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§ 9. Rozporząd z enie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 lipca 1929 r.
Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów:

świta/ski

Minister Sprawiedliwości:

St. Car

384.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEPLIWOśCI i MINISTRA POCZT I TELEGRAFóW

z dnia 25 czerwca 1929 r.
o

jIoręczaniu

pism

sądowych przez
wach karnych.

pocztę

w spra-

Na podstawie art. 651 kodeksu pGstępowania
karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33,
poz. 313) oraz art. 23 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r.
o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58.
poz. 584) w brzmieniu r ozponądllenia Prezydenta:
Rz eczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. D. R.
P. Nr. 38, poz. 378) zarzą dza się co na~tępuje:

§ 1. Pisma sądowe w sprawach karnych, prr:eznac zone dla ,a dresatów - w miejscowym okręgu doręczeń urzędów pocztowych i w okręgu doręczeń
pocztowych listonoszów wiejskich, doręcza poczta
na całym obszarze Państwa jako polecone za zwrotnem poświadczeniem odbioru.
Pisma przeznaczone do doręczenia przez urzę
dy pocztowe poza miejscem siedziby wysyłającego
sądu są wolne od opłaty.
Pisma przeznaczone do doręczenia adresa.tom
w siedzibie sądu wysyłające,go podlegają ta'tyłowym
opłatom p ocztowym.
'
Opłaty pocztowe będą notowane w wysokości
należnej za przesyłki polec one za zwrotnem poświad
c zeniem odbioru w aktach sprawy jako koszta postępowania karnego {art. 566 lit. a) k. p. k.).
Przy doręczaniu pocztą można zarządzić także
doręcz enie poś pieszne ("express") i za ,t akie prllesył
ki musi być jednak przy wysłaniu uiszczona taryfową opłata pocztowa przez naklejenie odpowiednich
znaczków pocztowych.
Pisma sądowe adresowane do miejscowow zamiejscowym okręgu doręt:r;eó
urzędu pocztowego i do miejscowości, do których listonosz wiejski nie dochodzi, będą zwracane pr~e2
urząd pocztowy wysyłają-cemu sądowi. Powód zwrotu oznaczony będzie z apomocą przylepionej na przesyłce kartki z napisem "Sądowi.
.w .
zpowrotem, ponieważ wymieniona w adresie miejscow ość znajduje się poza okręgiem doręczeń pocztowych".

§ 2.

SCl, położonych
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I l. Pisma sąd.owe, przeznaczone do d01'ęcze
nia przez pocztę, należy wysyłać przesyłkami poleconemi za zWTotnem pośw-la'dczeniem odbioru i oddawać urzędowi pocztowemu zamknięte pie-częcią
utżęrtową. Na zewnętrznej stronie przesyłki należy
prócz dokładnego adresu umieścić: nazwę wysyłają
cego sądu, ,datę pisma (wyroku, postanowienia, zarżądżettia) t yfntni , sygnaturę sprawy, a ieśli jest wię
cej piSM z tej samej daty, oznaczenie kolejności cyfrą (np. 1S/to 29. III. 2. K. 1250/29 - II), oraz napis
(u dołu) "Polecony za zwrotnem poświadczeniem
ódbioru" i "sprawa karna wolna od opłaty poczto~
wej" (§ 1 ust. 2) lub "opłata pocztowa ryczałtowa~
na" (§ 1 ust. 3). Pona'd to, jeżeli przesyłka zawiera
wezwanie na termin, należy na zewnętrznej jej stronie
umieścić napis "Termin dnia . . . . " .
Do umieszczenia powyższych napisów należy
używać stosownych pieczątek.
§ 4. Do każdej przesyłki należy dołączyć formularz zwrotnego poświadczenia odbioru (pokwitow,a nia) według załączonego wzoru Nr. 1. Sekretarz
, sądowy wypełnia nazwę sądu oraz wpisze w c zęści 1
wzoru daltę pisma: (wyroku, postan.Qwienia, zarządze
nia) cyframi, sygnaturę sprawy, a jeśli wysłano wię- _
cej pism z tej samej daty, oznaczenie kolejności cyfrą, oraz adres odbiorcy.
Rozmieszc;z:enie tekstu wzoru będzie [przystosowane do jego formatu . .
Zwrotne poświadczenia .odbioru koloru zielonego winny być przytwierdzone do zewnętrznej strony przesyłki w ten sposób, aby bez oddzie l an~.a po-świadczenia można było na nim umie śc ić odcisk datownika urzędu nadawcz-ego (§ 5 ust. 3), oraz aby
poświadczenie . można było oddz iel·ić od prze syłki
hez obawy jej uszkodzenia.

