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\ UCHWAŁA RADY PANSTWA ,'" 

z dnia 16 stycinia 1986 T. 

w sprawie regulaminu dyscyplinarnego prokuratorów powszechnycb jednostek organlzacyjnycb Prokuratury 
y Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Ną podstawie art. 86 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. 
o Prokuratur~e Polskiej Rzeczypospolitef Ludowej (Dz. U. 
Nr 31. poz. 138) Rada Paristwa uchwala. co następuje: 

I 

§ 1. Ustala się , regulamin dyscyplin'arny prokurato- ' 
rów powszechnych jednostek organizacyjnych Prokura
tury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. stanowiący Z!1-
łącznik do uchwały. 

ł 2. Traci moc uchwała Rady Państwa ' z dnia 22 grud-

nia 1967 r. w sp rawie regulaminu d yscyplinarnego pra
cowników prokurators'tich (Monitor Po,lsk i Nr 72. poz. 351). , I . 

§ 3. W sprawachtoczący<.:h się pl'led komisjami 
uyscyplinarnymi zacho wują moc czynności dokonane na 
p'odstawie dotychczas . ~wego regulaminu, z tym że dalSze 
postępowanie odbywa się według nowego regulami~u. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: 'w z. K. Barcikowskl 

, 

Zał,cznlk do uchwały Rady Państwa 
a dnia HI stycznia 1986 r. (pOz. 26) 

~EGULAMIN DYSCYPLINARNY PROKURATOROW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
PROKURATURY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITBJ LUDOWEJ 

RozdziaJ l 

. Przepisy ogólne. 

§ I. I. Prokuratorzy i asesorzy powszechnych jedno
stek , organizacyjnych prokuratury ponoszą odpowiedział-

---nos t za pr?e winienia dyscyplinarne oraz za · nadużycie 
y.'ulDo~Ci słowa prze widziane wart. 79 ustawy z dnia 
2U czel wca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej (Dz. U. Nr 31. poz, 138). zwanej 'dalej 
"ustawą " , ja k rów n i eż za wykroczenia - na zasadach 
1 w tl yil ie okreś l on ych w tej ustawie oraz w niniejszym 
reg \ll amini e. , 

2.' Przepisy regulaminu. z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
1-3 ustawy, stosuje si ę odpowiednio do aplikantów. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o prokuratorach, 
rozumie się przez to t a kże wiceprokuratorów. ' 

4. W zakresie 'nie unormowanym ustawą lub . regula
minem stosuje się prze pisy Kodeksu postępowania kar
nego, jeze li nie są sprzeczne z istotą postępowania dyscy
plinarnego. I 

§ 2. 1. Wymierzenie kary dyscyplinarnej określonej 
wart. 80 pkt 2-5 ustawy pociąga za sobą pozbawienie 
możliwości awansowan ia przez okres. lat trzech. chyba że 
przed upływem tego ok resu nastąpiło zata rcie kary. 

2. W razie wymierzenia kary przeniesienia do innej 
miejscowości: na równorzędne stanowisko służbowe lub 
na niższe stanowisko służbowe. przysługują należności 

związane z przeniesieniem, z wyjątkiem rycza łtu z tytułu 
przf'ni esienia. 

§ 3. 1. Przez karę obniżenia wynagrodzenia zasadni
czeg~ o jedną grupę rozumie się obniżenie tego wyna ' 
grodzenia o na jniższą kwotę. jaka może być przyznana 
w drodze awansu. 

2. Kary obniżenia wynagrodzenia zasaąniczego nie 
Itosuje się. jeżeli obwiniony pobiera · najniższe wynagro
dz~nie przewidziane dla danego st.anowiska, 

ł (, 1. Kary dyscyplinarne wymienione 'w art. 80 
pkt 1-5 ustawy ulegają zatarciu po upływie trzech lat 
od uprawomocnienia się orze~zenia; jeżeli w ciągu 'tego ' 
okresu ukarany nie był ponownie karany dyscyplinarnie 
albo skazany przez sąd. a ' gdy dotyczy to byłego 'pro
kurato~a, asesora lub aplikanta - jeżeli wiarygodnie 
wykaże. iż w tym okresie zachowywał się nienagannie. 

