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Art. 2.
1)

Uchyla

się:

w

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
15 lipca 1927 r. o sędziach śledczych do spraw
wyjątkowego
znaczenia (Dz. U. R. P. , Nr 69,
poz. 611),

rozporządzenie

2) d ek ret z dnia 15 sierpnia 1944 r. o wprowadzeniu
sądów przysięgłych (Dz. U. R. P. Nr 2, poz. 7),
3) dekret z dnia 23

października

waniu i ukonstytuowaniu
R. P. Nr 9, poz. 47).

1944 r. o

ławy przysięgłych

powoły

(Dz. U.

.

Art. 3. Do czasu wydania rozporządzenia, przewidzianego wart. 5 § 4 prawa o ustroju sądów powszechnych, stosuje się odpowiednio dotychczasowe
przepisy o trybie powoływania ławników oraz o ich
p r awach i obowiąz k ach z tym, że prezes sądu apelacyjnego może ' powoływać do składu orzekającego

sądzie

apelacyjnym

Poz. 237 i 238

osoby z listy ławników sądu

okręgowego.

Art. 4. W ciągu trzech lat od dnia weJscla w ży
cie niniejszej ust a wy Minister Sprawiedliwości może
w drodze rozporządzenia tworzyć i znosić sądy apelacyjne, okręgowe i grodzkie oraz ustalać ich okręgi
i siedzibę.
Art. 5.
Ministrowi

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się
Sprawiedliwości.

Art. 6. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem
1 lipca 1949 r. z wyjątkiem przepisu art. 4, który
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Sprawiedliwości: H. Swiątkowski
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USTAWA
z dnia 27 kwietnia 1949 r.
o zmianie przepisów

postępowania

karnego.

Art. 1. W kodeksie postępowania karnego wprowaaza się następujące zmiany:
1) wart. 17 wyrazy: "art. 255, jeżeli zniesławienie popełniono treścią druku" zastępuje się wyrazami: "art.
255, 256, jeżeli zniewagę popełniono treścią druku",

rozpoznaje sprawy nieletnich
jednego sędziego i dwóch ławników.
§ 3. Prezes sądu okręgowego może zarządzić rozpoznanie tych spraw w składzie jednego sędziego. Przepisu
art. 20 § 3 nie stosuje się.

2) art. 18, 19 i 20 otrzymują brzmienie:
"Art. 18. Sąd grodzki wykonywa zlecone mu czynności w sprawach, należących do właściwości innych

Art. 24. § 1. Sąd apelacyjny rozpoznaje w pierwszej •
instancji sprawy:

sądów.

Art. 19. Sąd okręgowy:
a) rozpoznaje w pierwszej instancji wszystkie sprawy, nie należące do właściwości innych sądów,
h) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń są
dów grodzkich,
c) orzeka w innych wypadkach, wskazanych w ustawie.
Art. 20. § 1. Sąd okręgowy orzeka w skł"adzie jednego sędziego i dwóch ławników, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.
§ 2. Sąd okręgowy rozpoznaje w składzie trzech sę
aziów środki odwoławcze od orzeczeń sądów grodzkich.
§ 3. Prezes sądu okręgowego może zarządzić rozpoznanie sprawy, należącej do właściwości sądu okręgowego
jako pierwszej instancji, w składzie trzech sędz iów, jezeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość sprawy.",
_3) art. 21 i 22 uchyla

się,

4) ar t. 23 i 24 otr zymują brzmienie:
"Art. 23. § 1. W sądach okręgowych, w których ustanowiono osobne wydziały dla nieletnich (sądy dla nieletnich), sprawy nieletnich z wyjątkiem spraw, wskazanych wart. 632 §2, rozpoznaje się w tych wydziałach
bez względu na ogólne przepisy o właściwości rzeczowej.

§ 2,

w

Sąd okręgowy

składzie

1) o przestępstwa umyślne, określone w rozdziałach
XVII - XIX i XXXIII oraz wart. 125 i 165 - 16'7
kodeksu karnego,
2) o przestępstwa, określone w rozdziale II oraz wart.
39 i 41 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestęp
stwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa,
3) o zbrodnie, określone w dekrecie z dnia 31 sierpnia
1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy, winnych zabójstw i znęcania się
nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców
Narodu Polskiego,
' 4) o zbrodnie, określone w dekrecie z dnia 22 stycznia
1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową
i faszyzacj ę życia państwowego,
5) a) o przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa, samorządu, instytucji prawa publicznego lub spółdziel ..
ni oraz na szkodę , przedsiębiorstw, stanowiących
własność bądź pozostających pod zarządem Pań
stwa, samorządu, instytucji prawa publicznego
lub spółdzi elni oraz
b) o inne przest ępstv-la 'jeżeli interesy gospodarcze Polsk i Ludowej zostały
narażone na znaczną szkodę,
6) o inne przestępstwa, jeżeli prokurator ze względu na
szczególne okoliczności sprawy wniesie akt oskarże
nia do sądu apelacyjnego.
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§ 2. Sąd apelacyjny może jednak na wniosek pro·
kuratora przekazać do rozpoznania s ądowi okręgowemu
sprawę o przestępstwo, wymienione w § 1, jeżeli uzna
to za wskazane ze względu na okoliczności sprawy.
apelacyjny rozpoznaje środki odwo~awcz~
od orzeczeń sądów okręgowych oraz orzeka w mnych
wypadkach, przewidzianych w ustawie.",
5) Po art. 2·:1: wprowadza się nowy a rt: 24 1 VI brzmieniu:
"Art. 24 1 . § 1. Sąd apelacyjny orzeka w skbdzie jednego sędziego i dwóch ławników.
§ 3.

a) jeżeli nie ukończył lat siedemnastu, a nie staje
przed sądem dla nieletnich,
b) jeżeli jest głuchy albo niemy,
c) jeżeli zachodzi uzasadniona wątplivvość co do jego
poczytalności.

Sąd

§ 2. Przepis art. 20 § 3 stosuje
§ 3.

Poz. 238

Sąd

VI składzie

apelacyjny rozpoznaje
trzech sędziów.",

się

odpowiednio.

środki odwoławcze

6) art. 25, 32 § 2 i 34 § 1 otrzymują brzmienie:

Art. 32. § 2. Przy zbiegu wyroków sądów różnego
rzędu o karze łącznej orzeka sąd wyższego rzędu.
Art. 34. § 1. O niewłaściwości miejscowej sąd może
orzec z urzędu lub na wniosek strony do czasu rozpoczę·
cia przewodu sądowego w pierwszej instancji.",
skreśla się

8) wart. 49 § 3
l." ,

§ 3,

skreśla się

wyrazy:

,;sędziego śledczego

9) wart. 50 wyrazy: "świadka lub biegłego można prze·
słuchać pod przysięgą" zastępuje się
świa dka lub biegłego można odehrać

wyrazami: "od
przyrzeczenie",

10) po art. 55 wprowadza się n~wy art. 55 1 w brzmieniu:
"Art. 55 1 • Prokurator może j ednak umorz~ć śledz
two, je ż eli wniesienie oskarżenia do sądu byłoby niecel owe ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czyn •. ",

11) wart. 60 wynz .,dochódzenia"

zastępuje się

wyrazem

"śledztwa",

12) w art. 64 wyrazy: "od lat 17 do 21" zastępuje się wy·
razami: "powyżej lat 17",
13) wart. 67 § 3 wyraz "dochodzenie" za s tępuje się wy·
razem "śl e dztwo" oraz skreśla się wyrazy: "który
rozstrzyga ostatecznie w składzie trzech sędziów",
14) wart. 77 i 79 § 1 wyrazy: "dochodzenia", "dochodzenie" zastępuje się wyrazami: "śledztwa", "śledztwo",
15) art. 80 otrzymuje brzmienie:
"Art. 80. Podejrzany już w toku śledztwa mOże żą
dać, aby mu wyjaśniono, jakie przestępstwo mu zarzucono i jakie dowody przeciw niemu zebrano.",
16) wart. 82 pó wyrazie "wieku"umieszcza się wyrazy:

"pochodzenia społecznego i
nej, zawodu,",

przynależności

szą instancją

roku

oraz dla wniesienia w yvi odu rewizji od wy-

tegoż sądu.

Art. 89. Jeżeli oskarż ony nie ma obrońcy z wyb oru,
prezes sądu wyznacza mu obrońcę z urzędu:
a) w vvypadkach, wskazanych wart. ns,
b) na prośbę oskarżonego, który z powodu ubóstwa
nie może ponieść kosztów obrony.",
20) art. 90 uchyla

"Art. 25. Sąd Najwyższy rozpoznaje środki odwoław
cze od orzeczeń sądów apelacyjnych oraz orzeka w innych wypadkach, przewidzianych w ustawie.

