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Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 19 marca 1928 r. 

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO~ 

przedawnienia lub innej okoliczności wyłączającej 
ściganie. 

Art. 4. Sąd może za zgodą oskarżyciela umo .. 
rzyc postępowanie, jeżeli najwyższa kara grożąca 
oskarżonemu 'nie przekracza jednego roku pozba
wienia wolnośCi i musiałaby z mocy ustawy ulec po
chłonięciu przez karę już prawomocnie wyrzeczoną. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstyhicji i usta- ' 
Wy ż dnia 2 sierpnia 1926 ' r. o upoważnieniu Pre
zydentaRzeczypospolitej do wydawania rozporzą
dzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) 

Art. S. W razie nieujęcia oskarionego lub je.' 
go choroby psychicznej postępowanie zawiesza się 
na czas trwania przeszkody. W miarę potrzeby na .. 
leży zebrać i zabezpieczyć dowody. 

postanawiam co następuje: . Art. 6. O wszczęciu tudzież o ukończeniu po
stępowania karnego prze,ciwko osobom, podlegają
cym publicznej władzy dyscyplinarnej, oraz wycho-

Przepisy ogólne. wańcom zakładów naukowych zawiadamia się wła
ściwą władzę. 

Art. 1.' Postępowanie w sprawach o przestęp-
, slw~, należące do właściwości sądów powszechnych, Art. 7. Sąd karny rozstrzyga samodzielnie 
odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu. wszelkie zagadnienia prawne, wynikające w toku po~ 

stępowania, i nie jest związany orzeczeniem innego 
Art. 2. § 1. Sąd wszczyna postępowanie na sądu lub urzędu. 

~ądanie . uprawnionego oskarżyciela. , ' 
§ 2. Oskarżyciel powinien wyjednać zezwole- , Art. 8.§ 1. Władze państw owę cywilne i woj. 

nie na ściganie określonej osoby, jeżeli takiego ze- skowe jakoteż ' władze saniorządowe są obowiąza. 
zwolenia. wymaga szczególny przepis ustawy. ne do udzielania pomocy sądom i prokuratorom. 

§ 2. W szczególności policja ' wykonywa w za
Art. 3. Sąd nie wszczyna postępowariia, - kresie ścigania przestępstw polecenia sądu i proku .... 

• , :wszczęte umarza, '!N razie śmierci oskarżonego, o ratora. ' , ' 
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§ 3. Sąd lub prokurator może bezpo~~ednio 
~wracać się do władzy · wojskowej o P9mOC zbrpjną. 

Art. 9. W'szystkie władze, powołane do udzi~ 
lu w dochodzeniu i ściganiu przestępstw, ,maj~ obo
wiązek uwzględniania zarówno okoliczności ' prze
mawiających za oskarżonym, jak i przeciw niemu. 

Art. 10. Sędziowie orzekają na, mocy prze
konania opartego na swobodnej ocenie dowodów.·, 

KS IĘGA I. . 

Sądy. 

Rozdział l. ' 
, ' .': . 

Zakres działania sąd6w. 

Art. 11. § 1. Sąd z urzędu rozstrzyga o swo
jej właśCiwości. . . , 

, § 2. Uznając swoją niewłaściwość, sąd przeka-: 
zuje 'sprawę komu należy. 

§ 3. Na postanowi~nie w przedmiocie' właści-
wośCi służy zażalenie. ' 

Art. 12. ' Orzeczenie wydane przez sąd po
wszechny względem osoby, która w danej s~rawie 
nie podlega oriecznictwu sądów powszechnych, jest 
z mocy prawa nieważne. 

. Art. 13.§ 1. Orze~zenie, wydane przez sąd 
niiszego rzędu z obrazą przepisów o v,iłaściwości rze
czowej, jest z mocy prawa nieważnej nie dotyczy to 
jednak orzeczeń VI sprawach, dla których sąd wyż~ 
szeg9 rzędu stał się właściwym z Iłlocy art. 28§ 2. 

,§ 2. Orzeczenie sądu wyższego , 'r,zędu, ',.\vYdane 
w " zakresie działania sądu niżs~ego rz'ędu" 'we ' jest 
z tęgo powodu nieważne. -, '" " " , 

Art. 14. § 1. Stwierdzenie dópi~ro na: '~ozpra- , 
wie głównej, ze sprawa należy do właściwośCi: sądu 
niższego rzędu, nie wstrzymuje dalsze.go toku roz-
prawy. " , :. 
, § 2. Jeżeli je'dnak zajdzie p; trzeba odroczenia 
rozprawy z. innej przyczyny, sąd mo~e przekazać 
~pIawę właściwemu sądowi. l " ' 

, 'Art. t5~ § 1. Sąd grodzki rozpoznaje ' sprawy 
o przestępstwa, za które 't;,stawa przei:iistljekarę 
pozhawienia wolności do dwuch lat bib ' gizywpę,a:l
bo obie te kary łącznie. niezale'żnie od kar dodatko-
wych. " ' 
, § 2. Sąd grodzki raie przestaje byĆ 'w:ła.Ś~iwym. 
choćby ze względu na. powrót do przesfęps6.ia gro
ziła kara wyższa. 

Art. 16. S?rawy o zniesła\:Vienie 'poPeł.nione 
he$Q.ą druku. o przestępstwa . przeciwko: :pr~:v/u 
autor,skiemu c/razprzepisom o ochronie ,'wynala:i
kó.w, wzorów i znaków t owarowych nie ną,leżą do 
:właściwości sądów grodzkich. , " ~ ;, : ' ' " 

Art. 17. Sąd grodzki wykonywa zlecone mu 
czynności śledcze w sprawach należących do właści": 
wości sądów okręgowych. . 

Art. 18. Sąd ' okręgowy rozpoznaje wszystkie 
sprawy nie należące do właściwości innych sądów. ., 

, Art. 19. Sąd okręgowy rozpoznaje środki od-
woławcze od orzeczeń sądów grodzkich oraz zażale ... • 
nia na czynności sędziego śledczego. 

Art. 20. Sąd okręgowy z udziałem przysię
głych, ja'ko sąd przysięgłych, rozpoznaje sprawy: 

al p , przestępstwa, ' za ' które ustawa przepisuie_ 
karę śmierci lub bezterminowego pozbawie
nia wolnościj 

b) o przestępstwa, za które najniższy ustawo .. 
wy wymiar kary wynosi dziesięć lat pozba
wienia wolnościj 

o} o przestępstwa, które ustawa poczytuje za, 
polityczne. , 

Art. 21~ W okręgach, w których ' ustanowiono 
osobne sądy dla nieletnich, sąd ten rozpoznaje spra
wy nieletnich, z wyjątkiem wskazanych wart. 6,10 
§ 2; bez względu na ogólne przepisy o właściwości 
rzeczowej. 

Art. 22. Sąd apelacyjny rozpoznaje środki od-, 
woławcze od orzeczeń ~ądów okręgowych, o ile usta
wa inaczej nie stanowi, oraz orzek?-w innych wypad
kach wskazanych w niniejszym kodeksie. 

Art. , 23. Sąd Nąjwyższy jest instancją kasacyj
ną oraz orzeka w .innych wypadkach wskazanych 
w niniejszym kodeksie. ' 

Art. ' 24.' § 1. Właściwy mIeJSCOWo jest prze
dewszystkiem sąd, w , którego okręgu przestępstwo 
popełniono. 

, § 2. Jeze-li przestępstwo popełniono w okrę~u 
kilku sądów, właściwy jest ten z nich, w którym naj
pierw wszczęto postępowanie. 

§ 3. Przestępstwo uwaźa się za popełnione 
w tem mie jscu, gdzie wykonano działanie przestęp
ne, albo gdzie skutek przestępny nastąpił lub według 
zamiaru śpra':wcy miał nastąpić. 

Art. 25.§ 1. Jeżeli w chwili wszczęcia postę
powania nie można ustalić miejsca popełnienia prze
stępstwa, właściwy jest sąd, w którego okręgu: 

, a) przestępstwo wyszło na jaw; 
b) ujęto osobę podejrzaną; 
e) osoba podejrzana mieszkaj 

zależnie od tego, w którym z tych sądów najpierw 
wszczęto postępowanie. 

§ 2. Przepis § 1 ma odpowiednie zastosowanie, 
jeżeli przestępstwo, podlegające orzecznictwu sądów 
polskich, popełniono zagranicą. 

' . Art. 26. Jeżeli VI chwili wszczęcia sprawy nie 
można ustalić właściwości sądu w myśl art. 24 i 25. 
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S4d Najwyższy postanawia, który sąd ma sprawę 
rozpoznawać. 

Art. 27. Sąd właściwy dla sprawców puesŁęp
stwa, jest również właściwy dla podżegaczy, pomoc
ników oraz innych osób, których działanie przestęp. 
ne pąząstaje w ścisłym związku z działaniem spraw
cy, jeżeli postępowanie przeciw nim toqzy się jedno" 
dMIiie. . ' 

Art. 28. § 1. Jeżeli tę samą osobę oskariono 
o 'kilka przestępsbv , a sprawy należą do właściwości 
różnych sądów tego samego rzędu, właściwy jest , 
sąd, w którym najpierw wszczęto postępowanie. 
.. § 2. Jeżeli spra\vy należą do właściwości są
dów różnego rzędu, sprawę rozpoznaje sąd wyższe
gó rzędu. 

Art. 29. § 1. Sąd właściwy w my§I art. 27 
hib28 mOże wyłączyć sprawę względem danego 
oskarżonego lub danego przestępstwa, jeżeli uzna, te 
odrębne jej rozpoznanie przyczyni się do upro
szczenia lub przyśpieszenia postępowania. 

§ 2. Wyłączona sprawa przechodzi do sądu wła
ściwego według zasad ogólnych. 
: ,:,,';' . 

Art. 30. § 1. Jeżeli przeciwko tej samej oso
bie z powodu kilku przestępstw zapadły prawomoc
ne wyroki skazujące w różnych sądach, ~ w pierw
sżej instancji rozpoznawały sprawy sądy tego same
go rzędu, natenczas· ten z tych sądów, który wydał 
ostatni wyrok skazujący, wydaje wyrok orzekający 
ka.rę łączną. -

' . § 2. Przy zbiegu wyroków sądów różnego nę .. 
du o karze łącznej orzeka sąd okręgowy. 

§ 3. W razie zbiegu wyroków sądu powszech; 
n~go i wojskowego, o karze łącznej orzeka: ten z tych 
sJ\i!.Ów. który wymierzył karę surowszą. 

, . Art. 31. § 1. Orzecznictwu polski~h sądów 
karnych niępodlegają: 

' . a) naczelnicy obcych . państw; 
h) uwierzytelnieni w Polscę przedstawiciele 

. dyplomatyczni PFlństw obcych; 
c) osoby należące . do pocztu uwierzytelnionego 

w Polsce przed~awicieIstwa dyplomatycz-
nego państwa obcego; . 

'cl)' członkowie rodzinosóh, wymienionych pod ' 
; lit. a), b), razem z nimi zamieszkaUi 

e) służba osób wymienionych pod lit. a), b), 
jeżeli ma obr.vatelsŁwo tego samego pań
stwa, co te osoby; 

f) inne osoby, korzystające z prawa zakrajo
wofci na mocy ustaw, umów lub powszech
nie ustalonych zwyczajów międzynarodo
wych. - , 

§ 2. Przepis § 1 nie stoi na przeszkodzie stoso-
waniu retorsji. ' 

.. § 3. Sądy porozumiewają się z osobami, wymie
ftlonemi w § 1, za pośrednictwem Ministra Spra
;wiedliwości. 

Art. 32. Zarówno sąd z urzędu, jak i strony 
mogą podnosić kwestię niewłaściwości miejscowej 
w sądzie okręgowym do czasu uprawomocnienia się 
aktu oskarżenia, w sądzie grodzkim - do ukończe .. 
nia przewodu sądowego iN pierwszej instancji. 

Art. 33. . § 1. . Spory o właściwość między są.
dami równorzędnemi rozstrzyga ostatecznie sąd bez
pośrednio przełożony nad sądem, ~który pierwszy' 
wszczął spór. 

§ 2. Oueczenie sądu wyższego w przedmiocie 
właściwości wiąże sąd niższy, nawet należący do in
nego okręgu. 

Ań. 34. Jeżeli sąd wojslwwy przekaże spra
wę sądowi powszechnemu lub nie przyjmie sprawy 
przekazanej mu przez sąd powszechny, sprawę roz
poznaje sąd powszechny w .l;akresie prawa karnego 
Powsze.chnego. 

Art. 35. § 1. Jeżeli sąd wojskowy zażąda od .. 
stąpienia mu sprawy rozpoznawa~ej przez sąd po
wszechny, lub odwrotnie, a sąd, od którego zatądano .. 
odstąpienia, na to się nie zgadza l wówczas sąd po
wszechny przedstawia rzecz wraz ze swoją opinją do 
decyzji sądu powszechnego drugiej instancji. 

§ 2. Jeżeli sąd powszechny drugiej instancji 
również oświadczy się za właściwością sądu po
wszechnego, wówcza's przedstawia rzecz wraz ze 
swoją opinją do decyzji Sądu Najwyższego .. 

§ 3. Jeżeli Sąd Najwyższy także oświadczy 
się za właściwością sądu powszechnego, to przesyła 
~Rl'awę wraz ze swoją opinją Najwyższemu Sądowi 
Wojskowemu, a w razie niezgodności opinji obu Są
dów Najwyż.szych, sprawę rozstrzyga zespół zsi:ed~ 
miu osób, a mianowicie - z sześciu sędziów dele": 
gowanych w równej liczbie przez oba sądy, pod prze
wodnidwem kolejnem prezesów obu sądów. Decyzje 
zapadają na posiedzeniu niefawnem, według prt e pi..;' 
sów niniejszego kodeksu, po wysłuchaniu wniosk6w: 
prokuratorów obu sądów. 

Art. 36; W toku sporu o właściwość każdy 
z sądów spór wiodących jest obowiązany spełniać 
w swoim zakresie dzhtłania wszelkie czynności nie
cierpią.ce zwłoki. 

Art. 31. Jeżeli większość świadków, których 
należy wezwać na rozprawę, mieszka poza okręgiem 
sądu, w którym sprawa się toczy, a przytem w znacz:: 
nei odległości od tego . sądu, to sąd b~zp'()śtednio 
przełożony nad sądem, w którym sprawa się toczy; 
może przekazać sprawę są.dowi" w którego okręgu 
mieszka większość świadków. 

Art. 38. Sąd Najwyższy wład!ly jest na. wnio~ 
. sek pierwszego prokuratora lub z inicjatywy sądu 
właściwego przekazać sprawę innemu &ądowi rów
norzędnemu, jeżeli ze wzgiędu na zabezpiec~eńie 
prawidłowego wymiaru sprawiedliwości żachodii P07 

trzeba W)'jęcias.prawy z pod rozpoznania sądu miej;. 
scowo dla niej właściwe~o. 
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, Rozdział II .. ' . 

Wyłączenie sędziego;- ' 
. . " 

'Art. 39. § 1. Sędzią nie może brac udziału 
wprowadzeniu sprawy: · . 

.... a) jeżeli sprawa dotyczy go .bezpośredni0; 
b) jeżeli jest małzonkiem oska:t'źyciela, po

krzywdzonego, oskarżonego, albo" ich pełno .. 
mocnika lub obrońcy; 

c) jeżeli jest krewnym lub powinowatym w li
nji prostej bez ograniczenia, a w linJi'bocznej 
aż do ' stopnia między dziećmi' rodzeństwa 
osób wymienionyclt 'pod lit. b), alhbjeteIi 
jest związany z jedną z tych osób z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli; .' 

d) jeżeli w tej 'samej sprawie był przesłuchany 
jako świadek lub biegły, albó' jeż'eli" był 

\ świadkiem ' czynu, o który sprawa ' się~oczjrj 
' e) jeżeli 'brał udział w ' tej samej sprawie ja:ko 

prokurator, obrońca, albo j~ko " t>eł~o-nl'oc
nik oskarżyciela lub powoda cywilne'go'j . 

f} jeżeli w tej samej sprawie pro\yadzH śledz~ 
tWOj ' ,. 

, g) leżeli w niższej instancji brał udział w' wy-
daniu zaśkarżonego orzeczenia; ' " . " 

, hl w razie ' uchylenia wyroku,jeżeIi bral udział 
w jego wydaqiu, o ile ustawa inaczej nie 
. stanowi, . " 

, §2. Powody wyłączenia trwają naw~t po' usta
niu uzasadniającego je małżeńsJwa, przysposabienia:, 
OI)ieki lub kurateli. ' '" . . ' 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 mają zastosowanie 'rownież 
(lo przysięgłych. 

Art. 40. § 1. O przyczynie ' wyłączenia' sędzia 
zawiadamia właściwy sąd i wstrzymuje się od udżia
łu w, sprawie, z wyjątkiem czynności niecierpiących 
żwłoki. ., ... 

' . § 2. Każda ze strón może : zawiadoniić . sąd 
Ó przyczynie wył,ą~zającej sędzi~g<? : : . . . .• '" 

lf ." . , .~ • . ' . ' .'.' . 

,'Art. 41. . O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, 
w którym sprawa się toczy, a gdy chodzi o 'sędziego 
grodzkiego ~ sąd okręgowy. ,'. 

Art,. 42. Niezależnie od priyczyn , w~ien;o
nych wart. 39, sąd właściwy w myśl art. 41 wyłącza 
sędziego na własne jego żądanie lub na wnio.sek stro
ny, jeżeli pomifi:dzy nim a jedną ze stron"zachodzi sto
suńek osobisty tego rodzaju; ze mógłby wywołać wąt
pliwość co do jego bezstronności. 

Art. 43. § 1. Wniosek strony . . o wYłączenie 
w myśl art. 42 należy zgłosić najpóźniej na trzy dni 
przed terminem wyznaczonym do rozprawy głównej. 

, § 2. W sądzie grodzkim, jeżeli strony zawia
domiono o terminie rozprawy tak późno" że termin 
wskazany w § 1 nię Jłloże być . ząchowany, należy 
złożyć wniosek o wyłączenie najpóźniej przy rozpo-
częciu, rozprawy głównej. . ,i,' 

,!! 

. Art. 44. W razie wyłączenia , całego sądu, :sąd 
bezpośrednio wyższy przekazuje sprawę innemu są
dowi równorzędnemu .. _' . , 

R o z (fz i,~ł III. -ł" ./ ' . 

I ~;'". : ~ 'h "" 

Orzeczenia i zarządzeniL 

Art: 45. '.§ 1. Sąd , wy~~j~p~z~czenia w 'po&ta~ 
ci wyroków . lub postanowień;.'or·zeczenie, któregg 
ustawa nie nazywa. wyrok.iem, jesL~ostano~i~n~~ń?; •. 

§ 2. W kwestJach, Ole wymagających oriećze
nia sądu, pr,ez,e~ ;sądu ~y4aię, zarz.ądzeni~~ W , ~.C\dach, 
podzielonych na . wydziały, , zarządzenia wydaje prze .. 
wodniczący wydziału. , .. ' . 
, , § 3 ... W sądzie . gro~~kim wszystkie . orz~czeni~ 

i zarzącb;enia wydaje sę9ziag~oclzki. . · . ~i 

Art. 46. Wyrok mCiż~zapaśćtylko na roz~ 
prawie. ..1, • .. J 

Art. 47. § I. Postanowienia zapadają albo na! 
rozprćlwie albo ,na posiedzeI,liu niejawnem. 

§ 2. PostilIlowienia: na rozprawie zapadają po 
wysłuchaniu obecnych .strari.. ·:" . '.., ' 
, § 3. Postanowi~nia poza rpzprawą zapadaj~ 
powysłuchaniti ust~ego l\ib .'·gd?y!{1niu pisemne~o 
wriioskq. piokur,at'ór'a: Postanowienia: sędziego śletf~ 
ćz~go ' r s~du , grodz~~ęgo 'z~padaj~ bezwysł~cha:nia 
prokuratora; chyba Że kodeks niIiiejszy inaczej" s~"" / 
nowi luh prokurator~ wnids'ek s.wój żłozyt " f; 

" 

Arl.48. Jeżeli zach0dzi ,potr;>;eba sprawdze
nia okoliczności faktycznych ,cele~wydania . pQsta .. 
nQwienia na posiedzeniu ,niejawneDl, sąd m.oże4el~ 
gować . sędziego tegoż sądu albo miejs:cowo właści" 
wego sędzłego grodzkiego do przeprowadzenia ' ód:
powiednich czynności; świadka Jp.P . biegłego Jlloińa: 
przesłuchać pod prz.ysięgA:. ' .. ,' , ,' . ' " " .,J;. 

Art. 49. § 1. Sąd nie' ma' obowią~ku "uzas'ad~ 
niania , postanowienia zarządzającego . prz.eprowao! 
dzenie .dowodu lub wezwanie kog~fo do sądu, albo 
qwzględniającego wniosek strQny,ktoremusię , imi'jl 
strona t;lię' , spr.zeciwiła . . '. "~ ,o ~_ . o' . • • ;'":' ."'" l .~~~ :' ~ 

.§. 2. Imie o,rzeczenia śąd powiriięn : \1żasad~ii(c. 
z 'o/yją~kiem' wypadków," vi ,ktMychustawa ' wyraz .. 
nie goo~t~go, : 2:w~lnia. , . 

Art. 50. Sąd oznajmia swoje orż~czenia, . ; za
padłe na rozprawie, przez .ogłoszenie ustne; : a za .. 
padłe poza rozprawą -' przez doręczenie odpisu. ,': 

l . . . . 

Ąrt. 5!. § i. Oczyw,iste . omyłki ' i>łąarskre 
w orzeczeniu lub zarządzeniu można każdego c,zasu 
sprostować. ' -: 

\ § 2. Postanowienie sprostowania podpis.uje się 
w ten sam sposób, jak .akt ulegający sprostowani~. 

§ 3. Na postanowienie ' zarządzające sprostd: 
wanie służy zażalenie. ' 

KSIĘGA . II. 

Strony, obrońcy i pełnomocnicy. 

Rozdział I. 
Oskarżyciel publiczny. ' 

Art. 52. Oskarżyciel publiczny w zakresie 
ścigania przestępstw jest przedstawicielem władzy; 
państwowej. 

~{.' .. ~~ 
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.. ' .. ~ ~- Art. ·53 .. .. -Oskarżyciel...publiczny jest ~bowiąza
ny wnosić i popieraF osk<;lrżenie w sprawach o prze
stępstwa ścigane z urzędu; 

Art. 54. Przestępstwa, ~kiórych dochodzenie 
i ~biganie są ' zależne od wniosku pokrzywdzonego, 
stają ' się z chwilą złożenia wniósku przestępstwami 
sdganem.i z urzędu. . . 
~ · ·)' J. -J·S_: .'·~ ,,', 

, ." 'h, ~ Art 55. O's.kai-życielem publićznym . . przed 
wszystkiemi ' sądami ' jest prokur~tor. 

,', Art. 56.§ 1. W sprawach przed sądami grodz-
k,emi wnoszą i popierają oskarżenie: . 
, ( a) policja państwowaj , '. 

b) ponadto inne organa administracji, w grani
cach zakreślonych przez poszczególne 
ustawy: .. . 

, § 2. Przepis powyższy nie ma zastosowania, 
'ó' ile prokurator sam dzi'ała. 

... , Art,' 57. §' 'i:- Oskarżyc,iel . publiczny, co do 
Móre'go zachodzf '1~dńa ,z okoliczności, ' wskazany.ch 
wart. 39 pod lit. 'a), b), c), d), lub który brał udZIał 
.Yv.. sprawie jako sędzia lub obrońca; p(jwinie~1się.wy
łączyć i zawiadomić, o · tern swego bezposredmego 
zwierzchnika. . . . . 
;. § 2. O przyczynie wyłączającej oskarżyciela 

publicznego każda ze stron może zawiadomić jego 
bezpośredniego zwierzchnika, który, skoro uzna, że 
przyczyna taka: zachodzi; ' wyznacza innego oskarży,. , 
~Iela ; . 
: ; ~,' ' § 3. Czynrtdśc 'dokonana przez oskarżyciela 
publicznego, który powinien się był wyłączyć, ' nie 
Jest z tego powodu l1ieważna. , 

. Art. 58. § t Oskarżyciel publiczny może już 
vi toku dochodzenia złożyć wniosek o zabezpiecze-

. nie grożącej ośkarżonemukary pieniężnej lub kón
fiskaty sposobami, . wskazanemi w ustawie poostępo
wania cywilriego dla zabezpieczenia' powództwa . .. 
' ,- .. § 2. Przepis § 1 m~ odpowiednie zastosowanie 
'do zabezpieczenia na mieriiu osób odpowiedzialnych 
lllajątkowo za oskarżonego. 
, § 3. : W prz.edmiocie zabezpieczenia rozstrzy-

'ga na posiedzeniu niejaw:nem sąd karny, do którego 
właściwości ~prawa należy. 
, § 4. Na 'postanoWIenie w tym przedmiocie służy 

zaźalenie . ,.. 

'.'1 . Art. 59. Odstąpienie oskarżyciela publiczne
go od oskarżenia po wniesieniil' aktu oskarżenia nie 
wiąże sądu. ' . : ., 

R o z d z i a ł II, 

Oskarżycfel . prywatn y. 

Art. 60}: § L W ' sprawach o przesfępstwa ści
gane z oskarżenia prywatnego pokrzywdzony wnosi 
i popiera oskarżenie , fako " oskai-życiel prywatny. 

§ 2. Za pokr~ywd~onego· uważa się osobę, .któ
rej dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone 
IUbtagrożone. ' . . . 

,; , 

Art. 61. Jeżeli pokrzywdzony nie ukoń-czył lat 
siedemnastu lub jest ubezwłasnowolniony, oskarże
nie może wnieść i popierać tylko: ojciec, matka, opie
kun lub osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzo
ny pozostaje. 

Art. 62. Jeżeli pokrzywdzonymjestniepełno .. 
letni o~lat . siedemnastu do dwudziestu jeden, to 
oskarżenie . może wnieść i popierać zarówno on sam, 
jak i osoby,:wymienione wart. 61, o ile niepełnoletni 
temu 'sIę nie sprzeciwi. . . 

. ' Art. 63. Jeżeli pokrzywdzoną jest osoba praw
na, oskarżen~e wnosi i popiera jej ustawowy przed-
stawiciel. . , 

Art. , 64. Jeżeli ,postępowanie wszczęto wsku
tek oskarżenią, wniesionego przez jednego ,lub kilku 
pokrzywdzonych, inne osoby pokrzywdzone tym sa
mym , czynem .mogą się do tego , postępowania przyłą ~ 
czyć aż do rozpączęcia rozprawy głównej, choćby 
nawet , upłynął termin zastrzeżony do wniesienia 
oskar*enia .. , 

Art: 65. W ' razie smlerci pokr-zywdzonego, 
prawo skargi lub przyłączenia . się do postępowania 
w myt;! art. f!4 służy jego małżonkowi, rodzicom, 
dzieciom i, wnukom. 

. . 

Art. 66 • . Jeżeli śmierć pokrzywdzonego nastą-: 
piła po wpiesieniu przezeń oskarżenia, osobom wy
mieni,onym W art. 65 służy prawo popierania oskarie- . 
riia, o ile priystąpią do sprawy 'w terminie zawitym 
trzymie.si~.ctPym . od. daty śmierci pokrzywdzonego. 

Art. 67. Odstąpienie oskarżyciela prywatnego 
od , os,karż.enia przed rozpoczęciem rozprawy głównej 
powoduje umorzenie postępowania. . 

, " 

' Art. 68. Odstąpienie oskarżyciela prywatnego 
po rozpoczęciu rozprawy głównej, a przed upływem 
tetminów 'ap~Iacyjnych, względnie przed ogłoszeniem 
wyroku drugiej instancji, powoduje umDrzenie po
stępowania tylko, jeżeli nastąpiło za zgodą oskarżo
nego lub na rozprawie zaocznej . . 

Art. 69. § 1. W sprawie już wszczętej na żą
danie oskarżyciela prywatnego prokurator może ob
jąć oskarżenie, jeżeli uzna, że tego wymaga interes 
publiĆiny. 

.',~ 2; Po~tępowanie ' toczy się w dalszym ciągu 
.z urzędu, lecz oskarżyciel . prywatny zachowuje pta -
wo popierania oskarżenia. ' 

§ 3. W razie odstąpienia prokuratora , sprawa 
. toczy ' sięż oskarżenia prywatne~o. 

R o z d z i a ł III. 

.~ska:rżyciel posiłl[owy. 

Art. 70. Jeżeli w sprawie o przestępstwo ści
gane z urzędu, należące do właściwości sądu okręgo
wel!o lub sądupI'zysięgłych, prokurator przed wnie-
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sienie m aktu oskarżenia odmawia ścigania lub uma
rza dochodzenie, to zawiadamia o tem pokrzywdJlo
nego i oznajmia mu, :te w tenninie zawitym tygodnio
wym pokrzywdzony może zwrócić się do sądu apela
cyjnego o zezwolenie na popieranie oskarżenia, jako 
oskarżyciel posiłkowy. 

Att. 71. W sprawach o przestępstwa, ścigane 
z urzędu przed sądami grodzkiemi, pokrzywdzony 
może wnieść i popierać oskarżenie jako oskarżyciel 
posiłkowy. 

Art. '72. Do oskarżyciela posiłkowego mają od
pewiednie zastosowanie art. 59 i 61 - 66. 

Art. 73. W sprawie popieranej przez oSKarży
ciela posiłkowego oskarżyciel publiczny mote w każ· 
'dej chwili objąć oskarżenie, co nie usuwa oskarży-
ciela posiłkowego. ' 

Rozaział IV. 

Powód cywilny. 

Art. 74. Pokrzywazony może nie później niż 
przy rozpoczęciu rozprawy głównej wytoczyć po

. wództwo cywilne celem dochodzenia w drodze pro
cesu karnego roszcze~ majątkowych wynikających 
z przestępstwa. 

'Art. 75. Sąd karny pozostawia cez rozpozna..; 
nia powództwo cywilne: 
. i al jeieli wyjdzie na jaw, że proces o te same 
roszczenia już się toczy w sądzie cywilnym~ lub zo
stał przezeń rozstrzygnięty; j 

b) jeżeli roszczenia nie mają bezpośrednieto 
związku z przedmiotem oskarżenia. 