2. Zatarcie kary ' dyscyplinarnej zarządza Prokurator 
Gen~ralny na wniosek ukaranego, 

3. W szczególnie uzasadnionym wypadku Prokurator 
Generalny może lia wniosek ukaranego lub z urzęd u do~ 
konać zatarcia kary dyscyplInanie] po upływie roku. 

4. Zatarcie kary porządkowej następuje z urzędu po 
roku nienagannej pracy. chyba ż. prokurator przełożony, 
biorąc pod uwagę osiągnięcia w pracy i rrienaganne za
chowanie się ukaranego. w te rminie wcześniejszym uzna 
karę za niebył~. 

5, Po zarządzenIu zatarcia kary uważa się ją za nie
byłą . Zatarcie pociąga za sobą usunięcie wpisu o ukara

. niu , z akt osobowych ukaranego. 

6. Po upływie pięciu lat od uprawomocnienia si, 
orzeczenia o karze przewidzianej wart. 8G pkt 6 usta wy 
Prokurator Generalny zarządza na wni osek ukal anego 
usunięcie odpisu orzeczenia z akt osobowych. jeżeli uka
rany spełnia warunki wymienione w ust. 1. 

§ 5. 1. Zawieszenie proku ratora, asesora lub iiplikan
ta wczynnosciach nas tę puje z przyczyn ok reśl onych w 
ustawie. 

2. Na zarządzenie plUkurato ra wojewódz~iego () za
wieszeniu w czynnościach przysługuje obwinionemu za ża
'lenie do Prokuratora Generalnego. Wn iesienie zil'i'.al eni. 
nie wstrzym'uje wykonania 'Z ii I ządzenia. 

~. Odpis zarząd zeni a o 'Zawieszeniu w czynnościach 
przedst<,wla się Prokuratorowi Generalnemu. który może 
z urzędu , zarządze ni E' uchy li Ć . ' I 

4. Zarządzenie Prokuratora Gene la lneg lJ () zawiesze
niu abwinionego w czynn,ościach nie podlega zaskarżeniu. 
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$. Przelożony dyscyplinarny uchyla zarządzenie o za· 
" wieszeniu w czynnosóech w razie .ustaniaprzyczyn po· 

wodujących zawieszenie. W toku postępowania dyscypli
narnego zarządzenie o zawieszeniu może uchylić tylko 
komisja dyscypHnar.na. ' 

6. Na postanowienie komisji dyscyplinarnej o uchy
leniu zarządzenia o zawieszeniu w ' czynnościach przeło
ż.onemu dyscyplinarnemu przysługuje zażalenie : Zażalenie 
wnosi się w terminie siedmiu dni od wy.dania postano
wi.,nia do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. 

§ 6. 1. Obwiniony może w toku dochodzenia I w po
.tępowaniu dyscyplinarnym przybrać lobie obrońcę spo
łród prokuratorów. ' ''' 

2. Na prośbę obwinionego przewodniczący komisji 
tlyscyplinarnej wyznacza mu obrońcę Z urzędu. 

Rozdzial 2 

Komł~Je dyscyplinarne. 

§ 7. 1. Komisja dyscyplinarna w prokuraturze woje
wódzkiej rozpoznaje sprawy przeciwko prokuratorom, ase· 
aorom i aplikantom, pełniącym słuzbę w okręgu Jej dzia
łania. 

2. Komisja Dyscyplina rna w Prokuraturze General
nej rozpoznaje sprawy przeci wko prokuratorom l Prokura
tury Generalnej oraz prokuraturom wojewódzkim iicł1j 

zastępcom. KomiSja ta rozpoznaje ró~nież sprawy prze
ciwko prokuratorom delegowanym do i Prokuratury Gene
ralnej, jesll dopuscili się prze winienia dyscyplinarnego 
w czasie wykonywania obowiązków w tej prokuraturze. 