7) wart. 41

§ 2. Ponadto każdy oskarZony musi mie6 obrońcę
w postępov,aniu przed sądem apelacyjnym jako pierw-

społecz

17) art. 83 § 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 83. § 1. Oskarżony, pozostający na wolności,
jest obowiązany stawić się na każde wezwanie sądu lub
prowadzącego śledztwo i zawiadomić o każdej zmi:mie
miejsca zamieszkania.",
18) art. 87 uchyla się,
19) art. 88 i 89 otrzymują brzmienie:
" Art. 88. § 1. Przed wszystkimi sądami oskarżony
musi mieć obrońc~:

się,

21) wart. 93 § 1 skreśla się wyrazy : "dochodzenie lub",
22) wart. 94 skreśla się wyrazy: "sędziego bądż",
23) w art. 98 skreśla się wyrazy: "przez sąd",
24) art. 102 otrzymuje brzmienie:
"Art. 102. § 1. Poza wypadkami, wskazanymi wart.
101, sąd lub prokurator może przesłuchać ś,wiadka, który
odmawia zeznań z powodu tajemnicy zawodowej, tylko
wtedy, j eżeli nie uzna za możliwe zwolnić go od zeznań.
§ 2.
kniętych.

Przesłuchanie

c,;

odbywa

się

przy drzwiach zam-

25) wart. 103 § 3 po wyrazie "sąd" umieszcza się wyrazy:
"lub prokurator",
26) art. 108 otrzymuje brzmienie:
"Art. 108. Sąd na rozprawie głównej odbiera od
świadka przyrzeczenie według przepisanej roty, chyba że
strony zwolnią świadka od przyrzeczenia, a sąd nie uzna,
że złożenie przyrzeczenia jest konieczne.",
27) art. 109 uchyla się,
28) wart. 110 w § 1 wyraz "przysięgi" zast~puje się wyrazem "przyrzeczenia"; przepis § 2 uchyla się,
29) art. 111 otrzymuje brzmienie:

"Art. 111. Świadek składu prz.yrzeczenie według
roty:
"Świadomy wagi mych słów
odpcwiedzialności
przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił
szczerą prawdę, niczego nie ukrywając ' z tego, co mi
j est wiadome.",
30) art. 11? uchyla się,

następującej

31) art. 113 otrzymuje brzmienie:
"Art. 113. § 1. Świadek składa przyrzeczenie, powtarzając za odbierającym przyrzeczenie lub odczytując na
głos jego rotę, przy czym wszyscy, nie wyłączając sędziów, stoją.
.
,
§ 2. Niemi piśmienni składają przyrzeczenie przez
podpisanie jego roty. Niemi niepiśmienni i głusi niepiś
mienni przyrzekają przy pomocy biegłego.
§ 3. Przed odebraniem przyrzeczenia odbierający
przyrzeczenie uprzedza świadka o znaczeniu tego aktu
i o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie.",
32) art. 114 otrzymuje brzmienie:
"Art. 114. Świadkom, którzy w danej sprawie skła
dali przyrzeczenie, przypomina się je przy ponownym
przesłuchaniu, chyba że sąd uzna, iż konieczne jest po·
nown~ 9debr.:aIlie przy.r:z~częIlią." •.

•
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33) wart. 116 wyrazy:
. ",
zem ,,1110zna

"sąd może" zastępuje się

wyra-

M) wart. 117, 118, 119, 121 i 130 po wyrazie "s ąd" umieszcza się wyrazy: " lub pi'okurator",

§ 2. Na postanowienie w tym przedmiocie służy zazalenie.",
49) art. 159 50)

:35) w art. 118 i 120 zamiast wyrazów : "przysięgę",
"przysięsi", "pJ:Zysięgają", "przysięga" wpro"wadza
się

odpowiednio wyrazy: "przyrzeczenie", "przyrzeczenia", "przyrze kaj ą" ,

36) w art. 123 w yrazy : "sąd do!w nywa" z astępuj e się
viyrazan1i : "dokonyv.rE! się",

37) w art. 124 i 126 § 2 ·wyrazy "sąd wzywa" zastępuje
się vJyrazarrli : :)'llzYT"va się",
38) art. 131 otrzymuje brzmienie:

" Art. 131. Oględzin , poł ączonych z obnażeniem ciała,
dokonywa się Vł miarę możności przez biegłego tej samej
płci. Jeżeli sędzia lub prowadz ący śledztwo jest inne j
. płci, ni ż oscba pogdawana oględzinom , może być przy
tym obecny tylko w razie konieczności.",

się,

w !{si(c1ze IV rozdzialy I - IV oznacza s:ę jako
II - V, natomiast jalw rozdzia ł I wprowadza się
p rzepisy w brzmieniu :

"Rozdzi a ł I. Stosowanie
uchylaniu się od sądu.

środków

zapobiegających

Art. 163 1 . Środki zapobi eg a j ące uchylaniu się od
s ądu st os ować może t ylko s t;dzia lub prokur ator w razie
istnienia dostatecznych poszlak p rzechvko osk arż onemu.
Art. 163 2 • Nadzor n ad prz 2s trze.1anicm przepisów
o zatrzymaniu i s.tosf)\vaniu _ środków zapobiega jących
uchylaniu się od sądu nal e ż y do s ądu lub prokuratora.
Art:- 133 3 • Na postano~Ji enie w przedmiocie środka
zapobi egaj ącego uchylaniu się od s ądu \;łuży zażalenie.",
51) art. 164 i 165

otrzy muj ą

brzm ienie:

"Art. 164. § 1. Tymczasow e aresztowanie mOże naslą'"
tylko na m ocy postanowieni'l sąd u lub prokuratora.

39) w art. 132 skreśla Eię wyraz "sądowi",

pić

40) art. 133 otrzymuje b rzmienie :

§ 2. P rokurator może stOSO'NU:2 tymczasowe aresztowanie tylko w toku śledztwa.

"Art. 133. § 1. Biegły składa przyrzeczenie według
roty:

nast ę pująr: e j

Art. 165. § 1. Tymczasowe aresztowahie stosuje się:
a) w sprawach, okretlonych wart. 24 § 1 pkt 1), 3),
4) i 5),
b) w ra zie wydania w pierwszej instancji wyroku
s kaz uj ąceg o n a karę p :gb2Wienia wolności powy..
ż e j 2 lat albo w razie s l:: azan ia przes tępcy zawo'"
clowego lub recydywisty.

"Śwbdomy wagi m ych słów
odpowie dzialności
p r zed prawem ·p i'zYl'zekam Uj.'oczyści2, że powierzone mi
o') Qvl i ą zki b ieg łego

wykonam z

całą sumi ennością

i b ez-

st ronnośc i ą· "

§ 2.

Bi egł y

s'1c1o\vy

składa

przyrzeczenie t ylko przy

obj ęci u ~tan o ?!jska, a s~:bdajcl':~ opinię w poszczsgólnych
~p:"a \78.c h J po\voluj~ się

T:a nie'.",

41) vv art. 134 i HO § 1 l it. b) po wyrazie " sądu" umieszcza si~ "\~"yra zy : "lub pru\\"aclzą ceg o Eledzt\vo",

•

161 uchyla

42) w ar·t. 135, 137 - 140 § 1 lit. a) po wyrazie "sąd"
umieszcza się w Yl'azy: " lub pro'.'ladzący śledztwo",
· 43) w art. 141 § 1

s lcreśla się

liczby 109 i 112,

44) wart. 152 po w y razie "sądu" dodaje się wyrazy: "lub
pro wadzącego śl e dztwo",

45) a r t. 153 § 2 otrzymuj e brzmienie :

" Art. 153. § 2. Je żeli przedmioty odebrała milicja
obywatelska , nale ży zwr óci ć się niezwłocznie do s ąd u
lub prokuratOl'a o zatwie j'dzenie odebrania.",
46) wart. 154 przepis § 5 otrzymuje brzmienie:
,,§ 5. Uprawnienia, służące z mocy niniejszego artyposiada równi eż prokurator.",

kułu sądowi ,

nadto wprowadza

się

§ 6 w -brzmieniu:

,,§ 6. Na postanowienie, wydane na zasadzie niniejszego artykułu, służy zażal enie .",
47)

wart. 155 wyrazy: "sąd zaż q dał" Z &.stępuj e się wyrazem "zażądano", a wyrazy: "sąd może " zastępuje
si.ę wyrazem "można",

48) art. 158

otrz:łmuje

brzmienie :

"Art .. 158. § 1. Urzędy pocztowe, telekomunikacyjne,
kolejowe i celne oraz instytucj e żeg lu gi wodne j i pow ietrznej są obo wi ąz ~.ne wyda wać sądowi lub prokuratorowi
n a ich żądanie korespondencję i przesj'lki, ill:\ j ące znaczenie dla toczącego s ię pos t ęp o wan ia; tylko sąd lub
prokurator mają p rawo je otwiera ć .

