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WOJCIECH ORGANIŒCIAK

O inkwizycji generalnej
w XVIII-wiecznym
wojskowym procesie karnym

Celem artyku³u jest przedstawienie problematyki wszczêcia postêpowania przygotowawczego oraz inkwizycji generalnej w XVIII-wiecznej wojskowej procedurze karnej, obowi¹zuj¹cej g³ównie w oddzia³ach wojskowych tzw. autoramentu
cudzoziemskiego Rzeczypospolitej szlacheckiej, i jej krótkie omówienie1. Zagadnienie ujêto porównawczo na tle wczeœniejszych uregulowañ wystêpuj¹cych w prawie karnym procesowym Rzeczypospolitej szlacheckiej. Ponadto badano wp³yw
idei oœwiecenia na przebieg oraz wa¿niejsze zasady pierwszej fazy postêpowania
karnego, wystêpuj¹cej w XVIII-wiecznym wojsku Rzeczypospolitej.
W dotychczasowej literaturze przedmiotu brak prac na temat postêpowania
przygotowawczego, stosowanego w s¹downictwie wojskowym Rzeczypospolitej
szlacheckiej. Zagadnienie to by³o jedynie tematem pobie¿nych badañ autorów syntez, a tak¿e prac monograficznych traktuj¹cych o dawnym wojskowym prawie
karnym Rzeczypospolitej szlacheckiej2.
1
Do najwa¿niejszych Ÿróde³ procedury XVIII-wiecznej obowi¹zuj¹cej w oddzia³ach autoramentu cudzoziemskiego Rzeczypospolitej szlacheckiej nale¿y zaliczyæ S. B r o d o w s k i e g o: Corpus iuris militaris Polonicum. Elbl¹g 1753, oraz Proceder prawny wojskowy. Warszawa 1775.
2
J. K a m i ñ s k i: Historia s¹downictwa wojskowego w dawnej Polsce. Warszawa 1928;
M. P o d b i e r a: Wojskowy postêpek s¹dowy Polski przedrozbiorowej. Przyczynek do historii prawa i wojskowoœci polskiej. Poznañ 1925; J. R u n d s t e i n: Ksiêga wojskowa Krzysztofa Radziwi³³a
hetmana polnego litewskiego 1618–1622. W: „Pamiêtnik Historyczno-Prawny”. Red. P. D ¹ b k o w s k i. T. 7, z. 4. Lwów 1929.
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Dawne prawo wojskowe to przede wszystkim zbiór przepisów zawieraj¹cych
normy prawa karnego i administracyjnego, które regulowa³y g³ównie ¿ycie wewnêtrzne wojska, jego stosunek do ludnoœci cywilnej, oraz normy ustalaj¹ce sposób prowadzenia dzia³añ wojennych. Przepisy prawa wojskowego przede wszystkim obowi¹zywa³y pozostaj¹cych w aktualnej s³u¿bie ¿o³nierzy i wolontariuszy, a dopiero póŸniej ludnoœæ cywiln¹ poruszaj¹c¹ siê za wojskiem3.
Do najwa¿niejszych Ÿróde³ wojskowego prawa karnego materialnego Rzeczypospolitej szlacheckiej, w których odnaleŸæ mo¿na tak¿e pewn¹ liczbê norm proceduralnych, nale¿y zaliczyæ Artyku³y wojenne hetmañskie authoritate sejmu aprobowane z 1609 roku, które prawdopodobnie po raz ostatni ukaza³y siê drukiem
w 1769 roku, oraz Artyku³y wojskowe z 1775 roku4. Nie mniej wa¿nymi Ÿród³ami prawa karnego wojskowego s¹ Artyku³y wojskowe króla Augusta II Sasa
z 1697 roku lub z 1698 roku oraz Artyku³y wojenne króla Augusta III Sasa, jak
siê zdaje, z 1749 roku5. Ciekawe Ÿród³o stanowi¹ og³oszone prawdopodobnie w okresie sejmu konwokacyjnego w 1764 roku Artyku³y ustaw wojskowych Królestwa
Polskiego6. Du¿e znaczenie dla badacza XVIII-wiecznego prawa wojskowego maj¹ równie¿ ówczesne regulaminy wojskowe, szczególnie z czasów stanis³awowskich7. Z kolei proces wojskowy w autoramencie cudzoziemskim regulowa³y takie
Ÿród³a, jak Constitutio Criminalis Carolina z 1532 roku, Ordynacja s¹dów wojskowych z czasów Jana Kazimierza, Porz¹dek s¹dów wojskowych Fryderyka
króla pruskiego, przypuszczalnie z 1712 roku, oraz Proceder prawny wojskowy
z 1775 roku8. Postêpowanie przed s¹dami wojskowymi autoramentu polskiego nie
doczeka³o siê szczegó³owego uregulowania prawnego. Jedynie niektóre z konstytucji wojennych, szczególnie z lat 1590, 1591, 1593, 1601, 1609, 1764, oraz nieliczne
przepisy artyku³ów wojskowych pozwalaj¹ na okreœlenie jego najwa¿niejszych cech,
Encyklopedia wojskowa. T. 1. Red. O. L a s k o w s k i. Warszawa 1931, s. 133–134; G. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe i ich rola dla ustroju si³ zbrojnych i prawa wojskowego. W: „Czasopismo
Prawno-Historyczne” (dalej: CPH) 1979, z. 2. s. 101–103.