:i. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna rozpoznaje 
odwalania od orzeczer'l komisji dyscyplinarnych pierwszej 
instancji oraz sprawuje nadzór nad orzecznictwem dyscy
plinarnym. W szczególności Komisja udziela odpowiedzi .a pytania prawne i rozstrzyga o wlasc!wości miej!lco- ' 
wej komisji d yscyplinarnych. 

§ H. I . Komisje dyscyplinarne pierwszej instancji 
.kładają się z przewodniczącego i ośmiu członków. a Od· 
woławcza Komisja Dyscyplinarna - z przewodniczącego 
t czternastu członków : 

2. Kandydatów na przewodniczących komisji dyscy
plinarnych w prokuraturach wojewódzkich przedstawiają 

prokUl a torz y wojewódzcy. 

3. Kandydatów na przewodniczących 1 członków KO
misji dyscyplinarnych przedstawia siC} po wysluchaniu 
opinii rady pracowniczej. 

§ 9. 1. Komisja dyscyplinarna orzeka na rozprawie 
w składzie trzech członków, ' wyznaczonych przez prze
wodniczącego. Składowi orzek ającemu przewodniczy prze
wodnic.~ący komisji albo wyzn aczony przez niego członek. 

2. Rozprawa odbywa si p, z udziałem protokolanta, 
którego przewodniczący komisji wyzn acza spośród pro
kuratorów, asesorów, aplikan tów albo .miancwim ych 
urzędników prokuratury. 

§ 10. 1. Komisja dyscyplinarna rozstrzyga na posie
dzeniu wnioski o wydanie zezwolenia na pociągnięcie do 
~powiedzialnoścl karnej sądowej lub administracyjnej. 

2. O sposobie rozstrzygnięcia wniosku zawldddmi. 
się or9jn lub osobę . .która z/ozyla wniosek o wydanie 
z~zwolenia, przełożonego dyscyplinarn~o oraz rzecznika 
dyscyplinarnego. 

§ 1 l. Komisja dyscyplinalna rozstrzyga samodzielni. 
nasuwaj,\ce się zagadnienia prawne i orzeka na mocy 
przekonania opartego na swobodnt!j ocenie dowodów. 

Rozdział J 

R:recznlk dyscyplinarny. • 
, 

§ 12. t. W, prokuraturach wojewódzkich oraz w Pro
kuraturze Generalnej działają rzecznicy dyscyplinarni. 

2. Rzeczników dyscyplinarnych. w liczbie co naj
mniej dwóch, powołuje na okres trwania ~adencji komisji 
prokurator wojewódzki, a w Prok uraturze Generalnej ..... 
Prokurator Generalny. 

3. Do powoływania rzeczników dyscyplinarnych sto
luje się odpowiednio § 8 ust. 3. 

4. Jeżeli w danej sprawie rzecznik dyscyplinarny nł. 
może pełnić swej funkcji. przełożony dyscyplinarny wy
znacza innego rzecznika dyscyplinarnego. 

5. Rzecznik dyscyplinarny jest związany wskazania
mi prze ł ożonego dyscyplinarnego co do postE;powania 
dyscyplinarnego oraz co do wnoszenia środków odwo
ławczych 

6. W toku postępowania przed kqmisją dyscyplł
n a mą rzecznik dyscyplinarny pełni funkcję oskarżyciel. 

oraz wnosi i popie ra środ ki odwoławcze, 

Rozdział 4' 

Dochodzenie dyscyplinarne. 

§ 13. 1. Przełożony dyscyplinarny. powziąw~zy wia
rygodną wiadom(,ść o przewinieniu dyscyplinarnym lub 
o wykroczeniu popełnionym przez podwładnego proku
ratora, asesora lub apnkanta alb;, "\0, nadużyciu WOlności, 
Iłowa, zleca rzecznikowi dYScYPli narnemu wszczęcI. 
i przeprowadzenied o,chodzenia dyscyplinarnego majltcego 
na celu ustalenie okoliczności sprawy . 

2. Odpis postanowienia rzecznika dyscyplinarnego 
o wszczęciu dochodzen ia d oręcza si ę obwinionemu oras 
przedstawia , Prokuratorowi Cene l a lnemu . . 

