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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,;. , . 
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2) u$tawa postępowartia kat'negó z dnia 23 trta
ja 1873 r. wraz z ustawą wprowadzającą z tej ze datY' 
(!>i u. p. austr. Nr. 119); 

3) usta~a postępbWiirtia karnego z dnia 1 lute
i!d .1877 r. ,(Dz. u. Rt~śzy str. 253) wraź z ustawą 
wpi'ów~dzajątą z tejze daŁy (Dź. u. Rzeszy stt. 346): 

4) ustawa o sądach dorainych z dnia 30 cżerw
ca 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 55, póz. 341); 

5) Ustawa z dnia 6 lipca 1922 r. w przedmiocie 
sądówdorainych w b. dzielnicy pruskiej i na obsza
rze górnoślaskim województwa śląskiego (Dz. U. R. 
P. Nr. 60, poz. 536), oraz rozporządzenie Ministra 
SPI'l\ wiedlhvosci Z dnia 20 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. 
Nt. 60, póz. 542) i 
, 6) §§ 21 - 29, 12 - 74, 123 punkt 2 i 4 (att. :2 
rozp. Ministra , Spl'awit!dliwo~ci ~ 16 czerwca 
1922 t. '"-" Dż. U. R. P. Nr. 46, poz. 390 ~ i ustawa 
z 9 lipca 1920 r. - Dz. U. R. P. Ńr. 60, poz. 370) 
i § 136 ustawy (j ustrljju sądownictwa t dnia 27 stycz
ttia 1817 r. (Dz. u. Rieszy z t. 1877 str. 41 h~ t , 1698 
str, 371)ja nadto tylko w zastosoWaniu do pOl'ltępd" 
wania. karnego §§: 18, 19,21,170-----176 ust. 1 i2, 183 
ust. 1 i 3; 184r185 ~ 193, 195 ~ 204 tej ustawy; 

7) §§ 50, 51 i 56 ustawy wykonawczej z dnia 
24 kwietnia 1878 r. do ustawy o ustroju sądownictwa 

,.. (Zb. u. prus. str. 230), b ile dotyczą spraw karnychj 
8) art. 3 rozporządzenia Ministra b~ dzielnicy 

pruskiej z 15 grudnia. 1919 t. " otganizacji sądownic
twa karnego (Tyg. Urzęd. Nr. 70, poz. 185 str. 414)j 

9) tiWiwa z 13 lutego 1854 r., dotycząca kotlf1ik
IOw 'IN wypadku sądowego ścigania z powodu czyn
ności urzędowyćh i słuibowych (Zb. li. prus. str. 86) 
óralt óbowiązujące leszcze przepisy ustawy z 8 Kwiet
nia 1841 t. Ó pbstępowatliu w konfliktach kontpelen .. 
<ly!nych między sądalili , a władzalili admińistra~yjne
mi (Zb. u. prus. str. 110) i 

10) ustawa z dnia 21 października 1919 ri o po
stępowaniu uprószczonem w sprawach o zbrodnie 
i w'yst~p~i na ziemi~~h b. zaboru austrjackiego (Dz. 
O. R. P. Nr. 87, poz. 473)j 

, 11) art. 44 Cl. 2 i art. 52, 53 ustawy z dnia 2 lip
Cli. 1920 r. Ó ,zwalczaniu li~hwy wojennej (Dz. U. R. 
P. Nr. 67, poz. 449)j 

12) §§ 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 11 maja 1923 r. w przedmiocie właściwości są
'dów i pośtępowania w sprawach o lichwę wojenną 
W wojewódttwle pO,z,nańskiem i pomorskiem (Dz. U. 
R. P. Nr. 53, póź. 366) i ' 

13) art. 7, 7a ust. 1 i2, 8, 9, 11, 12 usta
wy z dnia 10 czerwca 1926 r. o warunko

' wem zawie$zeniu wykonania kary na obszarze 
mocy obowiązującej us~awy post~powania karnego 
z dnia 23 maja 1873 r. (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 354)j 
- 14) art. 9 - 12, 13 ust. l, 3 i 4, 15 rozj:>orzą-

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 wrześ
nia 1927 r. o warunkowem zawieszeniu wykonania 
kary na obszarze, na ktorym obowiązuje us.tawa po
stCip,owania karnego 2: dnia 1 lutego 1877 t. (Dz. U. R. 
1'. Nr. 83, poz. 741); 

15) ustawa z dnia 16 marca 1892 r. O odszkocło
Iwaniu z powodu niesłusznego prawomocnego skaza
nia .tDz. u. E. austr. Nr, 641t 

/, > 'p'\',," " " .. 'r '_· , . • fi t "c a 

16) ustawa ,z 20 iil~ja 1898 f. fi odszkodowaniu 
os6b utli~winnionyeh wskutek wŻMWienia postępo
wania (Dż. 11. Rzeszy str. 345); 

17) przepisy uśtaw dotyehc:taBowych dotytzq
ce zaskarżania orz~ctefi karnych władz administra-
cyjnych; , 

18) w uwadze do att. 13 kodeksu karne~o 
1903 r. wyrazy umieszczone w nawiasie w końcu tej 
uwagi; 
. 19) art. 287 kodeksu cywilnego Królestwa Pol. 
skiego 1825 r. ' 

.§ '2. Pozostają w mocy ' następujące przepisy 
prawne wraz z póiniejszemi ich zmianami: 

l) toipottądzente , Preżydtmta RzeC!typospoli
t~i z dnia 19 , 8tyctnia 1.927 t , o zwolnieniu .pr~edter
IlJ.lfidWElm os6b odbywających karę pozbawH~ma wol-
ności (Dz .. U. R P i Nr. $jpoz. 25)j _. 

2) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 17 maja 1927 r. ó ódróczeniu i przerwie wy
konania kary pozbawienia wólnoscj oraz uchyleniu 
ares_zt~ tymczasowego ze względów wojskowych (Dz. 
U. R. P. Nr. 46, po~. 4(5): 

3) rozporządzenie Pr~zyclęnta Rzeczypo'spoli .. 
tej z dnia 1 lutego 1925 r. () nakładaniu kar porząd
kowych; przewidzianych w ustawie o postępowaniu 
sądowem, na osoby pełniące tzytH1ą służbę wojskową 
oraz ó przymusowem §prowadzai'liu tychże osób 
przed sąay powszechne (rh U. R. P. Nr. -16, póz. 121)j 

4) ustawa karna skarbowa z dnia , 2 sie,rpnia 
1926 r . (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 609) z tą zmianą, 
że "wniosek o zarządzenie rozprawy głc)wnej" , prze
widziany w art. 222, ;a23, 224, 226 tej ustawy, okre
śla się jako "akŁ-oskarzenia", który W tym wypadku 
nie wymaga uzasadnieniaj ' , 

5) / tożpotządtet1i~ Prezydenta Rzeczypospoli
teJ z dnia 9 mart,a. 1928 f. o policji państwowej (Ot. 
U. R. P. Nr. 28, pOt. 257); 

6) rozporządzenie Pre.żydenta Rzetżypospoli
tej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowelil (Dz. U. 
R. P., Nr. 45, pOt. 398) i rozpór2ądzenie , Pretydenta 
Rzeczypospolitej t teiż~ daty ztnieniai4ce niektóre 
postanowienia ustaw karnych o rO:l:pówszechnitl.niu 
nieprawdziwych wiadomości i O zniewagach (Dz. U. 
R Pi Nr. 45, poz. J99)j 

7) i'()żpor%~dóteni~ Pre%ydenta Rzećżypospoli
tej z dnia 16 styc~niQ 1928 t. o stanie wojennym (Dz. 
U. R. P. Nr. 8, poz. 54), rozporządztnie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o sta
nie wyjątkowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, pOz. 307), 
rozporządżenie Pr~~ydenta Rzeczypospolitej z dnia 
13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach (Dz. U. R. P. 
Nt. 83, poz. 465) z wyjątkiem ustępu ostatniego 
art. 18, i rozporządzenie Prezydenta Rze~zypospo
lit~j z dI1ia 23 grudnia ,1927 r. o granicach Państwa 
(Dz. U. R. P. Nt. 117, poz. 996) z wyjątkiem ustępu 
ostatniego art. 20; przewidziane w tych rozporządze
niach "odwołanie" zastępuje się, z zachowaniem ter
minów i trybu w tych rozporządzeniach prz'ewidżia
nych, z4danle~ .skierowania sprawy na drogę po
stępowania sądowego, w któtem S4d okręgowy sto
suje ptzepisy art. 619 §§2 i 3,620 - 625 kodeksu 
postępowania karMgo; wyrok sądu okręgowego nie 
ulega zaskarżeniu,i. 
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" 8) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli-
tej i dnia .16 lutego 1928 r. o karach za szpiegostwo 
i niektóre inne przestępstwa przeciw Państwu (Dz. 
l). R. P. Nr. 18, poz. 160) z następującerą.i zmianami: 
al w ,wypadku art. 24 punkt 3 zamiast decyzji wyda
je się postanowienie, a zamiast skargi incydentalnej 
służy zażalenie według przepisów kodeksu postępo
wania karnego; bl art. 25 punkt 6 uchyla się; c) w za
kresie przewidzianym wart. 26 punkt 4 majązasto
sowanie §§ 333 - 335 ustawy postępowania karnego 
1877 r. z tern, że sąd wydaje postanowienia, przeciw 
którym służy zażalenie według ' przepisów kodeksu 
p,ostępowania karnego; 

9) ustawa z dnia 2 marca 1923 r. w przedmiocie 
udzięlenia Ministrowi Skarbu upoważnienia do regu
lowania w drodze rozporządzeń obrotu pieniężnego 
ż krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walu
tą.mi (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 154) przy , odpowie
dniem zastosowaniu w miejsce dotychczasowych 
przepisów proceduralnych -przepisów kodeksu po
'stępowania k,arnego; 

10) art. VIII ustawy wprowadzającej procedu
rę karną z dnia 23 maja 1873 r. (Dz. u. ! p~ austr. 
Nr. 119) z tą zmianą,. że sądy są wyłącznie właściwe 
do rozpoznawania i orzekania w sprawach o wszel
kie przestępstwa przewidziane w ustawach wyda
nych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia, o ile ustawa wyraźnie nie, przekaże danego 
przestępstwa orzecznictwu karno-administracyj
nemu; 

11) ,§ 338 ust. 2, 3, 4 ustawy postępowania kar
nego 1873 r. w brzmieniu ustaw z 16 lipca 1920 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 453) i z dnia 17 grudnia 
1920 r.(Dz. U. R.P. z 1921 r. Nr. :>, poz. 8); 

. 12) ustawa z dnia 9 kwietnia 1920 r. o ograni
czonym wywiadzie z rejestru karnego i o zatarciu za
pisków karriych (Dż. u. Rzeszy str. 507); , w zakresie 
tej ustawy przepisy art. 614 - 617 kodeksu postępo'v ania karnego stosowane nie będą; 
. 13) ' art. 5, 7 i 8 rozporządzenia Prezydenta 
R?:eczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o sędziach 
śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia (Dz. U. 
R.. P. N,r. 69, poz. 611); 

14) przepisy ustaw szczególnych, które, prócz 
o6ób wymienionych VI art. 618 kodeksu PQstępowa
nia karnego, upoważniają do zaskarżenia orzeczenia 
władzy administracyjnej inne jeszcze osoby. 

Art. 2. Z dniem wejścia w życi.e niniejszego 
rozporządzenia przepisy art. 60 - 67 i 68 działu V 
przepisów , tymczasowych o kosztach sądowych (Dz. 
U. R. P. z .1924 r. Nr. 28, poz. 284) będą obowiązywa
ły na całym obszarze Pańs~wa; opłata przewidziana 
wart. 67 może być pokryta z zaliczki złożonej na za
sadzie art. 554 kodeksu postępowania karriego. 

Art. 3. § 1. Przepisy art. 20 kodeksu postę
powania karnego o rozpoznawaniu spraw z udziałem 
przysięgłych oraz przepisy art. 385 - 440 tego ko
deksu o postępowaniu przed sądem przysięgłych wej
dą w życie na obszarach, na których obowiązują ko
deksy karne 1903 r. i 1871 r., w terminie oznaczo
nym przez ustawę szczególną, określającą, które 

przestępstwa należy na tych obszarach uwaźaćza 
polityczne. 