4
Volumina Legum (dalej: VL). T. 2. Wyd. J. O h r y z k o. Petersburg 1859, s. 478–482; Artyku³y
wojskowe z konstytucji wyjête [b.m. i r.w.] – wydane przez konfederatów barskich po 5 sierpnia
1769 r.; Artyku³y wojskowe. Warszawa 1775.
5
Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ na Wawelu; Archiwum Podhoreckie Rzewuskich
(dalej: Podh.), dzia³ II, sygn. 172, s. 234–252; Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Radziwi³³ów (dalej: AR), dzia³ VII, sygn. 5 (bez paginacji); S. K u t r z e b a:
Polskie ustawy i artyku³y wojskowe. Kraków 1937, s. 292–297.
6
Polska Akademia Umiejêtnoœci w Krakowie (dalej: PAU Kr), sygn. 940, s. 659–660.
7
Do wa¿niejszych mo¿na zaliczyæ: Regulamin s³u¿by obozowej i garnizonowej dla regimentów pieszych. Warszawa 1775; Regulamin s³u¿by obozowej i garnizonowej dla regimentów kawalerii. Warszawa 1775; Regulamin s³u¿by obozowej i garnizonowej dla ca³ego wojska Obojga Narodów. Warszawa 1790.
8
Proceder prawny wojskowy. Warszawa 1775; Podh. dz. II, sygn. 172, s. 453–526; J. K a m i ñ s k i: Historia s¹downictwa..., s. 74.
3
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z których wiele nawi¹zywa³o do procesu ziemskiego9. Warto pamiêtaæ, ¿e w oddzia³ach pospolitego ruszenia proces wojskowy opiera³ siê przede wszystkim na
zasadach zawartych w konstytucji wojennej z 1621 roku oraz na zwyczaju10. Zasady procesu w oddzia³ach autoramentu narodowego, poza elementami rodzimego
systemu skargowego, czêœciowo opiera³y siê na normach postêpowania inkwizycyjnego. Te zaœ stanowi³y podstawê procedury karnej w wojskach autoramentu
cudzoziemskiego. W obu autoramentach s¹dy orzeka³y w sposób arbitralny, powo³uj¹c siê na przepisy rodzime, obce i zwyczaje wojskowe. Przepisy prawa karnego materialnego zawiera³y bardzo ostre sankcje nawet za stosunkowo lekkie przestêpstwa11.
Prawo wojskowe uznawa³o zasadê subsydiarnoœci, dziêki czemu w przypadkach nie uregulowanych przez dan¹ ustawê wojskow¹ mo¿na by³o stosowaæ wczeœniej wydane przez w³adców, hetmanów czy inne organa w³adzy wojskowej przepisy. W zwi¹zku z tym kwestia obowi¹zywania prawa wojskowego w czasie jest
niejasna. Dotychczasowe badania pozwalaj¹ jedynie zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e
do momentu wydania artyku³ów wojskowych z 1775 roku, a byæ mo¿e nawet d³u¿ej, bo do ich wznowienia z rozkazu Komisji Wojskowej Obojga Narodów w 1790
roku, obowi¹zywa³y wszystkie – wydane wczeœniej przez w³adców, sejm i hetmanów – przepisy prawa wojskowego, które w XVII i XVIII wieku rozpowszechniano w formie zbiorów praw oraz kompendiów wiedzy prawniczej, opatrzonych sankcj¹ hetmañsk¹12.
W dawnym wojsku Rzeczypospolitej szlacheckiej wszczêcie postêpowania
karnego rozpoczyna³o siê na podstawie decyzji uprawnionego podmiotu, którym
najczêœciej by³ w³aœciwy dowódca lub sêdzia wojskowy. Zgodnie z postanowieniami Procederu prawnego wojskowego postêpowanie przygotowawcze w s¹dach wojskowych „zazwyczaj zale¿y w indagacji od sêdziego nakazanej”. Do indagacji nale¿a³o ustalenie, czy przestêpstwo rzeczywiœcie zosta³o pope³nione, kto
J. K a m i ñ s k i: Historia s¹downictwa..., s. 76–80.
VL, T. 3, s. 198–204.
