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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;
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§ 4. W wypadkach przewidzianych w § 1 pk t.
4, 5, 6, 7 dopuszczalne jest pod warunkami art. 206
kodeksu postępow ania karnego także ustne wezwanie odnośnej osoby za pośrednictwem funkcjonarjusza policji państwowej.
§ 5. Rozporz ą dz e nie niniej sze wchodzi w ży
cie z dniem 1 lipca 1929 r. Z dniem tym traci moc
obowiązującą w sprawac h ka'r ny ch r oz porzą dzenie
Ministrów Sprawi edliwości i Sp raw Wewnętrznych
z dnia 30 marca 1929 r. w spraw ie doręczania p ism
sądowych pr ze z policję państwową (Dz. U. R. P.
Nr. 25, poz. 268).
Minister Sprawiedliwo ś ci: St. Car
Minister Spraw

Wewnętrznych:

Slawoj

Składkowski
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRA WIEDLIVlOśCI

z dnia 25 c~erwca 1929 r . .
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Upomnienie zobowiąza nego przewidziane wart.
27 powyższ ego ro zpo rządzenia może uskutecznić
tak że s ą d lub pro-kurat or w zależności od tego, do
kogo należy wykona nie orzeczenia. Organ gminny
otrzymawszy polecenie egzekucji przeprowadza ją
be z poprzedniego upomnienia zobowiązanego, jeżeli
z polecenia jest widoczne, że upomnienia dokonał
już sąd lub prokura tor.

§ 4.

Polecenie wykonania egzekucji winno za·

wierać: oznaczenie sądu lub prokuratora zarządza·
jącego e gze kucję, imię, nazwis ko i adres zobowiąza
n eg o, w da nym razie inne okolicznośc i potrzebne do
ustalenia jeg o toż samośc i, oznaczenie tytułu wykonawc zeg o, kwotę egzekwowanej nal eżności w sumie
ogólnej z wyszczególnieniem pozycyj na nią się skła
d ającyc h (§ 1), wzmiankę czy zobowiązaneg o już
upo mniano w myśl art. 27 r ozporządz enia opostępo •.

waniu przymusowem W admin istracji, wreszcie wskazanie w ładz y (ka sy), do której kwotę ś cią g niętą nal eży od esłać , wymi eniając są d lub prokuratora, który egzekuc j ę nakazał, i sprawę, której egzekucja dotyczy (wzór).

§ 5.

Po za wypadkami, w których egz ekucja
prze ...
prze-o
pisów (art. 46 § 1 przep . wprow. k. p. k).
Są d lu b prokura tor, zarzą d zają cy wykonanie
or ze czenia może według tych przepis ów spowodov,ać egzekucję t akż e z po minięciem egz ekucji przez;
organa gminne, lub po bezs kuteczny m wyniku eg·
zekucji .przez te organa , jeżeli w poszczególnym wyp adku uzna to za odpowiednie celem zapewnienia
skuteczno ś ci egzekucji.
or~ana gminne jest dopuszczalna, należy
p :'owadzić egzeku cj ę według dotych czasowych

przez

o wykonywaniu egzekucji w sprawach karnych przez
organa gminne.
Na podstawie art. 46 § 3 przepisów wprowakodeks po stępowania karnego z dnia
19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 314) zarządzam co następuje:
dzających

§ 1. Organa gminne w okrę gac h sądów apelacyjnych w Lublinie , Warszawie i W ilnie są obo wią
zane na polecenie władz y są dowej lub prokurato rskiej .d o egzekwowania w sprawach karnych grzywien, kar pieniężnych, nawiązek, kosztów post ępo
wania i opłat.
§ 2. Na: obszarach sądów apelacyjnych n1ewymienionych w § 1 przepis te go parag rafu będzie
miał zastosowanie w t ych ,g min a ch, które złoż ą odpowiednie piśmienne zobowiązanie u naczelnika są
du grodzkiego co do wykonywania egzekucji na polecenie tego sądu, lub także na polecenie prokuratora sądu okręgowego.
Naczelnik sądu grodzkiego zawiadomi o takiem
zobowiązaniu prezesa i prokuratora sądu okręgo
wego.

§ 6. Do wynagr odzenia gmin za wykonanie
egzeku cj i w sprawach karnych mają nadal z,astosow ani e pr zepisy ro zporządze nia z dnia 21 lutego
1929 r . w sprawie wynagrodzenia za wyk onanie egzekucji przez or ~a na gminne na pol e cenie wła dz są
do wych i prokuratorskich (Dz. U. R. P. Nr. 14,
poz. 121).
§ 7. R ozporz ą dzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 lipca 1929 r.
Minister

Sprawiedliwości:

ży.

St. Car

Wzór do § 4 rozp. Min. Spraw.
z dnia 25 czerwca 1929 r. (poz. 386).

§ 3. Organa gminne przeprowadz ają egze kuw zakresie i w trybie przewidz·ianym ro z po rz ą Sygn. spr~wy: ---.. --------------dzeniem Prezydenta R zeczypospolitej z dnia 22 marDo
ca 1928 r. o postępowaniu prz ymusowem w admini•
stracji (Dz. U. R P. Nr. 36, po z. 342) . Na obszara ch
_~M agistr atu ~_
Urzędu Gminnego w ....._
...... ____.____...................__
wskazanych w § 2 organa gminn e nię b ę dą stosowały środków przymusowych, prz ewidzianych wart. 26 .
ust. 1 lit. d) powyższego rozpor zą dzenia.
Sąd grodzki ProkurCitor sądu okrę gowego
W zakresie wykonania egzekucji służą wła w ______________________ .... __________________ .. ________.__ .. ___ ...... poleca na zasadzie art. 46
dzom sądowym i prokuratorsk:m w stosunku do or- § 3 przep, wprow. k. p . k. z dnia 19 marca 1928 r.
g,anów gminnych procz praw przewidzianych w usta- (Dz. U. R. P. Nr. 33 poz. 314) i ro zporz ą d zenia Miwach postępowania karnego, także prawa służ ą ce nistra Sprawiedliwo ści z dnia 25 czerwca 1929 r.
egzekucyjnej władzy ,a ,dministracyjnej na zasadzie o wykonywaniu egzekucji w sprawach karnych przez
powyższego rO~OJ'ządzeni.a.
.
organa gminne (Dz. U. R. P. Nr. 47 poz. 386) przecję