§ 2. Na obszarze, na którym obowiązuje usta
wa karna 1852 r., sądy okręgowe rozpoznają z udzia
łem przysięgłych sprawy wymienione wart. VI pod 
lit. B pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i pod lit. C 'ustawy 
wprowadzającej pr<;>cedurę karną z dnia 23 maja 
1873 r. (Dz. u. p. austr. Nr. 119) w brzmieniu ustalo
nem ustawą z dnia 17 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. 
z 1921 r. Nr. 3, poz. 8). Art. 214 - 230 ustro
ju sądów powszechnych będą- na tym obszarze stoso- , 
wane od dnia 1 sierpnia 192~ r. 

Art. 4. § 1. Wszelkie grzywny, kary pieniężne 
i przedmioty skonfiskowane lub uzyskana za nie 
kwota przypadają na rzecz Skarbu Państwa, o ile 
ustawa szczególna nie stanowi inaczej. . 

§ 2. Art: 24 kodeksu karnego 1903 r. otrzymuje 
brzmienie następujące: ' " ' 
, "Grzywnę, ilehoĆ · ustawa najwyższy jej wy- \ 
miar określa nie niżej dwustu złotych, wymierza się 
w wysokości nie mniejszej od dwudziestu złotych". 

§ 3. Paragraf 27a kodeksu karnego 18n r!, 
wprowadzony ustawą z dnia 11 sierpnia, 1923 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 92, poz. 721), uchyla się. 

, R o z d z i a ł II. 

Sądy dla nieletnich. 

, Art. 5. - § 1. Przy każdym sądzie dla nieletnich 
powinno istnieć schronisko w celu tymczasowego 
umieszczania ilieletnich do lat siedemnastu. 

, § 2. Schronisko nie może się mieściĆ w jed~ym 
gmachu z więzieniem lub aresztem dla dorosłych. 

§ 3. Schronisko pozostaje pod 'bezpośrednią 
konti-olą sędziego dla nieletnich, 

Art. 6. Do czasu zorganizowania schronisk dla 
ńieletnich, w razie konieczności zatrzymania nielet
niego nie mającego lat siedemnastu, sąd umieszcza go 
w zakładzie wychowawczo - poprawczym lub w oSob
nym oddziale więzie'nia' lub aresztu, ' przyczem nie-, 
letni nie powinien mieć żadnej styczności z dorosły-
mi więźniami. ' 

" Art. 7. Do czasu wejścia w życie j~dno]itego 
kodeksu karnego, na obszarze, na którym obowiązu
je kodeks karny 1871 r., przepisy art. 88 
lit. a), 317, 415, 592 - 612 kodeksu postępowania 
karnego, oraz art. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia 
mają zastosowanie względem nieletnich' do lat osiem
nastu, a na obszarze, na którym obowiązuje ustawa 
karna 1852 r., przepisy art. 415 i 600 kodeksu po
stępowania karnego nie będą stosowane. 

R o z 'd z i a ł III. 

Właściw.ość rze,czowa sądów. 

, Art: 8. § 1. Do właściwości sądów okręgo
wych należą, prócz spraw określonych w at;t. 16 i 18 
kodeksu postępowania karnego, także przestępstwa, 
ktore ustawy szczególne przekazały wyraźnie do 
:właściwości tych sądów. 

.' 
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- :").; § 2. Niezależnie od wymiaru kary, nie należą 
do właściwości sądów grodzkich sprawy: 

1) o przestępstwa przewidziane wart. 464, 603, 
604, 605, 606, oraz w części XXXVII "o przestęp

.: śtwach na służbie państwowej i samorządowej" ko
,deksu karnego 1903 r.; 

2) o występki przewidziane w §§ 335, 337, 486, 
486a, 486b, 486c ustawy karnej 1852 r. (w brzmieniu 
art. 10 ces. rozporządzenia z 18 grudnia 1914 r. Dz. 
u. · p~ austr. Nr. 337); . 

· . 3) o występki pr~ewldziane w rozdziale 28 ko-
deksu karnego 1871 r. i w §§ 241 i 243 ordynacji kon

, kursowej 1877 r. (Dz. u. Rzeszy z r. 1877 str. 351 
.. } z r. 1898 str. 230, ~12). , 

Art. 9. § 1. Naóbszarze, na którym obowią
· ,~uje kodeks karny 1871 r., należą do właściwości są

dów grodzkich, prócz przestępstw wskazanych 
.~ Yi art. 15 i 16 kodeksu postępowania karnego, z wy
lączeniem jednak wymienionych wart. 8 . § l i 2 
punkt 3 niniejszego rozporządzenia, nadto nastę
p.ujące: 
., 1) występki wymienione w §§ 242, 246, 263 

. j-: 303 oraz w §§ 258. L. 1 i 259 kodeksu karnego 
• ,1871 r., . jeżeli wyrządzona lub zamierzona szkoda nie 
-.przekracza pięciuset złotych; 
,[ 2) występki wymienione w §§ 185 ---.:. 187 i 189 

kodeksu karnego 1871 r., jeżeli ściganie opiera się 
' na ' oskarżeniu prywatne m; 
. 3) występki wymienione w §§ 223 i 230 kodek-

> su. karnego 1871 r. w wypadkach śCiganych tylko na 
- wniosek (§ 232· k. k. 1871 r.). . 
- " § 2. Jeżeli w wypadkach wskazanych w § 1 

punkt 1 ujawni się dopiero w toku rozprawy, że szko
. da wYllządzona lub zamierzona przekracza pięćset 
· złotych, sąd grodzki nie przestaje być z tego powodu 
- właściwy. ' . 

R o z d z i-a ł IV. 

o ściganiu z urzędu, na wniosek, z upoważnienia, na 
. zarządzenie lub wskutek oskarżenia prywatnego. 

Art. 10. Minister Sprawiedliwości władny jest 
' · określić w porozumieniu z właściwyrpi ministrami, 

które organa i w jakich- granicach są właściwe do 
wnoszenia i popierania oskarżenia na zasadzie art. 56 
§. 1 lit. b) kodeksu postępowania karnego, choćby 
w dniu wejścia w życie tego kodeksu właściwemi 

'. ,jeszcze nie były. 