11
J. R u n d s t e i n: Ksiêga wojskowa..., s. 4 i nn.; M. P o d b i e r a: Wojskowy postêpek...,
s. 6 i nn., G. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe..., s. 101 i nn.
12
Najobszerniejsze zestawienie Ÿróde³ dawnego prawa wojskowego mo¿na odnaleŸæ
w pracy: S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe od XV do XVIII wieku. Kraków 1937;
Artyku³y wojskowe najjaœniejszych królów polskich i hetmanów litewskich ustanowione
z rozkazu hetmana Micha³a Kazimierza Paca. Wilno 1673; Artyku³y wojenne powag¹ Rzeczypospolitej, królów polskich i hetmanów Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, ró¿nemi czasy ustanowione, teraz zaœ z rozkazu Jaœnie Oœwieconego ksi¹¿êcia jegomoœci Micha³a V Kazimierza Radziwi³³a, wojewody wileñskiego, hetmana wielkiego, przedrukowane. Nieœwie¿ 1754; Artyku³y wojenne powag¹
Rzeczypospolitej, królów i hetmanów [...] po uczynionej œcis³ej rewizji drukiem powtórzone. Elbl¹g
1755 (wydawc¹ by³ S. B r o d o w s k i); Artyku³y wojskowe z konstytucji wyjête [b.m. i r.w.] – wydane przez konfederatów barskich po 5 sierpnia 1769 r.; Wœród zbiorów europejskiego prawa wojskowego zwracaj¹ uwagê J. Ch. L ü n i g: Corpus iuris militaris des Heiligen Römischen Reichs. Leipzig
1723; Corpus iuris militaris novissimum. Wyd. T. Fritsch. Leipzig 1724.
9
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jest jego sprawc¹, kto mu w tym pomaga³. W prawie ziemskim zaœ celem indagacji by³o w zasadzie przes³uchanie oskar¿onego. W prawie tym organy pañstwowe rzadko dokonywa³y czynnoœci œledczych maj¹cych na celu wykrycie przestêpstwa i ustalenie jego sprawców. Dopiero w Zbiorze praw s¹dowych... Andrzeja
Zamoyskiego wprowadzono przepisy uznaj¹ce inkwizycjê œledcz¹ za sta³y element
procesu13.
Postêpowania przed s¹dem wojskowym dzielono, podobnie jak w klasycznym
procesie inkwizycyjnym, na dwa stadia: inkwizycjê generaln¹ i inkwizycjê specjaln¹. W XVIII-wiecznym wojsku Rzeczypospolitej szlacheckiej postêpowanie przygotowawcze wszczyna³ w zasadzie sêdzia na podstawie doniesienia lub famy
publicznej, przekazanej mu do wiadomoœci. Nie jest wyjaœnione, czy móg³ to byæ
ktokolwiek, czy te¿ musia³ to byæ w³aœciwy organ wojskowy. Okolicznoœci wszczêcia postêpowania zapisywano w aktach sprawy. Nie wiemy, czy sêdzia mia³ prawo wszcz¹æ postêpowanie z urzêdu, gdy wymaga³ tego interes publiczny wojska,
czy te¿ musia³ zrobiæ to upowa¿niony dowódca wojskowy. Wydaje siê, ¿e z uwagi na podporz¹dkowanie wojska oraz jego organizacjê bardziej prawdopodobne
jest rozwi¹zanie drugie. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ, ¿e sêdzia osobiœcie wystêpowa³ z oskar¿eniem przeciw obwinionemu przez opiniê publiczn¹ w wyniku os³awienia14. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mimo braku normy dotycz¹cej wszczynania postêpowania karnego na podstawie skargi prywatnej wnoszonej przez pokrzywdzonego lub osoby uprawnione, kodyfikacja z 1775 roku przewidywa³a, podobnie jak
Constitutio Criminalis Carolina z 1532 roku, wniesienie skargi prywatnej w przypadku przestêpstw obyczajowych. Nie by³a to zreszt¹ nowoœæ w polskim prawie
wojskowym15.
W XVIII-wiecznym prawie wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej, podobnie jak w powszechnym procesie karnym niemieckim, nakazywano rozpoczynanie
postêpowania od inkwizycji generalnej. To pierwsze stadium postêpowania sêdzia
wdra¿a³ wówczas, gdy istnia³y okolicznoœci dostatecznie uzasadniaj¹ce wszczêcie
postêpowania. Jego celem by³o ponadto zebranie mo¿liwych, acz nie przes¹dzaj¹Proceder..., s. 98; Zbiór praw s¹dowych na mocy konstytucyi roku 1776 przez Andrzeja Zamoyskiego [...] u³o¿ony i na sejm roku 1778 podany. T. 2, s. 103; M. M i k o ³ a j c z y k: Na drodze
do powstania procesu mieszanego. Katowice 1991, s. 80–85.
