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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. 
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§ 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. 
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§ 5. 1. Komisja Dyscyplinarna orzeka (z wyjątkiem 

wypadków, o których mo wa w ł 7 ust. L § 21 ust. J 
oraz § 22 ust. 3) w składzie ,trzech członków wyznaczo

, !iycn przez przewodniczącego. c • Skladowi orzekającemu 
przewodnic~y , przewodniczący K~misji Dyscyplinarnej 
' albo wy;znaczony przez niego członek, 

2. Członek składu orzekającego nie może być niż
szy stopniem oQ obwinionego. 

3. Posiedzenia Komisji Gyscypllnarnej odbywają się 
z udzialem protokolanta, którego ' wyznacza przewodni· 
czący Komisji spośród uficerów Naczelnej Prokuratury 

- WOJskowej. 

§ '6. Komisja Byscyplinarna rozstrzyga nasuwające 
alę zagadnienia prawne i 'Orzeka na mocy przekonania 
opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów w 

, Iprawie. 

§ ,7. 1. Komisja dyscyplinarna rozpatruje na posie
dzeniu wniosek o wydanie zezwolenia na podągnięcie 

, ' y ' prokuratora wojskowego do odpowiedzialności karnej 
, lądowej. 

2. Onieudzieleniu ,zezwolenia zawiadamia aię organ 
lub osobę, która wnosiła o wydanie zezwolenia na wszczę
cia postępowania karnego. oraz przełożonego J rzecznika 
dyscyplinarnego. 

3. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej ,odmawia
)Ilcego wydania zezwolenia, o ktÓrym m.owa w ust. L 
przysługuje w, terminie siedmiu dni odwolani. do Na
czelnego Prokuratora Wojskowego. 

, § 8. I. Rzeczników dyscyplinarnych w liczbie 
trzech na okres kadencji Komisji Dyscyplinarnej' powo

, łuje Naczelny Prokurator Wojskowy s.pośród kandyda· 
tów wybranych na zebraniu , prokuratorów w Naczelniłj 

- Prokuraturze Wojskowej: 

2. Powołując rzeczników dyscyplinarnych ,Naczelny 
. Prokurator Wojskowy uwzględnia 'opinię Kolegium Na

czelnej Prokuratury Wojskowej. 

, , 3 Rzecznicy dyscyplinarni są związani wskazaniami 
N.aczelnego Pro.klITatora WojSkowego co 40 postępowania 
dyscyplinarnego oraz co do środków odwoławczych. 

Rozdział 3 

Postępowanie tł rgcyplinam~. 

§ 9. 1. Naczelny Prokurator Wojs'kowy po otrzyma
niu meldunku, o którym mowa w § 3, lub po powzięciu 
w inny sposób wiarygodnej wiadomości o przewinieniu 
dyscyplin.arnym albo o naruszeniu honoru I godności żoł
nLerskiej. ' popełn i onych przez prokuratora wojskowego 
podczas lub w związku z wykonywaniem funkcji proku
ratora - 'wyznacza rzecznika dyscyplinarnego w celu 
usta lenia okoliczności sprawy. 

2. Odpis postanowienia rzecznika dyscyplinarnego 
o wszczęciu postępowania doręcza się w drodze służbo

wej obwinionemu ora;/: przed,stawia Naczelnemu Prokura
torowi Wojskowemu. 

3. W toku postępowania rzecznik dyscyplinarny za· 
znajamia obwini onego z postawionymi mu zarzutami oraz 
z treścłą zebranych dowodów i przyjmuje od obwinio-
nego, wyjaśnienia i wnioski. ' 

4. 'f>ost~powanie, o którym mowa w ust. t, powinno 
byćukończQne w . ciągu dwóch tygodni od jego wszczę-
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cia. W uzasadnionych wypadkach Nacze lny PrOkU!dtor 
Wojskowy może przedłużyć trwanie postępowdni~ n~ 
oznaczony czas. 

§ !O. 1. W zależności od wyników postępowdnia 
rzecznik dyscyplinarny kIeruje sprawę do Komisji Dyscy
plinarnej z wnioskiem ó ukaranie Ibąd:7 wydaje postano-
wienie o umorzeniu postępowania. " 

-2. Jeżeli źostaną ustalone okoliczności wskazu jące, 
że za czyn, ° który wszczęto postępow .;J.nie" , obwin.iony 
powinien odpowiadać na zasadach ogólnych (a rt. 107 
ust. 3 ustawy). rzecznik dyscyplinarny' ' uma rza postępo
wanie i występuje ze stosownym wnioskiem do Naczel-
nego Prokuratora Wojskowego. ' 

3. W razie śmierci obwinionego postępowanie umarza 
się, chyba że osoba najbiitsza obwinionego złoży wniosek 
o dalsze prowadzenie sprawy. 