Art. 11. Ilekroć według ustaw dotychczaso
Wych ściganie z urzędu jest uzależnione od upoważ
nienia lub wniosku pokrzywdzonego lub jakiejś wła
dzy, albo od zarządzenia władzy, oskarżyciel 
winien je przedstawić najpóźniej przy wniesieniu ak
tu oskarżenia, iŁ w sądzie grodzkim - najpóźniej 
przy rozpoczęciu rozprawy głównej. 

Art. 12. § 1. Do czasu wejścia w życie jedno
; litego kodeksu karnego pozostają VI mocy art. 21 

. CZ. 1, 22 i 2a ustawy postępowa.nia karnego 1864 r. 

§ 2. W · trybie oskarżenia prywatnego są ściga
ne na obszarze, na którym obowiązuje ustawa postę
powania karnego 1877 r., przestępstwa wymienione 
w § 414 usL 1 i 2 tej ustawy, a na obszarze, na któ
rym obowiązuje ustawa postępowania karnego 
1873 r., przestępstwa określone w § 46 ust. 1 tej 
ustawy. " 

§ 3. W § 530 ustawy karnej 1852 r. skreśla się 
wyrazy: "albo jeżeli oel czasu, kiędy się o czynie ka
ralnym dowiedział, przez sześć tygodni nie wnosił 
o to skargi" i uchyla się ograniczenie terminu prze
'Yidziane z powołaniem się na . przepis powyższy 
wart. V ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1862 r. (Dz. 
u. p; aU'str; Nr. 8 z 1863 r.). . 

Art.U. Określenie: "zniesławienie "" użyte 
w art. · 16 . kodeksu postępowania karnego, ozna
cza na obszarze, na którym obowiązuje ustawa kar
na 1852 r., przestępstwa wymienione w § 493 fej 
ustawy, a na obszarze, na którym obowiązuje kodeks 
karny 1871 r., przestępstwa określone w §§ 186, 187 
i 189 tego kodeksu. . 

Rozdział V. 

Obrońcy. 

Art. 14. § 1. Oprócz osób, wymienionych 
wart. 86 kodeksu postępowania karnego, obrońca.mi 
mogą być osoby, które w chwili wejścia w życie ni
niejszego rozporządzenia są obrońcami na zasadzje 
przepisów dotychczasowych; zachowują one prawa 
obrońców w zakresie dotychczasowym. 

§ 2. Aplikanci adwokaccy mogą występować 
przed sądami w charakterze obrońców w granicach 
uprawnień zawartych w przepisach szczególnych. 

Art. 15. § 1. W ciągu dziesięciu lat od chwili 
wejścia vi życie niniejszego rozporządzenia mogą.- na 
obszarach, dla ~tórych na wniosek kolegjum admini
stracyjnego sądu apelacyjnego Minister Sprawiedli
wości uzna to ża potrzebne, podawać się .0 wciągnię
cie do wykazu obrońców: 

1) osoby, które posiadają dyplom ukończenia 
studjów prawniczych w jednej z polskich szkół aka
demickich państwowych lub .przez Państwo użna
nych i odbyły przynajmniej ' jednoroczną aplikację są
dową; 

2) osoby pełnoletnie, cieszące się dobrą opinją, 
jeżeli w drodże specjalnego egzaminu przed sądem 
okręgowym wykażą praktyczną znajomość prawa 
karnego i postępowania karnego. I , 

§ 2. O wci,ągnięchi do wykazu obrońców decy
duje ostatecznie prezes sądu okręgowego. 

Art. 16. Osoby, wymienione w artykule p'o
przednim, mają prawo prowadzić sprawy tylko w są
dach grodzkich tego okręgu sądu okręgowego, w któ
rym są wciągnięci na listę, oraz w tymże sądzie okrę
gowym, wYrokującym w drugiej instancji. 

Art. 17. § 1. Na obszarze sądów apelacyjnych 
we LV[owie i Krakowie oraz sądu okręgowego w·Cie-
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szynie będą w ciągu lat pięciu od wejścia: w zycie ni
niejszego rozporządzenia wciągani 'na żądanie do wy-

. kazu obrońców prawnicy, którzy złożyli egzamin sę
dziowski, adwokacki lub notarjalny, jeżeli nie zacho
dząokoliczności, które pociągają za sobą wyłączenie 
od urz~du sędziowskiego, adwokatury lub notariatu. 

§ 2. O wciągnięciu do wykazu obrońców na za
sadzie powyższej decyduje prezes sądu apelacyjne
go ostatecznie. 

. . § 3. Obrońcy, wciągnięci do wykazu na zasa-
'dzie § l, mają prawo prowadzić sprawy karne tylko 
w sądach na obszarze wymięniqnymw § 1 i W Sądzie 
Najwyższym w sprawach, rozpatrywanych W ni:ż;
szych instancjach na tym obszarze. 

Art. 18 • . Sądem dyscyplinarnym dla obrońcqw, 
nie wymienionych wart. 86 kodeksu postępowania 
karnego, jest sąd okręgowy w składzie trzech sę
dziów, a w drugiej instancji - sąd apelacyjny w ta
kim.że składzie. Szczegółowe przepisy dyscyplinarne 
wyda Minister Sprawiedliwości w drodze rozporzą
dzenia. 

R o z d z i a ł VI. 

Protokuły. Dochodzenie. ' 

R o zd z i a ł, VII. 

Postępowanie uproszczone • 

'Art. 22. § 1. W ~prawach karnych, naldącycn 
do właściwości sądów okręgowych, prokurator mo
że, składając akt oskarżenia, wnieść o zarządzenie 
postępowania uproszczonego. . 

§ 2. Postępowanie uproszczone można zarzą~ 
dzić, jeżeli z okoliczności ' sprawy wynika, że nieza .. 
leżnie od kar dodatkowych i zastępczych nie wy'"' 
padnie wymierzyć kary surowszej, niż grzywnę i ka-
rę pozbawienia wolności do lat dwuch lub jedną 
z tych kar, albo też jeżeli wymierzenie kary su.., 
rowszej nie jest w ustawie przewidziarie. 