14
„Wprzód jednak ni¿ sêdzia do generalnych inkwizycji przyst¹pi, powinna zbrodnia byæ
doniesiona, albo przez publiczny odg³os do wiadomoœci jemu podana, co wszystko z okolicznoœci
w aktach wyra¿ono bywa”. Proceder..., s. 100.
15
Tam¿e..., s. 100; Artyku³y wojskowe...1775, art. 31, 36; Por. Artyku³y wojskowe lisowczyków,
tzw. k³adkowskie..., art. 34. „Kto by gwa³t jakiejkolwiek bia³og³owie uczyni³, a o to pozwany by³,
gard³em ma byæ karany”. O tym, i¿ utrzymano skargê jako podstawê wszczêcia postêpowania
œwiadczy skarga podró¿nych Wêgrów do wojewody kijowskiego Stanis³awa Lubomirskiego, z dnia
15 lipca 1774 r., na oficera polskiego, niejakiego Olrza³owskiego za uwiêzienie ich i grabie¿. Patrz:
Kórnik, sygn. 2186, s. 5 i nn.
13
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cych jeszcze o niczym, poszlak przeciwko sprawcy oraz informacji o przestêpstwie16.
Odrêbny przepis, zapewne wzorem szczególnych uregulowañ Constitutio Criminalis Carolina z 1532 roku, ustala³ tryb prowadzenia postêpowania przygotowawczego na etapie inkwizycji generalnej w sprawach o przestêpstwo czarów i bluŸnierstwa. Fakt, ¿e corpus delicti w takich przypadkach móg³ byæ dochodzony jedynie przez supozycje, nak³ada³ na sêdziego wdro¿enie inkwizycji specjalnej i oparcie oskar¿enia na zeznaniach rzetelnych œwiadków oraz przekonaniu o ca³kowitej
pewnoœci zaistnienia przestêpstwa17. Wed³ug przepisów Procederu prawnego
wojskowego obowi¹zkiem sêdziego na etapie inkwizycji generalnej by³o dok³adne
rozeznanie wszystkich okolicznoœci przestêpstwa oraz zapisanie ich18.
Inkwizycja generalna, znana powszechnemu procesowi karnemu niemieckiemu, obejmowa³a miêdzy innymi wizjê lokaln¹. W XVIII-wiecznym prawie wojskowym ustawodawca zaleca³ stosowanie wizji lokalnej w przypadku zabójstw i zranieñ. Mia³a siê ona odbywaæ niezw³ocznie. Powinni w niej uczestniczyæ audytor
i dwóch oficerów, którym do pomocy przydzielano przysiêg³ego medyka lub felczera regimentowego. Celem wizji by³o protokolarne stwierdzenie, a nastêpnie dok³adne
zapisanie w aktach, jakie rany odniós³ poszkodowany, w jaki sposób mu je zadano,
czy by³y œmiertelne, czy te¿ nie. Przepis traktuj¹cy o wizji nak³ada³ na sêdziego
obowi¹zek ustalenia, czy œmieræ wynika³a z dzia³ania innych osób, czy te¿ by³a skutkiem przypadku lub samobójstwa. Trzeba by³o sprawdziæ, czy zabity nie by³ chory
psychicznie lub nie znajdowa³ siê w stanie depresji. Do zadañ sêdziego nale¿a³o
równie¿ ustalenie ewentualnych wrogów ofiary zabójstwa. Je¿eli zachodzi³o podejrzenie otrucia, w aktach sprawy nale¿a³o zaznaczyæ œlady wskazuj¹ce na w³aœnie
tak¹ przyczynê œmierci. Wszystkie wymienione drobiazgowe uregulowania œwiadcz¹ o tym, ¿e zadaniem sêdziego by³o bardzo dok³adne badanie okolicznoœci czynu
przestêpnego. Mo¿e to wskazywaæ na próbê poszukiwania prawdy materialnej, potwierdzaj¹c tym samym nowoczesne, zgodne z tendencjami oœwieceniowymi, treœci zawarte w Procederze prawnym wojskowym19.
„Dalej inkwiruje sêdzia pewnoœæ wystêpku, co siê nazywa corpus delicti, na przyk³ad: czyli
Kajus zapewne umar³, a potym czyli gwa³town¹ œmierci¹? Jednak¿e dosyæ jest przy pocz¹tku inkwizycji, gdy sêdzia nieco tylko wiadomoœci de corpore delicti zasiêgnie, na przyk³ad: i¿ zabity
niebezpieczn¹ ranê odebra³ i czyli ta¿ sama przez siê œmierteln¹ by³a, albo nie.” Proceder..., s. 100.
17
Tam¿e, s. 100, 102.