§ 2. Sąd lub prokuratol' moż e w wypadkach, okreś 
lonych w § 1, ods t ąp i ć od stosowania tymczasowego
aresztowania j edynie wówczas, gdy ze względu na
szczególne okol i czności sprawy ZQstosowanie tymczasowego aresztowan ia uzna za nlev.rsk'l.za ne..
§ 3. W innych wyp adkach

nie

t :..'m czas owe

..

aresztowa-

mo ż e nast ą pić, j e ;~cli :

a) zachodzi uZ8.sadni ona o1:<1'."a , że oskarżony będzie
si ę ukrywał, na k łaniał do blszywych zeznań albo
w inny b ezpraw ny SpOSJ» będzie się starał utrudnić po stęp owan ie k a rne,
b) gdy oskarżony nie ma w k~a.iu stałego miejsca
zamieszkania, określonego h ócUa utrzymania lub
gdy nie można ust alić jego tożsamości, albo
c) gdy oskarżony jest przestępcą zawodowym luh
recydyw lst ą.",
52) w art. 166 po w y razie

"lub prokuratora", § 2

"są du "

zaś

umieszcza

się

wyrazy:

otrzymuje brzmienie:

,,§ 2. Schwytaneg o nal eży n atychmiast oddać w ręce
milicji obywatelskiej, organów be z pieczeństwa publicznego, prokuratora lub sądu grodzkiego.",
53) wart. 167 wyrazy: " P r()k;..~r a tor owi i policji" zastę-·
puje się wyrazami: "MiliCJi obywatelskiej lub organom bezpieczeń s twa p\J..bliczne ~: o",
54) w art. 168 wyrazy: "s ęd ziego śl edczego" zast ępuje się

·wyrazem "proKuratora",
55) w art. 169 skre31a s :ę \'!y'a ·o "s ądu ",
56) art. 170 § 2 i art. 171 ct!·zlm~ją brzmienie :
" A r t. 170. § 2-. Z:~.~ ;"z y;::.: ~,n elCl m Jż e z ',vo ln i ć organ
bezpiecz e ństwa pub lic,:il:2go lub m ilicja obywatelska.

Art. 171. § 1. Aresztowanie podejrzanego może trw~ć
w toku śledztwa najwyżej trzy miesiące. Należy to UWldoczriić w postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego
aresztowania.
§ 2. Prokurator sądu apelacyjnego może przedłużyć
areszt do sześciu miesięcy.
§ 3. Sąd, właściwy do r ozpoznania sprawy, może na
wniosek prokuratora udzielić dalszego przedłużenia aresztu na czas oznaczony, jeżeli ze względu na szczególne
okoliczności sprawy Śledztwa nie można było ukończyć
w terminie, ~skaz~nym w § 2.",
57) art. 172 uchyla

się,

58) wart. 173 po wyra zie "sąd" dodaje się wyrazy: "lub
prokurator"; wyrazy: "sąd uwzględnia" zastępuje
się wyrazami: " uwzgl ędnia się",
59) wart. 174 wyrazy: "są d może" zastępuje się wyrazem

. ",
"mozna
60) w art. 178 § 2 w yrazy:
wyrazem "Ivlożn a ",

"Sąd może" zastępuje się

61) w art. 179 po wyrazie " sądu" dodaje się wyrazy: " lub
prok uratora",
62) wart. 181 wyrazy: "sędzia śledczy" zastępuje się
wyrazem "prokurator",
63) wart. 184 po wyrazie "sąd" dodaje się wyrazy: "lub

prokurator" ,
64) wart. 187 § 1 i 4 po wyrazie "sąd" dodaje się wyrazy: "lub prokurator", w § 2 wyraz "dochodzenia"
zastępuje się wyrazem "śledztwa", w § 3 po wyrazie
"sądu" dodaje się wyrazy: "lub prokuratora",
65) wart. 188 § 2 wyrazy : "dochodzenia prokuratorskiego" zastępuje się wyrazem "śledztwa",
66) wart. 208 wyrazy : "sąd nie będzie miał" zastępuje
się

wyrazami: "nie ma",

67) wart. 210 po wyrazie

" sądu"

dodaje

się

Wyrazy:

"lub prokuratora",
68) art. 213 otrzymuj e brzmienj.e:
"Art. 213. W toku

śledztwa

zezwolenie stronom, ich
obrońcom, p ełnomocnikom lub ustawowym przedstawicielom na przeglądan i e akt i robienie odpisów oraz
otrzymywanie odpisów mvierzytdnionych zależy od
sk reśla s i ę

,,§ 1. Spis ać protokół może:
a) sędzia lub prokurator, choćby

wyrazy: "lub aktu

oskarżenia",

70) vv art. 225 i 226 w y razy: "apelacji lub kasacji" zastępuje się wyrazem "rewizj i",

71) art. 23 0 otrzymuje brzmienie:
"Art. 230. Z przebiegu rozpr awy sądowej, przesłu
chania oskarżon eg o, świadka lub bi egłego , z przebiegu
ogl ędzin, r ewizji i odebrania rzeczy oraz zatrzymania
korespondencji lub przesylki nal e~y sp i sać protokół .
Spisywania pr otokoł u z przebiegu innych. czynności śled 
czychmo ż na zaniec;1. ać , stV'lier dzając ich d okonanie odpowiednią notatk ą 'informa cyj ną .",

72) wart. 233 § 2 w yraz "przysięg i" zastępuje się wyrazem "przyrzeczenia", a "vyrazy: "stenograf przysięgły", "stenografa przysięc;łego" zastępuje się wyr azami : "stenograf sądowy" , , .~ ten ografa sądowego",
§§ 1, 3 i 4 otrzymują brzmienie;

wykonywał

czyn-

ność protokołowaną,

b) aplikant sądowy,
c) urzędnik sekretariatu sądowego lub prokuratorskiego,
d) funkcjonariusz milicji obywatelskiej lub bezpieczeństwa publicznego, choćby wykonywał czynność protokołowaną.

§ 3. W qraku osób, wymienionych w § 1, można powołać w charakterze protokólanta każdą osobę wiarogodną po odebraniu od niej przyrzeczenia, że sumiennie
wykona obowiązki protokolanta. Przepis § 2 ma odpowiednie zastosowa nie.
§ 4. Do przepisów §§ 2 i 3 stosuje się odpowiednio
art. 113 §§ 1 i 3 oraz art. 133.",
73) wart. 234 wyrazy: "właściwy sędzia" zastępuje się
wyrazami: "osoba, która prowadzi ~zynności protokołowane",

74) wart. 235 skreśla się wyrazy: " czynności sądowej",
75) wart. 239 § 1 skreśla się wyrazy: "otwarcia roków
przysięgłych",

76) w księdze VI rozdział I otrzymuje tytuł: "Śledztwo",
rozdział II " Akt oskarżenia", tytuły rozdziałów
III i IV - sk re śla się,
.