Art. 76. Powód cywilny ma prawo aowodze
nia tych tylko okoliczności, na których opiera swoi.e 
roszczenia. 

Art. 77. § 1. Powód cywilny już w toku do
chodzenia może żądać zab~zpieczeniapowództwa 
sposobami wskazanemi w ustawie postępowania cy
wilnego. 

§ 2. W przedmiocie zabezpieczenia rozstrzyga 
na posiedzeniu niejawnem sąd karny, do którego wła
.ściwości !>prawa należy. 

§ 3. Na postanowienie w tym przedmiocie słu~ 
'ty zażalenie. 

Art. 78. § 1. Powód cywilny zamieszkały poza 
,siedzibą sądu, w którym sprawa się toczy, powinien ' 

. wskazać osobę zamieszkałą VI siedzibie sądu, które;, 
mają być doręczane pisma dla niego przeznaczone. 
Sąd może go od tego obowiązku zwolnić. 

§ 2. W razie nieodnalezienia pod wskazanym 
adresem powoda cywilnego lub osoby, której mają 
być doręczane pisma, albo w ra~ie niewskazania tej 
osoby, pismo załącza się do akt i uważa się za do

' r~czon.~ . 

/ 

Nr. 33. 

Rozdział V. 

Oskatżony. 

Att. 79. § 1. Ten j przeciwko .k6mu tocz:y się 
dochod;i;~nie, nazywa się pod~jrzańym, a ten, prz~-. 
c1W któr~mu wszczęto postępowanie sądowe,-oskar
żonym. 

§ 2. Gdy kodeks niniejszy ' używa w znac~0niu 
ogólnem wyrazu oskarżony, odn'ośne przepisy mają 
zastosowanie także do podejrzanego. 

Art. 80. Oskarżony już podczas śledztwa luo 
czynności sądowych w toku dochodzenia może żądać, . 
aby mu wyjaśniono, jakie przestępstwo muzarZUC0", 
no i jakie dowody przeciw niemu zebrano. 

Art. 81. Oskarżony może nie odpowiadać na: 
za,dawane mu pytania. 

. Art. 82. Co do każdego . oąkarżoneg~zbiera się 
dane, dotyczące jego tożsamoŚCI, . wieku, stosunków 
rodzinnych i majątkowych oraz 'w'zmianek o nim Vi re"! 
jestrach karnych. . 

Art. 83. § 1. Oskarżony pozostający na wal ... 
ności jest obowiązany stawić się na każde wezwanie 
sądu lub prowadzącego dochodzenie prokuratora 'i za ... 
wiadomić sąd, względnie prokuratora, o każdej zll1:XI1- ' 
nie miej sca zamieszkania. 

§ 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawieo ... 
nictwa oskarżonego,można go sprowadzić prżymu~ 
sowo . 

R o z d z i a ł VI. ' 

Obrońcy i pełnomocnicy. 

Art. 84. Oskarżony ma prawo korzystać Z po..; 
mocy obrońcy. 

, 
Art. 85. Jeżeli oskarżony jest niepełnoletni-1ub' 

ubezwłasnowolniony, pra\vo wybrania dlań obrońcy; 
słu!y również jego ojcu, matce, opiekunowi i osobie,. 
pod której stałą pieczą pozostaje. 

Art. 86. Obrońcą w sprawach karnych przed 
wszystkiemi sądami w granicach Polski może byq 
tylko: 

aj osoba wpisana w Polsce na listę adwokatów i, 
b) profesor lub docent prawa polskiej szkoły, · 

akademickiej państwowej lub przez Państwo uzna~ 
nej. · . 

Art. 87. Na rozprawie głÓwnej przed sądem 
przysięgłych każdy os:karżony musi mieć obrońcę. 

Art. 88. § 1. Przed wszystkiemi sądami, na .. 
wet w toku śledztwa, oskarżony musi mieć obrońcę: 

a} jeżeli nie ukończył lat siedemnastu, a ni~ 
s.taje przed s~dem dla nieletnich; 

bl. jeżeli jest głuchy lub niemy; : 

'. ~., 
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c) jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co 
'do ' jego poczytalności. 

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy rozprawy kasa
(:yjnej. 

Art. 89. Prezes sądu wyznacza oskarżonemu 
. obrońcę z urzędu: 

al w wypadkach wskazanych w arf. 8-7 i 88, je
'żeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru j 

b) na prośbę oskarżonego, który z powodu 
,\1bóstwa nie może ponieść kosztów obrony. 

Art. 90, Wyznaczenie obrońcy z ' urzędu do 
rozprawy kasacyjnej zależy od uznania ,prezesa Sądu 
Najwyższego. 

Art. 91. Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu ' 
(lła oskarżyciela lub powoda cywilnego . może nastą
pić w sposób wskazany VIi usta\vie postępowania cy
~nego. 

Art. 92. Jedrtego obrońcę dla kilku współoskar
. łonych można wyznaczyć tylko wtedy, gdy obrona 
Jednego z nich nie jest w sprzeczności' z obroną .dru~ 
ifiego. 

Ań. 93. § 1. Do obrony z urzędu wyznacza się 
adwokata zamięszkałego w miejscowości; 'iN której 

, odbywa się rozprawa albo toczy się dochodzenie lub 
śledztwo. -

§ 2. Gdyby powierzenie obrony z urzędu ad- . 
,wokatowi natrafiało na szczególne trudności, do 

. obrony z urzędu wyznacza się sędziego lub aplikanta. 

Art. 94. Z oskarżonym aresztowanym obrońca 
ao czasu wniesienia aktu oskarżenia może porozu
miewać się tylko za zgodą i w obecności sędziego 
bądi prokuratora; po wniesieniu zaś aktu oskarżenia ' 
wolno mu porozumiewać się z nim sam na sam. 

Art. 95. Pełnomocnikiem oskarżyciela · prywat
nego, posiłkowego lub powoda cywilnego może być 
osoba wymieniona wart. 86, a powoda cywilnego -
nadto osoba. maj2l,ca prawo prowadzenia w ' danym 
sądzie spraw cywilnych. , 

I Art. 96. Strony mogą udzielać pełnomocnictwa 
bądź na piśmie, ~ądź ustnie wobec sądu. 

, 

Art. 97.PełnomocnicŁwo upo,,';ażnia do pro
wadzenia sprawy we wszystkich instancjach. o ile 
nie zawiera pod tym względem wyraźnego og~ani-
~enia. . 

K SI Ę G A III. 

Dowody. 

Rozdział 1. ' 

świadkowie. 

Art. 98. Każda osoba, wezwana przez sąd na 
6wiadka, sti!<wić się powinna w miejscu, dniu i godzi-. 

nie, wskazanych w wezwaniu, i pozostać aż do zwo.l. 
njenia. ' . 

Art. 99. Świadka, który nie może się stawić 
z powoclu chQroby lub kalectwa, Qlożna przesłuchać 
w jego mieszkaniu . 

, Art 10p, W razie potrzeby przesłuchartia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, sąd zwraca się do niego 
pisemnie o wyznaczenie miejsca i czasu przesłucha
nia. 

Art • . 101. Nie wolno przesłuchiwać jako 
'świadka: . 

. a) duchownego co do faktów! o których do-: 
wiedział się na spowiedzi; 

b} obrońcy oskarżonego co do faktów, o któ
rych się od niego dowiedział przy udzielaniu porady, 
prawnej lub prowadzeniu sprawy. 

Art. 102. Poza ~ypadkami wskazanemi wart. 
·101, jeżeli świadek odmawia ze#nań z powoąu tajem
nicy zawodowej, ·a sąd nie uzna za moźliwe go 
zwolnić, przesłuchanie odbywa się przy drzwiach 
zamkniętych. 

Art. ,103 • . § L Urzę-dników publicznych i woj
skowych, - chociażby już nie pozostawali w czynnej 
służbie; wolno słuchać ja ko świadków co do oko
liczności, na które rozcia,ga się ich obowiązek zacho
wania tajemnicy urzędowej, jedynie za żezwoleniem 
ich obecnej lub ostatnio przelożonej władzy słuź-
bowej. . 

, § 2. Zezwolenia wolno odmówić jedynie wte
dy, gdyby złożenie zeznania wyrządzić miało po
ważną szkodę Państwu. 

§ 3. Sąd może zwrócić się O zwolnienie urzędni
ka lub wojskowego z obowiązlat tajemnicy do, 'Wła
dzy naczelnej odnośnego działu zarządu państwo
wego; , 

, 
Art. 104. § 1. Mają prawo odmówić zeznań: 
al małżonek oskarżonego; 

"b) krewny ' i powinowaty oskarżonego w linji 
prostej; 

. e) lcrewny oskarżonego w linji bocznej aż do 
stopnia między dziećmi rodzeństwa; 

d) brat i siostra małżonka oskarżonego; 
,e)o30bil. związana z oskarżonym z tytułu przy

sposobienia . 
§ 2. Prawo odmowy zeznań trwa nawet po 

ustaniu małżeństwa lub przysposobienia. 
§ 3. O prawie odmowy zeznań należy osoby te 

uprz~dzić. 

Att. 105. -Jezeli osoba wymieniona wart. 104 
złożyła i 'eznanie, a następnie oświadczy, . ze, chce 
z prawa odmowy skorzystać, poprzednie jej zeznanie 
nie może służyć za dowód i nie może być odczytane 

. ani ()dtwor2~one. 
, ... ~ 

.. -; !uł, - HH?! Świadek ma prawo nie odpowiadać 
-napyHn1ia. co do okoiicżności, których ujawnienie 
mogłoby narazić na odpowiedzialność za przestę:p .. 
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dwa jego samego lub osobę pozostającą z nim w sto
sunku wskazanym wart. 104. 

Art. 101. Świadka, po uprzedzeniu go o odpo
wiedzialności za _ '. nieprawdziwe - zeznania, . należy 
przedewszystkiem zapytać o imię, nazwisko, wiek, 
zajęcie, miejsce zamieszkania i stosunek do stron. 

Art. 108. Sąd na rozprawie głównej odbiera 
. od' świadka przysięgę, chyba że strony , zwolnią 
świadka od , przysięgi, a sąd nie uważa jej za po
trzebną. 

i 
Art. 109. Sędzia śledczy przesłuchuje . świadka 

pod przysięgą wtedy tylko, gdy zachodzi uzasadnio
ne przypuszczenie, że świadek nie będzie mógł sta

- wic się na rozprawę - główną lub że bez przysięgi nie ' 
'powie prawdy. 

, . A-rt. 110. Nie składają ' przysięgi: 
' a)nieletni do lat czternastu; 

b) osoby, które z powodu choroby psychicznej 
lub innego zakłócenia . czynności psychicznych nie 
zdają sobie sprawy ze znaczenia przysięgi; 

cJ podejrzani o udział w cHnie, będącym 
przedmiotem postępowania, lub o działalność prze
stępną, pozostającą w ścisłym związku z działaniem 
oskarżonego. 

Att. 111. § 1. Świadekskładajprzysięgę, każdy 
zosobna, według roty następującej: . 

"Przysięgam Panu Bogu W szechmogą
cemu i Wszechwiedzącemu, że będę mówił 
szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z te

. go co mi jest wiadome. Tak mi, Panie Bo-
-że, dopomóż". -

§ 2. Osoby wyznające religję chr:ześcijańską 
przysięgają przed krzyżem. . 

§ 3. Osoby wyznające religję mojżeszową trzy- -
mają prawą rękę na torze - 2 ks. Mojżesza 20 rozdz. 

'i7 wiersz. 

Art. Iq. § L Formy zapewnienia p-rzez świad
ków, niewymienionych wart. 111, że- zeznają ' praw
dę, niczego nie ukrywając, określi, z uw~ględnieniem 

, poszczególnych kategoryj świadków, -rozporządzenie 
Prezydenta Rzecżypospolitej wydane . na, podstawie 
uchwały Rady Ministrów. / 

§ 2. Przepisy dotyczące przysięgi i jej skutków 
prawnych mają tu zastosowanie. 

Art • . 113. § 1. Świadek składa przysięgę, po
wtarzając za sędzią lub odczytując nagłos jej rotę, 
przyczem wszyscy, nie wyłączając sędziów, stoją. 

§ 2. Niemi piśmienrti składają przysięgę przez 
podpisanie roty. ' Niemi niepiśmienni przysięgają przy 
pomocy , tłumacza, czyniąc znaki. 

, § 3. Przed odebraniem przysięgi sąd uprzedza 
świadka o znaczeniu tego aktu -i , odpowiedzialności 
za nieprawdziwe zeznanie. .. . 

Art. 114. Świadkowie, którzy wdanej sprawie 
zeztHiwali pod przysięgą, powołują się, przy pono

'wnem przesłuchaniu na poprzednio złożoną przysię-

gę, chyba ż~ sąd z własnej inicjatywy lub na wnio
sek stron uzna -odebranie ponownej przysięgi za ko..; 
nieczne. 

, . , 

Art. -115. Przesłuchanie co do ~amej sprawy 
zaczyna się od wezwania świadka, aby opowiedział 
wszystko co mu wiadomo w sprawie, poczem sąd, 
a następnie strony mogą zadawać mu pytania. 

Art. 116. Jeżeli między zeznaniami św.iadków 
zajdą sprzeczności, sąd może zarządzić stawienie ich 
sobie do oczu .. 

Art. 117. § 1. Za nieusprawiedliwione niesta .. 
wiennictwo sąd skazuje świadka nagr.zywnę do pię
ciuset złotych oraz na zapłacenie kosztów, wywoła
nych odroczeniem rozprawy z powodu jego niesta
wiennictwa. Grzywnę, w razie ' niemożności jej śCią
gnięcia, zamienia się na areszt do dwuch tygodni. ' 

, § 2. Ponadto sąd w razie potrzeby zarządZa 
przymusowe sprowadzenie świadka. 

Art. 118. ' § 1. Skutki wymienione Vi art. U7 
mają również , zastosowanie w razie nieusprawiedli
wionej odmowy złożenia zeznań lub przysięgi, przy .. 
czem w razie ponownej odmowy sąd mocen jest ska
zać świadka ponownie na grzywnę do tysiąca zło
tych, z zamianą w razie niemożności ściągnięcia na 
areszt do jednego miesiąca. ' • 

§ 2. Niezależnie od powyższych ' kar ,sąd mo,*e 
nakazać niezwłoczne aresztowanie świadka, odma
wiającego zeznań lub przysięgi, na czas nie prze kra
czający jednego miesiąca. Areszt uchyla się, jezęli 
świadek złoży zeznania, względnie prżysięgę; lub fe
żeli sprawę w danej instancji ukończono • 

Art. 119. O przymusowe sprowadzenie Jub 
o ukaranie osoby, podlegającej sądownictwu wojsko
w~m?" i o zastosowanie względem niej środką, prie
WIdZIanego wart. 118 § 2, sąd zwraca się do wła .. 
dzy wojskowej. ' 

, Art. 120. Jeżeli rozprawę odroczono z powo-
-du niestawiennictwa albo odmowy z,eznań lubprż:y
sięgi przez kilka osób, wszyscy" których nieuspra
wiedliwione niestawienniCtwo lub odmowa stały się 
powodem odroczenia rozprawy, ponoszą ' o'dpowie
dzialność solidarną za zwrot związanych z tem -k;o .. 
sztów, o ile sąd inaczej nie postanowi. 

Art. 121. Sąd zwalnia świadka od kary, zwr.o-
_ tu kosztów i . przymusowego ' sprowadzenia, '. jeżęli 
świadek w ciągu dwuch tygodni od zawiadomienia go 
udowodni, że niestawiennictwo jego było usprawie
dliwione. 

Art. 122. Na postanowienia, wydane . W myśl 
art. 117, 118, 120 i 121, służy zażalenie. 

R o z d z ia ł . II. 

Oględziny, biegli i tłumacze • 

Art. 123. W razie potrzeby sąd · .dokonyw~ 
oględzin ' miejsca, rzeczy lub ciała. 
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. Art. 124. W wypadkach, wymagających wia-
aomości specja~nych, sąd . wzywa biegłych. . 

. Art. 125. § 1. Do pełnienia czynności biegłego 
obowiązany jest nietylko biegły sądowy, lecz także 
każdy, kto uprawia zawód stwierdzający jego wiedzę 
~ danej dziedzinie. 
, § 2. Okoliczność, że .ktoś jest świadkiem w da
nej sprawie, nie wyłącza przesłuchania go . jako 
biegłego. 

, Art. 126. § L Nie mogą być biegłymi osoby, 
których w myśl art. 101 nie wolno przesłuchiwać ja- I 

ko świadków lub które w myśl art. 104 mają prawo 
odmówić zeznań. 
, § 2. Jeżeli strona przytoczy ' wazne powody, 
o~łabiające zaufanie do danego biegłego, sąd wzywa 
~ jego miejsce ' innego. 

Art. 127. Do oględzin zwłok zawsze wzywa 
się lekarza, w miarę możności biegłego sądowego. 

Art. 128. § L Gdy zachodzi podejrzenie zada
nia gwałtownej śmierci, zarządza się otwarcie zwłok 
przez lekarza. \ 

§ 2. Do otwarcia zwłok należy, w miarę moż
ności, prócz biegłego zawezwać również lekarza, 
który ostatnio udzielał pomocy zmarłemu. 

Art. 129. § L Gdy zachodzi pbdejrzenie śmier
er z otrucia, należy przez chemika lub odpowiedni 
urząd albo zakład dokonać badania wnętrzności i in
tiych przedmiotÓw mogących mieć związek z otru-

'ciem. 
§ 2. Dobadania należy w razie potrzeby zawe

zwać również . lekarza. 
. ' , 

'. Art. 130. § 1. Jeżeli zachodzi .potrzeba zbada
nia stanu umysłowego oskarżonego, sąd wzywa przy
najmniej dwuch lekarzy, I W miarę możności ' psy
chjatrów. 
, § ,2. Biegli mogą żądać oddania oskarżonego 

pod obserwację w zakłądzie leczniczym. . 
§ 3. Potrzebę, czas trwania oraz miejsce obser

wacji określa sąd. Obserwacja powinna trwać nie 
dłużej niźsześć tygodni. W wypadkach wyjątkowych, 
sąd- na wniosek biegłych może przedłużyć ten termin 
na czas ściśle , określony. 

§ 4 . . Na. postanowieni~, nakazujące obserwację 
tli zakładzie leczniczym, służy zażalenie. 

. Art. 131. Oględzin połączonych z obnażeniem 
ciała dokonywa się, w miarę możności, za pośredni
ctwem biegłego tejże płci. Sędzia może być przy 
tern obecny tylko w razie potrzeby. 

Art. 132. Biegły składa ustnie lub pisemnie 
sądowi dokładne sprawozdanie ze swoich spostrze
~eń oraz opartą na nich opinję. 

Art. 133. § 1. Biegły składa przysięgę według 
roty następującej: . 

. "Przysięgam Panu Bogu W szechmogą
. cemu i Wszechwiedzącemu, że powierzone 

. 
mi obowiązki biegłego wykonam z całą su .. 
miennością i bezstronnością. Tak mi, Pa,;, 
nie Boże, dopomóż". 

§ 2. Biegły sc\dowy składa przysięgę tylko przy 
objęciu stanowiska, a w poszczególnych sprawach 
powołuje się na nią. 

Art. 134. Biegli mogą za zgodą sądu przeglą
dać akta sprawy w całości lub w części oraz zada
wać oskarżonemu i świadkom pytania potrzebne do 
u.stalenia opinji. 

I 

Art. 135. Sąd kieruje badaniem . dokonywa
nem przez biegłych, a jeżeli warunki badania · tego 
wymagają, może wyznaczyć biegłym termin do zło
żenia opinji oraz wydać im za pokwitowaniem przed-
mioty ulegające badaniu. . 

Art. 136. J eż~1i przedmiot badania może ulec 
zniszczeniu lub zmianie przy badaJliu, należy, w mia
rę możności, pozostawić część tego' przediniotu 
w przechowaniu sądowem. . . 

Art. 137. Jeżeli opinia biegłych jest niejasna 
lub sprzeczna, sąd może zarządzić ponowne przesłu
chanie tych samych biegłych lub wezwać innych. 

Art. 138. Zamiast wzywania biegłych lub nie
zależnie od ich wezwania, sąd może zasięgnąć opinji 
odpowiedniego urzędu lub zakładu. 

Art. 139. § 1. W sprawach o podrabianie pol
skich pieniędzy, sąd zasięga opinii urzędu lub zakła
du~ powołanego do drukowania banknotów lub bicia 
monet. . 

§ 2.W sprawach o podrabianie pieniędzy ob
cych, sąd w razie potrzeby zasięga za pośrednictwem 
Ministra Sprawiedliwości opinii właściwego urzędu 
lub zakładu · zagranicznego. . . . .. / . 

Art. 140. . § .1. Sąd wzywa odpowiedniego tłu~ 
macza, jeżeli zachodzi potrzeba: 

a) przesłuchania głuchego lub niemego, ż łHó .. 
rym sąd nie może porozumieć się bezpośrednio; 

. b) przesłuchania osoby, nie mówiącej językiem 
zrozumiałym dla sądu; ' 

. c) przekładu ' pisma sporządzonego w obcym 
języku. .. . . .' 

§ 2. Do tłumaczów mają odpowiednie zastoso. 
\\Tanie pr.zepisy dotyczące biegłych. 

Art. 141. § 1. Art. 98, 107, 108, 109, 111 § 2, 
3, art. 112, 113 § l, 3 i art.. 114 - 122 mają odpo

. wie dnie zastosowanie do biegłych i tłumaczów. 
§ 2. Przymusowe sprowadzenie biegłych i tłu

maczów należy stosować tylko w wypadkach wy
jątkowych. 

R o z d z i a ł III. 

Rewizja i zatrzymanie rzeczy. 

Art. 142.§ . 1. U osób podejrzanych o popeł
nienie przestępstwa wolno dokonywać rewizji oso., 
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~iśiEiJ . lub domowej celem ich ujęcia, vJykrycia do
wodów winy albo przedmiotów, uzyskanych przez 
przestępstwo lub ulegających konfiskacie. 

. § 2. U innych os6b hlb w innych miejscach wol
no dokonywać reYv1tji tylko wtedy, jeieli zachodzi 
uzasapnione przypuszczcI).ie, że się tam znajdują: 
<,>~?b~godejr_zan~ o przestępstwo albo przedmioty 
stanoWIące dowod . przestępstwa, uzyskane przez 
prżestępst'wb lub ulegające konfiskacie. . 

Art. 143. Rewizji osobistej należy dokonywać 
:w miarę możności za pośrednictwem osoby tejte płci. 

'Art. 14~. N.ewiiji domowej w porze rtóciiej do. 
RoifyWać wolt1b tylko: . . . , 

~) tv wypadkach niecierpiącyc'hzwłóki, jeżeli 
chodzi o przcstępstwo, za które ustawa przepisuje 
karę pozbawienia wolności do sześciu miesięcy lub 
kat~ ćię!szą; . 

h) w lokalach otwartych vi tej porze dla pu
bHt!zfibŚci; 

ć) w lokalach, któresłuzą za miejsce schadzek 
przestępców, albo do przechowywania rzeczy po
chod;;ąćyth z ptzestępstwa, albo 00 zawodowego 
tiprawiania bierządu lub gierhazardowyth. 

.Ą.rt. 145., § 1. Za porę nocną uwąża się czas 
6d. godzIily dzieWiątej '\vieczorem do siódmej rano. 
. § 2. Rewizję rdzpocz~tą za dnia Illoźna pro· 
:wadzić nadal mimo nastania poty nocnej. 

, Art. 146. Rewizji w pomieszczeni1l1 urzędu 
państwowego lubsamoriądowego dokortywa się po 
zawłac1ótt1i~hiu przełozonego lub jego zastępcy. 

, 'Att. 147. Rewizji w pórniesżcźerti.u ' zajętem 
pi'~E!żj 'WoJsKo dokonyWa si~ w obecności . betpośred. 
ni~go przełożonego lub wyznacźoI1egoprzezeń ta.
stępcy-. 

Art. 148~ Rewiżji w biurze lub tnieszkaniu 
osób wymienionych w at'L 31 Wolno dokonywllć tyl
kó za zgt;Jsą właściwego przedstawiciela dyploma
tycZtiegth 

Att. 141). § 1. Osobę, u której rewizja ma się 
odbyć, zawiadamia się o celu rewizji i wzywa się do 
obecności przy niej. 

§ 2. Jeżeli gospodarza lokalu niema namiejscu, 
w!ywa się dó óbecności pn:y . rewizji przynajmniej 
jednego dorosłego doinownika lub sąsiada. ' 

Art. 150. § 1. Jeżeli rewizji dokonywa nie sę
'dziaj to winien okatać osobie, u której rewizja ma 
się odbyć, polecenie sądowe. 

§ 2. W wypadkach rtiećierpiących zwłoki, jeże
li:p?leceni~ sądo~e. ~i~ mogło być wyda?e prze.d re
WIZJą, nalezy zwrocIc SIę do sądu o zatwIerdzenie te· 
wizji i doręczyć je w ciągu czterdziestu ośmiu godzin 
po odbyciu rewizji osobie, u której ją przeprowadzo,. 
no. 

'Art. 151. Przedmioty zabrane przy rewizji na· 
leiy .$pisać, a na ządanie osoby, od której je ódebra-

, riOt wydać jej pokwitowanie~ , 

Aft. 152. § 1. Przedrnioty, mogĄce słu2yć do 
ustalenia istoty czynu lub dowyktyćia spfawćy, na .. 
leży, po dokonaniu oględzin i sporządzeniu dokład
nego opisu, albo do!ączyć dó akt sprawy, albo. óddać 
na przechowanie właśdCi~lowi lub Innej osóbie gód;. 
tlej zaufailia z obowiil,żkietn przedstawienia ich ha 
kaźde żądanie sądu i z zakazem ióh .zbycia lub 
przeksitałcenia. . ' 

, § 2. Dowody rzeczoWe należy ódp6Wiedhtó ża .. 
bezpieczyć i w miarę mozności opieczętow~Ć. 

, Att. 153. § 1. Je~eli ós oba, majqGa. U śiebie 
przedmioty śtanowiąće dowód przestępstwa, uzy
skane ptiez przestępstWo lub tilegająće kónfłskat;:ie t 
odmawia ich wydania, można zarządzić ich ódt!
branie. 

, § . 2. Jeteliprtedfnioty odebrał nie śędzia, to 
odbierający powinien niezwłocZnie L .-..rócić się do 
sądu o zatwicdzenie odebrania. 

Art. i54. § 1. jeieH osoba, ktbrej tidowbdńto
nOj że posiada u siebie przedmigty . 'Wymlenione 
wart. 153! odmowiła Ich wydania, a droęą rewi~ji 
nie można ich odnaleźć, to sąd może skazac tę d~obę 
na grzywnę do ' pięciuset złotych z zamianą; vi rade 
niefuożnośd ściCl,grii,ęCia, tla. areszt 00 awtich Łyt!gdni, 
w razie zaś poho\vnej óćliI1bWy -""'- na ~t21ywnę do ty .. 
siąca złotych z zamianą, w razie fiietfióinośd jeł 
ściągnięcia, na areszt do jednego miesiąca. 

§ 2, Niezaleitiie od pOWyzsliydl kar, sądmoze 
nnkażae niezwłoczne aresztowanie osoby, gdmawitt
jącej wydania, na czas nie pr2:ekratzający jednego 
miesiąca. Areszt uchyla się, jeżeli ,przedmioty wy .. 
dano, albo jeżeli sprawę w danej instańcji ukończono. 

§ 3. Przepisy niniejszego artyk\łłtt nIe IIUlją n .. 
stosowania do tego, kto bądź sam jest podejrzany 
o dane przestępstwo, bądź m()%~ ZWtJlilic Się ud SKła
dania żeżnań. 

Art. 155. § 1. Jeżeli urząd, od którego !lĄd lilA.
ządał dokumentu, odmawia wydania go, sqd może 
zwrócić się dg władzy naczelngj odMiłn.ago 1&l'ł;ąd~ 
piulstwowego opolet:~nie wydania dokumentu. 

§ 2. Wydania Wolno odrtiówic JedynIe wtedy, 
gdyby ujawnienie clókUrtieńtu wyrządziĆ miało po .. 
Wazną szkodę Państwu. 

Art. 156. § 1. Korespondencję i inne papiery, 
znalezione przy rewizji, mozna przeglądaĆ bez: zgody 
osoby, u której je znaleziono. 

§ 2. Jezeli U osoby niQPodejrzanoj (j popełniQfile 
przestępstwa (~tt. 142 § 2) d(jkunywa towb:ji niłł ilł" 
dzia i nie prokurator, a ~aćhodzł potrx~bA puejrllli 

nia takiej korespondencji lub papierów mimo sprze
ciwu tJsoby, u której jtl tfiGłlezioM, nalezy riia prze
glądając opieczętować je i przesłać do lJądu lub do 
prokuratora. Osoba, od której papi0ry odebrano, 
moze je opieczętować własną pieczęcią. ' 

. Art. 157. , Do obecności przy rozpi~cii!ęŁóW'anłil 
i pttcjl',zeriiu korespondencji i pl1pił!lrów wzywa się~ 
~ miarę możności, osobę; od którei je odtbrano. 
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, Arf. iŚ8. § t. Urzędy pdC'ztoWej tel~~htłiczne 
ł kolejowe są Qbowiątatle na ządanie sądu wydtiwM 
~ądowi lub prokuratorl:>wi korespondeńcję i przesyt
ki, wysyłane przez oskar-żonego , lub do niego adre
s:owilńe. 

§ 2. Na postanowieni~ sądu sIuty za2'ttlenie. 

Art. 159. W ' wypadkach niecierpła.,cyth zwło
,M" prokurator może , ządaćwstrzymatIia wydania 
wskazanych wart. 158ko.FesponE;lełióji i przesyłek a~ 
do czasu uzyskania polecenia sądu, 'nie dłużej jedna.k 
niż na trzy dni. 