85. Sąd wpisuje każdą pnesyłkę pocztową
do pocztowej książki nadawczej (wzór Nr. 2) z podaniem ~ygnatury sprawy {§ 4 ust. 1), nazwiska adresata i miejsca pr~eznaczenia.
Urr:ędnik, przyjmujący przesyłkę, wpisze poczto'w y numer nadawczy, tudzńeż po-bwierdzi odbiór
swym podp~sem i wydśniędem dato-w nika.
Urząd pocztowy (a.R:encjal, po dokonamu tych
czynności, jako też innych czynności przelW'idziany ch
przy p.r~yjęciu pol.econych przesyłek listowych, winiem na oowr,o tllei stronie z,w ro tne20' poświadczenia
odhioru umieścić odcisk datownika i numer prz esył
ki według wp-i su ,d o księgi przyjęć przesyłek poleconych (§ 4 ust. ost.).
1

Do czuwama nad nadejściem zwrotnego 1)0świa.dcŁenia odbioru służy siódma przedziałka pocztowej książki nadawczei. Do tej pnedziałki nal e ży
wpisywać na podstawie zawiadomienia o doręczeniu
dzień uskutecznienia doręczenia.

§ 6. Urzą,d piocztowy, w którym oddano przesyłkę sądową pole ooną , prz,eśle ją do urzędu pocztowe20 miejsca ' przeznaczenia, Łen zaś ostatni zarzą
dzi doręczenie przesyłki przez listonosza, który
przy doręczeniu stosować powinien przepisy zawarte w następujących paraj!rafach.
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§ 7, Przesyłkę sadową poleconą doręcza się
adresatowi w miarę możności do rąk wbsnych.
Adresatowli można d r:ręczyć przesyłkę i poza
jego mieszkaniem, o ile to ż samość jego osoby nie bu"
dzi wątpliwości.
'
§ 8. W razie niezastania adresata w domu , listonosz doręczy przesyłkę obecnemu doro słemu domownikowi adresata, a w braku domownika -- s ą siadowi lub dozorcy dom u , o ile oświadczą Qot o wośc
pr zyjęcia przesyłki i zobowi ążą się doręczyć ją adresatowi (doręczenie zastępcze).
Jeżeli

nikt z osób wyżej podanych przes yłki

przyjąć nie zechce, lub nie o ś wiadczy gotowo ś ci dorę czenia jej adresatowI. listonosz poz.o stawi j ą w

mie jscowym urzedzie gminnym (magistracie lub komisarjacie , ekspozyturze maQistratu).

W obu powyższych wypadkach liston o's z przy bija na drzw'iach mie~zkania adresata zawiadomienie , komu or ze s vłke dOrE~czono (wzór Nr. 3). Określenie " pr zybicI·e" obe jmuje k~~żde przy twierdzenie,
usuwalne tylko d z iałaniem zewnętrznem
§ 9. Adresat winien własnoręcznym podpisem
na zwro tnem p oświadcz eniu odbioru stwierdzić dorę c z en i e mu przesvlki ze w skazaniem daty doręc ze , :
nia (część 1 p oświadcze nia). Listonosz w części 2
po "w iadczenia, po zo stawia ustępy a), c\, skreś l a j ąc
ust ę p y b). d) ora z umieszcza swój podpis pod tak
s formu ło w a ną tre śc ią częś c i 2 po św:iadczenia.
§ 10. Jeżeli z powodu nieobecności adresata
następ uje d o r ęcze nie zastępc ze (§ 8 ust. l), listonosz
od biera: na poś wiadcz eniu w czę ści 1 własnoręczny
po :lpis osoby, której przesyłkę doręczył ze wskazaniem daty doręczenia, w części zaś 2 w ustępie b)
pośw iadczenia

umieszcza nazwisko odbiorcy, zaznaprzez pr zekreś lenie zbędnych wyrazów cha'rak ter odbiorcy (domownik, sąsiad, dozorca domu).
pozostawia w części 2 ustępy bl. c)" skreślając ustę
py a), d) oraz umie szcza swój podpis pod tak sformułowaną treścią części 2 po św iadczenia.