§ 3. Postępowanie uproszczone jest niedopu-. 
szczalne w sprawach należących do właściwości są
dów przysięgłych, w sprawach o przestępstwa, za 
które przewidziany przez ustawę najniższy wymiar 
kary przewyższa granice oznaczone w § 2, w spra .. 
wach z oskarżenia prywatnego i w sprawach, popie.; 
ranych przez oskarżyciela posiłkowego. 

Art. 23. W postępowaniu uproszczonem roz.., 
poznaje sprawy i orzeka jeden sędzia, kt6ry ma pra~ 
wa i obowiązki przewodniczącego oraz składu są
dzącego; do tego sędziego należy też powzięcie 
wszystkich postanowień poza rozprawą główną, do 
których powołany jest sąd okręgowy, o ile niniejszy, 
rodział nie zawiera postanowień odmiennych. . . 'Art. 19. Prócz osób wymic:!nionych wart. 231 

kodeksu postępo}Vania karnego, protokuł spisać może 
sędzia, który wykonywa czynność protokułowaną. Art. 24. Do postępowania uproszczonego mają 

odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu postę
Art. 20. § 1. PrÓcz wypadku, przewidzianego . powaniakarnego, dotyczące postępowania przed są

' w art. 254 kodeksu postępowania karnego, prokura- . dem okręgowym wyrokującym w pierwszej instancji, 
tot może w toku dochodzenia, ilekroć 'to uzna za po- o ile art. 25 i 26 nie zawierają przepisówodmiennych. ' 

'. trzebne, dokonywać poszczególnych czynności są
" dowych . . 

§ 2. Policja państwowa dokonywa w toku do
chodzenia poszczególnych czynności sądowych, jeże
li prokurator w danej sprawie to zleci, ~ wymieniając 
te czynności lub określając ich zakres. 

§ 3. Z przebiegu tych czynności sporządza się 
protokuł, w którym powołuje się przepis niniejszego 
artykułu, a w protokule policyjnym - nadto zlece
nie prokuratora. 

, . ", 

. § 4. Przepisy art. 255 . § 1 i 256 kodeksu postę-
powania karnego mają tu zastosowanie. 

§ ' 5. Czynności dokonane w myśl niniejszego 
artykułu mają moc czynności sądowych, a protokuły 
sporządzone z zachowaniem przepisów art. 256 . k. p. 
k. - moc protokułów sądQwych. 

. Art. 2t. § L, Ilekroć sąd dokonywa w spra:
wach karnych poszczególnych czynności ' sądowych 
na żądanie sądów zagranicznych (art. 13 § 2 ustroju 
sądów powszechnych), stosuje ustawy polskie. 

§ 2. Należy jednak uczynić zadość żądaniu są
du zagranicznego, aby.w wykonaniu czynności zasto
sowano pewien szczególny tryb postępowania lub 
szczególną formę, jeżeli ustawy polskie tello trybu 
lub tej formy nie zabraniają. 

Art. 25. Oskarżyciel nie ma obowiązku uza
sadnienia aktu oskarżenia. Sprzeciw przeciw. aktowi 
oskarżenia rozpoznaje . sąd okręgowy w składzie 
trzech sędziów na posiedzeniu niejawnem; prócz wy-o 
padków przewidZianych VI art. 289 i 290 kodeksu po.., 
stępowania karnego,. sędzia wnosi sprawę na posie .. 
dzenie niejawne także wówczas, jeżeli zachodzi wąt ... 
pliwość, czy postępowanie uproszczOne jest dopu ... 
szczalne lub wskazane (art. 22§2 i 3). 

Art. 26. § 1. Sędzia nie może w postępowaniu 
uproszczonem wymierzyć kary surowszej, niż wy
mieniona wart. 22 § 2. 

§ 2. J eżeli ~v toku rozprawy głównej sędzia 
z własnej inicjatywy lub na wniosek prokuratora 
uzna za odpowiednią karę surowszą, niż wymieniona 
wart. 22 § 2, lub postępowanie uproszczone za nie
dopuszczalne, to odracza rozprawę i przekazuje 
sprawę do postępowania zwyczajnego. 

§ 3. W razie przekazania sprawy do postępo
wania zwyczajnego, oskarżyciel winien wnieść nowy 
akt oskarżenia, jeżeli wniesiony nie zawierał uza
sadnienia albo jeżeli oskarżyciel żąda uznania czynu 
zarzuconego oskarżonemu za inne przestępstwo niż 
to, które wskazywał wniesiony akt oskarżenia; w in-o 
nych wypadkach wystarczy oświadczenie os karty.., 
ciela, że wniesiony akt oskarżenia popiera. -:--._----. ~ 
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Art. 27. D6 zaskarżenia wyroków i posŁano. 
, wień', zapadłych w postępowani,u uproszczone m, ma· 
ją odpowiednie zastos'owanie 'przepisy kodeksu po· 

. st~pówańia karnego, doty~zące zaskatzania wyro· 
ków i postanoWień . wydanych przez sądy okręgowe 

/ w pierviszej instancji, 'z tą zmianą, że zażalertia na 
' pbstanowienia, wydane przez sędziego poza rozpra· 
wą, rozpoznaje sąd okręgowy ' w składzie trzech 

, ;-s~d~iów. 

Art. 28. § 1. Do postępowania w sądzie apela. 
.. 'cyjnym mają zastosowanie przepisy kodeksu postę
":powania karnego z poniższemi uzupełnieniami. 

§ 2. Jeżeli oskarżyciel żaskarżył wyrok z po
wodu nieuwzględnienia jego wniosku złożonego 
Vi myśl art. 26 § 2, sąd apelacyjny może, bądi na po
siedzeniu niejawnem, bądź po przeprowadzeniu roz-
prawy, uchylić wyrok i zarządzić postępowanie zwy
·czajne . . 

~. ' . . § 3. W razie uchylenia wyroku przez sąd apela
c:ćyjny i zarządzet'lia postępowania zwyczajnego, ma 
zasŁosowanie przepis art. 26 § 3. 

§ 4. Jeżeli sąd apelacyjny uwzględnia: apelację 
prokuratora co do wymiaru kary, nie mo*e mimo to 

' ~odwyższyć jej ponad granice określone w' art. 22 § 2. 
". :.~ . . 