, Art. 160. Jeźeli potrz,eha ,zatuymąnla kQte-
spondencji pocztowej lub telegraficznej albo , pueąy" 
łek koIejowych wyniknie w toku dochodzenia, nale
ty złożyć odpowiedni wniosek sądowi gtodikiemu, 
który po rozpoznaniu poszlak wydaje postanówieniei 

Art. 161. Korespondencję i przesyłki wydaje 
się tylko sądowi lub prókllratotdWi i, tylko s&d lub 
prokurator mają prawo je otwierać. Prżepi$ art. 157 
ma tu zastosowanie. ' 

, Art. 162. Przedmioty uzyskane za pomocą 
p'rzestępstwa, o ile nie są tiietbędne do ustalenia 
istoty przestępstwa albo do wykrycia sprawcy, zwra-
~a się pokrzywdzonemu. ' .. ' . , 

, Att. 163. § 1. Jeżeli zachodzi wątp1iwo'ś~ Cd 
.do osoby lub praw właściciala przGdmiotów gdebraJó 

!łYch od oskafzonego, oddaje się ,je ~ż do ciasii t{j~ 
strzygnięcia sądowego na przechowanie sądoWe lub 
osobie godnej zaufania" pod warunkami ptzewidzia .. 
nemi wart.. 152 § 1. 

, § 2. Przedmioty ulegające szybkiemu żepsuciu 
i zttiszczeniu sprzedaje się w tym wypadku ż prae~ 
~rgu publicznego przez zarząd gminny lub pt1lioję, 
a osiągnięte pieniądze ' składa się do sądu. 

KSIĘG ,A IV. 

Zapabłegt!iii~ ut!hylattlu śię od sądu. ' 

R o z d z i ał i. 
Tymczasowe aresztowanie.. 

Art. 164. § 1. Tymczasowe aresztowanie mo
te nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. 
" § ~. Na postanowienie w tym przedmioCie słu-
'iy zażalenie. ' , 

" , Art. 165. TyIp.czasowe aresztowariie móie na-
s.łąpić . wtedy tylko: , 

a) gdy zachodzi uzasadniona ohawa, ie oskar-
zony, b~dzie się ukrywał, albo , 
, h) gdy sprawa toczy się o , pt2estę"st'Wo1 za 
któr~ ustawa przepisuje karę p()zbawiMła wtjlftóśeł 
do jednego roku lub karę dęźszq, a tachodtł t.tiasad;o 
niona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał świad
li}~w dó fałszywych zeznan lub w ihny Sp,ÓS(% starał 
Slę o uslitiięćie doWodóW przestępstwa, albo ', 

~J ttdy dskatzóny ni~ tila "IN kraiu ani stałegO' 
miejsca pobytu, ani ókfl:iślonegó źródła uttzynia.fiiil, 
łuh gdy nie moZtia ustalic jegó tdisamości, albo ' 

d) gdy oskarzony jest ptz~stępci\ tiałogow1m, 
zawodowym lub recydyWistą, 

Att. ló6;§ L Sehwytanego ba goft:{cym ticzyn
k~ lub bezpośrednio potem w czasie pościgu, każdy 
ma ptawo żatrzymać ńąwet bez postanowienia, sądu; 
jeżeli zachodzi obawa ucieczki schwytanego lub je
żeli nie .możn;a ustalić jego tożsamości. 

§ 2~ Schwytanego nale2y natychmiast ' oddać, 
w ręce policji, prokuratora {ub sądu grodzkiego. ' 

, Ar~. 167. Prokuratorowi i po1iGji słuiy "w ,każ. 
dej chwili prawo tattzyrnania podejrzan~go, !!dy za
chodzą warunki niezbędne do wydania postanowie
nia o ,aresztowaniu, a zwłoka mogłaby spowodować 
ućieczkę 156detfzatiego luo z.atarCie śladdw prżestęp-
stwa. ' 

, Att. 168'. OMba, która zattzy1rta:ła pbdejrta
riegtJ, jest obówią:lliM spr6wttcliić gdtiatyćhiiiłast ao 
najbliższego sędziego śledćiegb lti6 sttdu gf(j(lzkiego, 
który przesłuchuje zatrzymanego i po zapoznaniu się 
z tebritn~tili poszlakańii bądź żariądza aresitowanie 
pedej r'zanegó', bąd~ wypusz~~a go fitł wolnó§e. 

Art. 169. Jdeli W dłUtu czt~fdtiestti ó§miti 
godzin od ehwili zatrżymania pr~ez władzę nie do
ręczono podejrzanemu odpisu postanowienia s4du 
o aresztowaniu, należy zatrzymanego wypusćić na 
wohi9ŚĆ. 

Aft. ,170. '§ 1. Ateśztó~aneg6 tYffićtM6'W'ó' Hli
leiy natychmiast wypuśdć na wóliiÓŚć, je2e1i ustaną 
przyczyny, dla któryćh ateszŁowafiie nąstąpiłó. 

§ 2. W tóku dochodienia .z1irz4dtenie wypti
śZdz~tda Ha wolność m()że wydać takż~ pr(jkurator .. 

• Art. 171. § 1. Aresztowanie podejrzanego mo-, 
i8 t rWali ,'W teku d9~hddt~niH najwyżej dwa miesią
CCiI N~l~ży ts tiwidocżnić Vi pgstatlGwieniu sądu . . , 

9 2, Na tiżasadóiony wniósek, sędzia śledczy 
lub §Ąd gro(il§łd tn()Z~ pt~lifdłużyt areszt jeś:&<.'izenai
wyżej o miesiąc. Dalszego przedłużenia udzildit rti4 
można. 

~tt; 172. § 1. Aresztowanie VI tóku śledztwa, 
łącznie z dochodzeniem, inoże trwaĆ najwyżej sześć 
miesięcy. 

§ 2. Dalszego przedłużenia aresztu sąd mote 
udzielić wtedy tylko: , 

a) gdy zachodzi konieczność dokonania czyn
, n<?ści śledczych poza granitami Polski, albo 
b) gdy ze względu na szczegóine ókoliczności 

sprawy sąd uzna, że śledztwa w terminie 
wskazanym w § 1 nie można było uko!1czyć, 

R ó z ci z i ii ł II; 
Kaucja i poręćzeaiei 

- , 

:Art. ł 13. Sąd moze ód areśztowania ośkarzó~ 
Jlego odstąpić tub już aresztowanego zwolnIĆ pod wa~ 
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runkiem złożenia kaucji lub , poręczenia . W określonej 
sumie pieniężnej, przy . której , wyznaczeniu sąd 
uwzględnia stopień zamożności oskarżonego i skła
dającego kaucję lub poręczyciela, wysokość wyrzą
dzonej szkody i grożącą hrę. 

Ań. 174. Zamiast. zażądania kaucji lub porę
czenia od wojskowego w służbie' czynnej, :.sąd może 
poprzestać na dozorze jego władzy przełożonej. 

Art. 175. Kaucję ' może złożyć " albo ' sam 
oskarżony, albo inna osoba. ' . 

. - Art. 176. Kaucję składać należy w gotOwiźnie 
lun wpapienich wartośCiowych, pn;yjmowanych za 
k~nicj.e (Jrzez urzędy skarbowe, . . 

. 'Art. 1.77. Wpis hipoteczny może zastąpić zło
ieńie gotowizny lub papierów wartościowych tylko 
wÓwczas, jeteli jednocześnie złożono .dowód, że wir
tość ' obciążanejY nieruchomości, po potrąceniu . hipo
tek mających pierwsżeństwo, dostatecznie zabezpie
cza , wyznaczoną sumę kaucji. 

Art.' 178. § L Poręczenie składać . m,Qże tylko 
osoba, mająca stałe zamieszkanie w kraju i przed", 
stawiajająca dostateczne dowody, że jej majątek 
wystarcza na pokrycie pqręczenia. . 

§ 2; ' Sąd' może nie przyjąć poręczenia, jeżeli 
osoba poręczyciela nie budzi zaufania. 

Art. 179. § L Składającego kaucję lub porę
czenie uprzedza się, że w, razie ucieczki o'skarżonego 
lub nieusprawiedliwionego jego niestawic,nnictwa na 
'wezwanie sądu, kaucja tl1egnie przepadkowi, aod po
ręczyciela . ściągnięta będzie ' suma ' pdręcz·~nią. . .. 

. § 2. Do składającego kaucję lub ' po.ręczenie 
mają zasŁosowanie przepisy art. 78 . . , . .. . . 

Art. 180. ' Z przyjęcia kaucji lub poręczęnia 
należy sporządzić protokuł, który pOdpisują składa
jący ora,z przyjmujący kaucję lub poręczenie. ,W pro
tokule tym zaznaczyć należy zachowanie' przepisu 
art. 179. 

. . . , 

. Art. 181.. § t.. O przepadku kaU:~ji.lub q ~cią
gnięciu . sumy poręczenia rozstrzyga: w toku ~ledz
twa ~ 'sędzia śledczy, w innych wypadb'ch :- . sąd. 
do którego właściwości spr;iwa należy. .' . 

§ ·2. Przed wyclaniem postanowienia należy oso
bę, która złożył,a kaucję lubporęczenier wezwać do 
złqżenia wyjaśrtień. 

§, 3, Na postanowienia w tym przedmiocie siu
ży zażalenie. 

Art. 182. Kwotę przepadłej kauc'ji lub SClą
gniętego poręczenia przelewa się do Skarbu Państwa, 
wszakże pokrzywdzony ma pierwszeństwo do zaspo
kojenia z tej kwoty roszczeń o odszkoaowanię za wy~ 
rządzoną przez przestępstwo krzywdę, o ile od
szkodowan.ia tego .nie może' uzyskać z mają~kuspr:ąw
ey lub osoby za jego czyn odp,owiedzialllej .• , 

, . Art. 183. . Osobę. która złożyła kaucję lub po~ 
ręczenie, zawiadamia się o terminach wyznaczonych 
do stawiennictwa oskarżoIlęgo. 

Art. 184. Sąd może ' nakaza'ć aresztowanie 
oskarżonego wypuszczonego na wolność za kaucją 
lub, poręczeniem, jeżeli wyjdą na jaw nowe okolicz-
ności wymagające aresztowania. . 

. . 
Art. ·185. §1. W, razie cofnięcia . kaucji luh 

poręczenia należy oskarżonego · niezwłocznie aresz-, 
tować. 

§ 2. Odpowied~ialność osoby, . która ~ofnęła 
kaucję lub poręczenie, 'ustaje dopiero z c'hwilą aresz
towania oskarZonego' albo 'złożenia nowej kaucji lub 
poręczenia. 

Art. ,186. § 1. Z ,chwilą aresztowania oskarżo
nego, umorzenia postępowania lub wydania wyroku 
uniewinniającego', poręczenie ustaje, a kaucję zwraca 
się osobie, któraią złożyła~ . 

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy kaucji lub poręcze
nia, co do których . już zapadło postan-owienie o ich 
przepadku lub ściągnięciu. 

R o z d z i a ł 111. 
Zakaz wydalania się, dozór policji. 

Art. 187.§ 1. Uznając potrzebę zastosowania 
środka zapobiegawczego, sąd , może zakazać oskarżo
nemu wydalania się ze stałego. miejsca zamieszkania, 
albo oddać go pod dozór . policji państwowej, . wójta 
lub sołtysa albo pod dozór innej władzy, która tego 
się podejmie, jeżeli środki te są w danym wypadku 
wystarcza j ące. 

§ 2. W razie ' zakażu wydal!tńia się, nie wolno 
oskarżonemu opuszczać stałego ilfireisca zamieszka
nia bez , zezwolenia sądu,a . w , toku dochodzenia ~ 
bez zezwolenia prokuratora. , ' , 

§ 3. Oddany pod dozór ma nadto obowiązek 
zgłaszania się do władzy dozorującej w odstępach 
czasu, określonych · w ' postanowieniu · sądu, który 
prócz tego zobowiązać może oskarżonego do innych 
ograniczeń jego 'swobody, uł.atwiających wykony
wanie dozoru. 

§ 4. Jeżeli osk.ariony.nie st.t'?suje się do zarzą
dzeń wydanych , na , zasadzie q:iłtiejszego artykułu, 
sąd władny jest .zastosować skuteczniejszy środek za
pobiegawczy. 

R o z d z i a ł IV. 

Listy gończe i żelazne. 

Art. 188. § 1. Jeżeli mieJsce pobytu oskarżo
nego jest nieznane, sąd z własnej inicjatywy lub na 
wniosek oskarżyciela zarządza - poszukiwanie oskar
żonego przez policj ę. 

§ 2. W toku dochodzenia prokuratorskiego za
rządzenia takie wydaje prokurator, a przy wykąna.., 
niu ~roku -, władza wykonywująca wyrok.. . 

, , A;t.189.§ 1. 'Jeżeli ' .oskarżony; względem 
którego zapadło postanowienie o ar~s~towani~j ~ry-: 
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wa się, sąd lub prokurator może . zarządzić rozcesłanie ' 
listów gończych. .' , 

'§ 2. Rozesłanie listów gończych za skazanym. 
który się ukrywa, zaJ;ządza władza wykonywująca 
wyrok. , " ' . . ' 

.Art. 190, W listach gończych wymienia się: 
a) władzę, ktÓra je rozsyła; , 
b) imię i nazwisko,a w miarę możności ~ do

kładny rysopis oskarżonego z dołączeniem 
jego podobizny; 

c) zarzucane mu przestępstwo; 
, ,d) ostatnie znane miejsce zamieszkania i gmi~ 

nę, do której oskarżony należy; 
e) postanowienie o aresztowaniu lub wyrok 

skazujący; 
. . f) wezwanie każdego, kto ' zna miej sce pobytu 

oskarżonego, do zawiadomienia o nim , naj
bliższej władzy sądowej lub policyjnej i do 
zatrzymania oskarżonego w miarę możno~ci. 

r ' j A,rt, 191. ' Sposób "rozpowszechniania listów 
gończych, wybór pism, w których mają byćogłoszo
ne, oraz miejscowości, w których mają być plakato- ' 
wane, zależy od uznania władzy, która rozsyła listy 
gończe. ' 

, ~. , . .- , ... : 

Art, 192. Jeżeli oskarżony przebywający za
~ranicą złoży oświadczeęie, że stawi się do sądu 
w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiada
nia z wolnej stopy. sąd apelacyjny moż,e mu wydać 
list. żelazny. 

Art. 193. List żelazny zapewnia oskarżonemu 
pozostawanie na wolności aż do zapadnięcia wyroku 
pierwszej , instancJi. .o ile oskaI:Żony: 

, a) stawi cSię r)W oznaczonym przez sąd terminie; 
b) nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu 

z obranego miejsca pobytu w kraju; 
c) nie będzie nakłaniał , 'świadków do fałszy

, wych ' , zeznań ' lub starał , się w ' inny sposób 
, usuwać dowodow przestępstwa. 

" \ 

, Art. 194. § 1 : Sąd może wydanie listu żelazne-
go uzależnić od złożenia kaucji lub poręczenia. 

, § 2. W takiinrazieniedotrzymanie warunków 
wym,ienionych ·w , a'tt. 193' pociąga ni~tylko areszto
wanie oskarżonego. lecz także przepadek kaucji lub 
ściągnięcie sumy poręczenia. ' 

KSl,ĘGA V. 

" , ' Przepisy porządkowe. 

R oz dz i a ł I. 
~ . .. ' 

DoręczalJie wezwań i -innych pism lilłdowych. 

Art.195. Wezwanie wysyłane ' przez sąd powin
no być opatrzone podpisem sędziego lub sekretarza, 
a wysyłane prźezprokuratora - podpisem :ptokura
tora lub sekretarza. '" ,"';; c 
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Art. 196. " W wezwaniu należy wskazać: 
a) imię. nazwisko i adres wezwanego; 
bl w jakim charakterze i 'w jakiej sprawie się 

go wzywaj , 
c) miejsce. dzień i godzinę stawiennictwaj ' , 
d) nazwę i dokładny adres wzywającego sądu 

lub urzędu prokuratorskiego; , , 
e) skutki niestawiennictwa. . 

Art. 197. Pisma sądowe doręcza się pocztą 
w listach poleconych z pokwitowaniem zwrotnem lub 
przez woźnych sądowych. r 

Art •. 198. Pisma adresowane do miejscowości. 
w których niema urzędu pocztowego, ani nie j es! zor~ 
ganizowane stałe doręczanie korespondencji poleco~ 
nej, doręcza się za pośrednictwem władz gminnych . 

" Art',' 199. ' Policja państwowa doręcza ' pisma 
sądowe. jeżeli doręczeńie' pozostaje w zWiąŻku 
z cżynnością, poleconą policji przez sąd lub proku~ 
ratora. ' 

Art. 200. YI./ ezwania 'i inne pisma sądowe prze
syła się dla doręczenia wojskowym w służbie czyn
nej i~h bezpośredniemu dowództwu. 

, Art. 201. O wezwaniu osoby, będącej' w służbie 
kólei albo żeglugi wodnej lub powietrznej,zawiada':' 
mia się jednocześnie bezpośrednią zwierzchność oso · 
by wezwanej. , ' , ' 

i ' Ar,t. 202, Pisma sądowe doręcza się adresa~ 
tom, w miarę możności, do rąk własnych. 

Art. "203, '§ 1. Jeżeli z powodu nieobecnoscl 
adresata n~e można doręczyć mu pisma do rąk wła
snych. doręcza się je dorosłemu domownikowi. a w je
go braku - sąsiadowi lub dozorcy domu. 

§ 2. Jeżeli się nikt nie znajdzie, ktoby pism~ 
chciał przyjąć. zostawia się je w miejscowym urzę
dzie gminnym. 

· § 3. · W obu powyższych wypadkach przybi i a 
się na drzwiach adresata zawiadomienie, k~mupis~o 
doręczono. ' " . 

~' 'Arl.204. 'Jeżeli strona, której doręczono we
zwanie na rozprawę główną, zmieniła następnie miej
sce zamieszkania i nie zawiadomiła o tern sądu, ' tó 
wezwania i inne pisma sądowe. wysłane jej pod ostat
nim znanym adresem, uwai;a się 'za doręczone. ' 

. ' , 'Art. 205. § 1. Odbierający pismo stwierdza 
jego doręczenie podpisem własnqręcznym ze wskaza
niem daty doręczenia, jeżeli zaś jest niepiśmienny lub 
odmawia podpisu, to doręczający sam Olimaeza ' datę 
doręczenia oraz przyczynę braku podpisu. 

§ 2. Dowód doręczenia przesyła się władzy wy-
syłającej pismo. , ".,',' '. ' , ',; 

,Art. 206. Jeśli ' ze względu na brak czasu luB 
ż innych , przyczyn doręczenie wezwania w sposób. 
przewidziany w niniejszym kodeksie, byłoby szcze
~ólnie utrudnione, świadków lub , biegłych można 



... 
wzywać telegf!l.fic~nję, łęJ~m1~ęlZn~ę 14b w i~ny sp o: 
sób! naj oąpowiędnięj s?:y . ~~ -wzgl~.dlJ. ąa ,ęk~h,'1znOścl. 

Art. 207. Niestawiennictwo ł)s9bw~zwanych 
w my.śl art, 2D6 -P-Qciągą zasobil ' lJsJ,ąW9We skutki 
ni~stawiennictwa o tyte tylko, o nę slł:4 nie będzie 
miał wątpliwości. że we~wą!lie d,9$z.;łp z~wczasu 90 

wiadomości wezwanę2.,Q. 

Art. 208. § 1. Osoba, mającą. pr~ymusowo 
sprowadzić wezwanego do sądu, oka2;uje w~zwan.emt1 
nakaz dostawienia i wzywa go, liby- się z nią u4ął 
na miej sce wskazane w nakazie. 

§ 2. W nakazie dostawięnia nale~y w-yęięnić 
~zczęgóły wskazane wa~t. 196. 

f " Art. 209.' W razie oporu, sprowadzający ma 
prawo U,?yć, s~~y, a w Jlliąr~ PQt~zeby zwraca s~ o 1?0-
XUQ9 do p~ihcH, a n~wet do OS09 pryw~tnych,k~Qre 
;zged.zą si~ udzieH<; pomocy. 

R ~)l; d z ia ł lI, 
Przeglądanie akt iotł'Zymywawe o.dpis6w. 

r- "'" :Art. 219. § 1. Strony oraz ich obrońcy, pełno
mQ~mi~y i ustawowi przędstawiciele fI!.{lją prawo 
W l{.apcęlarji sądu przegiądą~ aktą ~prawY j rob~~ 
Z nich odpisy oraz otrzymywa~ z akt uWierzyŁelnigRe 
pdpisy protokułów i orzeczeń. 

§ 2. Pozatem, w razie uzasadnionej potrzeby 
odpisy z akt s-prawy można otrzymywać tylko za 
zezwoleniem przewodnic:?:ą~go lub sądq, PO 1J~oti.c~ .. 
niu zaś postępowania - także za zezwolenięm kie~ 
rownika s~du. . 

Art. 2U. W ~okll 'dochodzenia ze!Zwo~nie 
stronom i ich obrońcom lub pełnomocnikoml'lą pł'ze~ 
glądąnię akt i robienie . odpisów oraz otrzymywanie 
odpisów uwierzytelnionych zależy od prokuratora, 
a 'w toku śledztwa - od sędziego śledczego. 

Art. 212. Nie można odmówić przejrz.el'lią akt 
oskarżonemu lub jego obrońcy po wniesieniu aktu 
oskarżenia. 

·Art. 213, Prokq.rator ma praWI> pr~~g:lą9§.ł 
akta w każdym q;a~ie, ~awet jeżeli nie fe.sl stronił 
wdanęj ~prawie, oraz żądać przęst~ntą ffl4 akt, o ile 
~o nie. tamuje biegu postępowania. 

Art. 214. Przesłanie akt innym wł!l+lroIP.; 
prócz~"dowYch .i prokuratorskich, zależy od llzna.nja. 
sądu. Po llkońc~eniu postępowclni;t przesłanie łl.kt 
może zarządzić także kięrownik sądu, 

Art. 215. § 1, Oskarżony ma prawo otrzymać 
jeden odpis każde1!O postanowienia i wyroku ' bez
płatnie. 

. §2. VI innych wypadkąch iądający odpis~ 
wnosi ' opłatę podług taksy ustahmej prię~ Mini~trł!. 
Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. 
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R Q z d i a l lII. 

Terminy. 

Art. 216. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, 
od którego ustawa liczy ~any termin. 

4Ft. 21'1. J(on~c termi~u., ~tóry.bY mi~l upły
nąć w niedzielę lub inny dzień tlstawowo uznany za 
~więtoP9Wsz~chlle, pr~ypada na następny d~ień po
WSg~~j .. 

Art. 218. Termin uważa się zą zachowany, je
~~lj pq:e,Q. jegO upływem naąat).o pi!l1J.1p w pplskim 
urzędzie p09_z10wym l.~b telegraficznym. 

Art. 219. § 1. Zawite są tylko terminy, które 
1"lS~ą wa wyraźnie za t1,l.~ie uznaj e. . 

§~. C?:YJ).n9,~~, spęłpi.ol1a po upływie terminu 
~\Vitego, il'lst njęwą.~ij1,l.. . ' .. 

Art. 220. § 1. Termin do zazaleń i sprzeclwów 
wy:Qosi siedem dni i jest zawity. 

§ 2 . . Z.ażalenią. . na nie~łps?:ne aresztowanie mQ~:
~~ PQd~wać w każdem sta.djum spr~wy, niezależnię 
P4 :ią~ichkohyjęk terp:linQw. .--

Art. 221. Termin do zażalenia liczy się od da
ty WYAania postanowienia, a jeśli ustawa nakazuje 
don;częnię 9dpi,s~ postanowienia - 'od daty don~-
~.z~nial ' 

Art. 222. Termin do sprzeCiwu liczy się od dą.
ty doręczenia odpisu wyroku zaocznego lub aktu 
oskadenią: 

Art. 223. TerIPin do zapowiedzenia apelacji 
lub kasac; i wynosi trzy dni, liczy · się od datyoglo.-
szenia .orzeczenia i jest zawity. . . 

Ar~. 224. T.eJmin do wywodu apelacji lub ka
~Mjj wyl'lo§i siedem dni, liczy się od daty doręczenia 
.Q(jpi~u. Qr~eczenijl, z }.1zą.sadnieniem i jest zawity. . 

Art. 225. § 1. Jeżeli uchybienie terminu zawi
tego n-asŁąpiło z przyczyn od strony. niezależnych, 
strona 'IN siedmiodniowym termin~ zawitym od -da.Ły 
Q,stMia. P,.Zę~Złc9dy mo_że zgłosić do sądu, w którym 
spra.wa się tQęzy, wnjosek o przywrócenie terminlJ,. 
.. .§ 2. Jednocześnie należy dopełnić czynności, 

która miała być w terminie Wykonańa. 

Art. 226. § 1. O przywróceniu terminu doty· 
czącego środka odwoławczego rozs trzyga ostatecznie 
na posiedzęniu niejawnem sąd odwoławczy. 

§ 2. W innych wypadkąch o przywrÓceniu ter-. 
minu rozstrzyga sąd, do którego wniosek zgłoszono. 

§ 3, N a postanowienie odmowne sądu pierwszejJ 
instancji służy zażalenie. 

Art. 227. Wniosek o przywrócenie terminu nie 
w~tr~ymuje wykonaniil zaskarżonego orzęczenia, lecz 
są4, który wydał or~eczep.ie, lub sąd odwoławczy, 
męię W$tr~ymać wykonanie. Odmowa wstr%yIl,ll;lni~ 
nie wymaga uzasadnienia. · 
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E. oz d dął IV. 

Protokuły. 

Art. 228. ~ pr~ebiegu czynności s<\dowych spi
suje się protokuły. W szczególności spisania proto
kulu wymaga: 

a) przesłuchanie sądowe oskarżonego, świadka 
lub biegłego w toku śledztwa lub docho
dzenia; 

b) rewizja i odebranie rzęczy; 
cJ oględziny sądowe; . 
d) otwarcie roków przysięgłych; 
e) rozprawa sądowa. 

Al't~229. Z przebiegu rozprawy w Sfidzie Naj
wyi~zym tudzież z przebiegu posiedzenia niejawnego . 
we wszystkich Eądach może być sporządzony wspól. 
ny protokuł dla wszystkich spraw w tymże dniu rOl

po~ngiwanych. Odpisy zawartych w t.akim protokule 
postanowień załącza się do akt danąj sprawy. 

Art. 230. Protokuł sporządza .się również, i e
. uli strona zgłasza ustnie wniosek nię wymagający 
PQdpi~1J. adwokata, a w szczególności ~ . \v ' razie 
zgłosz~nia aktu oskarżenia w sądzie grodzkim, sprze- . 
ciwu przeciw wyrokowi zaocznemu,_ zapowiedzenia 
lub wywocluśrodka. odwoławcz~go, wl!ioskll O przy
wrócenie termi1łu lub wsk~zania dowodów. 

Art. 231. § 1. Spisać proŁokuł może: 
a) sędzia, który nie wylwnywa cz·ynnośd pro· 

tokułowam~j ; 
hl aplikąnt sądowy; 
c) urzędnik sekretarjatu sądowego. 
§ 2. W razie odbywania czynności poza · siedzi-

6ą sądu, sędzia, w braku osób wymienionych w § l. 
może powołać w charakterze protokulanią każdą 
osobę willrogodn'ą, po ' odebraniu od niej przysięgi, że 
lumiennie wykona obowiązki protokulanta. Art. 111 
§ 2 i 3. t 12, 113 § 1 i 3 i art. 133 mają odpowiednie 
z~tosowaoie, 

4ft. 232. Do proŁokula.nta mają odpowiednie 
lastosowanie art. 39 - 43, a wszelkie wątpliwości 
i spory rozstrzyga o'statecznie właściwy sędzia. 

Art. 233. Do protokułu czynności sądowęI 
:wciąga się; 

.. 

,,. 

al dokładne oznaczenie miejsca i czasu . doko
nane; czynności; 

hl imiona i nazwiska osób biorących W niej 
udział; . 

~} przebieg całej czynności; 
d) wnioski i oświadczenia stron: 
e) ?apadłe postanowienia i zarz~dzE:nia. 

r 

Art. 234. Zeznania i ośw iadczenia osoby prze
słuchiwanej wciąga się do protokułu z możliwą do
kładnością. 

Art, 235. Osoby , biorące udział w czynności 
lJ]ogą żądać Wyiągnięcia do protokułu wszystkiego, co 
potyczy ich praw lub interesów, . '. ," . 

. . Ąrt. ?~6. ProŁokuł st~nowi wyłączny do~ód 
zachowania form ' postępowania, chyba · że udowod~ 
niono świadomy faIsz. : 

" Art; 23'1. § 1. Protokuł otwarcia roków pr~y~ 
sięgłych, rozprawy sądowej oraz posiedz!omia niejcaw~ 
nego podpisują przewodniczący i protc,>kulaqt. . . 

§ 2 ~ ' Każdy inny protokuł podpisują w&2;y§tkt~ 
o~oby biorąc~ udział w da11ęj c~ypnoŚći. Przed 
podpisaniem protokulu należy go odczytać i Z~Z!lą· 
f;ZYĆ- to w prptokuh~. ' 

. § '3. Osoba m;ljąca podpis,a~ proio/!t,lłmo;ie 
zgłosic zarzuty co do jego treści. Zarzuty tikie w~i~-;'; 
ga się do profokułu. 

Art. 238. Wszelkiego rodzaju popr~wki FJJzu.r 
pełnienia należy umieścić w końcu proiokułu przed 
podpisaniem lub w osobno podpisanymdQPislnł. 

. Art. 239, § 1. Dopóki sąd, w którym prętokyl 
ro~prawy sporządzono, nie przesłą.ł akt do wyższe~ 
instancji, strony mają praw() Żąd;lĆ sprostowaQu\ 
protokułu, wskazując na nieścisłości lub QPuszczeni!i • 

§ 2. Jeżeli przewodnicząGY i protokuhmt prgy-· 
chylą się. do żądania strony, to przewódnic;zący za
rządza sprostowanie protokułu; w przeFiwnyro razie 
zasięga zdania sędziów, którzy brali u4;?:iał :W l'9~~ 
prawie, . . ~ ~ 

§3. W razie różnicy zdań zij.łącza się do pr()1 
lokułuwszystkie zdania odrębne. ' ~ .. 

} / 
.c. 