3. W toku dochodzenia . dyscyplinarnego rzecznik 
dyscyplinarny zaznajamia obwi nionego z treścią zarzutów 
or az z m ateriałami sprawy, a także przyjmęj~ ' od niego 
wyjaśnienia I wnioski. ',,' 

4. W zależności od wyników dochodzenia rzecznik 
dyscyplinarny kieruje sprawę do komisji dyscyplinarnej 
z wnioskiem o wszczG(ie postępowania dyscyplinarnego 
bądż umarza postępowanie, stosując odpowiednio przepi. 
ust. 2. 

5. Dochodzenie powinno być ukollczone W ciągu mie
si ąca od daty jego wszczęcia. W uzasadni0nych wypad
kach prze lożony- dyscyplinarny może przedłużyć trwani. 
dochodzenia na oznaczony czas. 

§ 14. Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplł

narnego, postanowienia o umorzeniu dochodzenia or •• 
środki odwoławcze rzecznika dyscyplinarnego wymagaM 
zatwierdzenia przez przełożonego dyscyplinarnego. 
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§ 15. Rzecznik dyscyplinarny może Vf ' toku docho
dzenia dyscyplinarneg'o wystąpić do przełożonego dyscy
plinarnego .,zwnioskiem o zawieszenieohwinionego w 
czynnośCiach. . 

Rozdział 5 

Postępowanie dyscyplinarne. 

f 16. L Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postę

powania dyscyplinarnego przewodniczący komisji dyscy
' plinarn'ej wyznacza skład orzekający; przewodnicżący 
składu orzekającego w okresie trzech dni wyznacza ter
min rózprawy i zawiadamia o nim rzecznika dyscypli
narnego, obwinionego oraz 'obrOl').cę, a w razie potrzeby 
wzywa świadków i bi egłych. 

2. Postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji 
pówinno być zakończone w tenninie jednego miesiąca od 
<,laty wpływu wniosku. 

3. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo rzecznika 
dyscyplinarnego, .obwinionego lub' jego obrońcy nie 
wstrzymLlje rozpoznania sprawy. 

'. § 17. 1. Rozprawa dyscyplinarna jest jawna dla pro
kuratorów I asesorów. Inne osoby mogą być obecne ' na 
rozprawie za zgodą przewodniczącego składu orze~ają-

.celilo· 
2. Skład orzekający może wy łączyć jawność rozpra

. wy w . całości lub w częśc i. 

§ 18. W naradzie uczestni czą jedynie członkowie 

,kładu orzekając ego. 

§ 19. W ra zie jednoczesnego orzE'czenia kar dyscy
plinmnych za kilka przewini eń , wymie rza się - jako karę 
łączną - najsurowszą z orzeczonych kar. 

§ 20. 1. Uzasadnienie orzeczenia powinno być spo
rządzone na piśmie w terminie siedmiu dni od ogłoszenia 
erzeczenia. Uzasadnienie I podpisują członkowie składu 
orzekającego. 

2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się rzecz
nikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu. 

§ 21. LOd orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy· 
sh].guje obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu od
wołanie . 

2. ' Od wołanie składa się do komisji dyscyplinarnej, 
która rozpoznała sprawę, w terminie zawitym czternastu 
dni od daty doręczenia orzeczenia z' uzasadnieniem. 

3. Odwołanie powinno być rozpoznane w terminie 
siedmiu dni od dnia jego wpływu do Odwoławczej Ko
misi! Dyscyplinarnej . 

§ 22. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, w razie 
potrzeby, może przeprowadzić uzupełniające postępowa

nie dowodowe., 

§ 23. 1. Po rozpoznaniu odwołania od orzeczenia ko
misji pierwszej instancji Odwoławcza Komisja Dyscypli
Darna może: 

1) utrzymać, w mocy zaskarżone orzeczenie, 

2) uchylić zaskarżone orzeczenie i zwrócić sprawę ko .. 
misji pierwsze.j instancji do ponownego rozpoznania 
w innymi skladl.ie albo erzec co de istoty sprawy, 

3) zmienić zaskarżone orzec.zenie w części ,dotyczącej 
kary. 