"Ó . Att. 29. Do wznowienia postępowania b ptze
.. ' 'stępstwa, osądzone w postępowaniu uproszczonem, 
mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu 
postępowania .karnQgó, dotyczące wznowienia postę· 
powania w sprawach należących do właściwości są .. 

; <Ju okrEjgowego. 
. . :~-:.." . 

. ' ~'< Art. 30. W sprawą.ch karno - administracyj .. 
. " ;nych postępowanie uproszczone zarządza , się na 
, .... 'W,nlosek . prokuratora, . lub władzy adrninistracyjnej 

(art. 621 k. p. k.), stosując przytem odpowiednio 
. ,przepisy art. 618 626 kodeksu postępowania 
~ "karnego. 

J,Z o z d z i a ł VIII: 

''- . '., 
Postępowanie bakazowe. 

. I 'Att. 31.§ 1. W sprawach karnych, nale.tących 
' . .'do właściwości sąoów grodzkich, gdy przestępstwo 
zagrożone jest, niezależnie od kar dodatkowych i za
stępczych, tylko aresztem i grzywńą lub jedną z tych 
. kar, '- sąd grodzki może wydać nakaz karny na za
sadach przewidzianych w niniejszym rOfdzia!e . 
. : § 2. Nakaz karny wydaje sędzia bez rozprawy.: 

Art.' 32 • . Sędzia moźe wydać · nakaz karny, 
;jezeli na zasadzie doniesienia wniesionego przez po

' licję-j inną władzę lub osobę urzędową w zakresie ich 
działalności, uzna, że dowody oskarżenia względem 

. sprawcy przestępstwa-są wystarczające i nie budz't 
:wątpliwości. 

. Art. 33. §/l. Nakazem Karnym można orzec 
.. tylko . karę grzywny i aresztu do dni czternastu lub 
. . jedną z"tych kar. Kara aresztu zastępczego łącznie 
. z orzeczoną karą pozbawienia wolności nie może 
. przekraczać ' dni czternastu. 

§ 2. W nakazie karnym można wykońanie kary 
warunkowo zawiesić. . 

,§ 3. W nakazie można. orzec· również .konfiska· 
tę przedmiotów już zaj'lltych i będących w prżecho • 
waniu sądu, władzy administracyjnej, jej organów 
lub innych osób. 

§ 4. W postępowaniu nakazo~em powództwo 
cywilne pozostawia się bez rozpoznania, o czem po· 
wód będzie zawiadomiony. , 

Art. 34. § 1. Wydanie nakazu karnego jest' 
nie dopuszczalne przeciw osobom aresztowanym, 
przeciw nieletnim do lat siedemnastu i w sprawach 
o przestępstwa ścigarie z oskarżenia prywatnego, 

. § 2. Do czasu wejścia w życie jednolitegoko. 
deksu karnego nie wydaje się na obszarze; na któ. 
rym obowiązuje kodeks karny 1871 t.j. nakażów kar· 
nych przeciw nieletniin do lat osiemnastu. . 

Art. 35. Przed wydaniem nakazu karnego sę· · 
dzia rt10ze przesłuchać oskarżonego i zażądać wnio •. 
sku od oskarZyciela. 

Art. 36. Nakaz karny powinien, zawierac dane 
wymienione wart. 366 pod lit. a), d), e), wart. 367 
kodeksu postępowania karnego, tudzież oznaczenie 
osoby lub władzy, która wniosła doniesienie, oraz 
datę wydania nakazu. Nadto w nakazie należy 
przytoczyć treść przepisów o wnosżeniu sprzeciwu 
i skutkach jego niewniesienia. 

Art. 37. Odpis nakazu doręcza się os"arżóne .. 
mu i oskarżycielowi. ' . 

Arf. 38. § 1. Oskarżonemu i óskarżyci~Iowi 
służy w ciągu siedmiu dni od dnia doręczema naka~ 
zu prawo ~niesienia do sądu grodzkiego sprzeciwu • 

§ 2. Oskarżony mofe wnieść sprzeciw pise:Q1nie 
lub ustnie do proŁokułu w kancelarji sądu. . 

Art. 39. § 1. VI razie wniesienia sprz~itY'u, 
spraWę ro~pozriaje się w. pos.tępowaniuzwyćzajnein. 

§ 2. Nakaz karny me Wiąze sądu W postępowa. 
niu zwycżajnem ani cO do kwalifikacji czynu, ani co 
do wymiar.u kary . 

Art. 40. Nakaz karny, przeciw któremu nie 
wniesiono w terminie sprzeciwu, ulega wykonaniu 
jak wyrok prawomocny. ' . 

R o .2! d 2: i a ł IX. 

Skarga kasacyjna. 

. Art. 41; . § L Poza wypadkiem przewi.dzianym 
wart. 626 kodeksu postępowania karnego, od wyto. 
ku sądu pierwszej instancji można założyć tylko ka. 
sację do Sądu Najwyższego, jeżeli sąd wymierzył tyI. 
ko grzywnę do stu pięćdziesięciu złotych lub areszt 
do trzech dni albo obie te kary ł4ćznie, ża przestęp· 
stwo,za które ustawa prze:pi~uje tylko grzywnę lub 
ateszt albo obie te kary łącznie, niezależnie od kar 
dodatkowych i zastępczych . 

" 
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§ 2. Jeżeli tym samym wyrokiem skazano kil
ku oskarżonych, przyczem ' choćby jednemu z nich 
służy apelacja, wówczas pozostali współoskarżeni , 
i oskarżydeI mogą również założyć aPrelącje. 

§ 3. Przepis § 1 nie ln<i zastosow.ania do prze
stępstw, ia które ustawy przewidują~: karę ścisłego 
aresztu. 

R o z d z i a ł X. 

Organa. Czynności wykonawcze. 

,. 
wać egzekucji na nieruch(}mościach -i pr-awa~h- -łla 
nieruchomościach. 