4. Postanowienie o umorzeniu " postępowania wydan. 
przez rzecznika dyscyplinarnego ' podlega zatwierdzeniu 
przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego. ' 

§ 11. W postępowaniu 'przed Komisją DyscyplinarnIl 
oskarża rzecznik dyscyplinarny. 

§ 12. Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezalet
nie od postępowania karnego o ten sam czyni może być 
jednak .zawieszone do czasu prawomocne'go ukOllczenla 
postępowania karnego. 

§ 13, Rzecznik dyscyplinarny może wystąpić do Na
czelnego Prokuratora Wojskowego z wnioskiem o 2..aw1e
szenie obwinio~ego "w c;zynnościach , Z wnioskiem takim 
może wystąpić również Komisja Dyscyplinarna. 

, § 14. L Obwinionemu przysługuje prawo do obroqy 
i prawo przybrania obrońcy spośród prokuratorów woj
skowych. 

.2. Obwinionemu wy~acza się o.brońcę z urzędu w 
następujących wYP6,gkaćh: 

. 1) jeżeli obwiniony sam o to wnosi, 

2) jeżeli obwiniony odmówił wzięcia udziału w postę
powaniu 

3) jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do. po
czytalności obwinionego. 

4) jeżeli postępowanie toczy się po śmierci obwinionego. 

3. Obrońcy udziela się zwolnienia od zajęć służbo
wych na czas niezbędny do pełnienia czynności zwillza
nych z obron~. 

§ 1'5. 1: Przewodniczący składu orzekają'cego wyzna
cza termin rozprawy dyscyplinarnej oraz ' zawiadamIa 
o nim rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego i jego 
obrońcę, a w miarę potrzeby - wzywa świadków 

ihl~~~ \ 

2. Termin ,rozprawy powllllen być tak , wyznaczony, , 
aby między doręczeniem obwinionemu wezwania na roz· 
prawęa dniem rozprawy upłynęło co najmniej siedem 
dni. W razie niezachowania tego terminu, obwiniony lub 
jego obrońca może żądać odroczenia rozprawy. 

3. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo obwinio
nego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania 
sprawy. 

4. Rozprawa dyscyplinarna jest jawna dla proku-
- ratorów ,wojskowych. Inne osoby mogą być obecne na 
rozprawie za zgodą przewodniczącego składu orzekają
cego: Sklad orzekający może wyłączyć jawność roZpl a
wy w calośfi l ub w części. , ' 

\ , 
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f 16. 1. Rozpraw~ dyscyplinarnłł rozpoczyna się od 
odcsytanla wniosku o ukaranie. po nym'- przesłuchuje 

.Ię obwinionego, świadków l biegłych oraz przeprowadza 
Inne dowody. Akta po.tępowania dyscyplinarnego można 
KIl zgodą obwinionego, jego obrońcy i rzecznika dyscy
plinarnego . odczytać w całoŚci lułJ Vi części. 

2. JeteU wyjaśnienia obwinionego. który na rozpra
wie przyznał się do winy, nie budzą wątpliwości, Komisja 
Dyscyplinarna za zgodll rzecznika dyscyplinarnego I obwi
nionego może nie przeprowadzać postępowania dowodo

,wego lub przeprowadzić je tylko częściowo'. ' 

3. Po zakończeniu postępowania dowodowego udziela 
Ilę głosu rucznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy i obwl-
Ilionemu. . 

4. Z przebiegu rozprawy dyscyplinarnejlporządza · 

• I~ protokół, który podpisuje przewodniczący. składu orze
'tajllcego I proto1!:olant. 

§ 17. 1. W naradzie uczestniczą jedynie członkowie 
.kładu orzekające·go. 

2. Orzeczenie Komisji ' Dyscyplinarnej podpisują 

wszyscy członkowie składu orzekaJącego. 

§ 18. 1. Komisja Dyscyplinarna wydaje: 
l) orzeczenie p ukaraniu. którym uznaje obwinionego 

w całości lub w części winnym popełnienia . zarZUGa
nego mu czynu i wymierza mu jedną z kar określo
nych w ut. 108 ustawy, albo 

2) orzeczenie o uniewi r'mienlu obwinionego ·od posta-
wionych . mu zarzutów; albo • , . 

S) orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplin ar
. nego; w tym wypadku może mieć odpowiednie zasto

sowanhi przepis § 16 ust. 2. 

2. W razie jednoczesnego orzeczenia kar dyscypli
narnych za, kijka przewinień. 'wymierza się - jako karę 
łłłczną . - najsurowną z orzeczonych kar. 

3, W wypadk,u przewini enia mniejszej wagi Komisja 
'. Dyscyplinarna może zamiast kary określońej wart. 108 
~tawy wymierzyć karę porządkową upomnienia, ' zwłasz
na' gdy dojdzie do wniosku, że sarna rozprawa przyczy
Dłła się w ~acznej mierze do osi ióJgnięcia celu wycho
wawczego: 

f 19. LO~zeczenie KomisjiI1yscyplinarnej powinrio 
być sporządzone na piśmie ' i zawierać : 

l) 'nazwiska, Imiona i stopnie .wojskowe przewodniczą

cego oraz , cz.!onków skł ad u orzeka jącego Komisji 
Dyscyplinarne j. 

2) datę i miejsce wyd an'ia orzeczenia. 

3) stopi ań wojskowy. imię i nallwisko oraz stanowisko 
ałużbowe obwiniońego z zaznaczeniem, czy rozprawa , 
odbYWAła .lę w jego, obecności. 

,,' 
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roonego, jeżeli brał udział w rozprawie, oraz "innych osób 
.becnych na rozprawie. \ 

,~ . . Odpił orzeczeniadoręcza.ię rzecznikowidyscy-
1l11narnemu i obwinionemu. 

§ 21. 1. Od orz~cZfi1ia Komisji 
.ługuje obwinionemu i rzecznikowi 
wołanie. 

Dyscyplinarnej przy
dyscyplinarnemu od-

2. Odwołanie kieruje się do KomiSji Dyscyplinarnej 
w ciągu .iedmiu dni od daty doręczenia " orzeczenia. 

3. Komisja Dy.cyplinarna rozpoznaje odwołanie ,.W 

.kładzie pięCiu członków, z wyłączeniem osób, które brały 
udział w wyd'aniu ulskarżonegobrzeczenia. 

§ 22. 1." Akta .prawy wraz zor~czeniem wydanym 
po rozpatrzeniu odwołania w poszerzonym składzie Ko
misja Dyscyplinarna ' przedstawia Naczelnemu Prokurato
rowi Wojsko'wemu . 

2. Naczelny Prokurator Wojskowy w " ciągu 14 dni 
od otrzymania akt sprawy wraz z orzeczeniem Komisji 
Dyscyplinarnej może złożyć spi"zeciw. . 

3. W razie złożenia sprzeciwu przez Naczelnego Pro
kuratora Wojskowego, orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej 
traci moc, a sprawa podlega ponownemu rozpoznaniu 
przez Komisję Dyscyplinarną w pełnym składzie. 

§ 23. 1. Komis ja Dyscyplinarna rozpatrująca odwó
łanie stron lub rozpatrująca sprawę w związku z wnie
.ieniem sprzeciwu przez NaczeJ"nego Prokuratora Wojsko
wego może opI'zeć się na materiale dowodowym zebra
nym w aktach sprawy lub może przeprowadzić uzupełnia

jące postępowanie dowodowe. 
2. Po rozpatrzeniu sprawy w związku z odwołaniem 

.trony Komisja Dyscyplinarna może ~ 

1) utrzy"mać w mocy zaskarżone orzeczenie lub 
2) zmienić je w zakresie winy oraz kary. 

§ 24. I. Orzeczenia , Komisji Dyscyplinarnej stajl\siCl 
prawomocne :-

1) w razie ni eza skarżenia przez strony orzeczenia wy
danego w składzie trzech członków. 

2) w razie niez!ożenia sprzeciwu przez , Naczelnego Pro
kuratora "Vajskowego co do orzeczenia ' wydanego w ' 
składzie pi ęciu członków. ' 

2. O rzeczenia Komisji Dyscyplinarnej wydane w peł
nym skła dzi e są prawomocne. 

§ 25." Orzeczeń .Komisji Dyscyplina rn ej nie podaje 
się do wiadomości publicznej. chyba że Naczelny Proku
rator W ojskowy za rządzi inaczej. 

