
.( '. 

• 
Dziennik Ustaw Nr 13 ~ 186 - Poz. 96 ~ 91 

--------------------------~~--~------------------~~--~~~~~~ 

Art. 583. Prawo zatrzymanfa osoby podejrzanej podle
gającej właściwości sądów wojskowych przysługuje Vi Wa
runkach określonych~ wart. 206 ~ także p'rzełożonemu wojsko~ 
wemu i o~gahom dowódcy garnizonu. ~ 

Art. 584. Tymczasowe aresztowanie oskarżonego żolnie
rza, poza wypadkami, o których mowa wart. 217, może na
stąpić również wtedy, gdy wzglQd na dyscyplinę wojskową 
za tym przemawia. " 

Art. 585. Tytułem środka zapobiegawczego można ~ za
wiesić w czynno}ciach służbowych oskarżonego żołnierza 
lub pracownika cywilnego zatrudnionego w jednostce woj
skowej. 

Art. 586. Śledztwo prowadzi się w sprawach o zbrodnie. 
a w innych sprawach. gdy wymaga t~ło() waga lub zawiło~ść 

, sprawy. , 
Art. 587. § 1. Prokurator wojskowy może powierzyć 

prowadzenie śledztwa oficerowi śledczemu prokuratlIry 

żeli nie biorą udziału w sprawie. chyba że przewodniczący 
zezwoli na ich obecność. 

§ 2. Nie mają wstępu na rozprawę osoby cywilne, je
żeli nie biorą udziału w sprawie. w wypadku ' gdy spowe>
dowałoby to ujawnienie wiadomości, 'które ze względu na 
ważny interes państwa lub służby wojskowej nie "powinny 
dm być udostępnione : 

" Art. 590. § 1. Sąd wojskowy pierwszej inst1mcji sp 0-

~ rządza na piśmie wyrok wraz z uzasadnieniem. 
§ 2. W razie wyłączenia jilwności rozprawy '.sąd ,,może 

nie ogłaszać publicznie uzasadnienia wyroku. 
§ 3., Termin na wniesienie rewizji biegnie dla każdego 

uprawnionego od 'daty ogłoszenia wyroku. a .. dlaoskarżo
nego pozbawionego wolności, który nie był obecny puy 
ogłoszeniu wyroku. od daty' doręczenia. i wynosi 7 dni. 

Art. ą91. § 1. Rewizję nadzwyc~ajną do Izby Wojsko
wej ,Sądu Najwyższego wnieść mogą Pierwszy Prezes Sądu 

wojskowej . ' • Najwyższego, Prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. 

, § 2. Powierzenie nie może obejmować czynności wy
maga j ących postanowień. z wyjątkiem poOstanowień przewi

, dzia nych wart. 155, 269 i 270. 
A(,t. 588. § 1. Akt oskarżenia może sporządzić także 

, prowadzący dochodzenie lub śledztwo . 
§ 2. Akt oskarżenia' sporządzony przez prowadzącego 

doch odzen ie lub śledztwo zatwierdza i wnosi do sągu pro
kura tor wojskowy. 

R o z d z i II ł 62. 

Postępowanie przed sądem. 

Art. 589. § 1. Nie mogą być obecni na rozprawie prze
ciwoficerowi , żołnierze nie mający stopnia oficerskiego. 
a na rozprawie przeciw·' chorążemu ,- , żołnierze nie mają

cy co najmniej stopnia chorążego lub podoficerskiego. je-

Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub 
Naczelny Prokurator Wojskowy. ' ~ 

§ 2. Jeżeli Pierwszy Prezęs Sądu Najwyższego, Prezes 
I~by Wojskowej ~ądu Najwyższego i Naczelny Prokurator 
Wojskowy wypowiedzą się o braku podstaw do. wniesienia 
rewizji nadzwyczajnej od wyroku skazującego na karę' 
śmierci lub utrzymującego taki wyrok 'w . mocy, 'Prokurator 
Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli ' rów. 
nież nie 'znajduje do niej podstaw, przedstawia niezwłocznie 
'akta sprawy Radzie Państwa wraz ze swym wnioskiem w 
'przedmiocie . ułaskawienia . Do czasu rozstrzygnięcia ' tego ' 
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wniosku wyrok nie ulega w ykonaniu. 
Art. 592. W k,w~stii wznowienia postępowania orzeka 

Izba Wojskowa Sądu Nćijwyższego w składzie ' trzech sę
dziów. 

Przewodniczą~y R~dy Pai s t~a: M . 'SpychalskI 
Sekretarz Rady Państwa: J. HOlodecki 

USTAWA 

z dnia 19 kwietnia .1969 {. 

Przepisy wprowadzaJące ' Kodeks postępoOwanla karnego. 

, ,Art. I. Kodeks póstępowania karnego wchodlli w życie 
z dniem 1 stycznia 1970 r. 