. Art. 47. Minister Spraw Wewnętrznych , wy:' 
daje zarządzenia potrzebne w celu wykonania ' wyda:~ 
nia lub przewozu przestępcy, zezwolonego ria ' iasa"-" 
dzie przepisów księgi XI rozdziału · VII kodeksu po~ 
stępowania karnego.. ,,' :' . . ' ':"'; ! :, 

. _,;. .. \ '( ' :l
J 

R o z d z i a ł XI. 

Przepisy przejściowe dla spraw wszczętych przed 

.. Ał"t. 42. Prawa i obowiązki .i,poikji"! przewi- wejściem w życie kodeksu postępowania karneg~r 
'dziane w kodeksie postępowania karnego, mają I Art. 48.' Przepisy kodeksu postępowania k.'ar,. 
prócz policji państwowej także inne organa władz nego mają zastosowanie do spraw wszczętych przec,ł 
państwowych i samorządowych powołane do utrzy- jego wejściem w życie, z zastrzeżeniami wymienio
mania spokoju, bezpieczeilstwa lub porządku Pll- nemi wart. 49 - 56 niniejsźcgo rozporządzenia. :.:, 
blicznego w zakresie przekazanyrp. im ustawami, 
a w szczególności w zakresie przestępstw karno - Art. 49. Spqlwy, wszczęte wedh,lg przepisów 

:s.kąrbowych -właściwe wykonawcze organa skar- dotychczasowych, uznaje się za wszczęte prawidło-;. 
p'owe, o 'ile kodeks lub' niniejsze rozporządzenie nie wo, choćby ich wszczęcie nie odpowiadało przep~so!ą 
pgrankza. wyraźnie tych praw i obowiązków do po- kodeksu postępowania karnego. ,'" 
Jicji państwowej (art. 56 § 1 lit. a), 244, 254 - 256 
k •. p. k."art. 43, 46 § 2 nin. rozp.). 

•. :' At:t. 43.. Stosunek władz sądowych i .prokura
tors~ich do policji państwowej określają, prócz ko
deksupostępowania karnego, rozporz .. ,dzenie Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. 
o policji państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 257) 
i . ustawy szczególne. 

Art. 44. Sprowadzenia przY1Pusowego oskar
żonych, świadków i biegłych ' dokonywują prócz po
licjitakżę organą. gminne lub woźni sądowi. 

~;';~ Art. 45 • .. Policja państwowa doręcza pisma są
dowt'!, prócz wypadku przewidzianego VI art. 199 .ko
d~ksupostępowania ' karnego, także wówczas, jeżeli 

'doręczenie w inny sposób mogłoby pociągnąć opó
źnienielub inne skutki ujemn~ dla ' prawidłowego 
Wymiaru sprawiedliwości; rozporządzenie Ministrów 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych określi bli
żej ~e wypadki. 

Art. 46. § L Przepisy obowiązujące na po
szczególnych . obszarach prawnych o ściąganiu grzy
wien; kar pieniężnych, kosztów postępO'.'1ania i · opłat 
b.ędąstosowane nadal do czasu wydania ustawy, 
przewidzianej wart. 531 kodeksu postępowania 
karnego. 

. §' 2. Policja państwowa jestohowiązana tylko 
'do udzielania organom egzekwującym' w razie ko
niecznym pomocy do usunięcia stawianego im oporu 
f ochrony ich czynności. 

. ,§3. Organa gminne są obowiązane na' polece
nie wła:dzy sądowej lub prokuratorskiej do egżekwo
wania grzywien, kar pieniężnych, nawiązek, kosztów 
postępowania i opłat. Minister SprawiedliwośCi 
władny jest określać obszary, na ktÓrychórgana 
'gminne będą ' używarie- d6 czynnośCi eg'zekucyjnych, 
:riiK'res egzekucji im poruczonych, tryb postępowania 
egzekucyjnego i ew. wynagrodzenie gmin 'za wyko
nanie egzekucji. . 'Organa gminne nie mogą wykony-. . , 

Art. 50. Śledztwa, rozpoczęte według przepi
sów dotychczasowych niezgoclnie z ' przepisami ko
deksu postępowania karnego, przekazuje się proku
ratorowi do dalszego ·prowadzenia w trybie kodeksu 
postępowania karnego. '. 

Art. 51. Sprawy, w ktOt~ch przed dniem wej
ścia w życie kodeksu postępowania karnego zapadł 
wyrok pierwszej instancji lub rozpoczęto rozpra'Y~ 
główną w pierwszej instancji, toczą się do końca we-
dług dotychczasowych przepisów. W razie odrocze
nia rozprawy w pierwszej instancji, ponowna rozpr<l
wa odbywa się z zachowaniet;n przepisów kodeksu 
postępowania karnego. 

Art. 52. Sprzeciwy przeciwko akto'wi oskar:' 
żenia, którego odpis doręczono przed dniem wejścia 
w życie kodeksu postępowania karnego, łllcJ,.zież za
żalenia (skargi incydenłaine) przeciwko umorzeniu 
śledztwa, któr e nastąpiło przed dniem wejścia w ży
cie kodeksu postępowania karnego, wnosi się i . roZ .. 
poznaje według przepisów . dotychczasowych. 

Art. 53. Zażalenia . (skargi . incydentalne)" pr:óc:z 
wskazanych wart. 52, przeciwko postanowienio'ni 
(uchwałom, decyzjom) zapadłym przed dniem wej;śoia 
w życie kodeksu postępowania karnego można wnp
sić w drodze zgodnej z dotychczasOwemi przepisami, 
bądź z przepiscuni kodeksu postępowania karneg.O' . 
Sąd rozpoznaje je według zasad kodeksu postępowa
niakarnego. 

Art. 54. W razie uchyienia wyroku pierwszej 
instancji w 'drodze kasacji, zażaieriia riieważnościdtlb 
rewizji; dalsze postępowanie toczy się według prze,.. 
pisów kodeksu postępowania karnego, o 'ile wmyśl 
art. 52 niniejszego rozporządzenia nie należy sŁQso:
wać. przepisów dotychczasowych. 