77) art. 242 otrzymuje brzI?ienie :
"Art. 242. § 1. Każdy ma prawo, dowiedziawszy si ę
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, zawiadomić o tym prokuratora, organa bezpieczeństwa publicznego, milicję obywatelską, wójta lub sołtysa.

o

§ 2. Każdy urząd, przedsiębiorstwo państwowe lub
instytucja prawa publicznego, organizacja,
wykonywająca zlecone czynności w zakresie zarządu
państwowego lub samorządowego, a także spółdzi elnie
mają obowią zek, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, zawiadomić o tym niezwłocznie prokuratora, organa bezpi-eczeństwa publicznego lub milicję obywatelską.",

samorządowe,

78) wart . 243 § 1 skreśla się wyrazy: "zawiadomienie
prokuratora o prz estę pstwie , należ ącym do właści
wości są dów grodzkich nie jest bez osobnego polecenia konieczne. ",
79) art. 244 -

prowadzącego śledztwo." ,

69) wart . 224

________________________~P~o~z. 238
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otrzy muj ą

brzmienie:

"Art. 244. § 1. Prokura tor, dowiedziawszy się o poz urzędu, wydaje postanowienie o wszczęciu śledztwa, wskazując czyn ~
dący jego przedmiotem, kwalifikację prawną tego czynu,
a w miarę wykrycia sprawców, osoby podej rzane o j ego
d okonanie oraz przeprowadza śledztwo bezpośrednio lub
za pośredn ic twem milicji obywatelskiej.
§ 2. 'IN sprawach o przestępstwa, nal eżące do wła
ści wości s ądu grodzkiego j eżeli prokurator nie zarzą
dzi inaczej - śl edztw o prowadzi milicja obywatelska.
§ 3. W sprawach o przestępst~va, nal eżące do wła
ściwo ści s ąd u grodzkiego, bez osobnego zarząd z enia prokuratora nie j23t konieczne:
a) zawiadnmianie prokuratora o ujawnionych prze-

pełnieniu przes t ęp stw a ściganego

st ępstwach,

postanowienia o wszczęciu śledztwa,
podejrzanego i wydanie
postanowienia o zamkni~ciu śledztwa,

b) vVy9.anie

końc!1li'N e przesłuchanie

?zi~~~~k Usta_w__N_r__3_2____________~--------~---7-16-------~------------------------~..~--~P~o~z~.~2~3::B
c) przedstawianie do zatwierdzenia prokuratorowi
aktu oskarżenia lub wniosku o umorzenie śledz
twa.
Art. 245. § 1. Zadaniem

śledztwa

jest:

a) ustalenie, czy istotnie popełniono przestępstwo,

b) wykrycie i w razie potrzeby

ujęcie

sprawcy prze-

stępstwa,

c) wszechstronne . wyjaśnienie okoliczności sprawy
drogą zebran ia potrzebnych wiadomości, śladów
i dowodów,
d) utrwalenie dla sądu wyrokującego dowodów,
które inaczej mogłyby zaginąć,
e) zebranie danych o podejrzanym, a zwłaszcza
o jego stosunku do pokrzywdzonego, stopniu rozwoju umys łowego, charakterze, dotychczasowym
życiu i zachowaniu się po spełnieniu przest ęp 
stwa oraz o innych okolicznościach, określonych
wart. 82.
§ 2. Do zakresu

śledztwa

p rzEsłuc hanie świadków,

należy

biegłych

w szczególno ści
i podejrzanych oraz

p rzeprowadzenie rewizji i oględzin .
A rt. 246. Prowadzący śledztwo ma prawo wzywać
i biegłych do stawienia się z oznajmieniem
skutków, przewidzianych wart. 117, a w razie ich nies tawiennictwa może zarządzić przymusowe sprowadzenie.
świ a dków

Art. 247. Jeżeli oskarżyciel publiczny uzna, ±e wyniki śledztwa dały dostateczną podstawę· do przeprowad zenia rozprawy głównej, wnosi akt oskarżenia. Może
rów nież wnieść akt oskarżenia na podstawie otrzymanego zawiadomienia o przestępstwie oraz załączonych do
niego danych wyjaśniających, lecz wówczas obowiązany
j est dopełnić c zynności śledczej, przepisanej przez art.
277.
Arf. 248 . § 1. J eże li oskarżyciel publiczny uzna, że
przytoczone w zawiadomieniu, nie dają
podstavvy do przeprowadzenia śledztwa lub że wyniki
śledztwa nie uza sadniają wszczęcia postępow ania są
dowego, odmawia ścig"nia lub umarza śledztwo.

okoliczności,

§ 2. Na te postanowienia

służy zażalenie.

Art. 252. Wznowienie umorzonego śledztwa może
nastąpić tylko wtedy, gdy prokurator uzna, że ujawniono
nowe, istotne okoliczności, nieznane w poprzednim postępowaniu. Jednakże i w tym wypadku łączny czas pozbawienia podejrzanego wolności nie może przekr aczać
okresów; wskazanych wart. 171.
Art. 253. §.1. W sprawach o przestępstwa z oskarże
nia prywatnego milicja obywatelska· na żąda~ie oskarżyciela przyjmuje j ego skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła sprawę do właściwego
sądu.

§ 2. W sprawach należących do właściwości sądów
grodzkich oraz .w sprawach z oskarżenia prywatnego
sąd po wniesieniu aktu oskarżenia może zarządzi.': , aby
milicja obywatelska przep rowadziła śledztwo.
Art. 254. -!eż e li w t oku śledztwa powstaną wątpli.
co do poczytalno ści podejrzanego, prokurator może
przeprowadzić zbadanie przez biegłych stanu psychicznego podejrzanego.

wości

Art. 255.

Sąd

·grodzki dokona z

urzędu

nawet przed
nie cierpiących
prokuratora nie ma na miejscu.

wszczęci em śledztwa czynności śledczych
zwłoki, jeż e li

Art. 256. § 1. Dopuszczenie podejrzanego i jego
oraz p okrzywdzonego i jego pełnomocnika do
obecności przy czynno śc iach śledczych zależne jest od
uznania przeprowadzającego daną czynność. Osoby, dopuszczone do obecności przy tych czynnościach, mają
prawo zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz
zgłaszania do protokołów wniosków i uwag.
obrońcy

§ 2. Pokrzywdzony i jego pełnomocnik oraz pode j·
rzany i j ego obrońca mog ą składać wnioski o dokonanie
czynności śledczych ze wskazaniem okoliczności, które
mają być ustalone. Prowadzący śledztwo nie może od ....
mówić dokonania czynności, mającej istotne znaczen ie
dla sprawy; w razie odmowy sporządza postanowienie
z uzasadnieniem.

Art. 257. W sprawach, należących do właściwości
i apelacyjnego, śledztwo mogą prowad zi ć o!'gany b ez pi ecze ńs twa publicznego, je żeli nie zo§ 2. O odmowie ścigania lub umorzeniu śledztwa
zawiadamia się p okr zywdzonego oraz os ob ę, którą prze- . st a ło ono w sz częt e przez prokuratora. Oficerom śledczym
bezpieczeństwa publicznego
sł"żą
wówczas wszelkie
słuchano jako podejrz a ną.
uprawnienia, przewidzian e w przepisach niniejszego ko'§ 3. Na postanowien ie powyższe pokrzywdzonemu . deksu dla organów prowadzących śledztwo, z następują
sł uż y zażalenie z wyjątkiem wy{:1adku, przewidzianego
cymi ograniczeniami:
wart. 55 1 .
1) o wszczęciu śledztwa zawiadamia się prokuratora,
Art. 249. § 1. Oskarżycie l publiczny, nie będący pro2) prokurator sprawuje nadzór nad śledztwem,
llw"atorem, sam śledztvva nie umarza, lecz przesył a je ·
w tym celu stosownie do właściwości sądowi grodzkiemu
3) oficerowie śl e dczy bezpieczeństwa publicznego nie
lub prokuratorowi.
mają prawa wydawać postanowień o zastosowaniu
środków zapobiegania uchylaniu się od sądu, o prze§ 2. Sąd grodzki, odmawiając umorzenia śledztwa,
dłużeniu aresztu, przepadku kaucji lub ściągnięciu
prz 2syła sprawę prokuratorowi.
sumy poręczenia oraz o wymierzeniu grzywny nie
Art. 250. § 1. W razie umorzenia śledztwa sąd grodzstawającym świa dkom i biegłym,
ki lub prokurator zarządza, co potrzeba w prz e':-·' · " , ,,!
4) postanowienia oficerów śledczych bezpieczeństwa
dowodów rzeczowych.
publicznego o umorzeniu· śledztwa oraz o uchyleniu
§ 2. Na te zarządzenia służy zażalenie.
lub złagodzeniu środka zapob iegającego uchyleniu
się od sądu wymag a ją zatwierdzenia przez prokuraArt. 251. § 1. W razie umorzenia śledztwa sad do
tora,
którego właściwości sprawa należy, na posiedzeni~ ~ie
ja\~~'1~m, po wysłuchaniu podejrzanego lub jego obrońcy,
5) akty oskarżenia, sporządzone przez oficerów śled·
W J •. a]e. w. wypadkach przez p!'awo przewidzianych p nczy ch bezpie cze ńs t'vva publicznego, przedstawia się
~tano'-:Jleme co do zastosowania względem ...podej l'Zar~2go
do zatwierdzenia prokuratorowi , który wnosi je do
srodkow wychowawczych lub zabezpieczają cych . .
sądu lub sp orządza sam akty oskarżenia. ",
sądu. okręgow eg o

276 uchyla się,

80) art. 258 -

Poz. '238
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skreśla się

93) wart. 323

94) art. 339 uchyla

"Art. 277. § 1. Jeżeli prowadzący śledztwo uzna, że
dostarczyło już ono podstawy do rozprawy głównej,
przesłuchuje raz jeszcze podejrzanego, wyjaśnia, jakie
przestępstwo mu zarzucono i zaznajamia go z treścią
zebranych dowodów, po czym - jeżeli wobec wyjaśnień
podejrzanego nie zajdzie potrzeba uzupełnienia śledz
twa - wydaje postanowienie, zamykające śledztwo.