K S I Ę G A VI. ' 

Postępowanie przygotowawcze. 

Rozdział t : 
Dochodzeni.e. 

Art. 240. Każdy ma prawo, a . ka;i:dy ur7,:ąd 
w zakreRie swego działania ma obowią~ek, dowie
dziawszy si.ę o popełnieniu przestępstwa ścigąnego 
z urzędu, za\viadomićo ' tern piokuratora~ ' policję, 
wójta ·lub sołtysa. . .. 

Art. 241. § 1. Policja, dowiedziawsży się l) pr;?:ę~ 
stępstwie ściganem z urzędu, przedsiębierze wszystko 
co potrz~ba, aby zabezpieczyć jego ślady i dowody, 
oraz zawiadamia natychmiast właściwego oskarży
ciela publicznego o przestępstwie i o przedsięwzię· 
tych czynnośc iach; zawiadomienie prokuratora o 
prz.estępstwie należącem do właściwości sądów grodz-. 
kich nie jest, bez osobnego polecenia, koniec~ne. . 

§ 2. Jeżeli o . przestępstwie ściganem z urzędu 
dowie się wójt lub sołtys - ' zawiadomi natychmiast 
policję, a do czasu jej przybycia - przedsiębierze 
wszystko co potrzeba, aby zabezpieczyć ślady i Q..o,", 
wody. 

. Art. 242. Skoro oskarżyciel publiczny ot~zy~a 
;?:awiadorriienie lub w inny sposób aowie się (, popeł. 
nieniu . przestępstwa ściganego z urzędu, przeprowa..~ 
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(łza w miarę potrzeby dochodzenie bezpośrednio lub 
za pośrednictwem policji. ' 

, Art. 243. § 1. Dochodz'enie -ma na celu wy ja. 
snienie, czy istotnie p'opełniono przestępstwo, kogo 
można o nie podejrzewać i czy jest dostateczna pod. 
stawa; by o~karżyciel mógł żądać wszczęcia postę· 
powania sądowego. 

' §2, Dochodzenie polega na rozpytywaniu P04 
dejrzanych i osób, które mogą coś wiedzieć o prze,. 
stępstwie lub jego sprawcy, na zbieraniu niezbędnych 
informacyj co do osoby podejrzanego, dokonywaniu 
wywiadów i innych czynności wynikających z istoty 
'dochodzenia. 

§ 3. Z przebiegu czynności przedsiębranych 
W toku dochodzenia sporządza się zapiski. 

,Art. , 244. , § 1. Prokurator i policja', państwo
wamająprawo wzywać osoby do stawienia się 
z oznajmieniem skutków przewidzianych wart. 117. 

_ § 2. Grzywnę za niestawiennictwo orzeka sę
dzia ' śledczy lub sąd grodzki na wniosek prokura· 
tora lńb policji państwowej . Sprowadzenie niesta,-, 
wającego może zarządzić także prokurator. 

, ! 

Art. 245. ' § 1. Jeżeli oskarżyciel publiczny 
uzna; że okoliczności przytoczone w zawiadomieniu 
lub wyniki dochodzenia dają dostateczną podstawę 
'do wszczęcia postępowania sądowego, to składa wnio· 
sek o przeprowadzenie śledztwa lub wnosi akt oskar· 
ienia. 

§ 2. Do wniosku o przeprowadzenie śledztwa 
~ołącza się zapiski , dochodzenia. 

Art. 246. § L Jeżeli oskarżyciel publiczny 
uzna, że okoliczności przytoczone w zawiildemienhl 
nie zawierają podstawy do dalszego dochodzenia, 
lub że wyniki dochodzenia ;nie , dają podstawy do 

,Wsz9zęcia postępowania sądowego, to umarza do· 
chodzenie. 

§ 2. O umorzeniu dochodzenia zawiadamia się: 
aj pokrzywdzonego - stosownie do art. 70; 
b) osobę, którą sąd przesłuchał jako podejrza-

ną lub co do której wydano nakaz aresztowania. 

Art 247. Oskarżyciel publiczny" nie będący 
prokuratorem, sam dochodzenia nie umarza, lecz 
przesyła je w tym celu stosownie do właściwości są· 
dowi grodzkIemu lub prokuratorowi. ' 

'(' .Art. 248. § 1. W razie umorzenia dochodzenia, 
sąd grodzki lub prokurator zarządza co potrzeba ', 
w przedmiocie dowodów rzeczowych. " ' 

§ 2. Na te zarządzenia służy zażalenie do sądu 
okręgowego. 

Art. 249. Dochodzenie umorzone może być na 
nowo podjęte w razie ujawnienia nowych okoliczno
ści. Je'dmikże i w tym wypadku łączny czas pozba. 
wienia podej rzanego wolności nie może przekraczać 
okresów wskazanych w ar t. 171. 

Art. 250. § 1. , W sprawach o przestępstwa 
Z oskarżenia prywatnego policja na żądanie oskar. 

ż,yciela przyjmuje jego skargę i w razie potrzeby ,za-, 
bezpiecza dowody, potzem kieruje sprawę ,do właści~ ; 
wego sądu. 

§ 2. ,Sąd, jeżeli uzna to za niezbędn.e, , poleca. 
policji przeprowadzenie dochodzenia. ,, >, 

R oz d z i a ł II. 
Czynności sądowe w toku dochodzenia. 

Art. 251. Jeżeli wtoku 'dochodzenia zachodzi 
potrzeba: 
, a) przesłuchania podejrzanego; " 

b) przedsięwzięcia c~ynności ustalającej' ślady ' 
przestępstwa, a należy przypuszczać, że ną 
rozprawie głównęj bez , odczytania protoku;'" : 
łu tej czynności ślady nie dałyby się, odtwo-:, 
rzyć ; , 

c) przesłuchania pod przysięgą, Świadka, które·, 
go zeznanie , ma doniosłe znaczenie, a za· '", 
chodzi obawa, że świadek nie będzie mógł , 
się stawić na rozprawę główną; 

d) przesłuchania pod przysięgą świadka, któ" c 
rego zeznanie ma ' doniosłe znaczenie, a za
chodzi obawa, że świadek bez przysięgi nie 
powie .prawdy; , 

ej zbadania stanu umysłowego podejrzanego: 
to sędzia sledczy lub sąd grodzki. na 'wniosek prowa .. , " 
dzącego dochodzenie dokonywa tych czynności. 

Art. 252. W razie potrzeby sędzia śledczy lub' 
sąd grodzki dokonywa czynności wskazanych . 
wart. 251 także na żądanie pokrzywdzonego lub po~ : 
dejrzanego, a w wypadkach niecierpiących zwło- " 
ki ---. z urzędu. 

, Art. 253. § 1. O terminie czynności sądowyc;h. 
dokonywanych w toku dochodzenia, sąd zawiadamia 
w miarę możności oskarżyciela oraz podejrzanego lub' 
jego obrońcę. Podejrzanego aresztowanego sprowa .. 
dza się tylko wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne. 

§ 2. Strony, o ,ile się stawią, mają prawo być 
obecne przy tych czynnościach i zadawać pytania 
świadkom i biegłym. Niestawiennictwo śtron nie 
wstrzymuje czynności. 

§ 3. Jeżeli niezawiaJomiono strony zawczasu 
o terminie czynności sądowej " należy zawiadomić , 
o jej dokonaniu, . 

-§ 4. Sąd przesyła akta dokonanych czynności 
prokuratorowi, jeżeli sprawa należy do właściwości 
sądu okręgowego lub sądu przysięgłych, albo jeśli 
prokurator tego żąda, w innych zaś wypadkach -
właściwemu sądowi grodzkiemu. _-

Art. 254. Jeżeli sędziego niema na miejscu, ' 
a zwłoka groziłaby zanikiem śladów lub dowodów 
przestępstwa, to prokurator albo policja- panstwowar 
dokonywa w zastępstwie ' sędziego czynności wska .. , ' 
zanych wart. 251 lit. b), c). 

Art. 255. § 1. W wypadku, przewidzianym 
wart. 254, mają odpowiednie zastosowanie prz~pi~ 
sy przewidziane dla czynności sądowy~h. _ . ' 
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. . . § 2:. Z przebiegu czynności sporządza się pro
tokuł, w którym się. zaznacza, dlaczego wykonano 
je w zastępstwie sędziego. 

Art. 256.§ 1. W wypadkach art. 254 i 255, ' za
c::howując przy sporządzaniu protokułów przepisy 
przewidziane dla protokułów sądowych, można jako 
pr~tokulanta przybrać urzędnika sekretarjatu pro
kuratorskiego lub funkcjonarjusza policji państwo
wej. 

§ 2. Jeżeli protokulanta nie przybrano, powo
łuje się do obecności dwuch pełnoletnich okolicz
nych mieszkańców nieskazitelnej opinji, umiejących 
czytać i pisać, którzy podpisem . stwierdzają zgod
ność protokułuz przebiegiem czynności. O tym obo
wiązku należy ich uprzedzić. Nieusprawiedliwiona 
ódmowa udziału w czynności ulega karze grzywny, 
jak nies~awiennictwo świadka (art. 117). 

Art. 257. CzynnośCi dokonane w myśl art. 254 
I 255 mają moc 'Czynności sądowych, a protokuły 
sporządzone z zachowaniem przepisów' art. 256 -
inoc protokułów sądowych. 

R o z d z i,a ł III.: 

śledztwo. 

Art. 258. § 1. śledztwo' prowad:z;i bądź sędzia 
~ledczy, któremu dana sprawa przypadnie w drodze 
przyjętego w sądzie okręgowym podziału czynności, 
bądź na wniosek prokuratora sędzia, którego prezes 
sądu okręgowego wyznaczy dla danej sprawy. 

§ 2. Prowadzenie śledztwa poza siedzibą sądu 
okręgowe.go, prezes sądu okręgow.ego może na wnio
sek prokuratora zlecić sądowi grodzki~mu. 

§ 3. Sąd, apelacyjny może na wniosek prokura
tora apelacyjnego zlecić prowadzenie .śledztwa sę
dziemu śledczemu do spraw wyjątkowego znaczenia. 

§ 4. S~d Najwyższy na wniosek Naczelnego 
Prokuratora może qo przeprowadzenia danej spra
W,y wyznaczyć jedne'go z pośród sędziów śledczych 
do spraw wyjątkowego zna~zenia, czynnych w są-
dach apelacyjnych. '. 

Art. 259. § 1. śledztwo prowadzi się tylko 
YI sprawach należących do właściwości sądu przy-
sięgłych lub sądu okręgowego. . 

§ 2. Zadaniem śledztwa jest: 
a) wszechstronne wyjaśnienie okoliczności 

sprawy celem ustalenia, czy należy przeprowadzić 
rozprawę główną, czy też umorzyć ' postępowanie 
sądowe; .. 
. b) utrwalenie dla sądu wyrokującegodowo-
(łów, które inaczej mogłyby zaginąć. 

\ 

' Art. 260. śledztwo jest konieczne: 
a) w sprawach o zbrodnie, należących do wła

~ciwości sądów pr'zysięgłych; 
b) w sprawach popieranych przez oskarżyciela 

posiłkowego. 

Art. 261. Winnych sprawach niż W'ymienione 
~ art. 260, śledztwo prowadzi się .. / . 

a) na wniosek prokuratora, jeżeli tego wyma~ 
gają zawiłe okoliczności sprawy; 

b) na wniosek oskarżonego, jeżeli sędzia śled
cZY,uzna to za potrzebne. 

Art. 262. Jeżeli sędzia śledczy nie zgadza się 
z wnioskiem prokuratora o wszczęcie śledztwa, to 
przedstawia sprawę sądowi okręgowemu . do roz
strzygnięcia, przedsiębierze jednak czynności nie
cierpiące zwłoki. 

Art. 263. W przedmiocie wniosku oskarżone
go . o wszczęcie śledztwa sędzia ś1.edczy wydaje po
stanowienie, ' mocą którego bądź oddala wniosek, 
bądź wszczyna śledztwo. Odpis postanowienia prze-
syła się oskarżycielowi i oskarżonemu. . 

Art. 264. Na pośtanowieniasędziego śledcze~ 
go i sądu okręgowego w przedmiocie wszczęcia 
śledztwa służy zażalenie. ' 

Art. 265. Oskarżonego, dostawionego do sę
dziego śledczego, sędzia jest obowiązany natych
miast przesłuchać i najdalej w ciągu dwudziestu czte
rech godzin od chwili dostawienia wyaać pos,Łano
wie nie o jego aresztowaniu lUD wypuszczeniu na 
wolność. 

Art. ~66. § 1. Sędzia śledczy przedsiębierze 
wszelkie czynności z własnej inicjatywy, lecz strony 
mają prawo składania mu wniosków. 

- § 2. Wniosek prokuratora o uchylenie lub zła
godzenie środka zapobiegawczego. jest dla sędziego 
śledczego wiążący. 

§ 3. Sędzia śledczy nie może pozostawić bez 
uwzględnienia prawnych wniosków prokur~tóra. 

§ 4. Na postanowienie oddalające wniosek słu- _ 
ty zaża,lenie. 

Art. 267. Jeżeli' w toku śledztwa ujawni się 
przestępstwo nieobjęte wnioskiem o wszczęcie 
śledztwa, sędzia śledczy zawiadamia o temprokura
tora i przedsiębierze niezbędne czynności. 

Art. 268. § 1. Prokurator ma prawo być ob~c .. 
ny przy wszystkich czynnościach śledczych . . Dopu
szczenie obecności innych stron zależy od uznania 
sędziego śledczego. 

§ 2. Przepisy art. 253 § 1, 2 i 3 mają odpowied. 
nie zastosowanie, jeżeli sędzia śledczy dokonywa ' 
czynności, której według wszelkiego prawdopodo
bieństwa nie będzie można powtórzyć na rozprawie 
głównej. 

Art. 269. Jeżeli zachódzi potrzeba dokonania 
czynności śledczej poza okręgiem sądu lubprzesłu
chania osoby przebywającej w innym okręgu, sędzia 
śledczy zwraca się o to do miejscowego sędziego 
śledczego lub sądu grodzkiego. . 

Art. 270. JiCŻeli okoliczności sprawy tego wy
magają, sędzia śledczy może wzywać do siebie osoby 
przebywające w innym okręgu oraz dokonywaQ 
czynności i poza swoim okręgiem. 
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Art. Z71. § . 1. Uznawszy, ie niema wicloków, 
aby dalsze prowadzenie śl~d4twa mogło closta rcz;ye 
podstąwy do rozprawy głównej, sędzia śledczy za
wiadamia o tern oskarżyciela. 

§ 2. W sprawie popieranej przez prokuratora 
sędzia ślędczy jędnoc:z;eśnie z ząwią.domieniem prze., 
~yłalJlu ąkta. 

Art. 272. § L Sędzia &lędczy qrnarza $ledztwo : 
. al feżeli oskarżyciel posiłkowy lub prywatny 
tego zażąda lub na to się 'zgadza; , 

hl jdeli prQkurator tęgo :z;ążąda lub ną to s ię 
~g~d~ą; a w sprąwif!' ni~ma pokr~YVldzone~~o j 

- ~) jeż~H,' po ' złptęniu przez prokurafQnl. wnio-
~ku Q JlJUQr:z;ęnie $led?;twa lub po wyrażeniu przezeń 
zgody na umQrl:en~ę, P9krzywc:!;;:ony w termmie za .. 
witym tygodniowym od zawiad~miCnia nie , złoży za 
P9$rl;:dnjctw~m 'sęcl;dęgo śh~dczego wniosku o· przy
ż:Q~pię mu praw oskarży«;: iela posiłkowego W my~l 
art. 70j . 

d) jeżeli oskarżyciel prywatny, stosownie do 
~rt, 277, w t~nninie ?:awitym clwutygodnibwym, 
wzglęqnie tygodniowym, od ząwiad@mienfa go o pt> .. 
~tąrHłwhmlu sędziego śledc zego, wydanem Vi my~l 
~rt, ~71, nie wniesie .;a po~r~clnictwęm sędzięgo ślęd~ 
~zegQ 'a.ldu 05kłjtrżenia lup Jlję zloiy wpigsk'l.l O' !iliU" 
pełnienie śledztwa. 

§ 2. O umorzeniu śledztwa sędzia śledczy za-
whHlg.mbl ~~kt.ir~Qf:H.~gQ. ' .' ,..' 

Art. 273. Umarl:ając śledztwo, sędzia ślędczy 
wydąję PQstanowienie co Po dowodów p;ęc~()wych. 

Art. 274. Uznawszy, że śled?:twQ Qo~tarqyło 
;u1; PQd~t(l.wy do ro~priiWY głównej, ~ędzia śledczy 
raz je§zc:z;e pr~ęsłuchuję oskąrionego i zaznaja,mia go 
z treśdą zeóranych dowodów, poczęm dopiero, . jeżeli 

- wobec wyjf-śnień oskarżonego nie zajdzię ' potrZebą 
uzupełnie,nia śledztwa, wydaje postanovvienie, mocą 
któn~go ~amyka śledztwo. . . 

Art. 27f$. O zaJllknięciu śledztwa sęd~!ą §ied .. 
czy zawiad~mia n!ezwłocznie oskarżyciela, J'r~y-
czem prokuratoroWl przesyła akta śledztwa. '-. 

Art, 276. Na czynności Sęd2;ięgo śledczeg9sły .. 
t,y ~aialenie 6sQborn, ~tórych prawa zostały pl';z;ę~ 
te czynności obrażone. 

Art. 277. § 1. Prokurator jest obowiązany 
w ciągu dw",ch tygodni od .daty , otrzym~m,i{i. akt 
ąlęl:lztwa, !3tpsownie do art, 2'71 § 2 lub ad. ~74, pądt 
złqty~ sądowi akt oskarżenia, bądź przesłAć sęd,f:j~, 
~m ~1~dt;:zem1,l wniosek <> umorzenie Iug 1J?:pp"ełnieąję 

c,,-y · sięję ód dnia uwiadomienia ich () za.mkn.ięciu 
ślędztwą. 

Art. 279. Akt oskarżenia powinien zawierać: 
. a) imię, nązwi!iko t;llJkarżonego ora~ lnne iZCze .. 

~óły nie ;!:będne do u~talęnia jego totsamości; . 
b) dokładne określenie ~arzuGanego C~Vn1~ ze 

wskazaniem czasu,lP-ięjsca i in~yc:;h ' ()koUc~nQ$ci le .. 
go popełnienia; 

c) wskazanie przepisu w;tąwy ~arpęjł pod kt<),; 
ry zar;1:lJ,cany czyn podp~da; . 

d) wskazanie sądu, przeą którym mit §ię pdhy~ 
rozprawa główną; ' . 

ę) uz'asąqnien,iEl osk/:lr~ęnią. 

Art. 280. W sEl:d~ie grodzkim Wy/il~rcza. je~e~ 
li akt. oskarżęnia zgwh:~ra. gj1;nac~eni~ OSQby Q~kIU'~f}a 
nego l zarzucanegó mu czynu. . . 

- A.d, 281. § 1. OQ aktll oąkąrżęnfa d,~l~~z,., ei!ł 
wykaz osób, którYQh we:?:wąnia Q:ilH!'r~Ycięl :i:~~, ze 
wskazaniem ich adresów, ora2; w$kazJlj~ się iime .do,
wody, których przeprówadzenię na rozprawie głów
nej 'oskarżyciel uważa za niezbędne. 

§ 2. W raz z ąktenl o~l~aiienia przesyła się są" 
dowi akta ' śledztwa lub dochodzenia oraz inne za
łączniki sprawy. 

Art, 282, ' J~żeli oikai'~yciel tlpatruje potrzebę 
2;ą,s.tosowania. względem oskarżonego środ~ą ~ąpę .. 
bicgawo~ęgo a.lbo zmiany ~i'odh iu~ Zą&toIiOWĄQ,go" 
to wpioije.k sw6j W tym pr:ządmil:lc;ię dołą~r;1:l, d.fI ąw.tu 
oskarżenia. . 

, ,Art. 283. W sprawaeh, Mldący~h do wła~ol. 
wości są d1,l okregpwęgo lub sądu przysięgłych, ~~t 
Q~karżęp,ia, pochQcll~CY od O6i"ariyęięl~ PQ~Hkowę .. 
go nie pOliiadającęgQkWil-lifika.cyi9bJ'QńC:Y W f91"p 
fięnju art. S9, pqwinien być podpisąnv prlHl~ łuhvgr. 
.. Itą , . . . 

KSIĘG A VII. 
Postępowanie przed sądelD pierws~i łllsłaącji. 

DZIAŁ l. 
Postępowanie przęd $(łdgm gkręgfł{Y)lm. 

R o z (h i ą ł l, ' 
Pr~,.gQt9waBłe do . rozpf,llwY gI6w~j. 

Art, ~84. ' § 1. Je.ięli akt pskarięnią niQ p-dpo-' 
wiada warunkomfommJTlYI11 pnzępil>Jmym Vi ~fł, ~79ł 
281 i 283, prezes sądu zwraca go oskarżycielow 
w celu uzupl'lh!ięniił 'brakpw W termłnllł ~htdniiQ"i 
dniowym. . śled~twa. " 

§ 2. Jeżeli oskarżony jest aresztowany, termin. . § 2. Ter~in ten dla Qskar?:y~iela, pesiłl{Qwego 
te~ .wyąQ~i ~ię4ę;m dni. 'i prywatnego Jest zawity. . 

\ ~ 

Art, ~78. Tenlliny wską.;z;ąne wart, '277 są dI~ 
oskarżyciela posiłkowe~o i prywatnego ~awHę; Li, 

, Ad. Z8S,:prę7;ę~ ~arjl;P.Qzi,l. dQręę~@ł}j~ t>skaro! 
żon emu odpisu akty oskartęQii\ Wl,'ą,,,, ' r; U'łĄ (),/'iÓQf 



" . 

ta z A ._ • $ ,I .. . J .y. 

kt<m~ ma. ~ię w~~wać da ~ądłi, i ,wykazemdQwodów, I 

wską.~anych przez pskar~yd~la, ~,{I,;?; QZu.;mUl 
()skąrżonerou, te służy JllJ1 W tęrminię~~witym ~ied" 
mj9dniQwym od d!łty d{)fęs;.zeniapr~wo wn:i"$j~m 
przęciw ~ktowi 9$karżeni~ §prgeqiWll p.Qdpi§AIl~g9 
pr~ę~ ądwQk1ita. ' . . -

Art. 286. Podstawą sprzęciwu nwże być tylko: 
a) brak znamion przest~pstwa w c1;ynł..ę zarzu-

'eapym oskarżonemu; - . ' 
. ' . b) złożenie aktu oskarżenia przez nieul'f.ą'wniQ .. 
nego oskarżyciela; , ' 

c) istnienie okoliczności uzaSAdpig.ją~ych umo-
r;l:enie postępowania w myśl art. 3; . 

dl niewłaściwość sądu. 

, MA j 

§ 2. W $ka~1JiA:e :nowe osoby lub innedpwody, 
St:ronA p9winna podaćokoliczJl.Ości. któr~w ten spo
sób chce stwierdzić. 

Art. 296. W ~zwanie świadków i biegłych .oraz 
sprQwad~enię clt>w.odów wskazanych przez stronę za .. 
rządza pn:ze$ sądu, a wykaz ich dorę~za się nie .. 
zwłocznie stronie przeciwnej. ' 

Art. 297. §1. Jet~li prezes sądu ur:nlłje, te 
okoliczności, na których stwiefd~enie \Świadka w$~a .. 
zano, n~~ mO&jł mi~<ć wpływu ną tft::~ę wyroku. to 
wnc;>si sprawę na posiędzenie niejawne. " 

fi 2. Prgępis § t ni~ dot-y~zy Vfokuratora. 

'Art. 298, Strona, której w myśl Ilrt, 297 9droó~_ . 
A.,.t .• ~ą7, Sąq, " do którego Wp.j2siQ~9 akt wiono wezwania świadków lub biegłych, może sama; 

osk arie nią, r9-?:p92:paję spp:ęq!W pą PQ.~i~H~hęnJy .nię- . ~PfłtWIl4~i~ j(:h do ~ąQ.u. 
i~wpem, ' . 

Art. 288. § 1. Po razpoznaniu .sprzeciwu. sąd 
bądź umarza postępowanie w calo~ci lub W · ~~ęści, 
bądź odrzuca sprzeciw, bądt wf.ęszde. uzna4a.c ni~ ... 
właściwość sądu, przekazuje sprawę komu naldy. 

§.2. Nil postanbwi~nie -wtVID przedmiocie 
ęsk.ądy~ięl09Wi ' sllfży ~aŻAJęqJę, . 

~ . . 

.' Ąrł. 2.89. § t. Jeteli prez~s :\lwąi~, ż~ ~ą.cho
gzi j~den z wypadków wy:mi.enjonych VI .~r~, 286. to! 
ni~ zarz~dzając Q.Qrępz.ęngl. aktu Q§ką.ri?ęp.l~, wmm. 
sprawę na posiedzęnre niejawnę, 

§ 2. Przepisy o §prze<;jwi~ m.ają c;>gp.Qwi,dnie 
zastosowanie. ' 

Art. 290. Prezes wnosi również sprawił ~ą. po., 
siedzenie niejawne, jeżeli uważa, że zachodzi ko~ 
pięC2:ll0ŚĆ ptzępr9wądzęni~ ' lup uz:upęłnienj$ śledz~ 
twa, albo przędsięw:z;ięcia PpSg;fi!zęgęln.ycb .ęii!:ynflP~ęj 
śledczych. albo tęż inpegg ~arz.ąQ.:r;ęnia ,pr~ękfl-eZ;ft.io 
ją,cego wła.dzę pręz;ę$ą.. 

Art. 291. Niezwłocznie po uprawomocnieniu 
,ię ą.ktq oskarżenia, prez~~ ~!ld.q wyzną.q;.i termin 
rozprawy głównęj i zarządza wysł~,l),i.ę '\f.e~w.'łg. 
z uwzg!ęqnięniem czasu ' potne1?nego .stronQm ą~ 
przygo'to'wanie się do obrony. " i 

A.d. 2n. § 1, Pomię4~-y d.()ręe~,ęfł.jern Wł!r;wJ,'I' 
n.~ąpskart{m-ero\1 ;1 t~npineffl. rozprąwy P9wiufJ.o 
upłynąć przynajmniej siedem dni. . 

§ 2. W razie niezacf10wania tego terminu. 
oskarżony może. ~!tdać qqr9yzęni.ą rozprawy. • 

Art. 293. Jeżeli strona ma obrońcę, pełno..; 
mo~niką lub przedstawicięla ustawowego,pależy 
i(;h równięź zawiaclomić Q tęrmin.ie . . 

Art. 294. Prokuratora zawiadamia się o ter
min.ie pr~ę7, ~Qr~częlłje mu listy Wy~n.M!Z9nych. 
łl?r'!-W. 

Art. 29!i. § 1. Strony mają prawo wnQ.siĆ 
o wezwanie innych osób oraz sprowadzenie innych 
dowodów, prócz wską.;zany.ch w wykazię załąezonym 
dQ aktu o5karżenia. 

Art, 209~ Niezaldni~ odiąd.aniadrt>.D., p'~Ze' 
sądu ma prawo wzywać świadków ·i biegłych oraz 
~prgwadza.e ipnę dowęd,y. . 

Ą.ft, 300. fi J, W ~prf!.w~ch o przestęp.stwlł. :;:3, 

kt6r0ustaw,a, pr~ępisuje jak!} najwyż>s~e kary grzy .. 
wnę lub pozbawienię wolności na ~zą.s dp jedn~go 
foku, alb.o obie tę kary ł.ącznie. niezale~nię ~d kar 
d{)datkQwycft, osobistę łltawieJ1ni{ltw~ QskadQnet!g 
jęst tlbOwU\:iZkowe wtedy tylko, gdy sąd wyrai.nie 
uzna je za · niezbędne, co nalety ' zazna.e~y~ w we~ 
zwaniu. 

§ 2, We w$zystkieh innych sprawach ,o~karżo .. 
ny je~t ohQwiąj;any~tawjć §lę do .sądu os.obi$ci~. 

Art. 30.1. § ł. Oskarżonego, osadzonęg.o tym .. 
ezaspw.o w areszcie w siedzibie sądu, spJ'owlldzasię 
w każdym razie na rozprawę główną, 

§ 2. W sprawach, w których stawiennictwo . 
OSkarż9nego nie jęllt obowiązkowe, a oskadony jest 
osad~09ny W .are.szci~ W innym .okręgu .s·ądowym. 
sprowad,i1:łl.ię go pa ~'ozprawę wtedy tylko, gdy~Ącl 
uzna to za niezbędne. ' .' 

Art, 39~. Oddalenie jaki~gDkolwięk wniosku 
przed rozprawą główną nie tamuje podniesienła tęgo · 
wniosku na rozprawje, choćby się nie ujawniły np\ve 
ok.,,,łLęznoścł. . 

Art. 303. Przewodniczący kieruje rozprawą 
ł ~zqwa Bad jej prawidłowym toki~mł bacząc. ;aby, 
o ile ,szczególne względy nie sioją ternu na pJ'zes:tko .. 
dziel dowody na ' poparcie oskarżenia były przed~ 
ł)tawipne pn;ęd dPwod.am~ służąc:;emi cip QbfQl)y. 

Art. 304. § 1. Oskarżonemu, świadkom i bięg" 
tvm lulró-wno sędziowie jak strony zada.ją pytania 
bezpośrednio, o He pr~ęwodniazący inaczej nie 
zarządzi. 

§2, Przewodniczący u.chyla pytania, które 
uznaje Z-ii fli.estosęwDfił. 
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Art. 305. § 1. Przewodnic'zący daje stronom 
możność wypowiedzenia się co do wszystkich przed
miotów ulegających rozstrzygnięciu. 

§ 2. Jeżeli w jakiejkolwiek kwes'tji ' jedna ze 
stron zabiera głos, prawo głosu służy również 
wszystkim innym stronom, w każdym jednak ra#e 
oskarżonemu lub jego obrońcy służy głos ostatni. 

I 

Art. 306. Przewodniczący rozstriyga ostatecz
nie o przychylnem załatwieniu każdego wniosku 
strony, jeżeli inna strona się nie sprzeciwia. W prze
ciwnym razie musi ' zapaść postanowienie ,s'ądu'; . 

