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662. 
ROZPORZĄDZENIE 

l'ttINtSTROw 8PRA W WEWNĘTIUNYCH 
t SPRA \VIEDLIWOsCi 

z M,i,a 30 Ir:ud'tiia 1936 to 

W sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozpo
rządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawie
dliwości z dnia 26 marca 1936 r. o wprowadzeniu 
przyśplesu»nego postępow~ia kamo .. adtnini;stracyj-

nego w sprawach o nlektóre wykroczema. 

Na podsŁatwie art. 52 .rozporz.8,idzenia Prezyden
ta R.zeczy\po$'poHtej ~ dnia 22 ma1'Ca 1928 r. o po,g:tę
powaniu kanio-administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 38, 
poz. 365) zarządza się co następuje : 

§ 1. Moc obowiązu;8,iCą l'oz'porządz~nia Mini
strów Spraw W~wnętfZtlych i Sprawiedliwości z dnia 
26 marca 1936 r. o wprowadzeniu przyśpieszonegO' 
postępowania . ka:ffio-administratcyj1'lego Vi !Sprawach 
O fii~które Wykroczenia (Dz.U. R. P. Nr 23, poz. 192) 
ptzedłu2a się do dnia 31 marca 1937 r . . 

§ 2. RO'zpo'rządzenie nirtiejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1937 r. 

Mifiister Spraw Wewnętrznych: Slawoi Składkowski 

MinisŁer Sprawiedliwości: W. Grabowski 

. ... . - . - r "' 

663. 

. ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

\Z d!n.ia 16 grudIiia 1936 il'. 

o tejestrze skazanych. 

NapodstaiWle a'lit. 8 pra.wa Q usŁtoiU8l1!dów po
ws'z-echn)'ICh (l; .dJnIia 6 liut.ego 1928 r. (Dz. U. R. P. 
z 1932 '1'. Nt 102, !l>0z .. 8631) za'rną<lzam ~t)na,śtę!puj.e: , 

§ 1. Rejestr ska:zanych zawiera '.' wiadomości 
G prawomocnyoh W)1ItOlkach ~a~ujących (nakazach 
ika'rny-ch) O'l"alZ o pos-zukiwan'iach listami ,gończymi. 
Wy.roków uwalniających od ka'ry me uważa s ię za 
ska:zują;ce IW rozumieniu il"ozpoTlz<ljdzenia n1nil:d s~ego. 

Rejestr skazanych prowadzi Ministerstwo Sprra
wiecHiwości na podsŁaIWlie otrzymywanych kart karnych 
i zawiadomień. 

§ 2. Rejestracji rpodllegaj ą skazania: 
a) IPIt~ez ,pOlI's!lde s'IIdy 'Powsz.echne i wojskO'w:e za 

wbrodnie i wyst~ki, należące do wyłącznej 
właściJwości t}'lch są.dów, z wyjątkiem skazań: 
(la pr:z.e.stęlPsbwa ści~ane z oska["'żenia IPrywat
nego oraz -za pa-zesŁęlPsbwa sika.xbowe j 

b)' przez -sądy ,zagran.iJc7.lI1e oibywaJtelii ip.olskich za 
przestępsbwa 'Popeł.nione z chęci żyS!k,u, a za 
inne pncstępsitwa .-- VI pntyrpadJku wymi." 
t1żenia kary 'Poibaw,ien~a ;WQll,n~ioci Vi tgz.mia~ 
Tze pona-d 3 miesiące. 

. § 3. W s'Prawach :nie.1etnkh kaltltv ka'Hie łfPO" 
tządza się tylkó IW pr.ty:padku skazania ńa UIfiieszezO
nie iW ,z8lkładzie rpqp<r8IWczYttt1 (art. 70 k. k.) bą.di wy .. 
mierzenia ka'ry na. pod'stwwie ad. 76 k k.. 

§ 4. Kfll-tty karne spor'zą)ruzają s~dy (pierws,zej 
in:stancji i p:rże,gyłają do rejestru ska:ta.oVICh w ciągu 
10 dni po wpra.womocnieniu się wyroku slkazujltCego 
lUJb ,po owymamu a.k!t sprawy ·z wyż.sże j in:statlćji. 

§ 5. W IPrz)'1Pwdiku lW'Yidan,ia wy,rolku o'rżeka· j 'tl
cego karę łą.CiZlną (ari. 32 k. p. k i art. 35 k. k) ńaldr, 
umieścić p. góry karty karnej ,napis: "WY1"ok łączny' 
i ;podać z boku lub u dołu karty numery akt poszcze
gólnych spraw ora:z nat,wy sądów, który.ćh wyro,ki zó" 

, stały objęte wyrodcie,m orwkającym ka.rę łąćzną. \ 

§ 6. Sądy i prokuratury pit.z€syłają po,nadto do . 
rej-eshu skaza!I1yoh nastętpują;ce zawiadomienia: 

a}o zal'lz~dzeniu wy.kO'nania: zaw.ieszonej katy 
(art. 63 a 73 § 3 kk.); 

b)'o wa.run~~owym ZlWoLnieniu l odwołaniu ' wa
runkowego z,wol,n,ienia (ru-t. 65, 67 i 75 k. kl j 

c) G u<:hy.Leniu, 71IIlianie lub ooieważciooiu wy;ro
ku 51ka;zu:jące,go (art. 77 u. s. rP., att. 17 k k, 
arl. 11, 501 pkt "d", 517, 539, 609, 668 § 2. 
669 § 2 k. p. k.l; 

d) o zarzą;d:zen,j,u zatarcia ISkaza!I1·ia f att. 90 k. k)' 
bądź o usunięciu 'W drodze łaski lub amn~4 
'Sui wpisu o s:kataruu; 

e l o rrolZ,esła!I1:Lu i ocLwałaniu _UisŁów gończych 
(ad. 189 k. p. k). 

;PoWyŻlS;Ż,e zawi!adomienia naLezy p~.żesyiłać w cią
gu 3 dni pO' uprawomocnieniiU się o'tzeczenia. 

§ 7. Jezr:;ll osoba skazaitla lub ,pO's1zUilciiwana ti
stami gończymi, U:Ż ':r'A'a 01pTÓOZ nazwLska rodowego 1ft .. 
ne>go na.zw~sika, na,leży :do kady Ikarnej bądź zawiado
mienia .o il"o !zesłaniu HsŁó,w gończych ,d'ołączyć od.
syłacz .. 

§ 8. W przy1pa,cLku skazania obywa t.ela obce'go 
państwa należy dołączyć ,do kaT,ty karnej ba"di zawia
dO'mienia uwier,zyteJIll'iony odpis. 

§9. , Sąd, żą,dając lzwrotu kail"'ty [<amej, powi
nien zara:zem zwrócić po,twierdz.enie j € i odbioru. 

§ 10. Wła.domości z il"e.jeslru s'ka,z-anych tlJdzie~ 
la się: 

al organom vrymiaru s:prawie,d!iwości i organom 
administracji ,państwowej j 

b) władzom zagranicz,nym, jeżeJi w tej s'PTawie 
została zawarta umowa; w razie braku umo
wy wia.clomość mo!że byr5 ud z.ielona w przy
pa·dtkuzapeWJ1ion e i w:zajemności. 