95) art. 340 i 341§ 1

§ 2. Czynności, wymienionych w § 1, można zaniew sprawach o przestępstwa, należące do właści
wości sądów grodzkich.",
chać

się,

82) art. 278 uchyla

83) art. 279 i 280 otrzymują brzmienie:
"Art. 279. Na czynności prowadzącego śledztwo słu
ży zażalenie osobom, których prawa zostały przez te
czynności obr a żone.

Art. 280. § 1. Prokurator obowiązany jest wnieść
dvvóch tygodni od daty otrzymania akt zamknię
tego śledztwa albo od daty zamknięcia prowadzonego
przez siebie śledztwa akt oskarżenia do sądu bądź powziąć postanowienie o umorzeniu śledztwa lub też zarzą

w

ciągu

dzić uzup~łnienie śledztwa.

Jeżeli

§ 2.
czynności,

podejrzany jest aresztowany, termin dla
wymienionych w § 1, wynosi siedem dni.",

84) w art. 283 § 3 skreśla się wyrazy:
dzenia",
85) art. 284 uchyla
86) w

księdze

VII

"lub docho-

się,

dział

I otrzymuje

"Dział

tytuł:

L Postępowanie przed
i apelacyjnym.",

sądem okręgowym

87) wart. 286 skreśla się zdanie zaczynające się od wyrazów "oraz oznajmia" do końca artykułu,
88) art. 287, 283 i 289 uchyla
~9)

się,

art. 290 otrzymuje brzmienie:
"Art. 290. § 1. Prezes, nie zarządzając doręcze
nia odpisu aktu oskarżenia, wnosi sprawę na posiedzenie niejawne, jeżeli zachodzi jeden z następujących wypadków:
a) brak znamion przestępstwa w czynie, zarzucanym
oskarżonemu,

b)

złożenie

aktu

oskarżenia

przez nieuprawnionego

oskarżyciela,

c) istnienie

okoliczności,

postępowania

d)
e)

w

myśl

uzasadniaj ących umorzenie
art. 3,

niewłaściwość sądu,
konieczność uzupełnienia śledztwa

innego
zesa.

zarządzenia,

lub wydania
przekraczającego władzę pre-

§ 2. Na posiedzeniu niejawnym sąd umarza postę
powanie w całości lub w części bądź - uznając niewłaściwość sądu przekazuje sprawę komu należy,
bądź wydaje inne stosowne postanowienie.",
90) art. 291 uchyla

§ 1.

otrzymują

'Wolno

brzmienie:

odczytywać

na rozprawie
w śle
dztwie lub na rozprawie, jeżeli śvviadkowi nie można
było doręczyć wezwania 'llbo jeżeli świadek nie stawił się z powodu przeszkód, nie dających się usunąć
albo zbyt trudnych do usunięcia, albo z powodu znacznej odległości miejsca pobytu, bądź też stawiwszy się
zeznał inaczej niż w postępowaniu popl'zednim
albo
odmówił zeznań, albo oświadczył, że pewnych szczegółów nie pamięta.
protokoły pI:zesłuchania świadków,

§ 2.

Wolno

również

sporządzone

na rozprawie

tokoły przesłuchania świadków,

odczytywać

spo rządzone

w

pro-

śledzt

wie lub na rozprawie "\'1 innej sprawie, jeżeli świadko
wie byli badani w danej sprawie, a zachodzą warunki,
przewidziane w § 1.
§ 3. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły
..przesłuchania świadków w śledztwie lub przed sądem,
jeżeli prokurator o to wnosił w akcie oskarżenia, a strona nie złożyła w terminie, określonym wart. 296,
wniosku o wezwanie ich na rozprawę.
na rozpraYlie protokoły
w śledztwie
lub na rozprawie w tej lub w innej sprawie, jeżeli
oskarżony, którego stawiennictwo nie jest obowiązkowe,
nie stawił się osobiśc i e na rozprawę, albo jeżeli oskarżony stawiwszy się na rozprawę bądź złożył wyjaśnienia
inne niż w postępowaniu poprzednim, bądź odmówił
wyjaśnień, bądź oświadczył, że pewnych szczegółów nie
§ 4.

W olno

przesłuchania

odczytywać

oskarżonego,

sporządzone

pamięta.

_ § 5. Poza tym wolno odczytywać za zgodą stron
wszelkie protokoły przesłuchania świadków i oskarżonych, sporządzone w śledztwie lub przez sąd oraz
opinie biegłych, złożone poza sądem lub śledztwem.
§ 6. Sąd może zaniechać za zgodą stron odczytywania protokołów i opinii biegłych i zaliczyć je
w poczet dowodów, ujawnionych na rozprawie.
Art. 341. § 1. Wolno również odczytywać:
1) zawiadomienia pokrzywdzonych o przestępstwie,
2) protokoły oględzin i rewizji, sporządzone w śledz
twie lub przez sąd,
3) orzeczenia karne już poprzednio przeciwko oskarżonemu zapadłe,

4) zaświadczenia lekarskie,
5) opinie biegłych, złożone wobec
twie,
6) inne złożone do akt dokumenty
watne.",
96) po art. 345 wprowadza
niu:
"Art. 3"15 1•

§ 1.

się

Jeżeli

sądu

lub w

urzędowe

śledz

lub pry-

nowy art. 345 1 w brzmiena rozprawie

okaże się,

że zachodzą istotne braki w przeprowadzeniu śledztwa,

się" zastę

których na rozprawie uzupełnić nie można, sąd zwraca
akta oskarżycielowi publicznemu w celu uzupełnie11ia
śledztwa, wskazując zarazem, w jakim kierunku winno być ono uzupełnione.

zastę

§ 2. Po uzupełnieniu śledztwa oskarżyciel puqliczny bądź składa nowy akt oskarżenia, bądź umarza

się,

91) wart. 292 wyrazy: "po uprawomocnieniu
puje się wyrazami: "po doręczeniu",

"wyższych";

się,

81) art. 277 otrzymuje brzmienie:

"Art. 340.

Wyraz

q2) wart. 296 §§ 1 i 4 wyraz "dwutygodniowym"
puje się wyrazem "siedmiodniowym",

sprawę·",

.
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!l7) wart. 346 oznaczenie "Art. 256 §§ 1, 2 i 3"
puje srę oznaczeniem "Art. 347 § 2",

718
zastę

VI

9J) uchyla się art. 381 i 384 oraz dział II w ks i ędze VII,
100) wart. 388 § 3 skreśla się oznaczenie "i 27G § 2",
101) art. 455 ctrzymuje brzmienie:
"Art. 455. Przepisy art. 292, 294-313, 315-338,
:340-330, 387-398 stosuje się odpowiednio do postę
powania przed sądem grodzkim, ze zmianami i uzupeł
nieniami, wskazanymi w niniejszym dziale.",
102) art. 456 i 457 uchyla
103)

Art. 464 1 • § 1. Do zażalenia na postanowienie
grodzkiego lub prokuratora co do odmowy ści
gania lub umorzenia śledztwa w sprawie o przestęp
stwo, nakżące do wł aściwości sądu grodzkiego, pokrzywdzony powinien dołączyć akt oskarżenia (art. 67),
bez czego zażalenia nie przyjmuje się.
sądu

art. 347 skreśla się wyrazy ,,'lv dochodzeniu"
oraz w·yrazy: "Art. 256 §§ 1, 2 i 3 ma odpowiednie
zastosGviGnie"; treść art 347 oznacza się jako § 1
craz wprowadza się nowy § 2 w brzmieniu:
,,§ 2. O terminie czynności sądowych sąd zawiadamia w mi arę możności oskarż yciela oraz oskarżoneg o
i j ego Obi'Ol'icę. Oskarżone g o aresztowal12go sprowadza
się tylko wtedy, g dy sąd uzna to za niezbędne. Strony,
jeżeli się stawią, milją [.Tavvo być obecne przy czynności ach i zaclawC1ć pytania.
Nlesl3wiennictwo stron
nie \vstrzymuje czyni1ości.",
98)

Poz. 238
- - - - - - - - - - - - - - - - -----------

się,

§ 2. Uchylając postanowienie o odmowie ściga
nia lub umorzeniu śledztwa, sąd okręgowy zwraca
" k ta sądowi grodzkiemu i nakazuje bądź wyznaczenie rozprawy głównej na podstawie aktu oskarżenia,
złdon ego przez pokrzywdzonego, bądź wszczęcie lub
uzupełnienie

śled z twa."