cz ając

§ 11. Jeżeli odbiorca jest niepiśmienny lub
odmawia podpisu, przepisy §§ 9 i 10 mają zastoso,wanie z tą zmianą, że listonosz skreśla w części 2
poświadc zenia ust ę p c), natomiast pozostawia ustęp
d), wypełnia go i podpisu je z podaniem daty dorę
czenia, zaznaczając prze z pr z ekreślenie niewła śc i
wych słów, z jakiego powodu brak podpisu odbiorcy.

§ 12. Jeżeli z powodu nieznalezienia nikogo,
ktoby chciał przesyłkę przyjąć, złożono ją w urzę
dzie gminnym (§ 8 ust. 2), listonosz przekreśla w poświadczeniu w całości c zęśc i 1 i 2, a wypełnia i podpisuj·e jedynie tre ść objętą częścią 3.
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§ 13. Po do konaniu dor ęczenia listonosz oddaje zwrotne po świadc z en i e odb ;oru, wypełnione stosownie do sposobu doręc z enia (§§ 9 - 12) urzędowi
p ocztowemu , (agencji) celem zwrotu w ysyłające mu
sądowi.

Zwrotne po św iad cz enie odbioru odsyła urząd
pocztowy oddawczy (age nc;a) w lcopercie (druk pocztowy) jako prze syłkę zwykłą pod adresem urzę du
p ocztowego, w którym pismo nadano. Urzą d ten
d oręcza zwrotne po ś w i adczen i e odb ioru sądow i za
pokwitowaniem b ą d ź w k s; ą :~ ce doręczo n ych uwiad o mień (druk poc z,towy), bądź w osobnym notatniku.

§ 14. J eże!i pisma doręczyć nie mo ż na (np.
adresat zmarł, nie jest zna ~y, mie jsce jego pobytu nie
jest wiadome i t. p .), urząd pocztowy (agencja) zwra·
ca je wysyłającemu sądowi z podaniem na odwrot·
nej stronie zwrotnego poświadcze n ia odbioru przyczyny niedorę czenia. P od tą uwagą listonosz (posła n i EtcJ, który pismo miał dor ęczyć, umieści swój
podpis i odcisk datown ik.a.
Je ś li na,t omiast ad r esa t z mi enił adres w oh~ 
bie tej samej miejscowości lub w obrębie te go sam~
go ok n~ gu doręczeń, prze s yłkę doręc za się w sposób wsL: a zany wyż ej pod adrese m nowym.
W pozosta ły ch wypadkac h , o ile miejsce pOQYtu adre sata jest znane ur z ędowi po cztowemu, zwraca się przesyłkę s ą dowi wysyłające mu z zaznac zeniem "że adresat wyprowadził się do . . . . . . ".
§ 15. pisma urzędów prokuratorskich w sprawach karnych uważane są narówni z pismami są
dowemi.
§ 16. Je żel i zawiadomienie o doręczeniu
(zwrotne poś wiadczenie odbioru) na czas do sądu
nie nade jdzie, nale ży oto w wysyłającym urzędzie
poc ztowym reklamować.
Rdd amacje z powodu dokonania wadliwych
pokwitow. ań na zwrotnem poświadczeniu odbioru,
jak niemn iej z powod ~ innych nieprawidłowości, zaszłych przy d oręc z e n iu, najeży kierować do tego
u rzę du poc ztowego, k lóry doręczenia dokonał (wzór
Nr. 4).
Gdy zajdą powody do innych zażaleń na organ
pocztowy, któremu poruczono doręc zeni e, należy
zwracać się do właściwej Dyrekcji Poczt i Telegrafów.
§ 17. Ro z por ządz enie niniej sze wchodzi w ży·
cie z dniem 1 lipca 1929 r.
Sądy, które dotychczas już zarządzały dorę
czenie pism sądowych w sprawac h karnych przez
poc z tę i używały do tego osobnych druków, używać
ich będą nada j do czasu zupełnego ich wyczerpania.
l-linister Sprawiedliwo ści: Si. Car
Minister Poczt i Tele grafów: Boerner
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Wzór Nr. 1 do rozp. Min. Spraw. z dnia
. 25 czerwca 1929 r. (poz. 384).