18
„Lecz skoro znajduj¹ siê œlady, tedy sêdzia jak prêdko o tym poweŸmie wiadomoœæ, powinien oczywistoœci w wszystkich okolicznoœciach uczynku jako i jakim sposobem nast¹pi³, pilnie
siê wywiedzieæ i wszystko przyzwoicie zapisaæ”. Tam¿e, s. 102.
19
Tam¿e, s. 102, 104. W tym przypadku postanowienia kodyfikacji z 1775 roku nawi¹zuj¹
do postanowieñ Corpus iuris... S. B r o d o w s k i e g o, s. 274, 276. Nieco zbli¿one regulacje znalaz³y siê póŸniej w Zbiorze praw s¹dowych Andrzeja Zamoyskiego. A. Z a m o y s k i: Zbiór praw...,
T. 1, s. 193, oraz w projekcie Józefa Szymanowskiego do Kodeksu Stanis³awa Augusta; Kodeks
Stanis³awa Augusta. Zbiór dokumentów. Wyd. S. B o r o w s k i. Warszawa 1938, s. 206; Patrz te¿:
F. G i e d r o y æ: Ekspertyza lekarska w dawnych s¹dach polskich (do koñca XVIII stulecia). Warszawa 1896, s. 12–13.
16
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W polskim prawie ziemskim obdukcje, czyli tzw. œwiadectwa urzêdowe, przeprowadzane by³y zazwyczaj, w przeciwieñstwie do innych œrodków dowodowych,
jeszcze przed wytoczeniem powództwa. Ten rodzaj œrodka dowodowego pe³ni³
funkcje zbli¿one do niektórych elementów wspó³czesnego postêpowania przygotowawczego i mia³ za zadanie gromadzenie oraz utrwalanie materia³u dowodowego. Tak¿e XVIII-wieczne prawo wojskowe w celu ustalenia zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy œmierci¹ a ewentualnym przestêpstwem zezwala³o na obdukcjê wykopanego cia³a. Mo¿na jej by³o dokonaæ wówczas, gdy przez niedbalstwo
nie uczyniono tego po œmierci delikwenta, jednak pod warunkiem braku zagro¿enia
epidemiologicznego. Co ciekawe, ustawodawca zakazywa³ karania œmierci¹ delikwentów rani¹cych nieboszczyka, gdy obdukcja nie mog³a zostaæ przeprowadzona z powodu rozk³adu cia³a, uniemo¿liwiaj¹cego ustalenie, czy na pewno zadane
rany by³y przyczyn¹ œmierci. Œwiadczy to o pewnym wp³ywie myœli szko³y humanitarnej. Uznawano bowiem, i¿ w¹tpliwoœci przemawiaj¹ na korzyœæ oskar¿onego, w okrojonej co prawda jeszcze postaci, ale zbli¿aj¹cej rozwi¹zania kodyfikacji z 1775 roku do fundamentalnej do dziœ zasady in dubio pro reo. Wyj¹tek
od powy¿szej regu³y stanowi³a sytuacja, gdy by³o wiadomo, ¿e ranny zmar³ zaraz
po otrzymaniu ran lub w ich wyniku najpóŸniej przed 9. dniem od ich odniesienia,
a wiêc przewidywano tu d³u¿szy czas ni¿ w prawie ziemskim, które ustala³o ten
termin na 7 dni20.
Nale¿y zatem stwierdziæ, i¿ XVIII-wieczne prawo wojskowe wyprzedzi³o
w zasadzie prawo pospolite w uznaniu obdukcji i wizji za czynnoœci odbywaj¹ce siê
z urzêdu, z udzia³em bieg³ych. Byæ mo¿e to w³aœnie kodyfikacja wojskowa z 1775
roku s³u¿y³a za pewien model przy wprowadzeniu do wstêpnej fazy postêpowania
istotnych elementów inkwizycyjnych. Takie rozwi¹zania nadawa³y tej czêœci postêpowania charakter publicznoprawny, co – jak powszechnie wiadomo – jest rozwi¹zaniem przyjêtym tak¿e wspó³czeœnie21.
Osiemnastowieczne prawo wojskowe, podobnie jak powszechny niemiecki proces karny, za jeden z najwa¿niejszych elementów inkwizycji generalnej uznawa³o
sumaryczne przes³uchanie œwiadków bez przysiêgi. Wed³ug postanowieñ kodyfikacji wojskowej z 1775 roku zeznania mimo sumarycznoœci mia³y byæ zapisywane
20
O tym, jak sporz¹dzano ówczeœnie dokumenty s¹dowe, w tym obdukcji oraz sekcji zw³ok
patrz np. w aktach dotycz¹cych niejakiego kapitana Raaba z Regimentu pieszego gwardii Koronnej
z 8 paŸdziernika 1756 roku. AGAD, Roœ, Militaria, pud³o 5, p. 7, dawna sygn. CXXXVIII 2/25.
