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Wstęp
Przedmiot, zakres i metoda badań
Zainteresowanie prawem karnym wojskowym w literaturze nie jest największe, zwłaszcza jeżeli chodzi o regulacje prawne już nieobowiązujące. Paradoksalnie jednak wiemy więcej o funkcjonowaniu wojskowego wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej czy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej niż o okresie
międzywojennym, w którym kształtowały się fundamenty nowoczesnego rodzimego systemu prawnego1. Szczególnym obszarem jest tu bez wątpienia wojskowe
postępowanie karne, które – jak dotychczas – nie doczekało się opracowania
monograficznego, dlatego też głównym przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie i scharakteryzowanie toku postępowania przed ówczesnymi sądami
wojskowymi.
W ramach czynionych rozważań należy w szczególności uwypuklić zagadnienia i instytucje właściwe tylko dla tego rodzaju postępowania. Dokonanie tego
wymaga jednak nie tylko ukazania procesu unifikacji i kodyfikacji wojskowego
procesu karnego, ale i próby określenia istoty podstawowych dla tej dziedziny
kwestii. Jest to niestety obszar nadal słabo zbadany. Chodzi głównie o pojęcie
wojskowego procesu karnego, jego stosunek względem innych trybów odpowieK. Łopatecki: „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku.
Białystok 2012; W. Organiściak: Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775. Katowice 2001; T. Leśko,
S. Rybarczyk: Prawo wojskowe PRL. T. 2. Warszawa 1987; J. Polan‑Haraschin: Organizacja
sądownictwa i prokuratury w Wojsku Polskim. Kraków 1961; A. Lityński: O prawie i sądach
początków Polski Ludowej. Białystok 1999; Idem: Ze studiów nad początkami wojskowego prawa
karnego PRL. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego” 1995, T. 21;
J. Muszyński: Zasady ustrojowe sądownictwa wojskowego i prokuratury wojskowej w Polsce Ludo‑
wej. Warszawa 1964; M. Zaborski: Zadania sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956.
„Palestra” 2004, nr 7–8.
1
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dzialności w wojsku oraz kwestię naczelnych zasad wojskowej procedury karnej.
Bez tego trudno przejść do szczegółowej charakterystyki określonych problemów. Nie ulega jednak wątpliwości, że punktem wyjścia wszelkich analiz prawa
wojskowego, a więc także tych procesowych, musi być problem dyscypliny jako
głównego przedmiotu ochrony prawa karnego wojskowego oraz trybów jej egzekwowania2.
W tym kontekście za bardzo ważne uważam zwrócenie uwagi na pozycję
procesową i wzajemne relacje poszczególnych uczestników tego postępowania,
zwłaszcza występujących tylko na gruncie tej procedury. Problem samodzielności sądu wojskowego i występującego przed nim oskarżyciela jest bowiem jednym
z kluczy do oddania specyfiki wojskowego procesu karnego. Brak w dotychczasowej literaturze wyczerpujących studiów na ten temat sprawia jednak, że bardzo
często niezbędne będzie podjęcie próby wyjaśnienia tych zagadnień od podstaw.
Tylko wówczas będzie możliwe ich charakteryzowanie w oparciu o międzywojenne regulacje prawne.
Dyscyplina jako przedmiot ochrony, pomocniczy charakter sądów wojskowych w jej utrzymaniu oraz fakt zakorzenienia procesu wojskowego w rozwiązaniach inkwizycyjnych stanowią niewątpliwie punkt odniesienia dla dalszych
rozważań3. Aspekty te wymagają spojrzenia na szereg zagadnień procesowych
z zupełnie innej strony4.