1 07) ar t. 465, 466 i 467 uchyla si ę,

108) wart. 469 § 1 po wyrazie "sąd" umieszcza się wy~
razy: "lub prokurator", ' wyrazy: "sądu odwoław
czego" zastępuje się wyrazami: "instancji odwoławczej", w § 2 tegoż artykułu wyrazy: "sądowi
odwoławczerl1u' · zastE;puje się wyrazami: "instanc.i i odwoławczej",
wyrazy: "sąd odwoławczy"
:: a stępuje si ę wyrazan'li: "instancja odwoławcza",
§ 3 skreśla się,
10D) art. 470 i 472 otrzymują brzmienie:

art. 453 § 1 otrzymuje brzmienie:

i przed
rozprawą umorzyć postępowanie,
jeśli zachodzą warunki, wskazane wart. 290 § 1 lit. a), b), c) lub w razie oczywistej bezzasadności oskarżeaia . ",

"Art. 470. Zażalenie samo przez się nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia, lecz sąd
lub I?rokurator, który wydał postanovJienie, lub instancja
odwoławcza
może wstrzymać
wykonanie. Odmowa
wstrzymania nie wymaga uzasadnienia.

104) w art. 460 vlyrazy: "Art. 256 §§ 1, 2 i 3 ma odpowiednie zastosowanie" zast~puje się zdaniem:
"Przepis art. 347 § 2 stosuje się odpowiednio",

Art. 472. Przepisy art. 463 i 468-471 stosuje się
0dpowiednio do zażaleń na zar;z;ądzenia prezesa sądu.",

"Art. 458.

§ 1.

Sąd

grodzki

może także

105) wart. 462 1 § 2 wyraz "apelacji"
razem "rewizji",
106) art. 463, 464 i 464 1

otrzymują

zastępuje się

wy-

brzmienie:

'"

"Art. 463. § 1. Na postanowienie sądu lub prokuratora, zamykające drogę do wydania wyroku, służy
zażalenie.

§ 2.

Na inne postanowienie sądu lub prokuratora
tylko w wypadkach, określonych w usta-

zażalenie służy

"vie.

110) w księdze VIII rozdział II otrzymuje brzmienie:
;

"Rozdział

II. Rewizja.

Art. 473. Strony mogą zakładać reWIZJe od wydanych w pierwszej instancji wyroków sądów grodzkich, okręgowych i apelacyjnych.
Art. 474. Strona, zamierzająca
powinna zapowiedzieć to na piśmie
tym, wskazanym wart. 225.

zaskarżyćVI

wyrok,
terminie zawi-

Rewizję na korzyść oskarżonego może
prokurator, a w razie niepełnoletności
lub ubezwłasnowolnienia oskarżonego także jego
ojciec, matka, małżonek, opiekun, kurator lub -osoba,
pod której opieką oskarżony faktycznie pozostaje. ,

Art. 475.

§ 3.

Zażalenie służy

tylko do jednej instancji.

Art. 464. § 1. Zażalenie na dokonane w śledz_ twie czynności milicji obywatelskiej rozstrzyga prokurator sądu okręgowego, a na czynności, dokonane
pl'zezoficerów śledczych bezpieczeństwa publicznegoprokurator sądu apelacyjnego.
§ 2. Zażalenie na postanowienie, wydane przez
prokuratora sądu okręgowego, rozstrzyga prokurator
f;ądu apelacyjnego, na postanowienie zaś, wydane przez
prokuratora sądu apelacyjnego prokurator Sądu

założyć także

Art. 476. § 1.
tylko

może założyć

Rewizję

na

niekorzyść oskarżonego

o:oJkarżyciel.

Najwyższego.

W sprawach o przestępstwa, należące do
sądów grodzkich, a ścigane z oskarżenia
publicznego, pokrzywdzony, który brał udział w sprawie w charakterze strony, może założyć rewizję tylko
co do orzeczenia o winie.

§ 3. Zażalenie na postanowienie prokuratora !:ą
du okręgo\vego, wydane w przedmiocie tymczasowego
aresztowania lub na zasadzie art. 117, 118, 121 i 154
§ 3, rozstrzyga sąd apelacyjny, a na postanowienie
prokuratora sądu apelacyjnego - Sąd Najwyższy.
§ 4. W razie uchylenia postanowienia prokuratora o odmowie ścigania lub o umorzeniu śledztwa
prokuro.tor, rozstrzygający zażalenie, poleca sporządze
nie aktu oskarżenia, określając przy tym czyn zarzucany oskarżonemu, bądź nakazuje uzupełnienie śledztwa
W określonym kierunku.

§ 3. W razie śmierci oskar·Ż:yciela prywatnego
lub pokrzY'vdzonego, mającego prawa strony, przed
upływem terminu do zapowiedzenia rewizji albo też
po jej zapowiedzeniu, lecz przed upływem terminu
do jej wywodu małżonkowi
zmarłego,
dzieciom
i wnukom w terminie zawitym jednego miesiąca od
dnia śmierci służy prawo do zgłoszenia, iż wstępują
w prawa strony. Osoby te mogą ponowić zapowiedzenie i żądać doręczenia sobie wyroku z uzasadnieniem w celu wniesienia wywodu rewizji, chociażby
zmarłemu wyrok taki już dor liczono.

§ 2.

właściwości

Art. 477. § 1. Oskarżony może cofnąć reWIZJę,
przez siebie lub przez swego obrońcę; prawo
to ' nie służy jednak oskarżonym, wymienionym
wart. 88.
§ 2. Do cofnięcia reWlZJl, z:łłożonej przez osoby,
wymienione wart. 475, lub na korzyść oskarżonego
przez prokuratora, konieczna jest zgoda oskarżonego.
założony,

Art. 478. § 1. Powód cywilny m oż e założyć retylko wtedy, gdy oskarżyciel lub oskarZony zapowiedział założenie rewizji.

wizję

Jub oskarżony, który zanie wniósł jej wywodu lub rewizję
cofnął, sąd pozostawia bez rozpoznania rewizję powoda cywilnego i zwraca mu wnie'sioną z tytułu rewizji
§ 2.

Jeżeli oskarż yciel

powiedział rewizję,

opłatę·

Art. 479. Powód cywilny, któremu nie służy
prawo rewizji z prżyczyn, wskaz:mych wart. 478,
może wytoczyć sprawę przed sądem cywilnym o roszczenie, którego mu w postępowaniu karnym nie zasądzono.

Art. 480. § 1. Wywód rewizji składa się na
piśmie w terminie zawitym, wskazanym wart. 226 do
sądu, który wydał zaskarżony wyrok.
Wywód rewizji od wyroków sądów apelaj eżeli nie pochodzi od prokuratora, winien
być
sporządzony
przez obrońcę,
wymienionego
wart. 86.
§2.
cyjnych,

Art. 481. W razie zapowiedzenia lub złożenia wywodu rewizji po terminie lub przez osobę nie upoważ
nioną, prezes odmawia przyj ęcia i zawiadamia o tym
składającego rewizję.

się
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§ 2. , Wywód , rewizji od wyroków sądów grodzkich i okręgowych, choćby nie czynił zad-ość przepisowi § 1, podlega rozpoznaniu przez sąd rewizyjny
w granicach, określonych wart. 484. ,
§ 3. W wywodzie rewizji można zarzucać tylko
uchybienia obrażające praw a strony, na której korzyść
założono rewizj ę.
§ 4. MożnR podnosić zarzuty, które nie stanowiły
lub nie mogły stanowić podstawy zażalenIa.
§ 5. Nie mo żna żądać przeprowadzenia nowych
dowodów co do istoty sprawy z wyjątkiem, przewidzianym wart. 502 § 2.
Art. 487. Prezes sąd u po rozważeniu, czy istnieją
formalne warunki rewizji oraz czy sąd władny jest
rozpoznać rewizję na posiedzeniu niejawnym (art. 4901
i 491), wnosi sprawE: na posiedzenie niejawne lub wyznacza termin rozprawy rewizyjnej.
Art. 483. Sąd rewizyjny rozpoznaje rewizję na
rozprawie, jeżeli przepisy niniejszego k odeksu n ie stanowią inaczej.
Art. 489. S ąd r ew izyjny na p osiedzeniu meJawnym
pozostawia rewizję bez rozpoznania, jeżeli zachodzi
brak formalnych warunków r ew izj i, zwłaszcza przewidzianych wart. 484, 486 §§ l - 3.
Art. 490. Sąd rewizyjny na p()siedzeniu nIeJawnym uznaje wyrok za niewa żny i przekazuje sprawę
komu należy:
a) jeżeli wyrok zap adł z obrazą art. 12 lub 13,
b) j eżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona do wydawania wyroków albo jeżeli
orzekał sędzia lub ławnik, który z mocy art. 41
ulegał wyłączeniu,

Art. 482. § 1. O przyjęciu rewizji zawiadamia
strony lub ich obrońców i pelnomocników.
§ 2.