Patrz te¿ Zb. Popielów, sygn. 26, s. 249–250; Proceder prawny..., s. 104; Podobne rozwi¹zanie
odnaleŸæ mo¿na w Artyku³ach wojennych cara Piotra I. Corpus iuris militaris novissimum..., T. 1,
s. 637; T. 2, s. 846. Warto tak¿e nadmieniæ, ¿e T. O s t r o w s k i pisz¹c kilka lat póŸniej swoje uwagi
do Prawa kryminalnego angielskiego, zaleca³ sêdziom du¿¹ ostro¿noœæ przy wykorzystywaniu
opinii bieg³ych. T. O s t r o w s k i: Prawo kryminalne angielskie przez Wilhelma Blackstona zebrane, a przez [...] wyt³umaczone. Warszawa 1786. T. 2, s. 94–98; K. B a r a n o w s k i: Krótki rys
historyczny orzecznictwa wojskowo-lekarskiego w dawnej Polsce. W: „Lekarz Wojskowy” 1967,
nr 8, 720 i nn.
21
S. M i k o ³ a j c z y k: Na drodze do powstania..., s. 19–24.
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w ca³oœci22. Nie jest wiadome, ile osób bra³o udzia³ we wstêpnych przes³uchaniach
œwiadków. Z ca³¹ pewnoœci¹ by³ to audytor oraz sêdzia. Obowi¹zywa³a zasada, ¿e
na tym etapie postêpowania nie odbierano od œwiadków przysiêgi. Jednak gdyby
sêdzia uzna³, ¿e œwiadek nie chce mówiæ prawdy, a istnia³o domniemanie, i¿ prawdê zna, móg³ wówczas nastraszyæ œwiadka przysiêg¹ lub nakazaæ jej z³o¿enie23.
O sposobie prowadzenia wstêpnego dowodu ze œwiadków informuje bardzo opisowy, pe³en drobiazgowych przyk³adów postêpowania, napisany nienowoczeœnie, przepis Procederu...24. W przypadku przestêpstwa zranienia audytor wraz z jednym
oficerem powinien niezw³ocznie przes³uchaæ rannego i wypytaæ go o wszystkie okolicznoœci zdarzenia oraz osobê sprawcy, po czym wci¹gn¹æ jego zeznania do protoko³u. Warto zaznaczyæ, ¿e przepis reguluj¹cy przes³uchanie rannego zawiera³ znane ju¿ wczeœniej elementy. Jeœli ranny zmar³ po z³o¿eniu zeznañ, to ustawodawca
nie zaleca³ prowadzenia dalszego postêpowania wstêpnego. Uznawano, ¿e nale¿y
daæ wiarê temu, kto swoje zeznania przypieczêtowa³ œmierci¹. W takiej sytuacji pozwalano na przyst¹pienie do inkwizycji specjalnej25.
Jak wiadomo, na etapie inkwizycji generalnej podejrzanego na ogó³ nie przes³uchiwano. W prawie wojskowym zezwalano, podobnie jak przewidywa³y to niektóre ustawodawstwa karne od pocz¹tku XVIII wieku, na przeprowadzenie wstêpnego przes³uchania podejrzanego, jednak bez odbierania od niego przysiêgi26.
22
„Wys³uchanie œwiadków przy generalnych inkwizycjach bywa tylko summowne i gdy œwiadek, który rzecz z tymi samymi opowiada okolicznoœciami, z jakimi i inni œwiadkowie oznajmili,
musi byæ tego zeznanie z wszystkimi spisane okolicznoœciami [...]”. Proceder..., s. 106, 108.
23
Tam¿e, s. 108.
24
„[...] s¹d osoby te, o których mniemanie, ¿e s¹ o tym wiadome, przed siebie poci¹gn¹³
i pilnie siê ich o takowy wypyta³ uczynek, jednak¿e sam przez siê ¿adnej osoby mianowaæ nie musi
i tylko wcale prosto œwiadkom zada pytanie; na przyk³ad: jeœli œwiadek nie wie lub czyli nie s³ysza³, kto Tytusa zabi³, sk¹d to wie, kto mu to powiedzia³? Je¿eli œwiadkowi nie wiadomo, czyli
zabity z kim nie ¿y³ w nieprzyjaŸni? Kto ten jest? Sk¹d siê ta nieprzyjaŸñ wszczê³a i tym podobnych wiêcej. Gdy zaœ œwiadkowie kogo mianuj¹ i pewne okolicznoœci wymieni¹, trzeba na ten czas
wzglêdem tych¿e u³o¿one zadawaæ pytania [...] gdzie, kiedy œwiadek tego¿ widzia³, czy mia³ broñ
przy sobie? Jakiego gatunku? [...] niemniej potrzeba i innych œwiadków wzglêdem tych¿e namienionych wypytaæ okolicznoœci”. Tam¿e, s. 106.