ZWROTNE POSWIADCZENIE ODBIORU.
1.

sądu

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że dnia dzisiejszego !otrzymałem pismo

prokuratury sądu
.............................................................................................. w ................................. ·.... ·......·..·................. Sygn................................................ pod adresem:
Pan (i) .............................................................................................................................................................................................................................:.........._.
w ....................................................................................................................

.................................................~ ............................. dnia ................................................................................. 19....... r .
. .........................................................- .................... (podpis)
Pismo

2.

doręczyłem-

(aj adresatowi,
(bl z powodu nie o becności adresata-dorosłemu domownikowi'-:" w braku dorosłego domownik a- sąsi a dowi - dozorcy domu- nazwiskiem
.................................
.................................................... ,
który zobow iąz ał s ię pismo dl ręczyć; na drzwiach mieszkania adresata przybiłem zawiadomienie, komu prze sy łkę doręczono,
(cl odb iorca umieś cił swój podpis w częś ci 1 poświadczenia,
(d) po n i e w aż odbiorca - jest n ie p iś mienny - odmawia podpisu - stwierdzam, że wyżej oznaczone pismo do r ęczyłe m dnia ................................................................................. 19 ....... r.
Lis ton os?-· P osłani ec:................................................................................... h;od pis l.'
3.
Ponieważ nie znalezi(' no nikogo, ktoby pismo oznaczone w części 1 po ś wiadc ze nia chciał przyjąć,
zostawiono je w Urzędzie Gminnym - Magistracie - Komisarjacie - E kspozyturze Magistratu ........................
w ...............:· ...--..·....·....·· .............................··, o czem na drzwiach mieszkania adresata przybito zawiadomienie .
.................................................................................. d nia ............................................................................. 19...... r.
Listonosz-P oslaniec: ................... _............................................................ (pod p is l

Wz ór Nr. 2 d o rozp. Min . Spraw.
z dnia 25 czerwca 1929 r. C~ u z . ::'S ~) .

.

Sąd

Prokurator

Sądu

w ........................................................................;......

POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA
Prze s yłki

poleconej

.
Pocztowy

I

Dzień

Sygn.
sprawy
z datą
nadania
pisma iew.
Nr. kolej.
1

Adresat

3

2

Miejsce
przez'naczenia
4 '

numer

Podpis
urzę.dnika

i pieczęć
nadawczy
nadawcza
5

Według

zwrotnego

po świadczenia

odbioru doręczono
.dnia

6

7

E

U wag i

8

Wzór Nr. 3 do rozp. Min. Spr aw.
dnia 25 czerwca 1929 r. (paz. 384).

ZAWIADOMIENIE.
Sąd

.

O doręczeniu sądoweJ' przesyłki

polec0neJ' Nr ..................... nadesł anej przez Pro k uratora Są du ·· ............ ·............................·......w ..................................................................... adresowanej do ................................. .......................
w ................................................................... .
Ponieważ adresata nie zastano przeto o z nac z oną w yżej prze syłkę doręczyłem do rąk .......................
.......................
................................... -- p onie waż nikt nie ch ci ał przy j ąć przesyłki zostawiłem ją w Urzędzie GminnymMagistracie-Komisarj acie - Ekspozyturze Magistratu .............................·.......................................
_................................................................... dnia .................................__ ...__ ...................... 19............ r.

- ·....· liśt;;D';;~~=p~·s·i~ni~c··....·......· (podpis)
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385.

Wzór Nr. 4 do rozp Min. Spraw. z dnia
25 czerwca 1929 r. (poz. 384).

ODP O WIED Ź.

REK L A M A C J, E.
Do
Urzędu

Do

Pocztowego

S ąd u

w,.......................................···..·· ....·....Sąd

Prokurator

,.;

Oznaczenie

Sądu

..

m

m. m

przesyłki

. m

..............."

''''''.'

w ,............................