, , 

. Art. 307. Przewodniczący wydaje wszelkie 
zarządzenia niezbędne do utrzymania w sali sądowej 
spokoju i porządku. 

.' ; 

Art. 308. Przewodniczący może wydać : tarzą
dzenia celem uniemożliwienia oskarżonemu wydala
nia się z sądu przed ukończeniem rozprawy .... 

Art. 309. § 1. JeżelioskarżonYi 'pomimo upo
mnienia przez przewodniczącego, zachowuje się na
dal w sposób zakłócający porządek .rozprawy lub 
ubliżający powadze sądu, przewodniczący może wy
dalić go czasowo z sali sądowej. 

, § 2. Po powrocie oskarżonego do sali,prżewod
niczący zawiadamia go o wszystkiem,cosię odby
wało w jego nieobecności, i daje mu możność ,złoże
nia w tej mierze wyjaśnień; 

. Art. 310. Jeżeli ' . obrońca ' lub pełnomocrrik 
strony, mimo upomnienia przez przewodniczącego, 
zachowuje się nadal w sposób zakłócający porządek 
rozprawy lub ubliżający powadze sądu, przewodni
czący odbiera mu głos, a sąd może usunąć \ go od 
udziału w sprawie. . 

Art~ 312. § 1. O ile art. 308 -311 nie 'stano
wią inaczej, mają zastosowanie przepisy art. 60 - 64 
ustroju sądów powszechnych. 

§ . 2. Względem oskarżonego aresztowanego 
stosuje się w wypadku art. 61 ustroju- sądów po
wszechnych zamknięcie odosobnione . na. czas do 
dwuch tygodni. 

. Art. 31:3. Od zarządzenia p_rzewbdniczącego 
służy odwołanie do sądu. 

Art. 314. § 1. Przy wejściu sądu ,na salę 
wszyscy obecni stoją, aż póki sędziowie nie ' zajmą 
swoich miejsc. ' 

§ 2. W staje również każda osoba, do której sąd 
się zwraca 'lub która do sądu przemawia. 

I 

Art. 315. Rozprawa odbywa się ustnie i jaw
nie,. Wyjątki .od tej zasady wskazuje ust~wa. , 

Art~ 316. Sąd zarządza p~owadzenie przy 
drzwiach zamkniętych oałej ' rożprawy lub jej części. 
jeżeli jawność postępowania mogłaby obrażać dobre 
obyczaje, spowodować zabur.zenie · spokoju pub lit z .. 
nego lub ujawnić 'okoliczności, których .zachowanie 
w tajemnicy jest niezbędne ze względu na bezpie~ 
czeństwo Państwa. ' .. ' , . 

Art. 317. Sąd może zarządzić ' prowadzenie 
przy drzwiach zamkniętych całej , rozprawy lub jej 
części,jeżeli choćby jeden z oskarżonyeh nie ukoń-
czył lal siedemnastu. '" ... 

Art. 318." Na zgodny wniosek 
z oskarżenia p~ywatnego toczą się 
zamkniętych. ' . 

stron, spra W!l/ 
przy drzwiach ' 

, , 

Art. 319 • . § J. Podczas rozpoznawania spra'" 
wy przy drzwiach zamkniętych, oprócz osób biorą
cych udział w sprawie, mogą być obecne ,po dwie 
osoby wskazane przez oskarżydela . i oskarżonego. ' 

§ 2. Jeżeli jest kilku oskarżycieli lub oskar~o4 
nych, k~żdy z nich może żądać pozostawienia na sali 
jednej osoby. " . '." 

§ 3. Ponadto sąd może, bez wysłuchania ' stron, 
zezwólić poszczególnym osobom pa ' obecność przy 
rozprawie. 

§ 4. W razie prowadzenia rozprawy' przy 
drzwiach zanikniętych ze względu na hezpieczeństvio 
Państwa, sąd może odniówić ' żądaniu, zgło'szonemt. 
na zasadzie § 1 lub 2, jeżeli uzna to za potrzebne ce
lem ścisłego zachowania tajemnicy. 

Art. 320. . Ogłoszenie wyroku odbywa się za" 
wsze jawnie. 

, Art. 321.§ 1. , Podczas ' jawnej rozprawy, 
oprócz osób biorących udział w sprawie, mogą ,być 
obecne tylko osoby pełnoletnie, nieuzbrojone. 

§ 2. Przepis § ' l, co do q'zbrojenia nie ' dotyczy 
osób , ob()wiąz'anych do noszenia broriL . ' 

" . . . .. " 

Art. 322. Niepełnoletni słuchacze wyższych 
zakładów nauko,wych mogą być, obecni podczas jaw
nej. rozprawY za zezwoleniem przewodniczącego~ " 

Art. 323. Świadek, który nie ukończył 'lat 'sie
demnastu, może być obecny ba sali sądowej wte
dy tylko, gdypbecność' jego jest dla sądu niezbędna. 

R o z d z i a ł III. 

Ro_zpoczęci~ rozprawy głównej • 
. , 

Art. 324. Rozprawę główną rozpoczyna Wy4 
wołanie sprawy, poczem przewodniczący sprawdza, 
czy wszyscy wezwani są obecni. 

. -, 
Art. 325. Jeżeli nie stawił się oskarżony, któ

rego obecność jest niezbędna, . sąd, bądź zarządza je
go natychmiastowe dostawieni~, bądź odracza roz
prawę· 

. Art. 326 • . Jeżeli oskarżQny pozostający na wol
ności wydalHsię samowolnie przed ukończeniem rez .. 
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,prawy, sąd może dokończyć rozprawę .Vj jego nie
obecności, o ile go już przesłuchał i nie uznaje dal
szej: jego obecności za niezbędną; wyroku w tym 

. ~ypadku, nie uwaźa się · za zaoczny. 

Att. 327. Nieuspra;:iedliw'ione niestawienni
ctwo oskarżyciela. posiłkowego lub prywatnego uwa-
,zasię za odstąpienie od oskarżenia. ' 

,. i 

,\ '". Art. 328. , Wr,azie niestawiennictwa powoda 
cywilnego w chwili rozpo'częcia rozprawy, sąd pozo~ 
stawia bez rozpoznania powództwo cywilne, chyba 
~e' powód wnosił o rozpoznanie powództwa w jego 
,nieobecności. 

Art. , 329. , W razie niestawiennictwa świadka 
lub' biegłego, sąd, jeżeli uzna jego przesłuchanie za 
niezbędne, a zarządzenia zastosowane w celu / spo
wodowania jego stawiennictwa-pozostaną bezskut
ku,przerywa lub , odracza ,rozprawę. ,-

' ; , ', -; Art. 330. § 1. Prz~d- rozpoczędiem prze\Vodu ' 
sądowego przew()dniczący zarządza usunięcie świad-

, ków do osobnego pokoju. 
" § 2. Biegli pozQstatą na s a,li , o ' ile sąd uzna to . 

za potrzebne. ' '". 
'.. , § 3. Oskarżyciel prywatny .lub posiłkowy oraz 
pqwódcywilny pozostają ,na sali, choćby mieli skła-
dac zeznania jako świadko,wie.,' " ': 

" • , ~ - , '-1 

,, ' 

R o z d z i a ł IV. 

Przewód , sądowy. 

, .' Art. 331. Przewód, sądowy rozpoczyna się dcl 
gdczytania aktu oskarżenia. 

, Art. 332. Na~tęp~ie prz'ewodniczący ząpytuje 
oskarżonego, czy przyznaje się ,do zarzucon~go mu 
czynu i jakie wyjaśnienia chce złożyć sądowi. 

, , ":' Art. 333. Po ' wysłuchaniu: oskarżonego prze
vtÓ'dniczący zarządza postępowanie dowodowe -oraz 
poucZa óskal'żbnego, że' wolno ' mu czynić" uwagi 
i składać wyjaśnienia co do każdego do~odu. 

.. ~ -
Art. 334. Jeżeli wyiaśnienia' oskarżonego przy

, znającego się do winy'nie- pudzą wątpliwości, sąd mo
że za zgodą stron nie przeprowadzać postępowania 
dowodowego lub przeprowadzić je tylko częściowo. 

Art. 335~ § 1. Oskarżony ma prawo być obec
ny przy wszystkich czynn'oś6iachpostępowania do-
,,wodowego. ' , 

§ 2. Tylko : wyjątkowo, jeżeli należy się oba
wiać, że obecność oskarżonego oddziaływaćby mo
gła krępująco na wyjaśnienia współoskarżonego albo 
na zeznania świadka lub biegłego, przewodniczący 
może zarządzić, aby na cżasprzesłuchania danej 
CIs oby oskarżony wydalił się z sali sądowej: Przepis 
art. 309 § 2 ma zastosowanie. 

Art. · 336. Każdego świadka -wzywa się na salę 
oS'obno i przesłuchuje się wnieohecnośći tyc'h świad
ków, którzy jeszcze nie zeznawali. 

Art. 337. ' § 1. Protokuły czynności sądowych 
przeprowadzonych przed rozprawą wolno odczytać 
tylko -w wypadkach wymienionych wart. 338 i 339 . 

§ 2. Zapisków dochodzenia odczytywać nie 
wolno. -

Art. 338. § 1. Wolno odczytywać na rozprawie 
protokuły sądowego przesłuchania oskarżonych 
i świadków sporządzone w śledztwie lub dochodze
niu (art 251 ~. 257), o ile którakolwiek z tych osób ' 
nie stawiła się z powodu przeszkód nie dających się 
usunąć lub zbyt trudnych do usunięcia, albo stawi
wszy się, bądź zeznała inaczej niż w postępowaniu 
popr,zedniem, ' bądź odmówiła zeznań, bądź oświad
czyła, że pewnych szczegółów nie pamięta. 

§ 2. Za zgodą stron można odczytywać zezna
nia innych świadków, którzy nie stawili się do sądu. 

, '. 

. Art. 339. ,Wolno również odczytywać protQ
kuły oględzin sądowych i rewizyj tudzież złotone wo
bec sądu opinje biegłych, orzeczenia karne już po
przednio przeciwko oskarżonemu zapadłe, oraz . inne 
złożone do akt do:kumenty urzędowe lub prywatne. 

Art. 340. Złożone w toku rozprawy dokumen- . 
ty, o ile mają znaczenie dla sprawy, sąd okazuje stro
nom, dołącza do akt i odczytuje w całości lub czę
'ściowo • . 

Art. 341. Inne dowody rzeczowe, o ile temu 
nie stają na przeszkodzie rozmiary lub właściwości 
przedmiotu, wnosi się na- salę i okazuje sędziom 
i stronom; ' 

_ Art. 342. Świadkom i biegłym okazuje się do", 
wody rzeczowe dotyczące ich zeznań. 

Art. 343. Po przeprowadzeniu każdego dowo. 
du strony mają prawo zabierać głos w celu złożenia 
wyjaśnięń. ' 

Art. ' 344. Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania 
. oględzin na miejscu, sąd dokonywa ich w całym skła
dzie lub wyznacza w tym celu jednego ze sWQich 
członków albo innego sędziego. Art. 253 § 1, 2 i 3 
ma · odpowiednie zastosowanie . 

Art. 345. Jeieli ' świadek, który nie ' m~że się 
stawić; nie' złożył już poprzednio zeznania co do oko
licznoś:ci, której stwierdzenie sąd uzna za niezbędne, 
sąd przerywą lub odracza rozprawę i poleca przesłu
chanie świadka jednemu ze swoich członków lub są
dowi grodzkiemu, w którego okręgu świadek prze
bywa. ·. ,Art. ·253§ 1,2 i 3 ma odpowJednie zastoso
wanie. 

Art. 346.§ 1. Przewodniczący może przerwać 
rozprawę gMwną dla wypoczynku, bezzwłocznego 
sprowadzenia dowodów lub innych ważnych przy
czyn. 

§ 2. Przerwa rozpra'..vy może trwać najwyżej 
czternaście dni. ' 

Art. '347. § L Rozprawę przerwaną prowadzi 
się po przerwie W dalszym ciągu. 
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, § 2. Jednak~ę najeży ją pJ,"zeprowad~ić od po- ' 
czątku: ' 
, a) jeżeli sąd z własnej inicjatywy, lub na wruo-

$ek stron UZu"A to :l:a potrl';ebne; 
b) jeżeli skład sądu uległ zmianie. 

Art. 348. § 1. Odroczenie rozpoczętej rozpra
'!Wy może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. 

§ 2. W razie odroczenia rozprawy prowadzi się 
ją W nowym terminie od początku. 

, Art. 349. Po zakończeniu postępowania dowo-
'dowego przewodniczący zapytuje strony, czy nie ży
czą sobie uzupełnienia przewodu sądowego, a w ra

'zl,e odpowiedzi odmownej ogłasza, że przewód sądo-
' ~y jest zamknięty. ' , 

Art. 350. Przewód sądo.vy mQiha wznowić 
",tylko na mocy postanowienia sądu. 

Ąrt. 351. Jeżeli na podstawię okoliczności, 
któr~ wyszły na jaw w tóku rozprawy, oskarżyciel 
zarzucił oskarżonemu inny czyn prócz tego, który akt 

, oskarżenia wskazuje, sąd może przystąpić do na
, . łychiniastowego rozpoznania nowego oskarżenia tyl

ko za zgodą oskarżyciela i oskarżonego. 

" Art. 352. W razie odroczenia rozprawy w myśl 
,art. 351, oskarżyciel wnosi nowy akt oskarżeni'a. 

, R o z d z i a ł y~ 0 -

Głosy strOD. 

'Art. 353. Po zamknięciu przewodu sądowego 
przewodniczący udziela głosu stronom, które prze

, mawiają w następującym porządku: oskarżyciel pu
bliczny, prywatny, posiłkowy, powód cywilny, obroń
ca oskarżonego i oskarżony. 

Art. 354. Oskarżonemu, z którym sąd porozu
miewał się przez tłumacza, należy przed udzieleniem 
głosu przetłumaczyĆ z głosów stron przynajmniej 
ostateczne wnioski oskarżyciela, powoda cywilnego 
i obrońcy. 

Art. 355. Jeżeli oskarżyciel lub powód cywil
ny ponownie zabierają głos, należy w kolejnQści prze
mówień udzieli~ obrońcy i 9skarżonemu głosu ostat
~iego. 

R o z 'd z i a ł VI. 
Wyrokowanie. 

:Art. 356. Po wysłuchaniu ,głosów stron, sąd 
przyst~puje niezwłocznie do narady. 

Art. 357. Narada sędziów jest tajna. Prócz sę
'dziów należących do składu sądzącego może być 
przy niej obecny tylko protokulllOt. 

.Art. 358. Podstawę orzeczenia stanowi cało
' kształt okoliczności ujawnionych Y( toku przewodu 
s~doweio~ 

Art. 359. § 1. Nar~da i głosow:;lnie ódbywają 
się zO$ohna co do winy i co. do bry. 

§ 2. Narada i głosowa'nie co do winy obcitnują 
również okoliczności, które według ustawy wyłącza
ją, zmniejszają lub zVliększają przestępność czynu. " 

Art. 360. Po omówie"niu spra\'iy, przewodni
cz~cy zbiera głosy sędzi.ów, począwszy odnajrhłod .. 
szego. Przewodniczący gło~uje ostatni. 

Art. 361. § 1. Orzeczenie zapada bezwzględną 
większośeią głosów. ' 

§ 2. Jeżeli przy rozstrzyganiu innego pytania, 
prócz pytania co do winy, zdania tak się podzielą, że ' 
żadne z nich nie uzysk~ ' bezwzględnej większości, 
zdanie najmniej przychylne dla oskarżonego. p1'Zyłą .. 
cza się da zdania najbardziej doń zbliżonego. 

§ 3. S~dzią, który głosował za u::tkwinnieniem, 
może się wstrzymać ód głQ:>owania co do kary, ale 
wtedy głos jego przyłącza się do zdania najprzychyl"i 
niejszego dla oskarżanego. 

Art. 362. Jeżeli przy naradzie ujawni się po .. 
trzeba uzupełnienia rnaterjału dowo9,owego, sąd ,mo
że wznowić przewód sądowy, przerwać lub odroczyć 
rozprawę i zarządzić zebranie materjału dowodowe .. 
go, choćby strony tego nie żądały. 

Art. 363. Po ukańczeniu , głosowania, jeden 
z sędziów lub protokulant pisze sentencję wyroku, 
którą wszyscy sędziowie podpisują, nie wyłączając 
przegłosowanego. , , ' 

Art. 364. Sędzia przegłosowany ma prawo 
złożyć na piśmie uzasadnienie swego odrębnego zda
nia przed upływem terminu do uzasadnienia wyroku. 

Art. 365. W sprawie zawiłej sąd mDze odro
czyć wydanie sentencji najwyżej na trzy dni. Dzień 
i godzinę ogłoszenia sentencji należy niezwłocznie 
obwieścić w sali sądowej. 

Arł. 366. Każda sentencja wyroku powinna, 
zawierać: 

a) oznaczenie sądu, który go wydał; 
b) nazwiska sędziów, prakuratora i protoku'

lanta; 
c) datę i miejsce rozpoznawania , sprawy i wy~ 

dania wyroku; , ' , 
d) imię i nazwisko oraz inne dane ustalające 

tożsamaść askarżonego; 
e) dokładne akreślenie zarzucanego oskarżone .. 

mu czynu z podaniem czasu i miejsca jego 
popełnienia. 

Art. ,367. Sentencja wyroku skażującego po
winna ponadto zawierać: 

al ustalenie czynu przypisańego oskarżonemu; 
b) wskazanie przepisu żastosowanef ustaw... 

k 
. ""I, 

arne,; 
c) karę, na jaką oskarżonego. skazano . 

Art. 368. Prócz danych wskazanych wart. 366 
i 367, sentencja wyroku zawiera w miarę potrzeby, ) , 
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orzęczenie co do warunkowego zawieszenia wyko
nania kary, uwolnienia od kary, umorz!,!nią por.tępo
wania, cO do kosztów sądowych, powództwa cywil
nego, , dowodów rzeczowych 1 innych kwestyj roz-

, strzygniętych przez sąd. ' 

Art. 369. W razie umorzenią , postępowania 
lub wydania wyroku uniewinniającego oraz, w razie 
uznania, że materjał zebrany " ~ sI)Yawli karnej nie 
wystarcza do rozstrzygnięcia powództwa cywilnego, 

, sąd pozostawia powództwo bez rozpoznania w ca-
łości lub w części. , " 

. Art. '370. § 1. Rzeczy ulegające wydaniu sąd 
wydaje osobie uprawnionej. 

§ 2. Jeżeli wyniknie' spór o prawo własności do 
rzeczy ulegających wydaniu, a niema dostatecznych 
danych do natychmiastowego rozstrzygnięcia, sąd 
odsyła strony na drogę procesu cywilnego. 

który z sędziów nie może podpisać, prezes sądu za"! 
znacza przyczynę tego na wyroku. 

R o z d z i a ł VII. 
Wyrok ZZ(lCZ&1y •• 

Art. 379. § 1. Jeżeli oskarżony, któremu we
zwanie doręczono, nie stawił się na rozprawę główną, 
ani też w jego imieniu nie staviił się obrońca, a spr,a
wa nie wymaga osobistego stawiennictwa oskarżo
nego, sąd albo IVrzeprowaclza rozpraw~ i wydaje wy
rok zaoczny, aibo odracza rozprawę i nakazuje oskar-
żonemu stawić siq osobiście. ' 

, § 2. Prży zaocznem rozpoznawaniu sprawy sąd 
odczytuje wyjaśnienia oskarżonego poprZednio przez 
niego złożone. 

Art. 380. Wyrok zaoczny należy w ciągu 
Art. 371. Po podpisaniu sentencji wyroku trzech dni sporządzić na piśmie z uzasadnieniem i od

przewodniczący ogłasza ją ' publicznie, a obecni, nie 'pis przesłać oskarżonemu. 
wyłączając sądu, wysłuchują jej stojąc. 

ArŁ.381, ' § 1. Oskarżony może bądźzaskar
Art, 372. Zaraz po ogłoszeniusenŁencji prze- ' ' żyć wyrok bez uprzedniego zapowied?eni,a,bądź 

wodniczący przytacza ustnie najważniejsze powody wnieść sptzedw z usprawiedliwieniem swego niesta-

. 0"' 

, wyroku. ' wiennictwa' i z prośbą o zarządzenie nowej rozprawy 
w sądzie pierwszej instancji. 

Art. 373. W razi~uniewinnienia oskarżonego 
'aresztowanego; przewodniczący zarządza natychmia
stowe wypuszczenie go na wolność. 

Art. 374. Po ogłoszeniu sentencji przewodni
czący wskazuje stronom sposób i termin odwolania 
$ię od wyroku. 

Art, 375. Zapowiedz~nie środka odwoławcze
go przez stronę obecną przy ogłoszeniu sentencji 
wciąga się do protokułu. 

Art. 376. § 1. Sąd sporządza na pismie wyroK 
2 uzasadnieniem wtedy tylko, gdy strona w terminie 
zapowiedziała odwołanie się od wyroku. 

§ 2. Wyrok z uzasadnieniem należy sporządzić 
W ciągu tygodnia od daty zapowiedzenia i odpis wy
roku doręcz,y-ć stronie, która zgłosiła żapowiedzenie. 

§ 3. Jeżeli zapowiedzenie zgłosił. obrońca lub 
jeżeli sąd na żądanie oskarżonego wyznaczył obroń
cę z urzędu, odpis wyroku doręcza się obrollcy. 

Art. 377. § 1. Uzasadnienie każdego wyroku 
powinno zawięrać: ' , 

a) dokładne ustalenie jego podstawy faktycznej 
przez wskazanie, jakie fakty sąd uznał za 
udowodnione lub nieudowodnione, na ja
kich w tej mierze oparł się dowodach 
i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych; 

hl wyjaśnienie podstawy ' prawnej wyroku 
z przytocz~niem zastosowanych ,przepisów 
ustawy. , 

, § 2. Uzasadnienie wyroku skazującego powin-
no ponadto zawierać przytoczenie okoliczności, któ-

§ 2, ' Wrazie odrzucenia ~przeciwu, termin do 
zaskarżenia wyroku liczy się od daty zawiadomienia 
o odrzuceniu. 

Art. 382. ' Sąd na posiedzeniu meJawnem roz
patruje sprzeciw i, jeżeli uzna niestawiennictwo za 
usprawiedliwione, zarządza ponowną rozprawę. 

, Art. 383. § 1. W yrok zaoczny traci moc 
z chwilą, gdy oskarżony lub jego obro;ka stawi się 
na rozprawę w terminie ponow:nym. 

§ 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawien
nictwa oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawę 
ponowną, wyrok zaoczny pozostaje w mocy. 

, Art. 384. Niestawiennictwo oskarżyciela pry
'watnego lub posiłkowego na rozprawę ponowną ni~ 
tamuje rozpoznania sprawy. ' 

D Z I A Ł II. 

Postępowanie przed sądem przysięgłych. 

Art. 385. Przepisy art. 284 - 378 mają odpo
wiednie zastosowanie do postępowania przed sądem 
przysięgłych ze zmianami i uzupełnieniami wskaza
nemi w dziale niniejszym. 

Rozdział l. 

Ołwarci,e roków przysięgłych. 
re sąd uznał za obcią;iające lub łagodzące. ' 

Art, 386. Przynajmniej na trzy dni przed ter
Art. 378. Wyrok z uzasadnieniem podpisują , miriem otwarcia roków doręcza się stronom listę 

~ędziowie, którzy brali udział w jego wydaniu. Jeżeli przysięgłych wezwanych na roki. 
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'Art. 387~ Na, początku każdych roków odby
wa się jawne posiedzenie wstępne, na którem winni 
być obecni: 

a) trybunał w składzie trzech sędziów; 
b) wezwani na raki przysięgli; 
c) prokurator; 
d) przedstawiciel izby adwokackiej; 
e} protokulant. 

Art. 388. Jeżeli z listy głównej stawiło się 
przynajmmeJ dwudziestu cztere.chprzysięgłych. 
przewodniczący zwalnia przysięgłych z listy dodat
kowej; w przeciwnym ' razie uzupełnia z listy dodat
kowej w drodze losowania liczbę przysięgłych bra
kującą do dwudziestu czterech, a pozostałych z li
sty dodatkowej zwalnia. 

Art. 389. Jeżeli przysięgli z obu list stawili się 
W liczbie mniejszej niż osiemnastu, przewodniczący 
ogłasza, że ro~i przysięgłych nie doszły do skutku. 

Art. 390.. Po sprawdzeniu listy obecności prze
,wodniczący odczytuje rotę przysięgi treści nastę-
pującej .: . 

, "Przysięgacie Fanu Bogu W szechmogą- ' 
cemu i Wszechwiedzącemu, że w sprawach. 
w których będziecie brali udział jako przy
sięgli, będ~iecie orzekali według sumienia 
na mocy dowodów przedstawionych na roz
prawie i będziecie uwzględniali z jednako
wą uwagą okoliczności przemawiające za
równo na korzyść, jak na niekorzyść oskar
żonego, nie powodując się ' żadnemi uboczne-
mi względami." . 

,'Art. 391. § 1. Po odczytaniu roty przysięgi 
przewodniczący wywołuje przysięgłych według listy. 
Każdy przysięgły po<lchodzi do stołu sędziowskiego 
zosGlbna i podnosząc rękę mówi głośno: "Przysię
gam, tak mi, Panie Boże, dopomóż." 

§ 2. Podczas całego aktu przysięgi wszyscy 
obecni, nie wyłączając trybunału, stoją. 

§ 3. Do przysięgi składanej przez przysięgłych 
mają odpowiednie zastosowanie art. 111 § 2, 3 
i art. 112 . . 

§ 2. Jeżeli przypuszczać należy, że rozprawa 
potrwa dłużej niż jeden dzień, to przewodniczący za
rządza uzupełnienie ławy przez jednego lub dwóch 
przysięgłych ~apasowych na wypadek konieczności 
~astąpienia przysięgłego, któryby z powodu choroby 
lub innej ważnej przyc,zyny był zmuszony opuścić ła: 
wę przysięgłych. 

' Art. 396. Przedewszystkiem usuwa się ' przy
sięgłych ulegających wyłączeniu w myśl art. 39 § 3. 

Art. 397. § 1. Jeżeli po ~stinięciu przysięgłych~ '.' 
wyłącZonych z ' mocy ustawy ' pozostaje tylko tylu. 
ilu potrzeba do utworzenia ławy, rozprawa może się 
odbyć wtedy tylko, gdy oskarżyciel i oskarżony . 
oświadczą, że nie zgłaszają wyłączeń w myśl att. 399 • .... 

§ 2. W tym wypadku losowanie odbywa się tyl~ : ', 
ko wtedy,"gdy zachodzi potrzeba wylosowania przy~ 
sięgłych zapasowych. ' 

Art. 398. Jeżeli pozostaje liczba przysięgłych,: ,', 
. przewyższająca liczbę niezbędną do utworzenia ła ... " 
wy, to nazwis,ka wszystkich przysięgłych na osob- ' 
nych jednakowych kartkach ,wrzuca się do urny. 
z której przewodniczący wyciąga po kolei nazwis~", ... 
przysięgłych. ' " . ' . .; ' '. ;~ 

, Art. 399. § 1. Zarówno oskarżyciel, jak oska:r~ 
żony, mogą wyłączyć bez motywów połowę . liczby 
przysięgłych, przewyższającej liczbę niezbędną do 
utworzenia ławy. . . 

§ 2. , Jeżeli liczba przysięgłych jest nieparzysta. 
oskarżonemu służy prawo wyłączenia o jednego wię., . :. 
cej niż oskarżycielowi. .. 

§ 3. Jeżeli jest kilku oskarżycieli lub oskarżo
nych, wszyscy oni wyłączają przysięgłych według 
wzajemnego porozumienia, a w braku tegoż co d~ 
kolejności wyłączenia rozstrzyga los. ' 

Art. 400. § 1. Wyciągając kartkę z urny, prze~' 
wodniczący odczytuje umieszcżone na ' niej nazwisko; 
każda /strona może wtedy pświadczyć, że przysię..; 
głego wyłącza. 

§ 2. Przysięgłego, nie wyłączonego pr,zed wy- . 
ciągnięciem następnej kartki, uważa się za wchodzą
cego do ławy. 

Art. 392. Następnie przewodniczący wyjaśnia .,(rt. 401. Listę członków ławy przysięg!ych 
przysięgłym ich prawa i obowiązki tudzież przepisy , wciąga się do protokułu, poczem protokulant ją óli" 
dotyczące narady i głosowania. czytuje. ., .. 

Art • . 393. Po ukończeniu przemówienia prze
wodniczącego, przysięgli uiogą prosić go o dodatko-

. .we wyjaśnienia. . 

Art. 402. Za zgodą oskarżycieli i oskarżonych' 
układa się zapomocą jednego losowania :wspólną ła ... , . 
wę przysięgłych dla kilkU spraw wyznaczonych na, · 
chiny dzień. -

R o z d z i a ł II. Art. 403. Przysięgli mogą zadawać pytania. · 
Rozpoczęcie rozprawy i przewód sądowy z udziałem przy- oskarżonemu, świadkom i hiegłym tylko za pośre .. 

sięg!ych. / dnictwem przewodniczącego. 

Art. 394. . Osobiste. stawiennictwo oskarżonego 
Da rozprawę jest zaws~e obowiązkowe. 

Art. 395. § 1. Po' wywołaniu sprawy następu~ 
. je utworzenie ławy przysięgłych. 

Art. 404. Do przysięgłych zapasowych mają' 
zastosowanie wszystkie przepisy dotyczące człon
ków ławy przysięgłych, jednakże przysięgli zapaso- . 
wi, nie powołani do uzupełnienia ławy, nie są obecni 
przy naradzie} głosowaniu.. .. " .' ' . " .. 
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R o Z d'z i a ł III. ' , 
" , : , ; ; ~ ;' ". ' ," i" ',' l 

"pytanie' pie~sze dali odpowiedź twierdzącą, a na 

Układanie pytań dla przy,sięgłycb. 

, Art. 405. § ,1. Po , ukOl1czeniu przewodu sądo
weg.o trybunał układa li~tę ' pytań, które przy'sięgli 
mają rozstrzygnąć. 