25
Tam¿e, s. 110, 122, 124. Por. S. B r o d o w s k i: Corpus iuris..., s. 274.
26
„Wolno tak¿e sêdziemu poci¹gn¹æ na œwiadki podejrzan¹ osobê i onê¿ o wiadomoœci rzeczy
tej, o któr¹ chodzi pilnie wypytaæ; czego gdy ta unika, w wiêksze siê przez to podawa podejrzenie,
przy czym sêdzia na jestwa, twarz i zachodz¹ce tej¿e odmiany usilnie dawaæ baczenie i takowe
jestwa opisaæ powinien, jednak¿e do przysiêgi nie mo¿na poci¹gaæ takowej, gdy¿ obawiaæ siê nale¿y, ¿eby krzywoprzysiêstwa nie pope³ni³a”. Proceder..., s. 108; Mo¿e sta³o siê to za przyk³adem
prawa ziemskiego, które zna³o wstêpne przes³uchania osób podejrzanych. Œwiadcz¹ o tym wspomnienia J. Paska oraz przebieg takich postêpowañ z lat 70. XVIII wieku, jak proces sprawców
zamachu na króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego czy barona Juliusa. J. P a s e k: Pamiêtniki.
Opr. W. Czapliñski. Warszawa 1979, s. 211–219; Processus iudiciarius in causa respectu horrendi
criminis regicidii in Sacra Persona Serenissimi Stanislai Augusti. Warszawa 1774, s. 38–39, 104–
105, 110; Z. S z c z ¹ s k a: S¹d sejmowy w okresie rz¹dów Rady Nieustaj¹cej. Proces barona Juliusa. „Przegl¹d Historyczny” 1971, T. 53, z. 2, s. 425.
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Uprawnienie oskar¿onego do obrony mia³o, zdaniem humanitarystów, daæ mu prawo
do k³amstwa. Cesare Beccaria uwa¿a³, ¿e: „Przysiêga wymagaj¹ca od oskar¿onego, aby mówi³ prawdê wówczas, gdy najistotniejszy jego interes sk³ania go do k³amstwa, rodzi sprzecznoœæ miêdzy prawami a naturalnymi uczuciami cz³owieka”27. Byæ
mo¿e temu mia³ s³u¿yæ przepis Procederu prawnego wojskowego, który zezwala³ na powo³anie oskar¿onego na œwiadka, ale zakazywa³ w obawie przed krzywoprzysiêstwem odbierania od niego przysiêgi28.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ w XVIII-wiecznym prawie wojskowym nie ma œladów
stosowania znanej niektórym wspó³czesnym ustawodawstwom, z Constitutio Criminalis Theresiana... z 1768 roku na czele, tzw. inquisitio generalissima. Umo¿liwia³a ona obowi¹zkowe zasiêganie ogólnych wiadomoœci o dokonanych przestêpstwach i wydawanie prewencyjnych zarz¹dzeñ przeciw osobom podejrzanym.
W pewnym sensie œwiadczy to o postêpowym charakterze prawa wojskowego
obowi¹zuj¹cego w Rzeczypospolitej szlacheckiej, szczególnie zaœ po wydaniu Procederu prawnego wojskowego29. Nie jest wyjaœnione, czy sêdzia, tak jak w powszechnym niemieckim procesie karnym, po przeprowadzeniu inkwizycji generalnej, a przed podjêciem decyzji o przyst¹pieniu do inkwizycji specjalnej, wydawa³
postanowienie. Przepisy Procederu prawnego wojskowego stanowi³y jedynie, ¿e
przed przyst¹pieniem do inkwizycji specjalnej sêdzia powinien dok³adnie i wnikliwie przeanalizowaæ poszlaki. Dzielono je na ogólne i szczególne, zebrane w trakcie
inkwizycji generalnej30.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ podstawowym celem inkwizycji generalnej, jak¹ prowadzi³y organy wojskowego wymiaru sprawiedliwoœci, by³o zbadanie
wszystkich materia³ów i œwiadectw maj¹cych ustaliæ, czy przestêpstwo zosta³o
faktycznie pope³nione. Zadaniem inkwizycji generalnej by³o wykrycie i udowodnienie sprawcy pope³nienia przestêpstwa. Do najwa¿niejszych czynnoœci inkwizycji
generalnej nale¿y zaliczyæ wizjê lokaln¹, obdukcje i przes³uchania œwiadków. Podstawowym celem tych czynnoœci, zw³aszcza obdukcji i wizji, by³o zebranie i utrwaC. B e c c a r i a: O przestêpstwach i karach. T³um. E.S. R a p p a p o r t. Warszawa 1959,
s. 115.