Układ pracy opiera się w zasadzie na metodzie prezentowania poglądów
autorów dogmatycznych podręczników do procedury karnej, zarówno tych międzywojennych jak i współczesnych5. Z tego względu spektrum podejmowanych
zagadnień odpowiada przyjmowanemu powszechnie w doktrynie procedury karnej podziałowi na statykę i dynamikę procesu karnego. I chociaż jest to podział
umowny, bowiem aspekty właściwe dla każdego z tych dwóch obszarów przenikają się wzajemnie, to jednak jest on wart zastosowania. Pozwala moim zdaniem na większą przejrzystość przedstawiania nieraz bardzo skomplikowanych
zagadnień prawnych. Moją intencją jest również zaakcentowanie tego podziału
za sprawą schematów oddających w założeniu ruch, etapowość czy następowanie
po sobie określonych czynności.
Podejście takie stanowi konsekwencję zastosowania przeze mnie metody
dogmatycznoprawnej. Niemniej jednak istotne miejsce zajmuje również metoda
J. Muszyński: Przestępstwo wojskowe a przewinienie dyscyplinarne w polskim prawie woj‑
skowym. Warszawa 1960, s. 103–105.
3
W. Winthrop: Military law and precedents. Washington 1920, s. 18.
4
M. Buszyński, B. Matzner: Prawo o ustroju sądów wojskowych z komentarzem. W: Woj‑
skowe postępowanie karne. Warszawa 1937, s. 11–12.
5
S. Glaser: Polski proces karny w zarysie wraz z prawem o ustroju sądów powszechnych.
Kraków 1934; S. Śliwiński: Proces karny. Część ogólna. Warszawa 1936; Idem: Polski proces karny
przed sądem powszechnym. Warszawa 1948; T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie postępowanie
karne. Warszawa 2009; K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek: Proces karny. Katowice 2005.
2
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historycznoprawna. Jest ona istotna z tego względu, że – jak dotychczas – nie
doczekaliśmy się całościowego i wyczerpującego opracowania problematyki
wojskowego procesu karnego. Uzupełnieniem wspomnianych modeli traktowania przedmiotu pracy jest metoda prawnoporównawcza. Uważam, że zestawienie nawet tak bardzo odmiennych systemów prawnych jak common law i system
kontynentalny prowadzi na gruncie prawa wojskowego do bardzo ciekawych
wniosków, zwłaszcza jeśli chodzi o okres międzywojenny.
Zakres czasowy pracy obejmuje rozwiązania prawne i ich funkcjonowanie
w okresie od 1918 roku do wybuchu II wojny światowej. Nie omawiam oddzielnie funkcjonowania sądownictwa polowego poszczególnych powstań oraz walk
zbrojnych o granicę wschodnią. Skupiam się na wojskowej procedurze karnej
jako dziedzinie prawa w ogóle i na jej specyfice na ówczesnym etapie jej rozwoju,
niezależnie od trybu, jaki miał miejsce (polowy, doraźny, zwykły).
Dużo miejsca w swojej pracy poświęcam kwestiom organizacyjnym i ustrojowym wojskowego wymiaru sprawiedliwości. Wynika to nie tylko z faktu podziału
poruszanych zagadnień na statykę i dynamikę, ale również z przekonania, że przynajmniej na gruncie prawa wojskowego tych obszarów nie powinno się rozdzielać. Podzielam w pełni postulat łączenia tych kwestii, jaki pojawił się w toku prac
nad ustrojem i procedurą wojskową w połowie lat trzydziestych, i to pomimo ich
ostatecznego legislacyjnego rozdzielenia6.
Podstawowy cel pracy, a więc charakterystyka międzywojennej procedury
karnej, pozwoli odpowiedzieć na bardziej szczegółowe pytania:
1) na jakim etapie rozwoju znajdował się ówczesny polski wojskowy proces
karny? Jak przebiegał proces unifikacji i kodyfikacji wojskowej procedury karnej?;
2) jakie instytucje ówczesnej procedury wojskowej można określić mianem specyficznych?
a) jaki był przedmiot wojskowego postępowania karnego?;
b) jaki był stosunek wojskowej procedury karnej do innych trybów egzekwowania przestrzegania dyscypliny i karności w wojsku?;
c) jak przedstawiała się relacja między uczestnikami procesu (sądem wojskowym i prokuraturą wojskową a czynnikami dowódczymi)?;
3) czy był to odrębny rodzaj procedury, którą można określić mianem „wojskowego procesu karnego”, czy tylko przykład szczególnego postępowania
w ramach procesu karnego?;
4) czy ze względu na swoistość ówczesnej wojskowej procedury karnej i odrębność organizacyjną sądownictwa wojskowego było ono nadal elementem
wymiaru sprawiedliwości czy może przede wszystkim instytucją wojskową?;
6
Odpis okólnika Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia
10 listopada 1932 roku, L.0200–32 (CAW, Departament Sprawiedliwości MSWojsk, sygn.