Jeżeli oskarżyciel założ ył rewizję

uniewinniającego,

od wyroku
przepis art. 205 nie ma do oskarżo

nego zastosowania.
Art. 483.

Po

przyjęciu

rewizji prezes

sądu

prze-

'syła ją niezwłocznie wraz z aktami do sądu, właści

c)

" Art. 484. Podstawę rewizji mogą stanowić wyłącznie zarzuty:
1) obrazy przepisów prawa matetialnego,
2) uchybień, określonych wart. 491 § 1 lit. b) - f)
lub obrazy przepisów prawa procesowego, jeżeli
mogła mieć wpływ na treść wyroku;
' 3) błędnej oceny okoliczności faktycznych, przyjętych
za podstawę wyroku,
4) rażącej
niewspółmierności
kary w stosunku do
przypisanego czynu albo nieodpowiedniego zastosowania lub niezastosowania środka , zabezp~ecza
jącego lub wychowawczego.
dotyczyć

całości

§ 2. Rewizję założoną od orzeczenia w przedmiocie winy uważa się za zwróconą przeciwko ' cało ści
orzeczenia.
Art. 486. § 1. W wywodzie rewizji należy podać,
na ~zym zarzucana obraza lub uchybienie polega,
i wskazać te części wyroku, o których uchylenie lub
zmian~ strona wnosi.

nieważno ś ci

stępstwa,

b)

może

zachodzi ' inna przyczyna
z mocy samego prawa.

Art. 491. § 1. Sąd rewizyjny na posiedzeniu niejawnym uchyla wyrok niezale żnie od zarzutów; ' po<;!niesionych w rewizji, jeż e li:
a) w czynie oskarżonego nie ma znamion prze-

wego dla rozpoznania rewizji.

Art. 485. § 1. Rewizja
wyroku lub jego c~ęści.
..

j eże li

c)

d)
e)
f)

sprawę

rozpoznano bez skargi lub bez wniosku
pokrzy\vdzonego w \ /ypa dkach, gdy ustawa takiego wniosku wymaga albo zachodzą przyczyny, powodujące umorzenie postępowania
w myśl a rt. 3,
sąd był ni enależy.cie obsadzony lub którykolwiek
z jego c złonków' nie był obecny na całej rozprawie,
rozprawa odbyła się w nieobecnośCi oskarżo
nego, chociaż ob ecność jego była obowiązkowa,
oskarżony nie miał obrońcy
w wypadkach,
wskazanych wart. 88,
sentencja wyroku nie zawiera ustalenia czynu,
przypisanego oskarżonemu.

§ 2. Uchylając wyrok z powodów, wskazanych
pod lit. a) i b), sąd rewizyjny uniewinnia oskarżonego
lub umarza postępowanie.
-Art. 492. Jeżelf' rewizja nie może być rozpoznana ,
,w całości na posiedzeniu niejawnym ze względu na
inne uchybienia, aniżeli objęte art. 490. i 491, wówczail
rewizję należy rozpoznać na rozprawie.
się

Art. 493. § 1. O terminie rozprawy zawiadami~
strony, ich obrońców i pełnomocników.

f'
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S 2. W Sądzie Najwyższym i apelacyjn;ym oskarzonego aresztowanego nie sprowadza się na rozprawę
re wiz y jną, sąd okr ę gowy z a ś może zarządzić sprowadzenie go na ro z p ra w ę , j e żeli uzna to za celowe.
S 3. Niestawiennictw o stron nie tamuje rozpoznania ~~rawy, jednak ob ecność prokuratora jest konieczna.

Ar t. 494. § 1. Rozp r awę rozpoczyna ustne sprawozdanie, w k t órym sędzia sprawozdawca:
1) przedstawia 'Przebieg dotychczasowego postępowa
nia karnego, tr e ść za skarżonego wyroku, przytoczone w rewizji zarzuty oraz okoliczności faktyczne
w granicach potrzEbnych do rozstrzygnięcia,
2) w miarę potrzeby odczytuje zaskarżony wyrok
w częściach, będących przedmiotem postępowania
rewizyjnego, oraz z akt sprawy poszczególne
części, istotne dla rozpoznania rewizji,
3) podnosi okoliczności, jakie sąd rewizyjny powinien
rozw ażyć z urzędu,
4) wskazuje zagadnienia, nasuwające się do rozstrzygnięcia.

§ 2. Strony mogą składać wyjaśnienia, oświadcze
nia i wnioski osobiście lub przez swoich obrol'lców
i pełnomocników ustnie lub na piśmie; przed sądami
apelacyjnymi i Sądem Najwyższym mogą być obroń
cami lub pełnomocnikami tylko osoby, wymienione
wart. 86. Przewodniczący udziela głosu stronom,
przy czym pierwszy głos służy stronie, która założyła
rewizję.

'Sąd

rewizyjny uchyla

zaskarżony

1) jeżeli sąd wydał wyrok uniewinniający

wyrolc
pomimo

istnienia w czynie oskarżonego znamion przestęp
stwa lub umarzający postępowanie pomimo braku
warunków umorzenia,
2) jeżeli rewizja zasadnie zarzuca inną obrazę przepisów prawa materialnego,
\ 3) jeżeli rewizja zasadnie zarzuca uchybienia procesowe lub błąd w ocenie okoliczności faktycznych, przyjętych za podstawę wyroku, jeżeli te
uchybienia lub błąd mogły mieć wpływ na treść
wyroku,
4) jeżeli zachodzą okoliczności, określone wart. 491,
a stwierdzone dopiero na rozprawie.
Art. 497. Sąd rewizyjny zmienia wyrok w CZęSCI
kary oraz środków zabezpieczaj ących lub
:wychowawczych:
1) niezależnie od granic rewizji, jeżeli sąd na niekorzyść o~karżonego zastosował do niego karę, nie
przepisaną w ustawie za dane przestępstwo,
2) jeżeli rewizja zasadnie zar zuca rażącą niewspół
miernosc kary w stosunku 50 szkodliwości społecznej przestępstwa albo nieoclpowiednie zastosowanie lub niezastosowanie środka wychowawczego lub zabezpieczającego.
dotyczącej

.

na korzyść strony, która założyła rewIzN, jc;utrzymanie w mocy za s karżonego wyroku__ byłoby
oczywiś c ie niesprawiedliwe.

w

części

żeli

Art. 499. Sąd rewizyjny uchyla lub;zmienia wyrok na k o rzyść współoskarżonych, choćby nie założyli
rewizji, jeżeli go uchylił lub zmienił na rzecz współ
o skarżone go, na którego korzy ś ć rewizja była założona,
a te same względy przem a wiają za uchyleniem lub
zmianą na rzecz tamtych.
wyroku sąd zaczynu, lecz wymierzył
taką karę, jaką mógł wymierzyć na podstawie właści
wego przepisu, sąd rewizyjny może niezależni e od
granic rewizji poprawić błędną kwalifikację czynu.
Art. 500.

stosował

Jeżeli

błędną

w

zaskarżonym

kwalifikację

Art. 501. § 1. Sąd rewizyjny, uchylając wyrok,
orzeka co do istoty sprawy "IN tym wypadku, gdy dowody, ujawnione na przewodzie sądowym pierwszej
instancji, pozwalają na wydanie wyroku.
W innych
wypadkach sąd rewizyjny przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania w innym składzie sądowi, którego wyrok uchylono, lub innemu sądowi równorzęd ...
nemu.
§ 2. Orzekając co do istoty sprawy, sąd rewizyj'"
ny może skazać oskarżonego uniewinnionego albo zao ...
strzyć orzeczoną karę jedynie w razie uchylenia wyroku
skutkiem założenia rewizji na niekorzyść oskarżonego.
rewizyjny nie może przeprodowodowego co do istoty sprawy.
§ 2. Sąd rewizyjny może jednak w wyjątkowych
wypadkach, uznając potrzebę uzupełnienia przewodu
sądowego, przeprowadzić dowód bezpośrednio na rozprawie, jeżeli przyczyni się to do przyśpieszenia postępowa
nia, a nie jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości lub w znacznej części. Sąd może przed
rozprawą powziąć postanowienie o dopuszczeniu dowodu.
§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się w postępowaniu
przed Sądem Najwyższym.
Art. 502.