§2, W pytaniach nie wolno pominąć żadnego 
z zarzutów postawionych w akcie oskarżenia. 

~, § 3. Za: podstawę dO 'pytań służy również prze
wóą sądowy. 

, --

,. ,Art. 406. , Rozstrzygnięciu przysięgłych ulega
ją .lylko pytania co do winy oraz związane z niemi 
pytania co do okoliczności faktycznych, uzasadniają
cych według ustawy ią.stosowanie surowszego lub 
łago4niejszego przepisu karnego albo wyłączającycQ 
przestępność czynu lub poczytanie winy. 

Art. 407; Po ułożeniu i odczytaniu pytań prze
woąlłiczący zapytuje strony oraz przysięgłych, czy 
nie żądAją zmian i uzupełnień, a na icn żąda;pie daje 
im listę pytań do przejrzenia. , 

.Art. 408. Wnioski o zmianę lub uzupełnienie , 
pytiui ' trybunał rozstrzyga, poczem, jeżeli lista pytań 
uległa zmianie, odczytuje się ją ponownie i daje się 
stronom oraz przysięgłym możność zgłoszenia uwag. 

Art. 409. Ostatecznie ustaloną listę pytań try
bunałzatwierdza i podpisuje. 

Art. 410. ' Każde pytanie powinno być tak uło
żone, żeby można było na nie odpowiedzieć "tak" 
albo "nie". 

,Art. 411. Pytanie 'c'o do winy powinno obejmo
wać wszystkie ustawowe żnamiona zarzucanego 
przestępstwa. Zaczyna się od wyrazów: "czy oskar
żony (oznaczenie osoby oskarżonego) jest winien, że", 
pof:zem wymienia się okoliczności faktyczne zarzu
canego ~zynu z możliwie ścisłem oznaczeniem czasu 
i miejsca. ' " 

Art. 412. Jeżeli jest kilku oskarżonyclr lub 
oskarżonemu zarzuca się kill.<a czynów, co do l{aż
dego oskarżonego i każdego czynu zadaje się pyta
nie osobne. 

, Art. 413. Co do każdej okoliczności, uzasad
niającej ~astósowanie.surowszego lub łagodniejszego 
przepisu karnego, zadaje się vi razie potrzeby pyta-
nie osobne. . 

Art . .4~4. § 1. Jeżeli w toku rozprawy strony 
powoływały się na istnienie' okoliczności ustawowej, 
wyłączającej przestępność czynu lub poczytanie wi
ny, to co do oskarżonego, którego ta okoliczność do
tyczy, należy postawić trzy osobne pytania, a mia
nowicie: 

1) co do popełnienia czynu; 
2) co do okoliczności, wyłączającej przestęp

ność czynu lub .poczytanie winy; 
3) co do winy. ' 
§ 2. W tym wypadku pytanie co do winy należy 

tak ułoz.yć, żeby z jego treści wynikało, że przysięgli 
powinni na nie odpowiedzieć wówczas tylko, gdy na 

cirugie prżeczącą. 

Art. 415. W sprawach nieletnich do lat sie
demnastu zawsze zadaje się pytanie, ćzy oskarżony 
działał z rozeznaniem. . 

Art. 416. Jeżeli z przebiegu rozprawy wynika, 
że w razie zaprzeczenia pytania głównego zachodzi 
możliwość uznania oskarżonego winnym innego prze
stępstwa, to zadaje się co do tego przestępstwa py
tanie ewentualne, na które przysięgli mają odpowie
dzieć na wypadek zaprzeczenia pytania głównego. 

R o z d z i a ł IV. 
Głosy stron i wyjaśnienie przewodniczącego. 

Art. 417. Po zatwierdzeniu listy pytań prze
wodniczący udziela głosu stronom co do przedmio
tów 'objętych pytaniami. 

Art. 418. § 1. Po wysłuchaniu głosów stron, 
przewodniczący wyjaśnia przysięgłym znaczenie od
nośnych ustaw, karę grożącą oskarżonemu i inne 
skutki skazania, oraz ogólne podstawy prawne do-' 
tyczące oceny dówodów, sposobu głosowania i pisa-
nia odpowiedzi. · · . ' 

§ 2. WyjaśnIenia przewodniczącego przerywać 
ani krytykować nie. wolno, lecz strony mogą żądać 
wciągnięcia do protokułu tych części wyjaśnienia, 
których ustale.nie uważają za niezbędne. 

Art. 419. ' Po ' ukończeniu wyjaśnienia przewo
dniczący wrę~za przysięgłym listę pytań i udaje się 
z nimi do izby narad. " . 

Art. 420. N a żądanie przysięgłych da j e się im 
do izby narad dowody rzeczowe, które były przed'7 
miotem przewodu sądowego. " 

R o z d z i a ł V. 

Narada i uchwała przysięgłych. 

Art. 421. § 1. 'Przez cały czas trwania narady 
przysięgli nie maj~ prawa opuszczać izby narad, ani 
porozumiewać się z osobami postronnemi. . 

§ 2. Zakaz , porozumiewania się z osobami po
stronnemi dotyczy również przysięgłych zapasowych, 

, ni€-< ~iorących udziału' w naradzie. /, 

Art. 422. Jeżeli zachodzi konieczność opu
szczenia przez przysięgłego izby narad przed wyda
niem uchwały, przewodnicżący przedsiębierze nie~ ' 
zbędne środld w celu 'niedopuszczenia do porozumie" 
wania się przysięgłego z osobami postronnemi. 

Art. 423. § 1. Przed naradą przewodniczący 
'zarządza wybór zwierzchnika ławy, który kieruje 
obradami. ' 

§ 2: Przysięgli wybierają , zwierzchnika ławy 
z pośród siebie zwykłą większościągłosówj w razie 

, równości głosów rozstrzyga los. 

Art. 424. § 1. Przewodniczący nie bierze 
udziału w naradzie i głqsowaniu. . 
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§ 2. Nie ujawniając swego zdania co do winy 
oskarżonego i oceny poszczególnych dó'wodów, prze
wodniczący udziela przysięgłym \vśkazówek co do 
sposobu odbywania narady i głosowania, daje WY1aś
nienia na zaclane mu przez przysięgłych pytartia oraz 
prostuje twierdzenia ' oczywiście niez20dne z przebie
giem rozprawy. 

§ 3. Przewodnicżącemu służy prawo głosu poza 
koleją przemówie{i. . 

Art. 425. Jeżeli w toku narady przysięgłych 
pbwstaną wątpliwości, wymagające ,zdaniem przysię
głych wznowienia przewodu sądowego aibo zmiany 
lub uzupełnienia pytali, przewodniczący i przysięgli 
wracają na salę, .poczem trybunał, po wysłuchaniu 

. stron, wydaje postanowienie co do zmiany lub uzu
pełnienia listy pytań, względnie wznowienia przewo
du sądowego. Art. 408,409,417,418 i 419 mają odpo- . 
wiednie zastosowanie. . 

Art. 426. § 1. Po naradzie zwierzchnik ławy 
zarządza co do każdego pytania zosobna tajne gło
sowanie. W tym celu każdy przysięgły otrzymuje 
kartkę zaopatrzoną w pieczęć sądu z oznaczoncmi 
na niej wyrazami; "Tak - Nie". Głosujący wykreśla 
wyraz zbyteczny. 

§ 2. Kartkę, na której nie wykreślono żadnego 
wyrazu lub wykreślono obydwa, uważa się za oddaną 
na korzyść oskarżonego, o czem należy przysięgłych 
uprzedzić przed każdemgłosowaniem. 

§ 3: W razie wątpliwości co do wyniku głoso
wania, zwierzchnik ławy zarządza ponowne gloso

·wanie. .. 
Art. 427. Przysięgli rozstrzygają zadane im 

pytania według sumienia, na podstawie dowodów 
pIzedstawionych na rozprawie, uwzględniając z jed

. nakową uwagą okoliczności przemawiające na ko-
rzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. . 

Art. 428. Odpowiedzi zapadają bezwzględną 
większością głosów. W razie równości głosów prze
waża zdanie korzystniejsze dla oskarżonego. 

Art. 429. Odpowiedź na każde pytanie powin
na ' brzmieć: "tak" lub "nie", albo "tak z opuszcze
niem tej lub owej okoliczności objętej 'pytaniem". 

Art. 430. Jeżeli w toku ńarad ujawniono za
patrywanie, że nie wszystkie okoliczności wysz,?ze
gólnione w pytaniu' należy potwierdzić, to nad ".ryra

: zami, które mają być opuszczone, odbywa się gło
sowanie osobne. 

Art. 431. Odpowiedzi przysięgłych zwierzch
n~k ławy odczytuje na głos, okazując każdą kartkę 
obecnym, zapisuje wynik głosowania na liście obok 
odnośnego pytania, zaznacza iloma głosami odpo
wiedź zapadła, stwierdza to swoim podpisem i ni .. 
szczy oddane kartki. 

Art. 432. Po-zapisaniu wszystkich odpowiedzi, 
przewodniczący i przysięgli wracaj ą do sali posie
dzeń i zajmują swoje miejsca, poczem przewodniczą
cy wzywa zwierzchnika ławy do odczytania uchwały 
przysięgłych. 

. Att. 433. -Zwierzchnik ławy wstaje i mOWI: 

"Stwierdzam, że pr-zyziGgli odpowiedzieli na pyta
nia", poczem odczytuje po kole"i każde pytanie i od .. 
powiedź, a . następnie wręcza listę przewodniczące-
mu, który stwierdza ją swoim podpisem. . . 

Art. 434. Odczytanie uchwały przysięgłych 
odbywa się jawnie, choćby rozprawa toczyła się przy 
drzwiacl+ zamkniętych. 

Art. 435. Jeżeli odpowiedź p<'zysięgłyc'h nie 
odpowiada wymaganiom niniejszego kodeksu, albo 
jest niezrozumiała, albo zawiera sprzeczności, trybu
nał zwraca pr:aysięgłym listę pytań z wyjaśnieniem, 
na czem polega niewłaściwość odpowiedzi, i wzywa 
ich do udania się na ponowną naradę. ' 

Art. 436. § 1. Trybunał może, bez dopuszcze
nia stron do wniosku, uchylić uchwałę przysięgłych 

· i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania na 
najbliższych rokach; jeżeli jednomyślnie uzna, ~e 
p1zysi~li niesłusznie odpowiedzieli potwierdzająco 
lub zaprzeczająco na pytanie co do winy. 

§ 2. Odpowiedzi przysięgłych, nie dotknięte 
postanowieniem trybunału, pozostają w mocy. 

§ 3. Uchylenie ' w myśl artykułu niniejszego 
ponownej uchwały przysięgłych nie może nastąpić. 

Art. 437 • . W wypadku wskazanym wart. 436 
w ponownej rozprawie nie może brać udziału żaden 
z członków trybunału, ani żaden z przysięgłych, któ. 
rzy brali udział w rozprawie pierwotnej. 

R o z d z i a ł VI. 
Wyrokowanie na podstawie uchwały przysięl1łych. 

Art. 438. Gdy przysięgli na pytanie o winie 
dali odpowiedź przeczącą, trybunał niezwłocznie wy- . 
daje wyrok uniewinniający, a jeżeli oskarżony był 
aresztowany, przewodniczący zarządza natychniia-. 
stowe wYP'llszczenie go na wolność. . 

Arl.439. § 1. \Y/ razie uchwały stwierdzające} 
winę, przewodniczący udziela głosu stronom celem 

· złożenia wniosków co do kary i innych skutków 
uchwały. Ostatni gł03 ma oskarżony lub jego obrońca. 

§ 2. Strony nie mogą podawać w wątpliwość 
tego, co uchwałą przysięgłych ustalono. 

Art. 440. Po wysłuchaniu głosów stron trybu-
· nał udaje się na na:radę celem wydania wyroku na 
podstawie uchwały przysięgłych. 

D Z I A Ł III. 

Post~powanie przed sądem grodzkim. 

Art. 441. Przepisy art. 291 i 293 - 384 mają 
· odpowiednie zastosowanie do pbstępowania przed są
dem grodzkim ze zmianami i uzupełnieniami wskaza
nemi w dziale niniej szym. 

Art. 442. W razie potrzeby dokonania czynno
ści niecierpiącej zwłoki, sąd grodzki dokonywa jej 
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przed rozprńwą. Art. 253 § 1, 2 i 3 ma odpowiednie 
zasłosowanie. 

Art. 443. Sąd może zlecić policji przepro
wadzenie dochodzenia. 

. . Art. 444. Sąd grodzki może tąkże i przed 
,~ rozprawą umorzyć postępowanie, . jeżeli ?achodzą wa

runki wSka7.ąpB wart. 286 lit. a) ......, c),luh jeżeli ' 
z treści akt sprawy wynika, :że oskarżenie jest oczy

~, , ~ wiście bezpodstawne . . 

Art. 445. § 1. Niestawiennictwo oskarżyciela 
. publiczne~o lub posiłkowego nie tamuje rozp\lznania 
. sprawy. 
, . § 2. Przerwa rozprawy może trwać najwy~<!jJ 
dni trzydzieści. 

Art. 446. Jeżeli świadek mieszlia w okręgu in
nego sądu grodzkiego, a stawiennictwo byłoby dlań 
zbyt uciążliwe, sąd zwraca się o Jego przesłuchanie 
do miejscowego sądu grodzkiego. Art. 253 § l, 2 i 3 
ma odpowiednie zastosowanie . 

. - Art. 447. § 1. W razie wyroku zaocznego oskar. 
. żony może bądź założyć apelację bez uprzedniego za
:. powiedzenia,bądź wnieść sprzeciw w myśl art. 381 

§1. 
§ 2. Ze sprzeciwem oskarżony może na wypa· 

" . dek jego odrzucenia połączyć apelację. :, 

K S I Ę G N VIII. 

środki odwoławcze. 

Rozdział I. 

Zażalenia. 

· Art. 448. O ile ustawa inaczej nie stanowi, na 
'postanowienia, zamykające drogę do wydania wyro
KU, stronom służy zażalenie. 

Art. 449. Na inne ,postanowienia, prócz wska
zanych wart. 448, służy zażalenie tylko ·w wypad
kach wyraźnie w ustawie wskazanych i tylko do jed-

· nei instancji. , . 

Art. 450. Na postanowienia sądu apelacyjne
,go zażalenie służy tylko z powodu odmowy przyjęcia 
kasacji oraz w przedmiocie wynagrodzenia za nie
słuszne skazanie. 

, ; l 643 
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sem zaskarżon<~\!o postanowienia do sąąu odwoław
czego w ciągu trzech dni, a gdy zażalenie dotyczy 
aresztowania, to w ciągu doby, 

§ 2. Akta sprawy przesyła się sądowi odwo
ławczemu/ o ile to nie powoduje zwłoki w postępo
waniu. Sąd odwoławczy mo,że zażądać przesłania akt, 
o ile uzna to za niezbędne. 

. Art. 454. Zażalenie samo przez się nie wstrzy
muje wykonania zaskarżonego postanowienia, lecz 
sąd, który wydał postanowienie, lub .sąd odwoławczy 
może wstrzymać wykonanie. Odmowa wstrzymania 
nie wymaga uzasadnienia . 

Art. 455. Sąd odwoławczy rozpoznaje zażale-, 
nie na posiedzeniu niejawnem. 

Art. 456. Przepisy art. 448 - 455 mają od
powiednie zastosowanie do zażal~ń na zarządzenia 
prezesa sądu. -

. R o z d z i a ł II. 

Art. 457. Strony mogą zakładać apelacje od 
wyroków &ąclów ' grodzkich oraz od wyroków sądów 
okręgowych wydanych w pierwszej instancji, o ile. 
ustawa inaczej nie stanowi. 

Art. 458. § 1. Apelacja może dotyczyć cało-, _ 
'ści wyroku lub j~go części. 

§ 2. Apelację, założoną od orzeczenia w przed
miociewiny, uważa się za zwróconą także przeciwko 
orzeczeniu o karze. 

Art. 459. W apelacji można podnosić i takie 
zarzuty, które nie stanowiły lub nie mogły stanowić 
przedmiotu zażalenia. 

Art. 460. Oprócz oskarżonego i jego obrońcy. 
apelację na korzyść oskarżonego może założyć 'pro-, 

. kurator, a w razie niepełnoletności lub bezwhisnowol-. 
ności oskarżonego - także jego ojciec, matka, małżo
nek, opiekun lub kurator. 

Art. 461. Z wyjątkiem wypadków wskaza .. 
nych wart. 88, oskarżony może cofnąć apelację za., 
łożoną przez siebie lub swego obrońcę. 

Art. 451. Zażalenie z powodu odmowy przy- / 
jęcia kasacji oraz w przedmiocie wynagrodzenia za 
niesłuszne skazanie rozstrzyga Sąd Najwyższy. 

Art. 462. Prokurator bez zgody oskarżonego 
nie moźe cofnąć apelacji" którą załozył na jego ko., 
rzyść. ' 

Arl.463. § 1. Apelację na niekorzyść oskar .. 
żon ego może założyć tylko oskarżyciel. 

§ 2. Oskarżyciel .posiłkowy nie może zakładać 
apelacji co do wymiaru kary. Art. 452. § 1. Zażalenie wnosi się do sądu, 

który wydał za skarz one postanowienie. 
" .. . , § 2. Zażalenie na niesłuszne ' aresztowanie oraz 

· na odmowę przyjęcia sprzeciwu lub pisma odwoław
czego można wnosić także bezpośrednio do sądu od
wóławczego. . . 

Art. 453. § 1. Jeżeli sąd, któremu złożono za
'żalenie, uznaje za zasadne, to sam się do niego przy
chyla! a w przeciwnym razie przesyła ie wraz z odpi-

\ 

""rt. 464. § 1. W razie śmierci oskarżyciela 
prywatnego lub posiłkowego przed upływem terminu 
do zapowiedzenia apelacji, prawo do jej zapowiedze-. 
nia służy jego małżonkowi, dzieciom, rodzicom i wnu
kom w ciągu dwuch tygodni od dnia śmierci oskarży", 
ciela. 

§ 2. W razie śmierci oskarżyciela, prywatnego 
lub posiłkowego po zapowiedzeniu przeze,!! apelacji,: 
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lecz przed upływem ter~inu do jej wywoąu, prawo 
apelacji służy osobom wymienionym w § 1 W ciągu 

, miesiąca od śmierci oskarżyciela. . 
' § 3. Terminy wskazane w artykule niniejszym 
są zawite. " 

. Art. 465. Powód cywilny może założyć apela
cję wtedy tylko, gdy oskarżyciel zapowiedział zało
~enie apelacji. 

Art. 466. Jeżeli oskarżyciel, zapowiedziawszy 
założenie apelacji, nie wniósł jej wywodu lub apela
cję cofnął, sąd karny pozostawia bez rozpoznania ape
lację powoda cywilnego i zwraca mu wni~sione z ty
tułu apelacji opłaty. 

Art. 467. Powód cywilny, któremu nie służy 
prawo apelacji z przyczyn wskazanych wad. 465 
i 466, może wytoczyć sprawę przed sądem cywilnym 
j) tę część powództwa, którą sąd karny oddalił lub 
pozostawił bez rozpoznania . . 

. . Art. 468. Strona zamierzająca wyrokzaskar
"żyć powinna, pod utratą prawa zaskarżenia, zapowie
dzieć to w terminie wskazanym wart. 223 . . ' 

Art. 469. Wywód apelacji składa się w termi
nie wskazanym wart. 224' do sądu, który wydał za
skarżony wyrok, bądź na piśmie, bądź ustnie do pro
tokułu w kancelarji sądu. 

Art. 470. W wywodzie apelacji wyszczegól
nia się zarzuty czynione wyrbkowi i wskazuje się Ite 
części wyroku, których uchylenia lub zmiany strona 
żąda. 

Art. 471. W razie zapowiedzenia lub złożenia 
wywodu apelacji po terminie albo przez osobę nieu
prawnioną, p~ezes odmawia przyjęcia ' i zawiadamia 
o tem apelującego. 

Art. 472. § 1. Po przyjęciu apelacji sąd prze,.
syła j~ niezwłocznie wraz z aktami do sądu odwo-' 
ławczego, o czem zawiadamia strony. . . 

§ 2. Jeżeli oskarżycieliałożył apelację od wy
roku uniewinniającego, art. 204 nie mado oskarżone-
go zastosowania. . 

Art.- 473. Do postępowania w sądzi~ odwo
ławczym majązasŁosowanie przepisy postępowania 
w" sądzie okręgowym pierwszej instancji ze zmianami 

. i uzupełnieniami wskazanemi'w rozdziale niniejszym. 

Art. .474. . Sąd odwoławczy rozważa 'na posie-
azeniu niej a wnem; . 

a) czy zachodzą formalne warunki apelacji wy
magane przez kodeks niniejszy ; 

h) jakie należy wydać . zarządzenia niezbędne 
do rozpisania rozprawy. , ' 

Art. 475. Sąd odwoławczy nie może odmówić 
wezwania świadków i biegłych, przesłuchanych 
w " pierwszej . instancji, oraz sprowadzenia z sądu 
pierwsz~j instancji dowodów rzeczowych, jeżeli stro
na w apelacji bądź stawia uzasadnione zarztj.ty nieści
słości protokułu, bądź żąda ponownego ' przesłucha.., 

ńia na stwierdzenie okolic~nO:ści w protokule nieujaw
nionych, a mogących mie.ć wpływ na orzeczenie 
o winie. 

Art. 476. Sąd apelacyjny, rozpoznający spra
węz powodu apelacji założonej od wyrok'u unie
winniającego w sprawie cO przestępstwo ścigane 

, z urzędu, jest obowiązany pr-zeprowadzić na nowo 
całe postępowanie dowodowe, przyczem protokuły 
przesłuchania osób, przesłuchanych w 'pierwszej in
stancji, wolno odczytać tylko . w wypadkach wskaza .. , 
nyc~ wart. 338 i 339. '. . 

, 
Art. 477. W razie niestawiennictwa świadka 

lub biegłego, przesłuchanego w pierwszej ' instancji; 
sąd odwoławczy wtedy tylko odracza rozprawę, gdy 
uzna ponowne przesłuchanie ich za nieżbędńe, w prze~ 
ciwnym razie odczytuje ich zeznania. 

,Art. 478 • . Sąd odwoławczy wtedy tylko może 
odmówić przyjęcia nowego dowodu wskazanego 
w apelacji, gdy okoliczności, na których slwierdzenie 
dowód wskazano, nie mogą mieć wpływu na treść . 
orzeczenia o winie. 

Art. 479. § 1. ' Oska;żonego aresztowanego 
sprowadia się na rozprawę wtedy tylko, gdy sąd ' 
odwoławczy uzna to za niezbędne. 
- § 2. Jeżeli jednak oskarżony znajdtijesię 
w areszcie , w siedzibie sądu odwoławczego, sprowa
dza się go na rtJzprawę także wtedy, g,dy tego zażąda. 

Art. 480. Niestawiennictwo stron nie tam"je 
rozpoznania sprawy, z wyjątkiem wypadku, gdynie 
stawił się oskarżony, którego stawiennictwo sąd 
uznał za obowiązkowe lub którego sąd postanowił 
sprowadzić w myśl art. 47-9. 

Art. 481. § 1. Po wywołaniu sprawy, jeden 
z sędziów składa ustne sprawozdanie, polegające na 
przedstawieniu stanu faktycznego sprawy tudzież tre:. 
ści apelacji i wywiązujących się stąd punktów spor
nych; odczytuje się przytem wyrok pierwszej instan:' 
cji w tych częściach, które są przedmiotem apelaeji, 
oraz w razie potrzeby - poszczególne ustępy z akt 
sprawy. . 

§ 2. Ap~lację lub" inne pismo strony nieobecnej 
odczytuje się w całości. ' , , 

Art. ' 482. Cofnięcie apelacji przezo$kar~ 
życielapublicznego na rozprawie nie wiąże sądu. 

' Art. 483. Po głosach stroń, . sąd odwoławczy 
odbywa naradę i wydaje wyrok, mocą którego, albo 
. a) zatwierdza wyrok~askarżony, albo ' . 

,h) u,chyla go w całości lubczęścj, wydając no~ 
we orzeczenie. ' 

Art. 484. S~d odwoławczy nie może: 
a) zwiększyć oskarżonemu. kary wymier'zonej 

przez sąd pierwszej jnst~lncji,jeżeli założo
no apelację 'tylko na korzyść oskarżonego; 

b) przekroczyć granic apelacji, .z' wyjątkiem 
wypadków wskazanych wart 485. 

. Art. 485. Sąd odwoławczy z urzędu, niezależ-: 
nie pd granic apelacji: . . 

l 0 _ 4 

/ 
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a} uniewinnia oskarżonego, jeżeli w jego czy-, 
nie niema znamion przestępstwa; 

b) poprawia przyj ętą w wYi'oku pierwszej in
stancji błędną ,kwalifikację czynUj 

c} , uznaje zaskarżony wyrok za nieważny 
i przekazuje sprawę komu należy, jeżeli wy
rok zapadł z obrazą art. 12 lub 13, jeżeli 
w składzie sądu uczestniczyla:osoha nieu
prawniona do wydawania wyroków, albo , 
jeżeli orzekał sędzia, - który z mocy art. 39 
ulegał wyłączeniuj , 

dl uchyla wyrok na korzyść współoskarżonych, 
choćby nie apelowali, jeżeli uchylił go na 
rzecz współo$karżonego, na którego korzyść 
apelacja była zało.żona, a te same wzglę<,ly 
.przemawiają z<l; uchyleniem wyroku na f zecz 
tamtychj " , , . ' 

e) umarza postępowanie, jeżeli sprawę rozpo
znano bez skargi albo bez wniosku pokrzyw
dzonego w wypadkach, gdy ustawa takiego 
wniosku wymaga. 

Art. 486. Oskarżon2~r1U aresztowanemu, którY,. 
na rozprawie nie był obecny i nie miał obrońcy, do
ręcza się odpis ' sentencji , ż jednaczesnem zawiado
mieniem, że termin do ,zapawiedzenia kasacji li€zy 
się ad daty doręczenia t~go odpisu, oraz o treści 
art. 489 i 490. 

Art. 487. Przy : rozpoznawaniu apelacji od 
wyroku sądu gradzkiego ma odpowiednie zastosowa
nie art. 446. 

R o z d zi a ł III. 

, Kasacja. 

,! Art. 488. Strony mogą zakładać 'kasacje do 
,Sądu 'Najwyższega od wyroków sądów drugiej instan

, cji, od wyroków sądów przysięgłych oraz od wyra
ków sądów pierwszej instancji 'rydanych w sprawach i 

karno-administracyjnych. 

, , Art.489.§ 1. Kasacja powinna być założana 
na piśmie i, jeżeli nie pochodzi od prokuratora, po
winna być podpisana prZez osobę posiadającą kwali
fikacje obrańcy w rozumieniu art. 86. 

§ 2. Pozatem w przedmiocie zakładania kasa
c:yj mają odpowiednie zastosawanie art. 458 - 472. 

Art. 490. Na żądanie oskarżonego aresztowa
nego, zgłaszone w terminie 40 zapowiedzenia kasacji, 
prezes sądu stosownie do art. 89 wyznacza abrOllcę 
z urzędu do złożenia WYwodu. 

Art. 491.§ 1. Do wywodu kasacji załącza się 
dowód wpłacenia lub wysłania pocztą , do kasy sądo· 
wej kaucji w wysokości stu złotych, bez czego kasacji 
się nie przyjmuje. 

§ 2. Jeżeli kilka osób podaje kasację łącznie! ' 
każda z nich składa osobno ' kaucję. ' 

Art. 492. Od składa,nia , kaucjikasacyjnej wol
ni są: 

a) urzędy państwowe i samorządowej 
, - b) oskarżeni aresztowani; 

c) skazani na karę pozbawienia wolności prze-, 
kraczającą dwa lataj 

d} dłużnicy upadlij . ' 
e) a~oby, którym sąd przyznał prawo ubogIch. 

Art. 493. § 1. W razie uwzględnienia kasacji 
zwraca się kaucję osobie, która ją złożyła. 

§ 2. W razie oddalenia kasacji przelewa się 
kaucję do Skarbu Państwa; 

Art. 494. Podstawą kasacji może óyć tylko 
zarzut: 

al niepravlidłowego z,astosowania usta'VY przY 
określeniu przestępstwa i wymierzeniu kary;, 

b) ob-razy przepisów postępowania sądowego. 

Art. 495. Kasacja powirina wskazać, naczem 
polega zarzucane uchybienie. 

Art. 496. § 1. Strona może w kasacji zarzu-, 
cać tylko uchybienia obrażające jej prawa. ' 

I § 2. Przepis § 1 nie dotyczy prokuratora,zaJ 
kładającego kasację na korzyść oskarżonego. ' 

Art. 497. , Wyrok należy uchylić, jeżeli kasa~ 
cja słusznie zarzuca: " 

a} że sąd był nienależycie absadzony lub który:.. 
kolwiek z jego członków nie był obecny na 
całej razprawie j 

b) że ' wbrew ustawie prowadzono rozpra~ę 
przy drzwiach zamkniętychj , 

c) że rozprawa odbyła się zaocznie w sprawie, 
w której ustawa wymaga obecności oskarżo
negoj 

d} że óskarżony nie miał obrońcy w wypadkacn 
wskazanych wart. 88; 

e) że przesłuchano świadka wbrewart, 101 j 
f) że po wydaleniu oskarżonego z sali nie za

wiadomiono go o tern, co. się stało w jegg 
nieobecności ; 

g) że nie sporządzono protokułu rozprawyj 
h) że sentencja wyraku skazującego nie odpo,,", 

wiada wymaganiom art. 367; , " 
- i} że ,sąd w wypadkach , wskazanych wart. 484 

lit. a). 520 i 589 lit. a} zwiększył wymierzoną 
oskarżonemu karę. ' 

Art. 498. Poza wypadkami wymien,ionemi 
wart. 497, Sąd Najwyższy uchyla wyrok z pawodu 
uchybienia procesowego wtedy tylko, gdy uzna, "ze 
uchybienie to mogło mieć wpływ na treść wyroku, 

Art. 499. Sąd Najwyższy, niezależnie od za
rzutów przytoczonych w kasacji, uchyla wyrok: 

a) jeżeli , w czynie oskarżonego niema znamion 
przestępstwa; • 

b) jeżeli sprawę rozpoznano bez skargi albo 
bez wniosku pokrzywdzonego w wypadkach, 
gdy ustawa takiego. wniosku wymaga; 

c} jeżeli zachodzą przyczyny powodujcrce umo-
rzenie postępowania w myśl art. 3; " , 

d) jeżeli 'sąd na niekorzyść oskarżonego zasto:.. 
sował doń karę nieprzepisaną w ustawie :'za 
dane przestępstwo. ' 
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Ad. 500. Sąd Najwyżs2:yuchyla wyrok na 
korzyść współoskarżonych, .choćby p.ie założyli kasa
cji, j.eżeli go uchylił na rzecz współoskarżonego, na 
któręgo korzyść kasacją była ząłożona, a tę same 
względy przemawiają za uchyleniem wyroku na rzecz 
ta~tyeh. ' 

Art. 50!. 'Jeżeli w zaskarżonym wyroku sąd 
zastosował błędną kwalifika~ję czynu, lecz wymierzył 
taką karEf, jaką mógł wymierzyć na po4stawie usta
,wy właściwej, Sąd Najwyższy bądź uchyla zaskarżo
ny wyrok w całości lub w części, bąaź tylko popra- . 
:wlą. Qłędną kwalifika~lę c?:ynu. 