I 300.58.208).
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5) czy kodeks wojskowego postępowania karnego z 1936 roku był kopią kodeksu
postępowania karnego z 1928 roku?;
6) czy i ewentualnie jakie nowe rozwiązania procesowe pojawiały się na gruncie
wojskowego procesu karnego w połowie lat trzydziestych?
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Tomasz Szczygieł

Military criminal procedure in the Second Polish Republic (1918–1939)
Su m m a r y
The book is concerned with military criminal procedural law applied in the military judiciary of the inter-war period (1918–1939). This problem has so far been underexplored, with the
evolution of this branch of law after the year 1918 forming a major research gap.
Apart from the institutions unique to this branch of law, the monograph discusses the
organisation of the court-martial system of this time and the origins of the major sources of its
law. It focuses on the specific relations between participants in the military criminal procedure of
this period, relations that determined its unique character. It presents the evolution of particular
military legal institutions – also in the comparative and historical perspective – and the influence
of general criminal procedural law of the time on their development.
The book takes up the timeless problem of the distinctiveness of military law and the military judiciary on the one hand, and the general system of law on the other. It addresses questions concerning the character of the court-martial system, its procedural law and its possible
future.
The volume presents the whole course of military criminal procedure, including the problem
of penalty execution. It is supplemented with photographs of places, persons, and events connected with the inter-war court-martial system, made available by The National Digital Archives
in Warsaw.

Tomasz Szczygieł

Militärisches Strafverfahren in der II. Republik Polen (1918–1939)
Zusa mmenfassung
Das Buch ist dem in der Zwischenkriegszeit (1918–1945) in Polen in der militärischen
Gerichtsbarkeit geltenden militärischen Strafrecht gewidmet. Diese Problematik wurde bis jetzt
noch nicht gründlich genug untersucht. Die Entwicklung des Rechtsgebiets nach 1918 stellte bisher eine wesentliche Lücke im Forschungsstand dar.
Neben der nur dem genannten Rechtsgebiet zugehörigen Institution charakterisiert die vorliegende Monografie auch die Organisationsstruktur der damaligen militärischen Justiz und die
Genese deren grundlegenden Rechtsquellen. Der Verfasser konzentriert sich darauf, die besonderen Relationen zwischen den einzelnen Beteiligten am damaligen militärischen Strafverfahren
hervorzuheben, die übrigens von seiner Außergewöhnlichkeit zeugten. Geschildert werden hier
überdies die Prozesse der Entwicklung von den einzelnen militärischen Rechtsinstitutionen –
auch in komparatistischer und historischer Hinsicht – und der Einfluss von dem damaligen allgemeinen Strafrecht auf diese Institutionen.
Das Buch befasst sich auch mit überzeitlicher Problematik von der Besonderheit des militärischen Rechts und der militärischen Gerichtsbarkeit im Vergleich zum allgemeinen Rechtssystem. Der Verfasser fragt nach dem Charakter der militärischen Justiz, nach dem darin geltenden
Strafrecht und dessen eventuellen Perspektiven.
Der Verfasser schildert den ganzen Rechtszug des militärischen Strafverfahrens samt der
Strafvollstreckung. Dem Buch werden die vom Digitalen Nationalarchiv in Warschau zur Verfügung gestellten Fotos beigefügt, welche die mit militärischer Gerichtsbarkeit in der Zwischenkriegszeit verbundenen Orte, Personen und Ereignisse darstellen.
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