu wyroku. 
§ 2. Na pocze t kary pozbawie nia wolności, orzeczo

nej po uchyleniu lub zmianie wyroku w trybie rewiz; i 
lub nadzoru sąd.owego albo po wznowieniu post~poVian _ a 

karnego, zalicza się karę pozbaw ienia wolności, odbytą 
przez skan,nego na podstaw ie wyroku uchylonego lub 
zmienionego. 

§ 3. Na poczet kary łącznej zalicza się k:uę pozba
wienia wolności, odbytą przez skazanego Za przestęp
s two objęte karą łączną· 

R o z d z i a ł IV. 

Sciąganie liary grzywny, opłaty, kosz lów kary 
pien:ężnej . 

Art. 317. Przewodniczący sądu lub prokurator woj 
skowy zależnie od tego, k to karę wymierzył, zwra,ca się 
do właściwego organu o ściągnięcie w trybie egzekucji 
administracyjnej gr-zywny, opłaty, kosztów i kary pie
ni ężnej. których ukarany w oznaczonym terminie dobro
wolnie nie zapłacił. 
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Art. 318. § l. W razie niemożności ściągnięcia w ca
łości lub w części grzywny, opłaty, kosztów· i kary pie
niężnej z majątku ukaranego, org an po·wołany do ściąg
nięcia sporządza o tym protokół i przedstawia go sądowi 
lub prokuratorowi , który zwrócił się o ściągnięcie. 

§ 2. W przypadku wymienionym VI § 1 sąd wojsko
wy, jeżeli UVl aŻil prowadzenie dalszej egzekucji za nie
celowe, wydaje na posiedzeniu niej awnyrn, po wysłu

chaniu wniosku prokuratora, pos tanowienie co do za
stępczej kary pozbawienia wolności, o ile jej nie ozna
czono w orzeczeniu ; jeżeli kaTa zastępcza została w orze
czeniu oznaczona , sąd wojskowy zarządza jej wyko
nanie. 

§ 3. Na prośbę ukaranego przewodniczący sądu woj
skowego może odroczyć ściągnięcie g rzywny, opIaty, 
kosztów lub kary pieniężnej albo rozłożyć je na raty, 

I 
jeżeli natychmia.stowe ich ściągnięcie pociągnęłoby dla 
ukaranego lub jego rodziny skutki zbyt ciężkie. 

§ 4. 'vV czasie wojny sąd wojskowy może po wysłu
chaniu wniosJm prokuratora wojskowego odroczyć 
ściągnięcie g rzywny, opłaty, kosztów lub kary pienięż

nej do czasu zakończenia działań wojennych. 

§ 5. Przepisy §§ 2-4 stosuje się do ICH pieniężnych, 

n3łożonych przez prokuratora wojskowego, z tym że 

postanow ienia i zarządzenia wymienione w tych przepi
sach wydaje prokurator wojskowy. 

Rozdz 'LH V, 

Wylwnywan,ię)ip'~ (d~,c,Iątkowych. 

Art. 319. § l. Utratę praw publicznych, obywatel
skich p ra w ho norowych, pl:awa wykonywania zawodu , 
degradację uważa się za wykonane z chwilą uprawo
mocnienia się wyroku. 

§ 2. Przewodniczący sądu wojskowego 7.awiadamia 
wlaściwe organa o degradacji i utracie praw wymienio
nych w § 1. 

Art. 320. O wykonanie przepadku mienia, przedmio
tów majątkowych" przedmiotów pochodzącyh· z prze
st ępstwa i narzędzi przestt,pstwa oraz o wykonanie obo
wiązku pokryr:ia szkody. nie wykonanych dobrowolnie 
p rzez skazanego lub których ni e można wykonać bezpo
średnio , przewodniczący sądu wojskowego zwraca się do 
właściwego organu celem wykonania orzeczenia w try
bie przepisów o przepadku mie nia albo w t rybie egze
kucji administracyjnej. 

DZIAŁ XIV. 

Przepis kmicowy. 

Art. 321. Wykonanie dekretu porucza .:; ię M inistrom: 
Obrony Narodowej, Sprawiedliwośc i, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Prokurato rowi Genera,lnemu Polskiej Rze
czypospoI.itej Ludowej . 
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OBW IESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 24 czerwca 1953 r. 

o ogłoszeniu jednoHtego tekst~ przepisów wprowadzających Kodeks 'Vojs!wwego Postępowania Karn;')go. 

Na podstawie art, 5 dekretu z dnia 13 maja 1953 r. 
o zmianie niektórycll przepisów kodeksu wojskowego 
postępowania karnego (Dz. U. Nr 27, poz. 105) ogłasza się 
w załączniku do obwieszczenia niniejszego jednolity 
tekst przepisów wprowad.zających Kodeks Wojskowego 
Postępowania Karnego z dnia 23 czerwca 1945 r. (Dz. U, 
Nr 35, poz. 215 i Nr 58, poz. 339, z 1950 r. Nr 38, poz. 343 
i z 1953 r. Nr 27, poz. 105) z uwzględnieniem zmian wy
nikaj ących z przepisów ogłoszonych przed dniem wyda
nia jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej nume
racji artykułów i paragrafów. 

Podany w załączniku do n ~ niejszego obwie",zczen:a 
jednolity tekst przeplsow wprowadzających Kodeks 
Wojskowego Postępowania Karnego nie obejmuje prze
pisu art. 14 dekretu z dnia 23 czerwca 1945 r. - Przepisy 
wprowadzające Kodeks Wojskowego Pos tępowania Ka r
nego (Dz. U. Nr 36. poz, 215). klóry stanowi: 

"Art. 14. Dekret nin iej szy wchodzi w życie z d.niem 
jego ogłoszenia", 

Podany w załączniku do obwieszczenia tekst j edno~ 

lity obowiązuje z dniem ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowsk i 
Marszałek Polski 

Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 24 cze rw
ca 1953 r. (po z, 154). 

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS WOJSKOWEGO POSTĘPOWANIA KARNEGO 

Art. 1. Z dniem wejścia w życie Kodeksu Wojsko
wego Postępowania Karnego tracą moc, z zastrzeżeniami 
podanymi niżej , dotychczasowe przepisy, dotyczące woj

I skowego postępowania karnego. 

Art. 2. Przepisy Kodeksu Vloj skowego Postępowa
n ia Karnego stosuje się do spraw wszczętych przed dniem 
wejś cia jego VI życie, z zastrzeżeniami , wskazanymi ni
żej wart. 3 i 4. 

A rt. 3. Sprav,·y, wszczęte i prowadzone według 
p rzepisów dotychczasowych, uznaje się za wszczęle i 

prowadzone prawidłowo, choćby nie odpowiadało to 
przepisom Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego. 

Art. 4. § l , Postępowanie wojskowego organu wy
miaru sprawiedliwości, wszczęte przed dniem weJścia 
w życie Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego, 
toczy się do końca przed tyra organem według przepi
sów dotychczasowych. 

§ 2. W razie jen.nak uchylenia wyroku lub \ \TZnO
wienia postępowania , dalsze postępowanie toczy się we
dług przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania 
Karnego. 