Poz. 26 

2. Po rozpoznaniu odwołania rzecznika dyscyplinar
nego Odwoławcza Komisja Dyscyplinac na może także 
ukarać obwinionego, który został uniewinniony w pierw
sze j instancji. 

§ 24. 1. Po ; uprawomocnieniu się orzeczenia prze
wodniczący komisji dyscyplinarnej przedstawia _ edpis 
urzeczenia Prokuratorowi Generalnęmu. 

2. Prokurator Genera lny wydaje zarządzenie w przed
miocie wykc;mania prawomocnego' orzeczenia dyscyplinar
neg o. 

3. W razie wymierzenia kary dyscyplinarnej prze
niesienia do innej miejscowości lub na niższe stanowis1to 
służbowe prokuratorowi mianowanemu przez Radę Pań
stwa, Prokurator Generalny przedstawia sprawę ' Radzi. 
PaIistwa. 

4. W razie wymierzenia kary dyscyplinarnej wyda
lenia ze służby prokuratorowi mianowanemu przez Radą 
Państwa, Prokurator Genera lrw informuje o tym Radę 
Państwa. 

§ 25. W razie rozwiązania stosunku służbowego oz pro
kuratorem, asesorem lub aplikantem w toku postępowa

nia dyscyplinarnego, postępowanie to foczy się nadal. Je
żeli obwiniony podjął pracę ,~w urzędzie paóstwowym, 
adwokaturze lub jako radca prawny, komisja dyscypU

.narna przesyła orzeczenie - odpowiednio - temu urzę-

d owi. Nac2elnej Radzie Adwokackiej lub Krajowej Radzie 
Radców Prawnych . 

§ 26. Orzeczeń komisji dyscyplinarnych nie podaje 
się do wiadomości publicznej, chyba że Prokurator Ge
neralny zarządzi inaczej. 

Rozdzia ł 6 

Przepisy końcpwe. 

§ 27. 1. Odpis decyzji o wymierzeniu kary porząd. 

kowej upomnienia doręcza się ukaranemu oraz przełożo

nemu dyscyplinarnemu. 

2. Odwołanie, o którym mowa wart. 85 ust. 2 usta
wy, wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręcze

nia decyzji. 

§ 28. Przełożony dyscyplinarny, w terminie dwóch 
miesięcy od udzielenia przez przełożonego proku.ratera _ 
upomnienia , może zleci ć rzecznikowi dyscypl in a rnemu 
wszczęcie dochodzenia lub skierowanie sprawy do komisji 

·dyscyplinarnej z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
dysc yplinarnego, jeżeli uzna, że It ara porządkowa upom
nienia jest niewspółmiern~ do pope lnionego przewinienia. 
Przeloż.ony dyscyplinarny uznając, ze ukarany nie popeł
nił przewinienia, uchyla decyzję o orzeczeniu kary po-

• rządkowej. 

§ 29. Odpis prawomocnego orzeczenia dyscyplinar
nego wraz z uzasadnieniem oraz odpis decyzji o ukaraniu 
karą porządkową upomnienia dołącza się do akt osobo
wych obwinionego. 

§ 30. Jeże li przeciwko obwinionemu wszczęt o postę

pewanie karne o czyn , będący przedmiotem clochodLł> ni'l 

lub postępowania dysc yp linarnego, dochonzenie lub po
stępowanie dyscyplinarne można zawiesić do czaSLl fJ! a
womocnego zakońCZenia pos tępowania karneyo. 

.' 
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ł 31. 1. Jeżel(miejsce pobytu obwinionego nie jest 

lIlane, wszelkie pisma doręcza się obrońcy, którego w 
. razie potr:z;eby wyznacza przewodniczący komisji dyscy
plinarnej. 