Art. II. Z dniem wejścia w żyCie Kodeksu postę'powa-
1I1ia. karn~go tracą moc dotychczasowe przepisy dotycżące 
kwestii Unormowanych w tym kodeksie, chyba , że przepisy 
poniższe stanowią inaczej. , 

Art., In. ,Uchyla się w szczególnośC.i , wraz ze, wszystki
mi zmianami póżn.iejszymi: . 
1) Kodeks postępowania karnego z dnia 19 ma.rca1928 r. 

(Dz. U.z 1950 r.Nr 40. poz. 364), z wyjątkiem art. 402-., 
424 i 474-495, oraz przepisy wprowadzające ten kodeks 
z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. ' Nr 33. pbz.314). 

2) Kodeks wojskowego ' postępowania, karnego z dnia 
23 kwietnia 1945 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 22. poz;103) • . 
z wyjątkiem art. 32-35, 50-52 i 311-325. oraz przepisy, 
wprowadzające ten kodeks z dnia 23 kwie tnia 1945 r. 
(Dz. U. z 1956 r~ Nr 22. poz. 104). 

3) dekret z dnia. 16 listopada 1945 r! o postępowaniu do-
!{ :raźnym (Dz. u. z 1949 r. Nr 33. ' poz. 244) i rozporządze-
\' . nie Prezydenta Rzeczypospolitej Pols~iej z dn'ia 19 mar

ca 1928 r, o postępowaniu dorażnym (Dz. U, NI 33, 
poz. 315J, " 

4) dekret z dnia 25 kwietnia 1946 r. o przystosow;~iu prze
pisów o postępowaniu doraźnym do postępowania przed 
sądami wojskowymi (Dz. U. Nr 30. poz. 194). 

5) ustawę z dnia 20 lipca 1950 ' r. o 'Zmianie przepisów po
stępowania karnego (Dz., U. Nr 38; paz. 348). z wyjątkiem 
art. 7. który zachowuje moc do , czasu wejścia w :tycie 
rozporządzen~a, o którym mowa wart. 421 Kodeksu po- , 
stępowania karnego; ' ' , 

6)l,lstawę z dni~ 28 kwietnia 1952 r. o zmianie niektórych 
przepisów postępowania karneg'o (Dz. U! Nr '25. poz. 170), 

7) dekret z dnia 29 października 1952 r. o zmianie niektó
rych przepisów postępowania k~rnego (Dz. U. Nr 44, 
poz. 302), 

8) dekret z dnia 21 ' grudnia 1955 r.o zmianie przepisów 
postępowania karnego (Dz. U. Nr 46. poz. , 309)" , 

9) ustawę z drria ' 28' marca 1958 J .:O zmianie , przepisów
postępowania karnego (Dz. U,. Nr 18r poz. 76) • . 

10) ustawę z dn,ia 18 czerwca 1959 r. o() zmiahie ' przepisów 
postępowania · karnego' {Dz: U. Nr 36; poz. 229). 

11) ustawę z dnia 16 listopada 1960r. o z'mIanie przepisów 
dotyczącythkary grżywrry, kosztów i ópłat sądOwych 
w sprawaCh, karp.~ch'{Dz. U. Nr 51. poz. 299), , 
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12) ustawę;z dnia 2 grudnia 1960 r. o sprawach z oskarże

nia prywatnego (Dz. U. Nr 54, poz. 308), 
13) ustawę z dnia 27 listopada 1961 r. o zmianie przepisów 

postępowa-nia karnego (Dz. U. Nr 53, poz. 296), 
14) przepisy o postępowaniu zawarte: 

a) wart. 6, 7, 9--11, 14-16 dekretu Polskiego Komite
.tu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 

1944 r. -- Prawo o ustroju sądów i prokuratury woj
skowej (Dz. U. Nc 6, poz, 29), 

b) wart. 3--20 ulitawy z dnia 21 stycznia 1958 r. 
o wzmożeniu -ochrony mienia społecznego przed szko
dami wynik-ającymi . z przestępstwa (Dz. U. Nr 4. 
poz. 11), 

c) wart. 6 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrze
niu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo (Dz. U. 
Nr 34, poz. 152). 

Art. IV. Pozostają w mocy przepisy dotycząc~ -przed
miotów ~normowanych w Kodeksie postępowania karnego, 
jeżeli przepisy te mają charakter_ przepisów szczególnych. 

Art. V. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na 
uchylone przepisy dotyczące prźedmiotów -unormowanych 
w Kodeksie postępowania karnego albo odsyłają ogólnie do 
przepisów o postępowaniu karnym, stosuje się w tym za
kresie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania kar
lIlego. 

Art. VI. § 1. Jeżeli do któregokolwiek z przedmiotów 
objętych Kodeksem po.stępowania karnego przewidziane jest 
wydanie przepisów wykonawczych, aż do chwili ich wyda

- nia pozostają w mocy przepisy dotychczasowe dotyczące 

tychże przedmiotów, jeżeli nie są sprzecme z przepisami te
go kodeksu. 