28
Proceder..., s. 108; Zarys dziejów wojskowoœci polskiej do 1864. T. 2, Warszawa 1966,
s. 184.
29
Constitutio Criminalis Theresiana oder der Römisch-Kaiserlichen zu Hungarn und Böheim
ect. Königlichen Apostolischen Maiestät Theresiä Erzherzogian zu Österreich ect. peinliche Gerichtsordnung. Wien 1769. Inquisitio generalissima.
30
„Nim sêdzia do specjalnej naprzeciw podejrzanej osobie przyst¹pi inkwizycji, powinien
wszystkie przy generalnych inkwizycjach nadarzone okolicznoœci nale¿ycie rozwa¿yæ
i pilnie siê badaæ, czyli te s¹ pod³ug zeznania, albo wziêtego podejrzenia doœæ wa¿ne, aby do specjalnej przyst¹piæ inkwizycji. Poniewa¿ indicia albo wskazania s¹ dowodem i znakiem do wiary
podobnym wnoszenia st¹d, kto uczynek takowy pope³ni³; a te dziel¹ siê na powszechne, które
przy ka¿dym z³oczyñcy przytrafiæ siê mog¹ i na osobliwe do pewnego zmierzaj¹ce wystêpku
i œwiadectwa o nim wydaj¹ce”. Proceder..., s. 110; K. K o r a n y i: Historia..., T. 3, s. 364.
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lenie dowodów, których z uwagi na up³yw czasu nie da³oby siê póŸniej przeprowadziæ. Czynnoœci te mia³y charakter pisemny i tajny, mo¿na je uznaæ zatem za elementy postêpowania przygotowawczego o inkwizycyjnym charakterze. Za powy¿szym przemawia tak¿e niemal bierna rola pokrzywdzonego i innych osób trzecich
w tej fazie postêpowania, natomiast dominuj¹cy w niej udzia³ sêdziego, audytora
oraz innych organów wojskowego wymiaru sprawiedliwoœci. Nale¿y w zwi¹zku
z tym zauwa¿yæ, ¿e prawo wojskowe Rzeczypospolitej szlacheckiej wyprzedzi³o prawo pospolite we wprowadzaniu do postêpowania przygotowawczego elementów
publicznoprawnych, co widaæ wyraŸnie dopiero w pochodz¹cych z drugiej po³owy
XVIII stulecia projektach kodyfikacyjnych oraz w polskiej myœli prawniczej doby
stanis³awowskiej.
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Über die Generalinquisition
im Militärstrafverfahren
im 18. Jahrhundert
Zusammenfassung
Das Hauptziel einer, von den Organen der Militärjustiz geführten Generalinquisition war, das
ganze Beweismaterial und alle Bescheinigungen zu prüfen, die zu ermitteln helfen konnten, ob die
Straftat tatsächlich begangen wurde, den Täter aufzudecken und ihm die Begehung der Straftat zu
beweisen. Zu wichtigsten Handlungen der Generalinquisition gehörten: Ortsbesichtigung, Obduktion und Zeugenvernehmung. Ihr wichtigstes Ziel war Sicherung und schriftliche Festhaltung der
Beweise. Diese Handlungen unterstanden der Geheimhaltung; sie können also als Elemente eines
inquisitiven Vorverfahrens betrachtet werden. Dafür spricht auch beinahe passive Rolle des Beschädigten und der Dritten in der Phase des Verfahrens, dominierende Rolle des Richters, des Auditors und
anderer Organe der Militärjustiz. Deswegen ist es festzustellen, dass das Militärrecht der adeligen
Republik Polen das Gemeinrecht in der Anwendung der öffentlich-gesetzlichen Elemente im Vorverfahren hinter sich zurückgelassen hat, was erst in Kodifikationsentwürfen und in polnischen juristischen Gedanken zur Stanislavzeit deutlich zum Vorschein gekommen ist.
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On general inquisition
in 18th century
military criminal proceedings
Summary
Examination of all materials and testimonies that were supposed to determine whether a crime
was committed and find the perpetrator and prove him guilty of committing a crime was the main
target of general inquisition that was conducted by the agencies of the military administration of
justice. Inspection at the scene of crime, forensic and postmortem examination, and interrogation of
witnesses were the most important activities of the general inquisition. Collection and record of
evidence in writing were the aim of these activities. These activities were confidential, thus can be
recognized as elements of preparatory proceedings of an inquisitional character. Almost passive role
of the wronged person and other third parties within this stage of proceedings, dominating role of
the judge and military court judge and other agencies of the military administration of justice support the above. It is vital to notice that the military law of the noble Republic was ahead of the public
law in terms of the introduction of public-legal elements to the preparatory proceedings. This manifests only in the codification projects and in Polish legal idea of the Stanislavian age.