§ 26. W razie zwolni enia prokuratora wojskowego 
z czynnej służby wojskowej w toku postępowania dyscy
plinarnego. postępow anie to toczy_ się nad a l. Jeżeli obwi
niony podjął pracę w urzędzie państwowym. adwokat.urze 
Jubjak.o radca prawny. Komisja Dyscyplinarna prz/:'-syła -

4} sentencjCl orzeczenia, zawierającą opis czynu za rzu- orzeczenie - odpowiednio - temu urz~dowi . Naczelnej . 
cańego obwinion~mu' j . ustalenie przy'pisanego mu Radzie Adwokackie j lub Krajo.w.ej Radzie , Radców 
czynu oraz - w razie uznania obwinioneg6 winnym Prawnych. 
- wymierzoną karę. § 27 . Jeżeli miejs~epobytu ohwinionego nie jest · 

,I) uzasadnienie orzeczenia. znane. wszelkie pisma dOTf;cza się obrollcy. kt!'l rego W 
rllzie potrzehy wyznacza przewodniczący Komisji Dyscy-

2. UZllsadnienie orzeczenia powinno zawie rać usta l e- plinarnej. 
Die jego podstawy faktycznej przez wskazanie. jaki~ 
fakty Komisja Dyscyplinarna uważa za ud9wodnione. na§ "28, W zakresie nie unormowanym ,w regulaminie 
jakich oparła się dowodach i dlaczego nie dano wiary stosuje się odpowiednio przepi~y o postępowaniu przed 
dowodom przeciwnym.. . - oficerskimi sądami honorowymi. a w "szczeg-óJnościprze-

" , " . pisy dotyczące : wzywania i przesłuchiwania osób. sporzą
§ 20, 1. Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przewod

DicZ4cy składu orzekajqceg.e ogłaSZA wobecnoścj, ,obwl-
dzania protokołów . " wyłączania członków składu ' orzeka
. jącego " or az przebiegu rożpra wy. 

" . 
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Rozdział " 

Wykonywanie orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej oraz 
ewidencja kar. 

ł 29. W razie wymierzenia przez Komisję Dyscypli
Barną kary: 

1) przeniesienia prokuratora n. niższe stanowisko olbo 

2) wydalenia ze służby prokuratorskiej 

- po uprawomocnieniu się orzeczenia 'kieruje się sld,'i 
aowny wniosek do organu właściwego w sprawach mia
'n'owania na to, --stanowisko. 

§ 30. 1. Zarządzenie ' związane z wykonaniem kary 
przeniesienia na niższe stanowisko proj{.uratora wojsko
wego lub kary wydalenia :le służby ' prokuratorskiej wy
d~je organ uprawniony do wyznaczaniA na to stanowisko. 

2. Zarządzenie związane z wykonaniem kary pozbo
wlenia funkcji asesora wydaje Naczelny Prokurator Woj
akowy, o w zakresie służby wojskowej - właściwy organ 
wojskowy. ' , 

:r. Zarządżenia związane z wykonaniem pozostaly~h 
kar ' wydaje Naczelny Prokurator Wojskowy. 

§ 31. Kary wymienione wart. 108 pkt 1-3 i 5 ust.a
wy oraz w § 18 ust. 3 regulaminu' uważa się za wyko
nane z t::hwilą podania do wiadomości ukaranemu prawo
mocnego orzeczenia. 

-
§ 32. Kary dyscyplinarne wpisuje się do ' karty kar, 

. ukaranega,. Kara porządkowa upomnienia nie . podlega 
wpisowi.' 

§ 33. Ukarany, któremu wymierzono karę surowej 
'nagany. ostrzeżenia o niepelnej " przydatn()ś.ci ' na zajmo
wanymstanowisku. prz~niesienia na tilższestanowisko 
lub karT( ostrzeżenia o niepełnej ' przydatności w służbie 
prokuratorskiej (w wykonywaniu funkcji asesora), nie 
może' być mianówany (wyznaczony) na wyższe stanowisk6 
przed uzyskaniem zatarcia kary. ' 

§ 34. 1. Po uprawomocnieniu się orzecz~nia Komisji 
,Dyscyplinarnej o wymierzeiiiu kary wydalenia ze służby 

prokuratorskiej (pozbawienia iunkcji asęsora) Komisja 
może wy;;tąpić do Ministra Obrony Narodowej z wnio
skiem o zwolnienie ukaranego "zzawodowej sł~żby woj
sk"owej. Jeżeli ukarany dopuśCi! się czynu stanowiącego 
naruszenie' honoru i godności żołnierskiej, Komisja Dyscy
plina'rna może wystąpić z' wriioskiem o zwolnienie uka-

- ranego z zawodowej służby wojskowej albo o pozbawie
nie go stopnia oficerskiego. 