§ 2. Jeżeli Kodeks postępowania karnego przewiduje 
przepisy wykonawcze, to w zakresie postępowania przed 

--------~-

sądami _ wojskowymi właściwy jes t Minister Obrony Naro
dowej zamiast Ministra Sprawiedliwości lub wspólnie z nim. 

Art. VII. Przepisy Kodeksu postępowania karnego sto
suje się również do spraw wszc zętych przed dniem wejścia 
-jego w życie, jeżeli przepisy poniższ.e nie stanowią inaczej~ 

Art. VIII. Jeżeli na podstawie Kodeksu postępowania 
karnego nastąpiła zmiana właściwości sądu, orzeka sąd do
tychczas właściwy, jeżeli akt oskarżeniąwniesIono przed 
dniem wejścia w życie niniejszego kodeksu. 

Art. IX. Sprawy, w których przed wejściem w życie 
Kodeksu 'postępowania karnego rozpoczęto rozprawę głów
ną, toczą się do końca postępowania w danej instancji we
dług przepisów dotychczasowych; w razie jednak odrocze
Illia rozprawy lub ponownego rozpoznania sprawy albo po 
zapadnięciu prawomocnego orzeczenia postępowanie toczy 
się według przepisów Kodeksu postępowania karnego. 

Art. X. Czynności procesowe dokonane przed wejściem 
w życie Kodeksu postępowania karnego są skuteczne, jeżeli 
ich dokonano z zachowaniem przepisów dotychczasowych. 

Art. XI. W razie wątpliwości, czy stosować prawo do
tychczasowe, czy Kodeks postępowania karnego, stosuje się 
przepisy nin.iejszego kodeksu. 

Art. XII. Postępowanie w nieobecności ' oskarżonego 
przebywającego zagranicą może toczyć się również w spra
wach o przestępstwo określone wart. 1 pkt 1 dekretu z dnia 
31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowSko-hitle
rowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad 
ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajc;ów Narodu Pol
skiego (Dz. U. z 1946 r. Nr 69, poz. 377 ze zmianami póź
niejszymi). 

Art. XIII. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1970 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: M. SpychalskI 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 
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USTAWA 

% dnia 19 kwietnia 1969 r. 

J{gdękl k,arny wykonawczy. 

CZĘSC::: OGÓLNA. 

R oz d z i a ł 1. 

Zakres obowiązywania. 

Art. 1. § 1. Wykonanie orzeczeń w postępowaniu kar
nym .sądowym i postępowaniu w sprawach o wykroczenia 
odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu. 

§ 2. W postępowanili. wykonawczym w kwestiach nie 
uregulowanych w niniejszym kodeksie stosuje się odpowied~ 
nlo pnżep'isy Kodeksu postępowania karnego. 

Itozdział It 

Organy postępowania wykonawczego. 

Art. 2. Organami wyk,onującymi orzeczenIa są: 
1) sąd pierwszej -:iJnstancji, 
2) sąd penitencjarny, 
3) prezes sądu lub upoważniony sędzia, 
4) sędzia -penitencjarny, -
5) prokurator, 
6) administracja zakładu karnego, aresztu śledczego, ośrod

ka przystosowania społecznego lub innego zakładu prze
widzianego w przepisach prawa karneqo, 

7) właściwy organ prezydium rady narodowej, 
8) sądowe i administracyjne organy egzekucyjne, 

9) uspołeczniony zakład pracy, 
10) inne organy uprawnione do wykonywania orzeczeń. 

Art. 3. § 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej 
instancji, jest właściwy również w postępowaniu dotyczą

cym wykonania tego orzeczenia, chyba że przepis szczegól
ny stanowi inaczej. 

§ 2. W sprawach zastrzeżonych w nin.iejszym kodeksie 
. dla sądu penitencjarnego właściwy jest ten sąd penitencjar

ny, w którego okręgu przebywa skazany. 
§ 3. W st-osunku do osób skazanych przez sąd wojsko

wy sąd ten orzeka r,ównież w sprawach określonych w § 2. 
Art; 4. Zakłady karne, ' areszty śledcze i ośrodki przy

stosowania społec2lnego podlegają Ministrowi Sprawiedli
wości. 

Art. 5. Zakłady lecznicze, w których stosuje się ~ środki , 
zabezpieczające przewidziane wart. 99, 100 i 102 Kodeksu 
karnego, podlegają Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej. 

R o z d z i a ł III. 

P.rokurator. 

Art. 6. § 1. Prokurator sprawuje nadzór nad wykona
Illiem wyroków w sprawach karnych, postanowień o tym
czasowym aresztowaniu oraz innych orzeczeń i decyzji 
o pozbawieniu wolności w granicach i za pomocą środków 
przewidzianych w niniejszym kodeksie; a w kwestiach w 