. . '. I . . .. ł 

. Art. 55. § 1. Wznowienie postępowatlia, i dal-:
sze postępowanie w ' razie 'wznowienia odbywa " się . 
według przepisów kodeksu PQstępowania karnę(oi ,i, 

.'" . 
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§ 2. Niezałatwione wnioski o wznowienie prże
,~azuje się właściwemu są~owi tak, jak gdybyzosŁały 
,podane po, dniu wejścia w. ży~ie kodeksl;l i>o~tępo~a-
nia, karnego. " ' ," , " . " " 
, ",' § , :3. i Dokonanego na ' mocy " dawnych u~taw 
sprawdzenia faktycznych okoliczności sprawy : po
wtarzać ni~ należy, rozpoczęte zaś sprawdzanie na· 
leży ' dokończyć na mocy dawnych przepisów. 

Art. 56. § 1. Do odwołania się na drogę sądo
w~ ~Qdorzeczeń karDy~h ~adz admmistracyjnych, 
bą~ doręczonych , oskarżonemu po dniu wejścia w ży
cie kodeksu postępowania karnego, bądź , doręczo
nyc,h wcześniej, lecz tak, że termin odwołania upłynął 

, ~odhiu wejścia w' życie kodeksu postępowania kar
n~gó,' mają zastosowanie art. 618 - 626 kodeksu , po
stępowania ' karnego. , ' 

, § 2~ Jeżeli jednak według dawnej ustawy słu
~:ył 'do ' pdwołania termin dłuższy niż siedem dni, to 
:Yi" tyjrii tęrminie dłuźszym ~o~ria żądać rozpoznania 
'sprawy w myśl' art. 61ąJ,todeksu postępowania kar
nego. ' 

"~. ' . § 3.Przep'is., niniejszegp artykułu , nie narusza 
W.}l}CZ~m przeplSOW a1;t. . 1 § 2 pkt. 7, 

',' ,. 

R o z d z i a ł XII. 

, P~zepisy ~ońcow~. 

i> ' , 'Art. 57. Wykonanie -niniejszego rozporządze- ' 
~i~' porucza się Ministrowi ' SprawiedliwośCi. 

, '" ' , . Art. 58. Rozporządzenie nmle)SZe wchodzi 
'W 'tycie ,z- dniem 1 lipca -1929 roku:. 
'. " ,', , 'Przepisy rozdziału VII, VIII, IX i artykułów 19 
i 20 będą 'stosowane aż do uchylenia ich w drodze 
(,ozporządze~ia Pręzydenta Rzeczypospolitej. 

, , , '. - ;PrezydEmt'Rzeczypo'spolitej: ' l. Mościcki 
I. \!_,.' ,: . ,. ..: '. , 

Prezes Rady Ministrów iMinister .spraw Wojskowych: 
. . ,," " J. ' Piłsudski. ' 

Minister: K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławo; Składkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

, i, .-'. ." , ,-'~ . 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

:f\i~ńis~ęr Sprawied'liwości ( ' A. M eysztowfcz .- . ' . 
Miiiister Wyznań Religijnych i' Oświecenia Publicznego: 
-' . '. . . Dr. Dob'rlicki ' 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Przemysłu; i Handlu: E. Kwiatkowski 

h,linister : Komunikacji: RomocRi 
.. ~ . i ' ~ , ' 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

~inister RefonnRolnych: ,Wilold Staniewicz _ 

Minister Poczt i l'elegr.afów: Bogusław Miedzifrski 
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. , Rozporządzenie " 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 19 marca 1928 r. 

o postępowaniu ~oraźnem. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia .2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy {Dz, U. R. P.Nr. 78, poz. 443) po
stanawiam 'co następuje: 

Rozdział L 

Postanowienia ogólne. 
, . ~ .' 

.. ~ . : 

. . , .... 
,. ,' _>.'_ f 

Art. ' 1. Postępowanie doraźne przedsąd~lIhi 
powszechnemi, może zarządzić Rada Minist-rówpa 
wniosek ,Ministra Sprawiedliwości, uczyniol'iy w po
rozumieniil z Ministrem Spraw Wewnętrznych, od", 
nośnie do przestępstw, oznaczonych 'w niniejśzem 
rozporządzeniu, jeżeli przestępstwa te szerzą się 
w sposóbsz<::zególnie niebezpieczny dla porz,ądku 
i : bezpieczens~w'a publicznego ' lub jeśli grozibeipo~ 
średnie niebezpieczeństwo takiego szerzenia 'się 'tych 
przestępstw. i ' , ,.' . • ' 

Art. Z. Postępowanie doraźne -można - zarzą
'dzić bądź na całym obszarze Państwa bądź na po-
szc'zególnych: jego ,cżęści'ach. ' , . 

Art. 3; " Postępowanie doraźrte można zarzą
dzić względem ,wszystkich lub niektórych prze
stępstw, oznaczonych w niniejszem rozporząd~~w.i~. 
Można . też postanowić, iż postępowanie doraźne.sto
suje się do oznaczonych przestępshv tylko . o ' tyle, 
o ile przestępstwa te są popełnione w pewien oKre'
ślony sposób lubo ile są skierowane przeciw pe\y-
nym określonym osobom lub przedmiotom. ' 

Art. 4. Rozporządzenie Rady Ministrów 
o , wprowadzeniu postępowania doraźnego winno 
być - niezależnie od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej - podane do ,powszechnej 
wiadomości przez obwieszczenia, umieszczone 
w miejscach 'publicznych, lub innemi sposobami" .przy· 
stępnemi dla . ludności. W obwieszczeniach · należY 
wskazać na skutki, jakie wprowadzenie póstępowa
nia doraźnego powoduje dla przestępc6w (art. 7). 

Art. 5. Rozporządzenie Rę.dy Mini~.trÓ~ 
o wprowadzeniu postępowania doraźnego wchodzi 
w ' życie w poszczególnych miejscowościach dnia ną
stępnego po podaniu go do powszechnej wiadomości 
(art. 4) we właściwem mieście powiatowem. PrZ,epis 
riin\ejszy ma ~astosow!l-nie bez względ~ na to,Ki~dy 
nastąpiło ppwleszczeme o wprowadzemu postępo~a~
oia doraźnego .. w poszczególnych miejscowościa(;H, 
należących do ~iilnego powiatu. , " _, 

Art. 6. Przesfępstwo póddane posfępoW'anti,. 
'dorainemu (art, 3) ulega ukaraniu Yl. tern postępowa-
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