2. Jeżeli czyn, o którym mowa' w § 1, .popełniony 

' podczas lub w związku z wykonywaniem funkcji proku
ratora wojskowego, polega na naruszeniu przepisów o' ru
chu drogowym, za który - stosownie do ustawy ó dyscy

~plinie' wojskowej - może być ponadto wymierzona kara 
dyscyplinarna zakazu ' prowadzenia poJazdów,.' me.chanicz- " 
nych na okres od fi mieśięQ-Y'-do 3 lat. ' K'{)misja ' ,I{Ys.cy
pIinMnao-'lłiezale'Żnieod ' orzet::zenia ' kary przewiclzninej' w 
ad. 108 ustawy, może wystąpić z , odpowie~,!'im wnio'skiem' 
do właściwego przełożonego. " 

/ 

3. Do umotywo,wanego wniosku Komisja Dyscypli
narna dołącza prawomocne orzeczenie, Wniosek przed
Itawia się za pośrednictwem Naczeinego ' Prok;urator.:s 
Wojskowego. ' , 
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Przepisy kopcowe. 

§ 3~. , ' 1. W razie wymierzenia kary porządkowej 
upomnienia, odpis decyzji doręcza się obwinionemu 
I , przedstawia .Naczelnemu Prokuratorowi WOjskoweID:u. · 

2. Prokurator Wojskowy, któremu udzielono upom
nienia,' może w drodze służbowej odwołać się do proku
ratora przełożonego w terminie siedmiu dni od doręcze'riia 
decyzji. 

I 

3. Jeżeli Naczelny Prokurator Wojskowy uzna, ' t. 
kpa upomnienia jest niewspółmierna do popełnionego 
przewinienia, mo~e w terminie dwóch miesięcy od udzie
lenia upomnienia zlecić rzecznikowi dyscyplinarriemu 

;, wszczęcie postępowania. 

§ 36. 1. Kary dyscyplinarne wymienione w 'art. 108 
pkt 1-5 ustawy ulegają zatarciu po upływie dwóch lat 
od uprawomocnienia się orzeczenia dysC}fplinarnego. je
żeli w ciągu tego okresu ukarany nie był ponownie kA:. 
rany dyscyplinarnie Albo skazany przez ·sąd. Zatarcie kary 
zarządza Naczelny Prokurator Wojskowy. 

2. Naczelny Prokurator Wojskowy może zarządzić 

7atarcie kary na prośbę ukaranego pełniącego służbę W 

prokuraturze wojskowej albo na wniosek prokurator. 
przełożonege, ' jeżeli zachowanie się ukaranego za tym 
przemawia, a od uprawomocnienia lift orzeczenia upłyn"ł 
co lłajmniej rok. 

3. Z .chwilą zatarcia karę uważa .Ię za niebyłą. Za
tarcie pociąga za sobą usunięcie wpisu o ,ukaraniu z karty 
kar uka'ranego. 

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się rówmez, jeżeli uka- , 
rany nie jest już prokuratorem ' wojskowym, o Ile złoży 
wniosek o zatarcie ukarania , i wiarygodnie wykaże, że , 

w wymienionych ' okresach zachówywal się nienagannie .. 

§,37. 1. Czynności członków Komisji Dyscyplinarnej, 
rzećznikÓw dyscyplinarnych, obrońców oraz protokolan- . 
tów są czynnoś.ciami służbowymi. 

2. Jeżeli postępowanie toczy się poza miejscem peł
nienia służby (zamieszkania), osobom wymienionym w 
usl. I przysługują należności według przepisów wojsko
'wych jak przy podróżach służbowych. ~tosuje się to rów
nież do obwinionego, jeżeli zostal prawomocnieuniewin
niony, 

3. Przepis ust. 2-stosuje się tak-ie , do żołnierzy i pra
cowników, wzywanych 'w charakterzeświaclków , łub 
bi~9łych , " powółariych do ' współdzia-łania ,w postępowaniu , 

dyscyplinarnym poza zwykłym miejscem . slużbowym. 

/ . 

, 


