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DEKIllIT -

z dnia 6 ezet'WCa 1945 ~. 

o _llIDiaak"pneph6w kodeksu postępowaałakamege .. 

Ka podstawł~ust8WY z dnia 5 słycznia t945 r. 
o ,trybie wydawania dekretów z mocą wtawy (Oz. , 
u. R. P. Nr 1, po.z.1) - Rada Ministrów post/:lna
wia, a Prezydium J5,rajowej, Rady Narodowej za-
tWierdta, co następuje: ' 

Art. t. W kodeksie postępowania karnego księ
ga Xl, Rozdział ' 'VI otnymuje brzmienie nastę
-pul'lCe: 

.. Rozdział VI. 

" PostęPowanie w przypadku zagmięcla 
lub zni'szczenia akt. 

Art. 659. § 1. Postępowanie w przypadku ~i
ńh~cia lub znłszczenia akt sprawy, będącej w toku, 
przeprowadza sąd, w którym sPrawa ostatnio się 
łeczyła. ' , 

, -

§ 2. Jeżeliby w myśl § 1 właściwym 
był Sąd Najwyższy, Sąd ten przekazuje sprawę do 
sądu. d~giej iństancji, chyba że chodzi ,o odtwo
runie tylko .akt Sądu Najwyfszego. 

/ 
§ 3. Postępowanie w przypadku zagi-

nięcia lub zniszczenia ' akt sprawy prawomocnie '8-
kończonej przeprowadza sąd , w którym . sprawa 
toczyła się w pierwszej instancji.' 

'1u:t. 660. Jeżeli akta sprawy albo 'część akt. ma
. jąca istotne znaczenie dla sprawy, zaginęły lub 
Uległy zniszczeniu, to a,f<ła przcJ.\.adłc za~ęp,uje się 

, urzęd0wnie z8śwladczony1ni oopisamł. 

Art. 661 . Prezes sądu . wzywa osoby, posiadające 
odpisy akt ' przepadłych, do złożenia ich sądowi. 
8 ,w razie potrzeby zarządza ich odebranie. Prze
pisy art. t41-157 stOsuje się odpowiednio. 

Art. 662. Jeżeli zaświadczone urzędownie adpi
sy 7.ostanązłożone, prezes sądu zarządza dołącze
nie ich do akt. Odpis zarządzenia ,doręcza się stro
nom. 

Arł. 663. § t. Jeżeli odtworzenie akt w trybie, 
pt'7.ewidzia..nym w artykułach pOJ)rzedzających, nie 
da się przeprowadzić, prezes sądu wzywa słrony do 
złożenia w terminie oznaczonym wniosków co do 
treści przepadłych 'akt oraz co do sposobu ich od
tworzenia. . , 

§ 2. Wraz z wnioskami, wskazanymi 
w '§ 1, strony obowiązane są złożyć posiadane na 
poparcie wniosów dowody, jako tO! odpisy pry
watne oraz inne pisma i notatld "- któ~e inOgą!?yć 
pomócne przy odtworzeniu akt. ' . 

Ał"t. '664. Niezależnie od wniosków stron sąd 
przeprowadza ' dochodzenie pOtrzebne do odtwo
rzenia akt i zarządza .takie postępowanie dowodo
we, jakie uzna za wskazane. W szczególności sąd -
bierze pod uwagę wpisy do rejestróvi1tamych, re
pertoriów i innych ksiąg biurowych oraz może prze
słuchać w charakterze świadków sędziów, proku
ratorów, protokólantów, adwokatów I inne osoby, 
które uczestniczyły w postęp-nwaniu lub któ,re . mo
gą się wypowiedzieć co do treścLakt . 

Art. 664'. § 1. Sąd na p05iedzenlu niejawnym 
postanawia, w jaki sposób i w jakim zakresie akta 
przepadłe mają być odtwor,tone lub że odtworz~-
nie akt jest niemożliwe. . 

§ S. Na postanowl-eni"e w tym przed
miocie służy zażalenie. 

Ari. 664!. W przypadku, gdy aIda sprawy bądź 
nie mogą być wogółe odtworzone, bądź zosta., od
twc.rzone w części nie wysta.rczającef do podjęcia 
dalszego postępowania, sprawa może był: WSZ~,łll 
PQnownie~ We wszystkich Innych przypadkach sąd 
podejmie ' postępowanie w takim stanie, w jakim 
okaże' się to możliwe przy uwzględnieniU akt pozo-
stałych i odtworzonych. ' 

; Art. 6643• Jeżeli zaginęły lub uległy . zniszczeniu 
ak'hl sprawy prawomocnie zakończonej, odtworze
niu podlega tylko tli cZJ:Sć akt, która jest niezbędl1~ 
do wykonania orzecźeń w tej sprawie &apadłydt 
lub do wznowienia postępowanla. 

Arł.664'. Jeżeli zalfmięcie lub mlszczenie akt 
nułąpiło w zwią:clcu z działaniami wojeDf.lyml łub 
klęskami elementarnymi, od'twonenle -akt nastę
puje tylko .na wniosek ' prokuratora, jeżeli wymaga 
tego szczególny Interes public7.ny, lub też na wnio~ 
seKoskarżonego, oskarżyCiela prywa-tneg0, albo 
osób wymienionych w .Mt: 63-66 .... 

,Ari. 2. Wykonanie nhłłe;szego detaełu po.rw:za: 
o się Ministrowi Spr&wiedliw0!ci. , 

,Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie zdqiem 
ogłoszenia. 

P,r~ydenł Krajowej Rady Naroaowe,: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward O.6bka';M orawsfił 
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Minister Sprawiedliwości l . 

\. Henryk Swiątkowaki 




