Imperialny Wojskowy Kodeks Karny
Stacja Aduriss – Cardan II

Rodział I
Dyscyplina i szacunek
Art. I
Zwroty do starszego rangą
§ 1. Żołnierz na widok starszego ranga winien jest mu zasalutować. Jeżeli żołnierz melduje bądź
zwraca sie bezpośrednio do starszego rangą musi zasalutować i stanąć na baczność będąc wpatrzonym
w jeden punkt, rozpocząć zdanie od "sir" i je na nim zakończyć. Zejść z pozycji baczność tylko i
wyłacznie na wyraźną komendę wyższego rangą, do którego żołnierz się zwraca. Procedura może zostać
zignorowana za sprawą rozkazu wyższego ranga lub dowódcy na dowolny okres czasu.
Jeżeli procedura nie została wykonana żołnierzowi może grozić:
Upomnienie lub kara grzywny do 50 kredytów.

§ 2. Żołnierz musi zwracać sie do wyższego ranga per. Sir lub po posiadanej przezeń rangi. Wyższy
ranga ma prawo znieść procedurę na dowolny okres czasu
Jeżeli procedura nie zostanie wykonana żołnierzowi może grozić:
Upomnienie, kara grzywny do 1.000 kredyów lub kara pozbawienia wolności do tygodnia (kara
rośnie wraz z ranga osoby, do której nie zastosowano proceduy)
§ 3. Żołnierz, aby dać sugestię dowodzącemu operacji musi najpierw zwrócić się do swojego
bezpośredniego przełożonego, jeżeli ten uzna uwagę za godną rozpatrzenia podaje ją z ewentualną
modyfikacją swojego bezpośredniemu przełożonemy. Takim ciągiem sugestia może trafić do
dowodzącego operacją.
Jeżeli procedura nie została wykonana żołnierzowi grozi:
Upomnienie lub kara grzywny do 1.000 kredytów
a) Jeżeli dowódca upomniał żołnierza, a ten ponowi wykroczenie kara zostaje zaostrzona:
Zależnie do dowódcy operacji do kary grzywny 10.000 kredytów
Art. II
Ceremonie i parady
§ 1. Dowódca musi wyznaczyć szereg ceremonialny, który powita oficera lub urzędnika
państwowego, który ma zamiar wylądować na zabezpieczonym terenie.
Jeżeli procedura nie zostanie wykonana dowódcy grozi:
Upomnienie, kara grzywny do 5.000 kredytów lub kara pozbawienia wolności do tygodnia (kara
rośnie wraz z rangą oficera lub urzędnika, dla którego szereg nie został wyznaczony)
a) Jeżeli dowódca jest niedysponowany obowiązek wyznaczeniu szeregu spada na następnego w
rangą.
Jeżeli procedura nie zostanie wykonana żołnierzowi grozi:
Upomnienie, kara grzywny do 1.000 kredytów lub kara pozbawienia wolności do 5 dni (kara rośnie
wraz z ranga osoby, do której nie zastosowano proceduy).
§ 2. Podczas parady lub ceremonii broń żołnierza musi być zabezpieczona. Musi się on poruszać
zgodnie z wcześniej ustalonymi przez ogranizatora lub dowódcę ruchami lub ścieżkami. Jeżeli ma dojść
do salw należy ją wykonać dopiero na rozkaz i dopiero wtedy odbezpieczyć broń.
Jeżeli procedura nie została wykonana żołnierzowu grozi:
Kara grzywny do 10.000 kredytów, kara pozbawienia wolności do 30 dni lub degradacja.

Rozdział II
Rozkazodawnictwo i odpowiedzialność się z nią wiążąca
Art. III
Dowodzenie
§ 1. Dowódcą operacji zostaje wytypowany przez organizatora misji lub najwyższego rangą
znajdującego się w pobliżu oficera. Spada na niego obowiązek dowodzenia posiadanymi
jednostkami organizacyjnymi i wykonania celu misji.
Jeżeli dowódca nie podejmie się dowodzenia grozi mu:
Kara grzywny do 10.000 kredytów, kara pozbawienia wolności do 30 dni lub degradacja.
§ 2. Jeżeli dowódca nie jest dysponowany, martwy lub nieobecny dowodzenie przejmuje w pierwszej
kolejności wytypowana przez niego osoba. Jeżeli takowej nie ma dowodzenie przejmuje następny rangą.
Jeżeli takowy jest niedysponowany, martwy lub nieobecny dowodzenie przejmuje wytypowana przez resztę
członków jednostki organizacyjnej osoba.

Jeżeli żołnierz nie wykona procedury grozi mu:
Kara grzywny do 5.000 kredytów lub kara pozbawienia wolności do 15 dni.
Art. IV
Naginanie prawa
§ 1. Nie popełnia przestępstwa żołnierz, gdy w wypadku nieposłuszeństwa lub oporu stosuje środki
niezbędne w celu wymuszenia posłuchu dla rozkazu, do którego wydania był uprawniony, jeżeli
okoliczności wymagają natychmiastowego przeciwdziałania, a posłuchu dla rozkazu nie można
osiągnąć w inny sposób.
Jeżeli dowódca lub sąd rozpatrujący sprawę uzna, że wymuszenie nie było konieczne
żołnierzowi grozi:
Kara grzywny do 100.000 kredytów, kara pozbawienia wolności do 60 dni lub degradacja.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa żołnierz, który dopuszcza się czynu zabronionego będącego
wykonaniem rozkazu, chyba że wykonując rozkaz umyślnie popełnia przestępstwo.
Jeżeli doszło do umyślnego wykroczenia żołnierzowi grozi:
Kara grzywny w wysokości 100.000 kredytów, kara dożywotniego pozbawienia wolności,
degradacja, odsunięcie od służby lub śmierć.
§ 3. Jeżeli dowódca umyślnie wydaje rozkaz naginający prawo bez powodu lub przymusu dokonuje
on przestępstwa, które musi zostać rozpatrzone przez sąd wojenny.
Jeżeli dojdzie do nieuzasadnionego wykroczenia rozkazodawcy grozi:
Kara grzywny do 100.000 kredytów, kara dożywotniego pozbawienia wolności, degradacja,
odsunięcie od służby lub śmierć.

Art. V
Rozkazy
§ 1. Rozkaz wydany przez dowódce musi zostać wykonany przez żołnierza. Żołnierz, który nie
wyona rozkazu dokonuje aktu niesubordynacji, dezercji bądź zdrady.
Jeżeli żołnierz dokona wykroczenia grozi mu:
Kara grzywny od 100 do 100.000 kredytów, kara od 5 dni do dożywotnej kary pozbawienia
wolności, degradacja do dowolnego stanowiska, oddalenie od służby lub kara śmierci.
§ 2. Jeżeli dowódca wydał wyraźny rozkaz, który został złamany przez żołnierza, ten dokonuje aktu
niesubordynacji, zdrady bądź dezercji.
Jeżeli żołnierz dokona wykroczenia grozi mu:
Kara grzywny od 200 do 100.000 kredytów, kara od 10 dni do dożywotnej kary pozbawienia
wolności, degradacja do dowolnego stanowiska, oddalenie od służby lub kara śmierci.

