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Ponadto w wypadku skazaneg o żołnierza ****l

20. Dane o przebiegu służby wojskowej, obejmujące okres pełnienia s ł u ż by wojskowej, posiadany stopień woj skowy oraz krótką opinię, opartą na treści ostatniej opinii sł u żb ow ej .. .... .... .. .. .... .. .. ............ .. ........ .. ...... .. ........ .... .

21 . Wyróżnienia ............ ... ......... ...................................................... ........... .... ... ........ .... .......... .. .. ........... ........ ... ...... ...... ...

22 . Ukarania dyscyplinarne .... .... ... .... .. ... ..... ........... ......... ..... ..... ....... .... .... .. .... .. .. ...... .. .... ......... ... ... ... ..... .. ... .. .. ............. ....

........ .. .... ... .. .. .... .. ...... , dnia ........... ........ .. ........... ... .
(miejscowość)

(podp is

'*'*)

sę d ziego)

Niepotrzebne skreślić.

703
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SP RAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 sierpnia 1998 r.
w sprawi e regulaminu wykonywani a kary aresztu wojskowego .

Na podstawie art. 249 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następu 
j e:
§ 1. 1. Karę aresztu wojskowego wykonuje się wed łu g

p rzepisów regulaminu w y konywania kary pozbaw ie ni a w olności i innych przep isów dotyczących wykonywania tej kary, ze zmianami wynikającym i z niniejszego rozporządzenia.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "skazanych", należy przez to rozumieć skazanych na karę
aresztu wojskowego .
3. Skazanych obowiązują zasady żołnierskiego zach owania się, dotyczące oddawania honorów, wzaj emnego zwracania się do siebie, składania me ldunków i służbowego przedstawiania się, oraz przepisy
m usztry indywidualnej i ze s p oł owej określone w odr ębn y ch przepisach.
§ 2. W okresie umieszczenia skazanego w celi przejśc io w ej

oddzielnie rozmieszcza

się :

1) ofi ce rów i c ho r ążych,
2 ) podoficerów zawodowych, służby nadterminowej

i okresowej,
3)

pozo st a łych ż ołnierzy.

§ 3. 1. Skazani odbywają karę w umundurowaniu
wojskowym pozbawionym oznak i odznak wojskowych.

2. Rod zaje przedmiotów mundurowych , skład zestawów ubiorczych oraz zasady i tryb ich bezpłatnego
wyda w ania ska zanym określają odrębne przepisy.
§ 4. 1. Organy wyznaczone przez Ministra Obrony
Narodow ej u sta lają, w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Słu ż by Więziennej, programy szkolenia woj skowego, które mu podlegają skazani, oraz sprawują
nadzór nad r e alizacją tych programów.

2. Szkoleni e wojskowe skazanych prowadzą żołnie
rze zaw odowi wyznaczen i do wykonywania zadań poza w oj skiem na podstawie odrębnych przepisów.
3. Ż o ł n i e rze , o których mowa w ust. 2, są przełożo
nym i skaza nych w zakresie wykonywanych przez nich
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czynności związanych ze szkoleniem wojskowym. Żoł
nierze ci uczestniczą w posiedzeniach komisji penitencjarnej.

skowej można dokonywać podziału skazanych na grupy, odpowiednio do zasad wojskowej struktury organi zacyjnej.

4. Skazani, zwłaszcza
gą zostać obowiązani do

2. Dyrektor zakładu karnego wyznacza starszych
grup spośród skazanych wyróżniających się wzorowym zachowaniem i osiągających bardzo dobre wyni ki w szkoleniu wojskowym, uwzględniając również posiadane przez nich stopnie wojskowe.

lenia wojskowego

oficerowie i chorążowie, morealizowania programu szko-

metodą samokształcenia.