Art. 502. W razie dostrzeżenia. w zaskarżo- , 
llym wyrokt,1 oczYWistę; omyłki, któril nię magłą mieć 
wpływu na wynik wyrok<;>WąJlią, ił. ellą. swę~o sprp
stowania nie wymaga żadnych nowych ustaleń, Sąd 
Najwyż$zy s.am poprawia QPlitr~eto~ą 9royłk~. 

, . Art, .S03, Sąp Nąjwy*szy uz~ą.ję zaskarżony 
wyrok za nieważny i przekazuję sprawę kOąlU pale
ży, jeżeli wyrok zapadł z obrazą ad. 12 lub 13, jeżeli 
w ~kłaqzję sąd~ t.g:;zesŁni<;zyła Osqł;>a ni.euprawniona 
do wydawania wyroków, albo jfi!ż~lj. 9rzekał s~pzig 
lub .przysi~gły, ~tPrY z mp~y a.rt.;J9 ulegał ~yłą
<;zeqm. 

Art. 504. Kto nie zaskarżył wyroku pierw" 
szej instancji, ten nie mp!ie zakła~ać kasacji od wy
reku drugiej instancji, jeżeli wyrok pierwsz'ej instan
cji zatwierdzono lub zmien,iQno na jego korzyść. ' 

Art. 505. Strona nie może żąda~uchylenia 
wyroku ?: PQw9d~ u~hybi~nią procesowego pierwszej 
instancji, którego naprawi~p.ja nię ~ądała W postępo-, 
wanią !ir,ugiej in~tan::;ji, 

Art. 506. Strona nie może żądać uchylenia 
wyroku z 'powodu uchybienia procesowego, które za

, szło na jej wniosek lub za jej zgodą. Przepis ten nie 
dotyczy m:hybi~ń wymienionych wart. 497 .• . 

Art. 507. SAd l'l'ajWyżgy na posiecl;z:eniu nie-
!iaWnęm: . . 

ą) oą.dalą ka~acje, nję o~P9wiadające przepi
. som art. 494, 495, 49p, 504, ~05 i 906 j 

b) wydaje postanowienia w myśl art. 503. 

Ą.rt, $l}~, § 1, Sąd N$.l.jwyi,szy zawiadamia. 
stronę o terminię rozpra)'ly tyJko ' wte~y, j~tęli §ŁTQ', 
na ~ego zażąd~ła. . -

§ 2. Niestawiennictwo stron nie tąmuje rozpo
znania sprawy. 

§ 3. Oskarżonegq aresztQwanego n,ie sprowadza 
s"ię na rozprawę. 

A.rt, ~09, Rp;,:pr~wę rozpQ-9~YPI;l ~~tne spra
w~;r:~Ił.~ję jęq"ęgo ~ ~ę4~~9W, ~t9rv w§k~z.uje nasu- -
wającę si~ 4Q r9~~~fHgnj~t:ią pytąąią prąwne. 

Art. 510, ~ 1, Strony, j~że.li lIą obi3cne, mogą 
' składać wyjaśnienia. , 

§ ~, P~erwgy Ittp~ ~llJży stronię, ~tgr~ założyła 
kasację, ostatni·'-: oskar:lQP..ę'PlJ.l Jub ję~9 9pro,cicy. 

"- " ':'. ~ 

Art. 511. Po głpsach ,strooprokpratoF we 
wszystkich sprąwa<;h s ldą.4.ą. wnioski. . , ' 

Art. 51~/ Sąd Najwyżs?y po roz'poznaniu spra"l 
wy wydaje wyro~, którego mocą oddala kasacj .ę albo 
u.::hylą. zaskarżony wyrok w calo&ci lub w c,zQści. 

Art. 513. § 1. Jeżeli przy rozpoz~awaniu spra"l 
'wy wyniknie kwest ja, wymagająca zasadniczej wy
kładni ustawy, Sąd Najwyższy może odroczyć wyro"l 
kowanie i przekazać powiększonemu s~ład9wi sądzą
cemu rozstrzygnięcie wynikłej kwe~tji. , 

§ 2; Poatanowieme powiększonego składu są .. 
d~ącego zapada na rozprawie jawnej i wiąże zwykły 
s1!:ład sądzący ' Sądu Najwyższego przy 'wydawaniu 
wYfpkp,w dąnej spra~'1ie. ' 

~rt. 514. Uznając, że kasację założono oczy-, 
wiście lekkomyślnie lub jedynie w celu dzi~łania na 
zwło~ę, Sąd Najwyiszy zawiadamia 9 lept władzę 

. dyscyplip{,l.rną obropcy lpb pełnpmoc~liką, który pod-, 
pisał kasację. 

, Art. 515. Uchylając wyrok, Sąd Najwyższy " 
przeka?:uje sprawę do ponownego ,rozpoznania w in". . C 

nym składzie lIędziów sądowi. którego wyrok uchylił, 
lub innęmu sądowi równorzędnemu. 

Art. 516. § 1. Jeżeli powodem uchylenia wy" 
roku w sprawie rozpoznawanęj przez sąd Przysię
głych jest uchybienie, którego dopuścił się trybunał 
przy wyrokowaniu na podstawie prawIdłowej uchwl;l."I 
ły przysięgłych, Sąd Najwyższy przesyła sprawę są
dowi okręgowemu i poleca mu wydanie wyroku ną 
podstawie poprzedniej uchwały przysięgłych. 

§ 2. Do wydania wyroku w tym wypadku po
wołuje się w miarę możności tych samych sędziów, 
któr;i':y wchodzm w skład. trybunału. 

Art~ SU. Je~eU wobec uęhylenja wyroku ~ą'" 
'du pr:z;ysięgłych okażę się, 'i.ę ~prawa w tej c.,;ęścj, kló .. 
ra ma' ulegać ponownemu rozpQznapiu, już do właści .. 
wości sądów przysięgłych nie należy, Sąd Najwyższy 
przękazuje sprawę właŚCiwemu sądowi pierwszej, 
ip.~taQ.cj i, 

Art. 518. Uchylając wyrok z powad6w wska .. 
zanych wart. 499 lit. al, b) lub c), Sąd Najwyższy 
sam. wydaje wył'ok uniewinniający lub um.ar;ea.. postę .. . 
powanie. 

Art. 519. Zawarta w wyroku Sądq Najwyi;'; 
s,zego wykładnia ustawy wiąże'W danej sprawie sąd. 
któremu sprawę przekazano. 

Art. 520. Je,ieli wyrok uchylopo nję pa ~ąqą:
nie q,skar'i.ycjel~, sąd przy ponowpem ro~p07.:l)aJ).il) 
sprawy nie może zwiększyć kary 9rz~.<;~9P.ęj wyrQ'I 
kięrp uchylonytI). , ' . 

Art. 521. § t. Prokurator Sądu Najwyższego 
mQże zf!.łQ~Yć kas~cję od każdego orzec·zenią. prawo
mocnego w celu ustalenia należytej wykładni ustawy, 

§ 2. Załp'i,enię t.ą.kięj ~a~<lqji nie w~tr~ymuje 
wykonania orzeczenia. " 



/ 

Nr. 33: D~iennik Ustaw. Poz. 313 . . , 647 

83. Sąd Najwyższy rozpoznaje taką kasację 
h~J: z;awiadomien~a i udziału stron, lecz po wysłucha
niu wniosków prokuratora. 

Art. 522. § 1. Uwzględniając kasację proku
ratorii założoną w myśl art. 521, Sąd Najwyższy uchy
la zaskarżone orzeczenie lub uznaje je za nieważne 
w wypadkach wskazanych w 'art. 499 i 503, w innych 
uśwypądkach ustala uchybienie, 1;1, zaskarżon.e orzę
~~enie moię uchylić tylko na lwrzyść oskarżonego. 

§ 2, Orzeczenie Sądu Najwyższego, ::?:ą.padlę 
w myśl niniejszego artykułu, nie uchyla części wyrg

. k],J dotyc~ącęj powództwa cywilnego. 

K S JĘCiA IX. 

, ,J',' 

Art. 530. § '1. O zarządzeniu wykonania. kary 
warunkowo zawies7:onej sąd pierwszej mstancji, któ
ry w danej sprawie wyrokowa.ł, ,on:eka na posiedze-
niu niejawnem. . 

§ 2. Na postanowienie w tym przedmiocie slu- ' 
iy 'zaialenie. 

Art. 531. Sposób i tryb ,przymusowego ściąga .. 
nia grzywien. kar pięniętnych i optat, nie Y'płacQnych , 
Pr~ez ska.;1;aneg9 dQ ka~y /j~dowei, okrę$l'i osobp!! 
ustawa. . 

Art. 532. W razie niemoinciści ściągnięcia 
w (;ałOŚI;! lub w c~~ści z mąjątku ~kaząl1ego za~ądzo
nych gn~yw~~n, kar pię{li~t.nycb I opł~t ~porzą~za /li" 
prQtokuł, który się przedl!tawia prokuratorowI lub 
s~qowi grpd~kien1U, ~tQ~ownię do wła~~iwQści. 

Rozdział L 

Wykonanie wyrokq. 

Art. 523, . Wyrok wykonywa 
P-Q Upril.womocnien.iu ~i~. 

Art. Sll • . § 1. Po otrzymaniu protokułu 'O nie
- możności ~ciągIlięcia grzyw/.1Y lub kary pieniężnej, 

sąd, który wydaf wyrok w pierwszej instanl;ji, wy
dą.je, na wnhlsek prokuratora lub z wła~mei inicjaŁy

się natychmiast . wy, postanowienie co do kary zastępc;I;ej, jeż.ęh jej, 
nię QZn!iCZOIUl W wyroku l>1<ąZlljącym,. 

§ 2, N a wniosek ską1.ianego na gr~ywn.ę lllb ka
rę piepiężnf\, której ściągnąć nię moina, sąd mQte do 
kary zastępczej zastosować przepis o warunkowęlIJ, 
2;~wies~ęnju wykotHl,p~a kary ~astępczęj, j§ieU za
<;h9d~ą war\1n!<i zawięs~ęnia. 

Art. 524. Wykonanie wyroku śmierci może 
nastąpić dopiero po decyzji Prezydenta -Rzeczypo- · 
sp~Ut~j, te nie kouys.ta ~ praWłl łą&ki. . 

Art. 525. § 1. Wykonanie wyroku sądu grod1;~ 
kiego lub okręgowego, jako odwoławczego, zarządza 
sąd grodzki. 

§ 2. Wykonanię katdęgo inllęgo wyroku zarzą
dza prokurator sądu okręgowego. 

, Art. ' .5~Q. Odpis sentencji wyroku., którego 
wykonani!? należy dą prokuratQra, sąd ~kr~go,,:y 
przesyła mu natychmiast po uprawom()cmemu s}(~ 
wyroku z oznaczeniem daty jego prawomocności. 

, Art, 527. Cel~mwykonąnia ' wyroku proln.j.ra
tor daje zlecenia władzom więziennym, pQlicyjnym 
i innym. Jeżeli skazany przebywa w innym okręgu 
~~Qowym, prolmra,tQf ~wrącą §ię ą,ę prol.i::urątora są
du gkr~gQ~vęgg tegQ (l~ręgl,l, p Qąp.gwię§nie ząf~i\
dzeńia. 

Art. sza. § l. Wyro.i ~mien~i WykollYWa się 
• • I. . t ' '. h l' . W WeJfiCu. ~am~llH~em, I}lepUJ,/ . I~~nH~, 

fi ~ , p,~y wykonywąnhł WYf()ku śmierci PQwi.,. . 
nien.)Yć obecny prokurator, [g~~lnik wię1Jięni~, prę.,. 

. tgkul","t le~ar~ i du.chowny wyznania, do którego 
nf).l~~y S~a?;aRy. Po:/:atęlll , m6~ę być obecny bb.roń~a, 
kłgn~gQ p h:rmiRie stra'?enia nąle,2;y zFI,wiąQ,om!ę! ' 

§ 3. Z przebiegu wyl~@al1i~ wyręliu ~PQr~ąd~ą 
sit; J,lfętglmł. ' . 

. Ą~l! '~?f ~,.glzaneJDl,J ąreszt()wąp.ęm.u ~ali~~a 
się na pocz~t kary czas pozbawienia wolngśc!' po 
ogłoezeniu wyroku: 

.. . ą) jęgeli 8~ą~ą~y lli~ ,;a,łl)żył ap~tIJJ;ji lup ka-
ąągji, all:)o !t~ł9t~mą Qofn.ąh . 

b) jeżeli instancja wyższa uwzględniła w, ca
łoję{ lub j::~ę~§iQwQ apęlą,pję· lub kasację 
8kł~ą.~~Uio. 

§ 3. Na ; postanewienję wydane w myśl § 1 i 2 
służy ~ażalenie. , . . 

Art. 534. Sąd grodzki przYWY~Qnywąniu wy~, 
roków odpowiednio stosuje przepisy art. 527' i 529-
533. ' . , 

Art. 535, § l , W llil;ęl~ię wąJp!iwQśęl i za~~tJty . ' 
co clę wykoną!lj~ wyrgky, ą w !iln:~ęgóltlę§ci ęo di;>. 
oblic~ęl1ifl kąfY, fOł;~trzygą ~il:d pięrw~!7.ęj insłąncji, 
1!t9fY, WdąłH~j ~prawle wyrpk9Wl\ł , . 

§ 2. Na postanowienie w tYIll pn::edmiQęie iht .. : 
zy zaża lenie. . 

R o z d ~ i ą ł H. 
. ' Odroc~enie i przerwa w~onal!ia kary, 

Art, 5~6. WylfOftanie Jtary śtriierei na <;:htl" 
rych Qbłqż/.'lie , i na . chorych umystpwę odrac~a !!ię 1;10 
c:z;asu ich wyzdrowienia,. 

Art. &37. WylconaRie kary ślPieFei !la ifo~ 
bietąęa brzemiennych odraG~a się do upływu tV:l:l'lch 
miesięcy pp rozwiązaniu! o ilę d~iecko pozostaje 
pr~y tyciu. ' 

Ąr1! ~~~~ § l, Wyk.puanh~ lcal'y pgzbawjęnia 
węlpośęi W WYD~ql.i::u cqQl'OQy ~my~łęwęj lu@ cię~kj?i 
eh{!!'ęlw fi~yc~n.ęj !?ka2ianęgo Do~o~tąjąęęgę !l~ .wol- , 
ności odraczasi@ €lE;> C?jasy Wy~ę,fQwienia , 

§ 2. :la chorobę ciężką uznać należy również 
taki staB oielesriy skazanego, przy którem umieszc;te~ 
Qię go w więzieniu l!1h areszcie może oęzpośrednio 
zagrażać jęgo żyeip, albo nie dałoby się pogodzić 
z isŁniejącemi w ~ięzieniulub areszcie urzącloleniamf. 
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Art. 539. Na prośbę skazanego można odro
czyć na czas do jednego roku wykonanie kary po
z.bawie·nia wolności, jeżeli jej natychmiastowe , wy
konanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny 
s~utki zbyt ciężkie. 

Art. 540.§ 1. jeżeli stan zdrow~a .skazj.nego 
albo poważne względy materjalne l\!b rodzinne tego 
\vymagają, a skazany posiada w kraju stałe miejsce 
zamieszkania i określone źródło dochodu, można na 
jego prośbę udzielić mu przerwy w wykonaniu kary 

,na okres do jednego roku. . 
, § 2. Przerwę można , każdej chwili odwołać. 

, , ' . ( 

Art. 541. Odroczenie wykonania kary lub 
udzielenie przerwy moŻna uzależnić od zobowiązania 
się ' skazanego do pobytu w oznaczonej miej scowości 
lub okręgu, tudzież od złożenia kaucji lub poręczenia. 

Art. 542. § 1. Odroczenia i przerwy wyko
mnia kary' pozbawienia wolności udziela prokurator 
okręgowy, zarządzający wykonanie wyroku - na 
czas do trzech miesięcy, prokurator apelacy.jny - na 
czas do sześciu miesięcy. ' 

§ 2. Jeżeli wykonanie wyroku należy do sądu 
grodzkiego, ' odroczenia i przerwy wykonania kary 
udziela sąd grodzki na czas nie dłuższy niż trzy mie
siące. 

§ 3 .. Minister Sprawiedliwości władny iest 
udzielić odro'czenia lub przerwy kary pozbawienia 
wolności na czas do jednego roku. 

§ 4. Ponowne udzielenie przerwy nie może na
'. stąpić przed upływem roku od daty ukończenia po
przednie; przerwy. 

Art. 543. Na prośbę skazanego prokurator lub 
sąd grodzki, zarządzający wykonanie wyroku, może 
odroczyć ściągnięcie grzywny lub kary pieniężnej 
albo rozłożyć ją na raty na czas nieprzekraczający 
~ednego roku, jeżeli natychmiastowe ściągnięcie po
'ciągnęłoby dla ' skazanego lub lego rodziny skutki 
zbyt ciężkie. • -- - ' , 

R o z d z i a ł In. 
Ułaskawienie. 

Art. 544. Jeżeli Minister Sprawiedliwości nie 
zarządzi iriaczej, prośbę o ułaskawienie przesyła się 
sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji. 

Art. 545. Uznając, ze skazany na łaskę nie 
:zasłtiguje, sąd pierwszej instancji wydaje postano
wienie o pozostawieniu prośby bez dalszego biegu. 

Art. 546. § 1. Przychylając się do prośby o uła
skawienie, jako też w tych wypadkach, kiedy Mi-, 
nisŁer Sprawiedliwości zażądał przedstawienia sobie 
a:kt celem rozważenia kwestji ułaskawienia, sąd 
pierwszej instancji przesyła Ministrowi akta sprawy 
lub niezbędne ich części ze swą opinią. 

§ 2. Jezeli sprawę rozpoznawała w drodze ape
lacji wyższa instancja, sąd pierwszej instancji w wy
padku, przewidzianym w § 1 przesyła akta ze swą 
opinją za pośrednictwem wyższej instancji, która do
łącza swą opinję. 

Ad. ' 547. Minister Sprawiedliwości uznając, 
że ' prośba o ułaskawienie na uwzględnienie nie za
sługuje, pozostawia ją . bez dalszego biegu, o ile Pre-. 
zydent Rzeczypospolitej inaczej nie postanowi. 

\ 

Art. 548. Prośba o ułaskawienie nie wstrzy .. 
muje wykonania wyroku. 

Art. 549. § 1. Minister Sprawiedliwości mo
cen jest VI razie otrzymania prośby o ułaskawienie 
lub z · urzędu wstrzymać wykonanie kary lub zarzą
dzić przerwę jej wykonania do czasu rozstrzygnięcia 
kwestji ułaskawienia . . 

. , § 2. Uznając, że szczególnie ważne względy 
przemawiają za uwzględnieniem prośby o ułaskawie
nie, sąd pierwszej instancji, a w ' wypadku przewi
dżianym wart. 546 § 2 także sąd wyższej instancji, 
władny jest wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić 
jej przerwę. 

Art. 550. § 1. Sąd rozważa sprawę o ułaska
wienie w miarę mozności w tym samym składzie, 
w którym wydał wyrok. 

§ 2. Postanowienia sądu przewidziane w , art. 
545 i, 549 oznajmia się skazanemu jedynie z powoła
niem się na złożoną prośbę, b~z dołączenia uzasad

-nienia. 
§ 3. Sąd wydaje opinję na posiedzeniu niejaw

nem po Wysłuchaniu prokuratora. Opinji sądu ska-: 
zanemu nie oznajmia się. 

K S I Ę G A X, 

Koszty sądowe. 

Art. 551. Postępowanie w sprawach karnycłi 
jest wolne od wszelkiego rodzaju opłat, oprócz wsk a- . 
zanych w niniejszym kodeksie. , ' 

Art. 552. Wszelkie wydatki wykłada w toku 
postępo,vania Skarb . Państwa, o ile kodeks niniejszy 
inaczej nie stanowi. 

Art. 553. Koszty obrońcy i. pełnomocnika wy-: 
kłada w toku postępowania strona, klóra go ustano ... 
wiła. 

Art. 554. § 1. Oskarżyciel prywatny składa: 
• przy akcie, oskarżenia na rachunek kosztów posŁępo-. 
·wania w sądzie grodzkim dwadzieścia złotych"a w są'" 
dzie okręgowym - pięćdziesiąt złotych. 

§ 2. Jeżeli w związku z dowodami zapowiedzia-: 
nemi przez oskarżyCiela należy przewidywać znacz
nie większe ' wydatki, sąd może zażądać złożenia od
powiednio wyższej zaliczki. 

§ 3. Do czasu złożenia zaliczki sąd pozostawia 
sprawę bez biegui wniesienie aktu oskarżenia bez za-. 
liczki przewidzianej w § 1 nie przerywa biegu prz~ 
dawnienia. . 

Art. 555. Od powoda cywilnego pobiera się 
opłaty podług zasad postępowania cywilnego ~ 

Art. 556. § 1. Od zaliczek i opłat są wolIie 
osoby, którym sąd przyz~ał prawo ubogich~ · 

", , 
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§ :2. Sąd przyznaje prawo ubogich na podsta
wie żaświadc-zeń władz administracyjnych, albo na 
podstawIe innych danych; które uzna za dostateczne. 

'. § 3. 'Na postanowienie ' odmowne służy zaża., 
lenie. 

Art, 557. W wyroku oraz W postanowieniu 
o umorzeniu postępowania należy zawsze orzec, kto 
ma ponieść koszty postępowania. 

Art. 558. § 1. Od skazanego sąd zasądz~ na 
rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania łącznie 
z wydatkami, poniesionemi w toku dochodzenia 
i śledztwa oraz kosztami wykonania wyroku. 

. '§ 2. , Od skazanego w sprawie z oskarżenia pry-
watnego lub posiłkowegO sąd ponadto zasądza na 
rzę~z 9skarżyciela ponieslonę przez tegoż koszty po-
stępowania. ' , 

. - · Art. 559. W razie zasądzenia powództwa cy
wilnego, sąd z,asądza od skazanego na rzecz powoda 
wrtiesione przez tegoż opłaty, jeżeli zaś powód cy
wilny był zwolniony od opłat z tytułu prawa ubo
gich, , sąd - zasądza od skazanego' odpowiednią sumę 
Da rzecz Skarbu. 

Art. 560. W razie skazania oskarżonego nie 
za wszystkie przestępstwa, które mu zarzucano, kos~- , 
ty związane jedynie z oskarżenieql, z którego go 
uniewinniono, ponosi Skarb , Państwa, względnie 
oskarżyciel prywatny lub posiłkowy. 

, Art. 561. Jeżeli oskarżonego uniewinniono 
lub postępowanie umorzono, koszty postępowania 
ponosi: . 

, a) w sprawach z oskarżenia prywatnego lub 
,posiłkowego ,- oskarżyciel j 

h) w sprawach umoq:onych wskutek pojedna
nia się stron - oskarżony i oskarżyciel so-
lidarniej . ' 

c) w pozostałych sprawach - Skarb Pańsfwa. 

Art. 562. Koszty wynikłe z powództwa odda
lonego lub pozostawionego bez rozpoznania pono
si powód cy·wilny. 

, , Art. 563. Jeieli za koszty postępowania od
powiada .'kilku oskarżonych lub .oskarżycieli, ponoszą 
oni tę odpowiedzialność solidarnie, prócz kosztów 
tymczasowego aresztowania oraz wykonania kary, 
które każdy ponosi zosobna. , 

Art. 564. J eżeli oskarżon~go uwolniono od 
kary z powodu wza j emnościkrzywd, sąd według 
sw~go uznania odpowiednio dzieli między strony 
koszty postępowania. 

r Art. 565. Jeżeli oskarżony umarł przed upra
womocnieniem się wyroku, koszty postępowania, 
prócz wymienionych wart. 566 lit. h)" ponosi Skarb 
państwa. 

," Art. 566. Do kosztów postępowania należą: 
a) wydatki "na doręczenie wezwaJ:i i innych 

pism sądowych; , 

b) wydatki związane z przejazdem sędziów 
i innych osób z powodu czynności śledczych j 

c) , koszty sprowadzenia, przewozu i konwojo
wania oskarżonego, świadków i biegłych i 

d) należności świadków, . biegłych i tłumaczówj , 
e) koszty oględzin sądowych i innych badaJ;i, 

. przedsięwziętych w toku postępowania, oraz; 
kosźty przesyłki i przechow,ania dowodów 
i zą.jętych przedmiotów oraz ich sprzę,dażYi 

f) koszty ogłoszeń sądowych w piąmachj . 
g) koszty utrzymania tymczasowo areszto-

wanegoj 
h) należnoścj obrońców i pełnomocników stroni , 
'i) koszty wykonania wyroku. 

Art. ,567. Swiarlkowie zamieszkali poza siedzi- ,', 
bą sądu, jeżeli odległość ich miejsca zamieszkania 
od sądu wynosi najmniej piętnaście kilometrów, otrzy
mują zwrot niezbęd~ych kosztów przejazdu i stra
wne. 

Art. 568. Swiadkowie żyj ący z zarobku dzien
nego otrzymują wynagroązenie za utracony wskutęk 
stawiennictwa zarobek. 

Art. 5~9. § 1. Biegli i tłumacze, prócz wyna
grodzenia za pracę, otrzymują 'pokrycie wydatków 
niezbędnych do jej wykonania. 
, § 2. W razie nieprzesłuchania wezwanego bie-
głego lub tłumacza, należy mu się wynagrodzenie za 
stracony czas i zarobek. 

§ 3. Biegłemu lub tłumaczowi, zamieszkałemu 
. poza siedzibą sądu, należy się strawne i zwrot nie
zbędny<;h kosztów przejazdu. 

Art. 570. § 1. Swiadkowie, biegli i tłumacze 
powinni zażądać wynagrodzenia niezwłocznie po wy
konaniu swego obowiązku, a jeżeli byli wezwani na 
rozprawę, 'to najpóźniej nazajutrz po jej zamknięciu. 

§ 2. Osoby, które nie zgłosiły żądania w · ter
minie powyższym, tracą prawo do wynagrodzenia, 
o czem należy je uprzedzić. 

Art. 5'11. § 1. Koszty utrzymania oskarżone
go aresztowanego obejmują wydatki na żywność, 
opał" światło. odzież, bieliznę, a w razie potrzeby 
koszty leczenia. 

§ 2.W ten sam sposób oblicza się koszty wy;
konania kary pozbawienia wolności. 

Art. 572. Koszty ' wykonania kary grzywny 
obejmują wynagrodzenie urzędnika egzekucyjnego za 
wszystkie jego czynności podług taksy oraz koszty 
ogłoszeń, przejazdów i przesyłek pieniężnych. 

Art. 573. Minister Sprawiedliwości, w poro
zumieniu w miarę potrzeby z odnośnymi ministrami, 
wydaje taksy dla obliczenia należności: 

a) za doręczanie wezwań, i innych pism sądo-
wych; " 't 

b) 'za konwojowanie osób i rzeczy oraz za prze-o 
chowanie rzeczy; ' , 

c) za ' utrzymanie w więzieniach i aresztach; 
dl. dla świadków, biegłych i tłumaczówj 
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~) dla funkcjonarjuszów państwowych, osób 
wojskowych i duchownych, wzywanych 
prżez sąd, przyczem ograniczenia z;lwarte 
wart. 567 ..,.... 569 nie mają zastosowania. 

Art. 574. \"fI wypadkach nieprzewidżianych 
taksą wysokość wynagrodzenią określa sąd. 

Art. 575. Sąd może uwolnić oskarżonego lub 
oskariyciela w całości lub częściowo od zwrotu kosz
tów postępowania, jeżeli uzna, że uiszczenie ich ~y
łoby zbyt uciążliwe dla niego lub najbliższej rodzmy 
będącej na jego utrzymaniu. ' 

Art. 576. § 1. Do sposobu i trybu ~ciągaqia 
kosztów sądowych ma zastosowanie art. 531. 

§ 2. Przy zbiegu należności w . postępowaniu 
wykonawczem pokrzywdzony ma pierwszelistwo 
przed grzywnami, karami pieniężn~mi i · kosztami po
stępowania do zaspokojenia nę.leźnego mu z wyroku 
odszkodowania za wyrządzoną przez przestępstwo 
krzywdę. . 

K S I Ę G A XI. ' . 
" 

Postępowabia szczegÓlne. 

Ro~dział l. 

Wznowienie postępowania. 

Art. 577. Wznowienie postępowania żakon
c:ionego wyrokiem prawomocnym moŻe nastąpić na 
niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy wyjdzie na 
jaw, że wyrok wydano pod wpływem fałszywego 
zeznania świadka, biegłego lub tłumacza, sfałszowa
nia dokutnentu lub dowodu rzeczowegoj albo prze
kupstwa. 

Art. 578. Pop~łnienie przestępstwa" dającego 
podstawę do wznowienia postępowania :w myśl art. 
577, powinno .być ustalone wyrokiem prawomocnym, 
chyba że wyrok nie może zapaść z powoduusŁawo
wych okoliczności, wyłączających wyrokowanie co 
do tego przestępstwa lub zawieszających postępo
:wanie na czas nieograniczony. 