Prokurator a
m

. ................................ _......_ ......_...........................-

Sygn. sprawy............................................... _...................................................nadano dnia ............................._:... __ _............._ ..._ .. _.. _--'_
pod Nr ......................... .
w Urzędzie Pocztowym

S ądu

w ..................-............................................._

..._

Urząd

Pocztowy
w ._ ___.__._.................. __ ._.......................

w ,.............................................................................._

pod adresem ,.......... _.............................................................._......_

w ....................................................... ', ...................................................
Urząd pocztowy - oddawczy: .................................... _ ........ _......... _
Oznaczenie braków: _ ................... _..... __ ............... _..........................._

385.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW SPRA WIEDLIśCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 25 czerwca 1929 r.

w sprawie

doręczania p ism są dowych przez policję
państwową w sprawa~h karnych.

Na podstawie art. 45 przepisów wprowadzają
cych kodeks pos tę powania karnego z dnia 19 marca
1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 314) zarząd~ się
co następuje:

,
f

4) jeżeli sędz ia śl edczy lub prokura t or dokonywa czynności p oza budynkiem sądowym, a wezwanie dotyczy osoby, której przesłuchanie be z zwłoczn e
lub n a miejscu c zynności sędzia lub prokurator uzna
za konieczne ;
.
5) je ż eli sędz ia śledczy lub p r okurator zarz ą
dza odszuka n1e osoby, nie znanej z adr esu, z jedn óczesnem doręczen i e m jej wezwania;
6) jeżeli sędzi a ś l edczy lub pr okurat or ze
względu n a cel ś l e dz t wa lub dochodzenia, który
w razie opóź n ienia lub innego sposobu doręczen ia
byłby udar emniony, zarządza wezwanie ozna czonej
osoby do b ezz w ł oczn eg o stawienia się (lub w ciąg u
kilku go dzin). pr zewidując na wypadek nieusprawiedliwionego ni estawiennictwa bezzwło cz ne spr owadzenie przymusowe;
7) jeżeli doręczenie z a r ządzono w p ostę powa'
niu ·doraźnem.

§ 1. Prócz wypadku przewidzianego w ari. 199
kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca
1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 313) policja pań
stwowa doręc z a pisma sądowe w sprawach karnych
w następu j ących wypadkach:
1) jeżeli adresat prow,a dzi taki tryb życia (agent
§ 2. W \vypa dkach prze widzianych w § 1 pkt.
podróżujący, domokrążca', włóczęga, bezdomny i t. p.),
1 i 2 doręczenie przez p oli cję p ańs t wową m oż na zaże celem doręczenia do rąk własnych konieczne jest
rządzić tylko poleceniem p isemnem za zezwoleniem
czuwanie nad je,g o zjawieniem się w miejscowości, i podpisem kierownika sądu wz gl ędnie prokuratury
w której znajduje się posterunek lub komisa,r jat po- (wydziału - .oddziału - zamie jsc owego).
licji państwowej;
2) jeżeli wezwanie do stawienia się usiłowano
§ 3. W wypa dku przewidzianym w § 1 pkt. 3
doręczyć przez inny organ, który stwierdził, że adre- ' funkcjonarjusz policji p aństwowe j może bą d ż dor ę 
sat kilkakrotnie uchylał się od doręczenia, a sąd czyć wezwanie o so biś ci e, b ą dź celem d oręczenia
wręczyć je za potwierdzeniem pisemnem policji pa ń
doręc z enie do rąk własnych postanowił ponowić;
3) jeżeli funkcjonarjusz policji państwowej Iltwowej danego rejonu (pos t er un kowi - komisarjaobecny w sądzie w charakterze urzędowym lub jako towi), właściwej zaś wła dz y gminnej tylko wówczas,
jeżeli co do doręczeni a w porę niema żadnych wątpl i
świadek, udaje się z sądu do rejonu posterunku (komis arj atu) lub przez rejon posterunku (komisarjatu), wości; wręcze n ie woź nemu sądowemu sądu gr odzw którym należy doręezyć wezwanie pilne ze wzglę kiego jest dopuszczalne, jeż eli ni e powsta nie stą d
du na zapobieżenie odroczeniu rozprawy głównej zwłoka i doręczenie ma nast ąp i ć w siedzibie sądu
grodzkiego.
lub ape1acy~Dej;