5. Do pomocy w szko leniu wojskowym mogą być
wykorzystani ró wnież skazani mający odpowiednie
kwalifikacje.
6. Organy wojskowe wyznaczone przez Ministra
Obrony Narodowej zapewniają nie z będne warunki do
prowadzenia szkolenia wojskowego skazanych oraz
zaspokajaj ą bieżące potrzeby zakładu karnego w tym
zakresie.
§ 5. Szczegółowy zakres zadań i czynności żołnierzy
zawodowych wyznaczonych do prowadzenia szkolenia
wojskowego skazanych określają odrębne przepisy.
§ 6. 1. W celu wyko nywan ia zadań w zakresie szkolenia wojskowego oraz przestrzegania dyscypliny woj -

3. Do zadań starszych grup należy w szczególności
udzielanie właściwym przełożonym pomocy przy wykonywaniu przez nich zadań w zakresie szkolenia woj skowego.
§ 7. Dyrektor zakładu karnego, ustalając porządek
wewnętrzny zakładu

karnego, uwzględnia wymagania
dyscypliny wojskowej oraz potrzeby szkolenia wojskowego skazanych.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w
1 września 1998 r.

Minister

życie

Sprawie dliwości:

z dniem

H. Suchocka
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z dnia 18 sierpnia 1998 r.
w sprawie sposobu

postępowania

nych w

w sprawach

związanych

z uczestnictwem ławników
wojskowych.

sądów

powszech-

składach orzekających sądów

Na podstawie art. 669 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555) oraz art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowa
nia karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 556 i Nr 160, poz. 1083)
zarządza się, co następuje:

§ 2. 1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa
w § 1 ust. 1, prezes właśc i wego sądu powszechnego
wskazuje ławników z listy podległego mu sądu, którzy
mogą brać udział w składzie orzekającym sądu wojskowego, w miejscu i terminie określonym w tym wniosku.

§ 1. 1. W przypadkach, o których mowa wart. 669
§ 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępo

sądu

wania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555) lub wart. 12
pkt 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz. U.
Nr 89, poz. 556 i Nr 160, poz. 1083), z wnioskiem
o wskazanie ławników sądu powszechnego do udziału
w składzie orzekającym sądu wojskowego występują:
1) prezes wojskowego

sądu

garnizonowego lub przezamiejscowego wojskowego
sądu garnizonowego do prezesa sądu rejonowego, na obsza rze właściwości wojskowego sądu
garnizonowego,
wodniczący wydziału

2) prezes wojskowego sądu okręgowego - do prezesa sądu wojewódzkiego, na obszarze właściwości
wojskowego sądu okręgowego .
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się
w szczególności, przeciwko komu i o jakie przestęp
stwo wpłynął do sądu akt oskarżenia oraz w jakim
miejscu i terminie sprawa zostanie rozpoznana.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się co
najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy lub posiedzenia.

2. O wskazaniu ławników powiadamia
wojskowego, który złożył wniosek.

się

prezesa

§ 3. 1. Prezes właściwego sądu wojskowego wyda -

o wyznaczeniu do udziału w składzie
wojskowego ławników spośród
wskazanych przez prezesa sądu powszechnego, którym zobowiązuje ich do zgłoszenia się w miejscu i czasie, w którym sprawa zostanie rozpoznana.

je

zarządzenie

orzekającym

sądu

2. O wyznaczeniu ławnika do udziału w składzie
'Oraz o miejscu i czasie rozpoznania sprawy prezes właściwego sądu wojskowego powiadamia
również pracodawcę wyznaczonego ławnika.
orzekającym

3. Jeżeli wyznaczony ławnik z przyczyn usprawiedliwionych nie może uczestniczyć w składzie orzekają
cym sądu wojskowego, wyznacza się innego ławnika
spośród wskazanych przez prezesa właściwego sądu
powszech nego.
§ 4. W razie zarządzenia przerwy albo odroczenia
rozprawy lub posiedzenia prezes sądu wojskowego informuje o nowym terminie i miejscu rozpoznania sprawy prezesa właściwego sądu powszechnego oraz pracodawcę ławnika .