Art. 582. Wniosęk o wznowienj~ PQstępowa~ 
ni a, ~ie pochodzący od prokuratora, powinien być 
podpisany przez adwokata. 

Art. 583. O wznowieniu postępowania orzek~ 
~sprawach należących do właściwości sądu grodz
k1ego - - sąd apelacyjny, w innych sprą.wach - Sąd 
Najwyższy. 

. Art. 584. Sąd właściwy do orzekania o wzno~ 
wieniu zarządza w razie potrzeby sprawdzenie ,wska
zanych we wniosku okoliczp:ości. 

Art. 585. § 1. Sąd v,.:łaściwy do orzekanhi 
o wznowieniu może zarządzić wstrzymanie wykona~ 
nia wyroku. . 

§ 2. W sŁrzymując wykonanie wyroku, sąd może 
zażądać kaucji lub poręczeni'a. 

Art. 586. W razie uwzględnienia wniosku 
o wznOWIenie postępowania, sąd uchyla wyrok i prze
kazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądow!, 
który wydał uchylony wyrok. ' , 

Art. 587. § 1. Z , chwilą uchylenia wyroku 
wykonanie kary ustaje. 

§ 2. Sąd iednak może nakazać aresztowanie 
tymczasowe albo zastosować inny srodek zapobie
gawczy. 

Art. 588. Wszystkie postanowienia w przed
miocie wznowienia postępowania zapadają na posie,:
dzcniu niejawnem. 

Art. 589. PostClpowanie wznowione toczy aię 
według zasad ogólnych z następującemi wyjątkami: 

a) jeżeli sprawę wznowiono na korzyść oskar,
żon ego, sąd przy ponownem rozpoznaniu 
sprawy nie może orzec kary surows~ej niż 
ta, na którą oskarżonego poprzednio prawo
mocnie skazano j 

b) jeżelipost~powanie,wzńowione na korzyść 
oskarżonego, toczy się po jego śmierci lub 
jeżeli oskarżony jest umysłowo chory, sąd 
wyznacza do obrony jego praw obrońcę 
z urzędu, o ile wnioskodawca sam nie usta .. , 
nowił obrońcy. 

Art. 579. Wznowienie postępowania zakon- , 
czonego wyrokiem prawomocnym możę nastąpić na Art 590. Wznowienie umorzonego śledztwa 
korzyść oskarżonego riietylko z przyczyn wskaza- może nastąpić tylkó na wniosek oskarżyciela na ll1ócy 
nych wart. 577, lecz także wtedy, gdy pO skazaniu postanowienia sądu okręgowego, jeżeli przcqawnie
ujawnią się nowe fakty lub dowody stwierdzające, że nie ścigania jeszcze nie zaszło, a oskarżyciel przy to
sl,3zany jest niewinny .lub że go skazano. za prze- czy nowe, poprzednio mu nieznane fakty lub dowody, 
stępstwo cięższe niż to, !,ctóre popełnił. rokujące możność wykazania winy oskarŻone/lo. 

Art.S80. § 1. Wniosek o wzflCwienie postępo- Art. 591. Oskarżyciel prYyiatny lub posiłko-
wania Oc. korzyść oskarżonego mogą podać: oskarża- wy. który odstąpił - od oskarżenia, nie może żądać 
ny, obrońca, prokurator oraz małżonek oskarżonego, wznowienia śledztwa umorzonego z tego powodu., 
jego krewni w linii prostej i jego bracia i siostry. I 

. § 2. Wznowienie postępowania na korzyść 
oskarżonego jest dopuszcza:lne bez względu na jego 
.śmierć, wykonanie kary lub przedawnienie. . 

Art. 581. Wniosek Q wzn,owienie postępowa
nia na niekora:yść oskarżonel1o mote podać tylko 
oskarżyciel~ 

R o z a z i a ł II. 
Postępowanie w sp.awach nieletnich. 

,:Art. 592. Postępowanie w sprawach ~ielet
nich, którzy w chwili rozpoczęcia rozprawy głównej: 
nie ukogczyli lat siedemnastu, odbywa się przed są-
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.... -
dem dla ~ielet~icl;t wędług zaS;ad pO!;ltępowania prze~ 
sądąmi grodzkiemi ~ nast~pującemi:.r:mia~am,i · i UZ,U· 

pełnieniami. 

~, Art. '593, Oskarżenie -po~iłkowe i. 'powództwo 
cywilne ~ą nie dopuszczalne . . 

. Art. 594. § 1. Sprawy toczą się bez śledztw!!; 
Sędzia dla nieletnich zarządza lub przeprow~dza d,?
chodzenie oraz czynności .niezb~dne dla zebrama 
i '-utrwalenia dowodów. 

§ 2. Wykonanie poszczególnych czynności do
chodz.enia sędzia dla ni elc t nich może .ziecić· ;kurato
rowi nieletnich, członkowi pil-k onatu nao. inieletaimi, 

. policji albo osobie pr·y:watnej .godnejzaufa:nia. 

. Art. 595. W razie nie~tawiennictw,a osób, 
wzywanych przez sędziego dla nie l etrucb, mają -Oclpo-
w.iednie zastosowanie prJ:epi,gy art. 117 .- 122. , 

,', . Art. 596.§ 1. Dochodzenie i czynności wska
zane wart. 594 mają na celu ustalenie: 

a) okoliczności czynu zru:·zucanego nieIet
aiemuj 

b) stopnia rozwoju umystowego i moralnego 
nieIetnie·go oraz innych danych niezbędnych do usta
ł~nia, ~zy nieletni działał z rozez.nariiem j 

. c) charakteru i przesz,łości n~eletniego; war"u,T:l
ków, w jakich żył i ' wychowywaJ się, .stostl,nl!:Ó:w mo
r'alnycb imaterjalnych jego 'i jego rodziny ora.~ środ
ków nadających się do jego poprawy. 

§ 2. W razie potrzeby sęd?ia zarządza bada-
nie lekarskie. . . . 

, '" Art. 597. Przy .dochodzeniach jczynno.~si{l.(:h 
wskazanych wart. 594 mogą być obecni prokurator, 
aza :zgodą s.ędziego - obrońca nieletnieg9, j.ednak
że sąd nie .ma ohowią4u zą.wia-damiąnia ich Q te.c
ntinię. 

. Art)' 598. § J. Zamjast środków ~popiegaw
ę,~ych wskazany~'h wart. 164 - 187, sąd d1a I;lielet
pjcb stos~je: 
. a) oddani.e nieletniego pod dozó.r .od,po-wi.edzial
nyrodzic6w, opiekunów lub innej osoby go,dne.j za
ufania, z dodaniem w razie potrzeby dozoru kura
tora,albo 
·· b) zatrzymanie w · spe.cjalnem schronisku d:ta 
f1ieIetnich. 

§ 2. Obok środków wskazanych w § 1 lit. a). 
sąd może zażądać poręczenia lub kaucji od osoby, 
której nieletniego powierzono. '. 

Art. 599. Po ukończ.eniu dochodzeniasędzia 
" , .,-

ula nieletnich : 
. a) wyznacza rozprawę, albo 
' b) um!l.rza postępowariie, jeżeli bądź nie do

patrzy się znamion przestępstwa, bądź uzna brak do
statecznych poszlak przeciwko nieletniemu,bądź 
ustali inne powody wyłączające postępowanie karne. 

, Ad. 600. § 1. Umarzając postępowa·nie karne 
~ powodu braku rozeznania lub wydając z tego po
,wodu wyrok uniewinniający, sędzia może upomnieć 
nielctniego, oddać go pod dozór o.dpowiedzialnYro .. 

dJ;ico111, <,lo.tychczasowym opiek:unom lu.b innej oso
hie, albo u.mieś,cić w zakładziewycho:wawczym. 

§~. Rodzice h1.b op.i,eJ,{unow.ie, o ile ·to zarzą
dzenie usunęło nieletniego z pod ich :wła<,lzy, mo.gą 
wnieść zażalenie do sądu 1;lpelacyjneĘo. 

Art. ~Ol. · ~.rokl:l1'atoro:wi lu;b _9skarżycieloy.ri 
P!ywa,tnemu służy zaż~lenie ;na postanowie.n,ie u,m.a
rzające postępowanie. 

Art. 602. Sędzia może na rozprawę główną n·ie 
WZYWaĆ osó.b~ .uprJ;.ędnio prz~z tegoż sędziego oso
biście p.r,zesł!lcl:l~ych, .i poprzestać na odczytaniu 
ich z.ez.nań, o il~ we·zw,ania tych osób nie ' zażąda • 
oskarżyciel, obrońca l1,lh San;l nieletqi. 

ArJ. ~3. §1 .. O terminie rozpra,wy z.awiada. 
~i.a si,ę .rod.z.icó-w nieletniMo oraz o$Oby, pod .któ.ry,ch 
pieczą nieletU;i ,pozostaie, .0 He doręczeni~ zawią.do
mie.ń Jl.ie jesŁpołąc,zo,ne ze sz~zególDemi tr.udnościa-. 
mi lub:.r:wło:ką. . 

§ 2.0sopom tym służy prawo dawaqia wy,ja.l 
śnień i składania wniosków. 

§ 3. Sędzia ,może zażądać stawiennictwa tych 
osób. Mają wtedy odpowiednie zastosowanie art. 
117 - 122. 

Art. he.4. Niestawlennkt-w.o -osób wymienio
nych wart. 603 ;nie wstr:zymuje sprawy, o ile sędzia 
nie uzna ooec,noś<:i iCh za n'iezbę\lną. 

Art. 60S • . :§ t. Rozprawa odbywa się przy 
drzwiach ·z·amkniętych. . 

§ 2. Oprócz osó,b wskazanych wart. 319, na 
rozprawie m-ogą :być obecni ~rz,edstawiciele .towa
rzystwa pa:tromltu na.d nielet~imi. 

Art. ~{}6.Podc1Zas r,o,"?:prawy sęąz~a wy~łuch.u. 
je wyjaśnień nieletniego, p'ozatem nieletni 'Po.zosta je 
w sali posiedzeń o tyle tylko, o ile sędzia uzna to 
za niezb~dDe. 

At1.601. Sędzia może odroczyć wy'kO.fl?<J;l\C 
wyrolw w razie choroby ~iel~.tniego lub z innych 
ważnych przyczyn. . 

Ar~. CiOS. Wyrold sępziego dla nieJe-tp.ich ul~ 
ga;iąz.askąrżepiu · w d,r~~apelacji do .sąd1,1~ c.l,a
cyjne.go, ' k.t.ó-ryo4powiednio ,~tQs.uje przepjsy ,niniej-
szego rozdziału. . . 

Art. 609. Apelacja i -,kasa~ja w sprawach, nQ
leżących do właściwości sędziego dla nieletnich, 
wstr.?iy~~ią wy!wnanie wył"<>k-u tylko ·w razw skaza
nia nieletniego na karę pozbawienia wolności bez 
·zamiany na ·u~ieszczenie w zakładzie wyohowaw
czo ~poprawczym. 

Art.6J:O. § ł. Jeieliprzeciwko nieletniemu, 
:który nie ukończył lat siedemnastu, wszczęto spra
wę ,wespół z dorosły.m,pos.t~powanie ·co .do nie'leŁ
'Ri~go ·należy wyłą~~y-ć i przekazać ,sęai1iiemu dla nie
let-nich. ' 

-§ 2. Jeżeli jednak ze wz'ględu na dobro wymia
nis.prawiedliwości :wyłącz.enie sprawy nieletn~ego 
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jęst niepożądane, sądzi sąd zwykły według właści
wości, z zachowaniem art. 598, 603, 604 i 606. T e.o
że sąd orzeka ostatecznie w przedmiocie możno
ści wyłączenia ~prawy. 

Art. 611. Umarzając sprawę z powoqu braku 
rozeżnania lub wydając z ' tego ' powodu wyrok unie- ' 
w:inniający, sąd zwykły przesyła odpis " orżeczenia 
sędziemu dla nieleŁnich celem wydania zarządzeń 
~w .myśl . art~ 600§ 1. 

Art. 612. W razie skazania nieletniego sąd 
zwykły niezwłocznie przesyła odpis wyroku z uza

.. sadnieniem . sedziemu dla nieleŁnich, do którego na-
le·żą wszelkie' dalsze zarządzenia. . . 

Art. 613. W okręgu, w którym nie ustanowio
no sądu dla nieletnich, spraw" nidetni~h rozpoznaj~ 
sąd zwykły według ' ogólnych zasad właściw.ości i to
ku instancyj. Sąd grodzki, przewidziany wart. 4 § 2 
ustroju sądów powszechnych,willien,stosować ud
powiednio przepisy niniejszego rozdziału, inne zaś 
sądy stosują te przepisy w miarę moż.ności, 

R o z d z i a ł m. 
Przywrócenie praw i zatarcie skazania. 

Art. 614. Podania skazanych o przywrócenie 
praw lub o zatarcie skazania rozpoznaje sąd okręgo
wy, który wydał wyrok w pierwszej ~nstancji lub 
w którego okręgu sąd grodzki wydał wyrok. 

Art, 615. Przed wydaniem postanowienia 
w przedmiocie przywrócenia praw lub .zatarcia ska
zania, sąd oktęgowymoże zwrócić się do prokura
tora o przeprowadzenie dochodzeriia w ' celu zebra
nia · informacyj o zachowaniu się skazanego po 
wyroku. 

Art. 616, § 1. Sąd rozpoznaje podanie o przy
wrócenie praw lub o zatarcie skazania na posiedze .. 
niu niejawnem. , . 
. :,,,, § 2. Na postanowienie w tym przedmiocie słu-
żyzażalenie. . 

Art, 617. O przywróceniu praw lub o zatarciu 
skazania, sąd, który wydał postanowienie, zawiada
mianiezwłocznie władzę prowadzącą rejestry karne. 

R o z d z i a ł IV. 

Postępowanie w sprawach karno - administracyjnych. 

Art, 618, § L Osoba; której wymierzono brę 
w trybie .postępowania karno - administracyjnego, 
może zwrócić się, w terminie zawitym siedmiodnio
wym od daty ogłoszenia jej orżeczeIiiil, do władzy 
administracyjnej z żądaniem skierowania sprawy na 
drogę postępowania sądowego; termin siedmiodnio
wy liczy się od daty doręczenia, jeżeli orzeczenie na
leżało doręczyć. 

§ 2. Jeżeli osoba, której karę wymierzono, je:;t 
niepełnoletnia lub bezwłasnowolna, żąd·anie w ter-

minie biegnącym dla tej osoby może złożyć tak
że ojciec, matka, małżonek, opiekun lub kurator. 

. § 3, W razie odmo~y przyjęcia iądania wy
mienionego. w § l, 2, można w ciągu trzech dni od 
zawiadomienia o odmowie złożyć żądanie skieJ;'owat 
nia sprawy do sądu ok~ęgowego celem rozpatrzenia 
zasadności odmowy. Żądanie to można złożyć wprost 
do sądu. - ., Oj 

§ 4. ' O przywróceniu· terminu wymienioneg'b 
w § 1 i 2 orzeka sąd okręgowy, 

Art. 619. § 1. W razie złożenia żądania Vly~ 
mienionego wart. 618 § 1,2, orzeczenie władzy adrn,i-: 
nistracyjnej nie ulega wykonaniu, o ile ustawa 
szczególna nie stanowi inilczej, 

§ 2. Władza administracyjna, o ile nie cofnie 
swego orzeczenia, przesyła akta sądowi. 

§ 3. Orzeczenie władzy administracyjnej :zastę
puje w postępowaniu . 'sądowem prawomocny ć akt 
oskarżenia. ', . 

Art. 620, Własciwym do rozpoznania sprawy 
jest sąd okręgowy, w którego okręgu znajduje się 
siedziba władzy, która wymierzyła karę admiJ,i,.. 
sŁracyjną. 

Art. 621. Władza administracyjna, która wy~ 
mierzyła karę, albo w jej zastępstwie władza' odpo
wiednia w siedzibie sądu okręgowego, może popie
rać oskarżenie zamiast lub obok prokuratora. 

, ; :. . d . 

Att. 622, Sąd okręgowy rozpoznaj~ sprawę 
według przepisów, obowiązujących w postępowaniu 
przed sądem pierwszej instancji, ze ,zmianamLprzewi
dzianemi w następujących artykułach. -c, 

Art. 623. § 1. W I}io~ki stron nie wiążą prez~sa 
sądu w zakresie zarządzeń dotyczących wezwania~o , 
rozprawy. świadków i biegłych · oraz · sprowadzelll,a 
innych dowodów. . .".. ,; 

§ 2. Prezes sądu może zarządzić przed wyzna- I 

czeniem rozprawy przesłuchanie oskarżonego,. świad
ków i biegłych przez miejscowo właściwy sąd grod? .. 
ki. Świadków i biegłych można · przesłuchać pod 
przysięgą, 

Art, 624. § 1. Sąd orzekający postanawia , we~ 
dług swego uznania, których świadków i j biegłych 
przesłucha na rozprawie pod przysięgą lub bez ż ... 
przysiężenia, a których zeznania będą odczytane. 
W tym celu może zarządzić potrzebne jeszcze prz~ 
słuchania przez jednego ze swoich członków, alb.o 
przez innego. sędziego lub sąd grodzki. 

§ 2. Wolno odczytywać zapiski ' dochodze~a 
i inne części akt postępowania administracyjnego. '; 

Art. 625. Sąd okręgowy nie jest związany wy .. 
miarem kary oznaczonym w orzeczeniu władzy ad;' 
ministracyjnej. 

Art. 626, § 1. W spraW.:ich wskazanych w 'art. 
618 można od wyroku sądu okręgowego załpżyć tył;;, 
ko kasację do Sądu Najwyższego. . 

§ 2, Założenie kasacji nie wstrzymuje wykona .. 
nia kary, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności. :i 
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.- ; .... R o z d zi a ł V. ' 

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub oskarż"enie • 

. , Art. 627. § 1. Osoba, skutkiem wznowienia 
pc>stępowania prawomocnie uniewinniona lub , skąza4 

na' według łagodniejszego przepisu ' karnego, może ty
tułem odszkodowania żądać wynagrodzenia od Ska.r
bu Państwa za szkody i straty materjalne oraz krzy
wdę. moralną, jeżeli , względem niej . wykonano w ca
łóści lub w części karę, którą następnie uchylono, 

, § 2. To samo stosuje się do osób, względem któ
. rych postępowanie kanlepo wznowieniu prawomoc
nie; umorzono. 

Art. 628. § 1. Nie ma prawa do wynagrodzenia 
ten, ' kto poprzednie swe skazanie spowodował 
umyślnie lub przez oczywiste . niedbalstwo. 

§ 2. Sąd może : odmówić wynagrodzenia, jeżeli 
poszlaki, zebrane w poprzedniem postępowaniu" , n~e 
zostały w sposób stanowqy odparte w postępowamu 
wzno.wionem. 

I 

Art. 629. Uprawnienie do wynagt"odzeniaprze
Chodzi w razie śmierci osoby uprawnionej na mał
żonka, dzieci i rodziców, w granicach, w jakich 
skutkiem ukarania nie otrzymały od skazanego na
leżnego. im według ustawy utrzymania. 

; ! Art. 630. § 1. Żądanie wynagrodzenia ' zgłosić 
można jedynie w ciągu trzech miesięcy po prawo
mocności orzeczenia dającego podstawę do odszko-
dpwania. " 

§ 2. ·JeŻeli osoba, uprawniona do żądania wyna
'grodzenia w myśl art. 627, zmarła w ciągu terminu 
wskazanego w § 1 lub, zgłosiwszy żądanie w tym ter
minie, zmarła przed prawomocnem ukończeniem po
stępowania o wynagrodzenie, to osoby wymienione 
wart. 629 żądać mogą wynagrodzenia w ciągu trzech 
miesięcy od śmierci uprawnionego. 

,', Art. 631. Żądanie odszkodowania zgłosić nale-
ży w , sądzie apelacyjnym, w którego okręgu wydano 
wyrok w pierwszej instancji. 

Art. 632. § 1. Sąd apelacyjny orzeka na posie
dzeniu niejawnem,po sprawdzeniu w razie potrzeby 
okoliczności faktycznych. Przepisy art. 253 §. 1, 2 i 3 
mają. odpowiednie zastosowanie . . ' 

'" ' § 2. Po ukończeniu dochodzenia należy dać 
uprawnionemu możność oświadczenia , się na piśmie 
lub do protokułu. . , 

Art. 633. Na postanowienie wydane w myśl 
art: 632 służy zażalenie do Sądu Najwyższego.. 

, ,Art. 634. Przepisy art. 627 , -: 633 ąlajązasto.
~ówanie do cudzozi,emców na zasadach wzajemnaści. 

Art. 635. Wydając wyrok uniewinniający, sąd 
Qlaże przyznać oskarżonemu prawo do odszkodowa
nia od oskarżyciela prywatnego lub posiłkowego za 
doznaną krzywdę materjalną 1 moralną: 

a) jętelioskarżenie , było świadomie fałszywe. 
alba ' 

b) jeżeli oskarżycieL używał środków nieuczci ... 
wych w celu .uzyskania wyroku skazującego. 

'R o z d z i a ł VI 
Post'f;pbwanle w wypadku zaginięcia' lub zniszczenia akt. 

Art. 636. Jeżeli poszczególny dokument lub ca'" 
te akta sprawy będącej w toku zaginęły lub uległy 
zniszczeniu, to akt przepadły zastępuje się zaświad
czonym odpisem. 

Art. 637., Sąd wzywa osoby posiadające odpis 
przepadłego aktu do złożenia go sądowi, a w rtizię 
potrzeby zarz-ądza jego odebranie. Art. 142 - 157 
mają odpowiednie zastosowanie. Na żądanie odpis 
zwraca się stronie po sporządzeniu z niego. odpisu. 

• Art. 638. Jeżeli niema zaświadczonego odpisu, 
sąd .wzywa strony do złożenia w terminie oznaczo:
nym wniosków co' do treści przepadłego aktu oraz 

' co do sposobów jego odtworzenia. 

Art. 639. Wraz z wnioskami wskazanemi 
wart. 638, strony składają sądowi posiadane na po., 
parcie wniosku dowody, jakoto: , odpisy prywatne, 
wezwania sądowe. notatki prokuratorów, adwoka., 
tów i innych uczestników procesu. 

Art. 640. § 1. Po upływie terminu wyznaczo
nego w myśl art. 638, sąd na posiedzeniu niejawnem 
postanawia, czy i w jaki sposób należy odtworzyć 
akt przepadły. 

§ 2. Na postanowienie w tym przedmiocie słu"" 
ży zażalenie. 

Art. 641. Przy odtwarzaniu przepadłego aktu 
można przesłuchać sędziów, prokuratorów, adwoka
tów i inne, osoby, które uczestniczyły w postę .. 
powaniu, ' 

, .R o z d z i a ł VII. 
Wydawanie przestępców. 

Art. 64~. Przy wydawaniu przestępcy mają 
zastosowanie przepisy wskazane VI rozdziale , niniej
szym, o ile umowa międzynarodowa inaczej nie 
stanowi. 

Art. 643. § 1. Z wnioskiem o wydanie ,osoby 
przebyw~jącej zagranicą właściwy sąd karny zwra:ca 
się do Ministra Sprawiedliwości. 

§ 2. Do wniosku należy dołączyć: 
a) jeżeli chodzi o osobę, przeciwko której wy .. 

dany jest już prawomocny wyrok skazujący -- odpis 
wyroku z z,aświadczeniem prawomocnościj 

b) w innych wypadkach , -:- odpis postanowie
nia o tymczaspwem aresztowaniu oraz opis prze
stępstwa z przedstawieniem , okoliczności faktycz
nych , i przytoczeniem odpowiednich przepisów 
karnych. , 

§ 3. Nadto należy, w miarę możności, dołączyć ' 
fotografję i inne dane pozwalające ustalićtożsam6ś'Ć 
osoby. której wydania się żąda, oraz ' podać jej , przy
należność państwową. 
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Art. 644. W wypa&kac'h n'agłyćl~ wła:śdwy sąd 
lub prokurator moze żWr&'ci'ć się bezpośiedYlio do' 
właściwej władzy zagranicznej z wnioskiem o tym
czasowe aresztowanie , osoby, ,której wydania się 
żąda; powinien jednak zawiadómić o tern jednocześ
nie Ministra Sprawiedliwości z dołączeniem wniosku 
~ wydanie (art. 643 J • 

Att. MŚ. § 1. Jeie'li chddz'r ó przeslęp'Stwo .za
gfo'Żbne w n'stawie' karą śmre;rci, a p'aństwo' ohce wy
dało przestępcę z zastrzeżeniem, że wżględem wy
danego n~e będzie zastosowana , kara śmierci, sąd 
W raźie skazania wymierza zal1'lią:st kąry ś'mierei ka-
r~ dożywotniego' po'zba\<iienia wbJnóś.ci. , " ' 
, § 2. Jeżeli zaś z tein s-atlietn zastrzeżeniem p'ań
sŁwo obcewydałb osotrę s'Razan'ą pTawdrrio'tnie na: 
~arę śmiidci, s~ct na p'osiedzenici. lllciaW'item pówei
roie postanowienie zmieniające wyrok w myśl § 1. 

• 
Art. 646.§ 1. ~ądanie władzy , zagranicznej 

wydania prieśtępcy przesyła się sądowi okręgowe- , 
mu miejsca zamiesżkiliiia: ' lub ufę'eia osoby pośzu-
Itiwanej ~ , " ," . 

§ 2. J eżeIi chodzi o przestępstwo dop'uszczają
ce wydanie, sąd ten niezwłocznie przesłuchuje oskar
źonego i nakazuje j~~o ar~sztowa!łie, pocze'm spra
wdza wyjaśnienia q~k~rżonego, o, ile tenże powołuje 
się na dowody znajdujące się w kraju, a po ich roz
patrzeniu wydaje da posiedzen'iu ni~jawn:e'mi po wy
słuchaniu prokuratora, opinję VI ptzedmiod~ wydaiIia: 
przestępcy i przesyła ją wraz z aktami Ministrowi 
Sprawiedliwości. 

Art. 647. Sąd wymieniony w poprzednim art y ... 
kule może także i bez wniosku o wydanie postano
wić tymczasowe aresztowanie przestępcy, jeżeli cha..; 
dzi o przestępstwo elopuszczające wydanie; a 
" " a) dana osoba jest silrtie podejrż'ada t;popd", 

nie nie tego przestępstwa, albo 
b) jest poszukiwana przez władze zagra

niczne zapomocą listu gończęgo ogłoszonego w pol .. 
skim dzienniku policyjnym, albo 

c) władza żag,raniczna żażądała tymczaso..; 
wega aresztowania tej , osoby, wy~ieniając ro
diaj ' przestępstwa, o które osoba , poszukiwana jest 
oskatZona, i powołując się na wydany przeciw niej 
prawomocriy wyrok skazujący ltib sądowe zarządże .. 
nie aresztowania. 

Art. 64ś. OSo'Qę ~resztowaną w celu: wydania 
obcemu państwu sąd okręgowy wypuszcia na wol- " 
ność na żądanie Ministra Sprawiedliwości, albo jeże
li władza zagtaniczna cofriie żqdariie wydania lub 
aresztowania. ' 

Art. 649. O zeżwoleniuna: wydanie pestttrta
:wia Minister Sprawiedliwości; 

Aft. 650. § 1. , Na przewiezienie pod shątą 
pfi,eż terytorjum Pqlski przestępcy, którego jedno 
pańshvo óbce wydaje drugiemu, zezwala Minister 
Sprawiedliwości po zas'iągnięciu opinji sądu oktęgo~ 
we~o wWarsiaWie, wydanej ria posiedzeniu nie-
jawnetti p6 wysłuchaniu prokurat~ta. ' 

,§ , ~, Sqd teb wydaje pbtrzebhy dla przewozu 
nakaz aresztowania. o' • . ' 

Prżepi's" końc'owe. 

Art. 651. Wykoń;ani:e Kodeksu postęp0~ania 
karnego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Ad .. 652. Rózportąelzenie niniejsze wehód~t 
VI życie róWn'ocze-·śnie z p'rzepiśami wprowadzające:-' 
mi kodeks pO'stępowania karnego - z dniem 1 lipca, 
1929 tOKU. 

Prezyden,t Rzeczypospolitej~ l. Mościcki 

Prezes Rady M.inistrów i Minister Sptaw Wojsko'wych: 
J. Pilśudski . ~ 

Minister: K. Bariel 

Minisier Spraw Wewnętrznych:, Sławoj Składkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: Au~ust Zaleski 

.Miń:ister Skarbu:: G. Czechawicz 

Minister Sprawiedliwości: A. M eysztowicz 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia PubliciMtÓ': 
Dr. Dobrucki . 

Minister Rolnictwa: K. Nieżabytowski .', '; 

Minister Prieri:iysłti i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji:' Romacki 

Minister Robót Publicznych: M oraczewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkieulic~ 

MirusŁer Reform Rolnych: Witold Sianiewicz 

Minister Poczt i .Telegrafów~ Bogusław Mit!dziński' 

314. 

Rozporządzenie 
Pteźydenta Rżeczypospolitej 

ż dnia 19 marca 1928 r. 

Przepisy wprowadzające kodeks postępowania ' 
karnego. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta;~ 
wy z dnia 2 sierpnia 1926 ' r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania t'ózporżądze(l 
ż mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, pbZ. 443) posta~ 
nawiam co następuje: 

R o z d z i a ł l. 

o uchyleniu przepisów dotychczasowych. 

, Art. 1. § 1. Z dniem wejŚcia w życie kqde~ęą 
postępowania karnego tracą moc, z zastrzeżeniamI 
podanemi poniżej, wS2;ystkię przepisy dotyczące po
sŁęPbwartia przed sądami karnemi powszechnemi, 
ił: VI szczególności tracą moc następujące przępis-Yi 
prawne wraz z późniejsżemi ich zmianami: . ' 

. 1) ustawa postępowania karnego z dnia 20 H .. 
SŁdpEtda 1864 f.wraz ż przepisami prz~ch()ctniemi 
z r. 1917,;. , . 