2. JeżeU orzeczenie o ukaraniu zapadło w warunkach, 
O których mowa w ust. 1, obwiniony może wnieść ,odwo
łanie w ciągu miesiąc:a od daty powzięcia wiadomości 

o treści orzeczent~· 
ł 32. 1. Prokurator Generalny może w trybie naelzo-

. lU wnieść sprzeciw od każdego prawomocnego orzeczenia 
dyscyplinarnego; sprzeciw l1a , niekorzyść obwinionego 
może być wniesiony nie później niż w terminie sześciu 

miesięcy .od uprawo~ocnienia się orzeczenia. 

2. Sprzeciw rozpoznaje Odwoławcza Komisja ' Dyscy
plinarna w składzie pięciu członków, z wyłączeniem człon
ków, którzy brali udział w wydaniu orzeczenia. 

§ 33 Czynności członków komisji dyscyplinarnej. 
. rzeczników dyscyplinarnych, obrońców i protokolantów 
są czynnościami służbowymi. 

§ 34. Jeżeli postępowanie toczyło się poza zwykłym 
, miejscem służbowym obwinionego, a obwiniony został 

uniewinniony,Jprzysługują mu należności jak przy podró
żach służbowych. 

27 

§ 35. Koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi 
Skarb Państwa. 

UCHW AtA RADY PAŃSTWA 

z dnia 16 stycznia 1986 r. 

~ Iprawie regulaminu dyscyplinarnego prókuratorów wojskowych jednostek or~anlzacyjnych Prokuratury 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. • 

Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 
b Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. 
Nr 31, poz. 138) Rada Państwa uchwała, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin dyscyplinarny prokurato· 
rów wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stanowiący załącznik 

do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady PaJ1stwa z dnia 22 g,lUd. 
nia 1967 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego pro
kuratorów 'Y0jskowych (Monitor Polski Nr 72, ·poz. 353). 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady -Pailstwa·: .w z. K. Bu[ci k owski 

Załącznik do uchwały Rady Pail stwa 
z dnia 16 stycznia . 1986 r. (poz . . 27) 

REGULAMIN DYSCYPLINARNy PROKURATOROW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
PROKURATURY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

§ t. Prokuratorzy wojskowych jednostek organiza
cyjn ych prokuratury ponoszA od powiedzialność na zasa" , 
dach i w,trybie określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 
1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(~z . U. Nr 31, poz. 138), zwanej dalej "ustawą", i w niniej
szym regulaminie za popełnione podczas lub w związku 

z wykonywaniem funkcji prokuratora: przewinienia służ
bowe, nadużycie wolności słowa przewidziane wart. 79 
ustawy, czyny naruszające honor i gOdnoś~ żołnierską 
oraz wykroczenia. ; 

§ 2. 1. Przepisy regulaminu dotyczące prok uratorów 
wojskowych stosuje się również do asesorów wojskowych 
jednostek organizacyjnych prokuratury, je:Ż. eli przepis 
szczególny nie stanowi inaczej: 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o prokuratorach 
wojskowych, rozumie się przez to także wiceprokura
torów wojskowych jednostek organizacyjnych prokura-
tury. . 

§ 3. Przełożony prokurator wojskowy jest obowią

zany meldować niezwłocznie w drod~e · służb~wej Naczel
nemu Prokuratorowi Wojskowemu o popełnieniu przez 
podwładnego prokuratora wojskowego· czynu, o którym 
mowa w § I. 

Rozdział 2 

Komi&ja Dyscyplinarna. 

§ 4. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzeka Komisja 
Dyscyplinarna w Naczel nej Prokuraturze Wojsk owej . . 

2. Komisja Dyscyplinarna składa się z prze wodni
czącego oraz ośmiu członków powołanych przez Ministra 
Obrony Narodowej · w porozumieniu z Prokuratorem Gene

/ ralnym spoś ród prokuratorów wojskowych. 

3. Kandydatów na członków Kom isji Dyscyplinarne] 
zgłasza zebranie prokuratorów w Nane ln ej Prokuraturze 
Wojskowej. Naczelny Prokurator Wojskow y, uwzgl p'rl nia
jąc opinię koleg!um Naczelnej ProkUlat Ll~y Wojskowej. 
przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej propozycję 
kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej, t~ 
również na jej przewodniczącego. 