§ 1.

Sąd

wadzać postępowania

Art. 495. W postępowaniu rewizyjnym stosuje się
odpowiednio przepisy art. 30'1, 305, 307, 308, 310-325,
353, 354, 356, 358 375, 380, 387 i 388 §§ 1 i 2,
a w postępowaniu rewizyjnym przed sądem ókręgo
wym i apelacyjnym stosuje się rówmez
przepisy
art. 335 i 337 - 352, jeżeli uzupełnia się przewód są
dowy pierwszej instancji.
Art. 496.

Poz. 238
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Art. 498. Sąd rewizyjny niezależnie od zarzutów,
przytoczonych w rewizji, uchyla wyrok w całości' lub

Art. 503. § 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu rewizji
wyniknie kwestia, wymagająca zasadniczej wykładni
ustawy, wówczas sąd rewizyjny może odroczyć wydanie
orzeczenia i przekazać kwestię tę do rozstrzygnięcia:
Sąd Najwyższy powiększonemu składowi tęgo sądu,
a sąd apelacyjny łub okręgowy - Sądowi l'hjwyż
szemu . .
§ 2. Uchwała Sądu Najwyższego zapada na posiedzeniu niejay,rnym, lecz po wysłuchaniu , stron, jeżeli
się stawią.

§ 3. Uchwała Sądu Najwyższego
szego rzędu w danej sprawie.

wiąże

sądy

niż

Art. 504. Sąd rewizyjny sporządza uzasadnienie
swych orzeczeń w granicach k,)niecznych dla wyjaśnie
nia podstaw orzeczenia .
Art. 505. ' Uzasadnienie orzeczenia sądu rewizyjnego wiąże w danej sprawie sąd, któremu sprawę przekazano.
~
Art. 506. Przy ponownym rozpoznawaniu sprawy
któremu sprawę przekazano, nie może zwiększyć
kary orzeczonej w uchylonym wyroku, jeżeli wyrok
uchylono na żądanie oskarżonego, chyba że przy ponownym rozpoznawaniu sprawy wyszły na jaw nowe
okoliczności,
mające istotne 'znaczenie dla wymiaru
kary.",
sąd,
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111) w księdze VIII rozdział III otrzymuje brzmie-

nie:
"Rozdział

Art. 507.
kończ ąceg o

III. Rewizja nCJ.dzwyczajna.
każdego

Od

postępowanie

rewizj a n a dzwyczajna ·do

prawomocnego orzeczenia,

sądowe, może być
Sądu Najwyższego .

założona

Art. 508. Do postępowania w tym trybie stosuje
odpowiedni6 przepisy o rewizji, chyba że przepisy
niniejszego ro z działu stanowią inaczej.
się

Art. 509. § 1. Nadzwyczajną rewizję mcże wmesc
tylko Pierwszy Prokurator S ą du Najwyższego.
§ 2. Nadzwyczajną rewizję wnosi się bez zapowiedzenia bezpośrednio do Sądu Najwyższego.
Art.

510.

Uwzględniając

nadzwyczajną

reWIZJę,

założoną na niekorzyść oskarżonego po upływie sześciu
miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, Sąd
Najwyższy ogranicza się tylko do ustalenia uchybień.

Art. 511. § 1. Skład ając nadzwyczajną rewizję
przed upływem sześciu miesięcy od uprawomocnienia
się orzeczenia,
można złożyć wniosek o zastosowanie
środka zapobiegającego uchylaniu się od sądu, .je';;eli
zachodzą warunki, przewidziane w .. t. 164-167.
§ 2. Wniosek ten rozpoznaje Sąd Najwyższy na
posiedzeniu niejawnym.
Art. 512. O terminie rozprawy zawiadamia się
strony, ich obrońców i pełnomo cników. Art. 205 nie
slosuj e się.
Art. 513. § 1. Sprawę rozpoznaje Sąd Najwyższy
trzech s ędziów na rozprawie.
§ 2. Jeżeli nadzwyczajną rewIzJę założono od
wyroku Sądu Najwyższego, sprawę rozpoznaje Sąd
Najwyższy w składzie siedmiu sędziów z wyłączeniem
sędziów, którzy orzekali w danej sprawie.
§, 3. Niestawiennictwo stron nie tamuje rozpoznania sprawy. Udział prokuratora jest jednak obow

składzie

wiązkowy.

Art. 514. Sąd, któremu sprawę przekazano, nie
jest związany zapadłym w poprzednim postępowaniu
wyrokiem w zakresie, w jakim Sąd Najwyż!,zy wyrok
ten uchylił.",
112) art. 515 -

539 uchyla

sią,

113) art. · 542 § 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 542. § 2. Wykonanie każdego innego wy·roku zarządza prokurator sądu, który wydał prawomocny wyrok. W sprawach rozpoznawanych przez
Sąd Najwyższy wykonanie wyroku zarządza prokurator
sądu apelacyjnego.",
11 4) wart. 543

skreśla si~

115) art. 544 i 546

otrzymują

wyraz

"okn~gowy':,

brzmienie:

"Art. 541. \'1 celu wyko!lCJ.nia wyroku prokurator
daje zlecenia władzom więziennym, milicyjnym i innym władzom.
Art. 546. Skazanemu na karę pozbawienia wol- ·
zalicza się na poczet kary okres tymczasowego
aresztowania po ogłoszeniu wyroku pierwszej instancji, chyba że sąd rewizyjny po.stanowi inaczej.",
ności

116) wart. 562 § 1

"Art. 562.

§ 1.

otrz~muje bl',~mienie:

Odroczenia i przerwy wykonania
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kary pozbawienia wolności udziela prokurator właści
wego sądu apelacyjnego.",
w § 2 wyrazy: "sąd gr odzki" zastępuje się ,vyrazami: "prokurator sądu okręgow ego.",
117) wart. 587 lit. b) wyraz
w y razem "sądowych".
118) ar t. 613 uchyla

"śledczych" zast ępuje się

się,

119) art. 616 otrzymuje brzmienie:

"Art. 616. § 1. Sędzia dla nieletnich zarządza
lub przeprowadza czynnoś ci niez będne dla z.~brania
i utrwalenia dowod6w.
§ 2. Wykonanie poszczególnych czynnoś c i, o których mowa w § 1, mo ż na zlecić kuratorowi nieletnich,
cz łonkowi patronatu, nad nieletnimi, milicji obywatelskiej albo osobie prywatnej godnej zaufania.",
120) wart. 617 wyraz
zem "sąd",

"sędziego" zastępuje się

wyra-

121) wart. 618 § 1 skreśla się wyrazy: "dochodzenie i",
122) wart. 619 skreśla się wyrazy: "dochodzeniach i",
123) wart. 620 § 1 wyraz "sąd" zastępuje się wyrazem
"sędzia", oznaczenie art. 164-187 zastępuje się
oznaczeniem "art. 164-171 i 173-187", w § 2
wyrazy: "sąd może" zastępuje się wyrazem
,,1110Żna",

124) w art. 621 wyraz "dochodzenia" zastępuje się wyrazami: " czynności, wskazanych wart. 616",
125) wart. 622, 625 § 3, 626, 628, 629 wyraz "sędzia"
zastępuje się wyrazem "sąd",
'
126) art. 630 otrzymuje brzmienie:

"Art. 630. Wyroki sądu dla nieletnich ulegają zaw drodze rewizji do sądu apelacyjnego, który stosuje odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.",
127) art. 631 otrzymuje brzmienie:
"Art. 631. Rewizja od wyroku sądu dla nieletnich
nie wstrzymuje wykonania wyroku.",
128) wart. 632 § 1, 633, 634 wyraz "sędziego" zastę- .
puje się wyrazem "sądowi",

skarżeniu

129) art. 635 otrzymuje brzmienie:

"Art. 635. Jeżeli w sądzie okręgowym nie został
utworzony osobny wydział dla nieletnich, sprawy nie.!
letnich rozpoznaje . sąd zwykły według ogólnych zasad
właściwości, stosując przepisy art. 620, 628, 633 i 634:',
13.0) art. 636 i 637

otrzymują

brzmienie:

"Art. 6,?6. § 1. Podania skazanych o przywrócenie . praw lub o zatarcie skazania rozpoznaje sąd,
który wydał wyrok w pierwszej instancji. Jeżeli wyrok wydał sąd grodzki, właściwy jest sąd okręgowy,
w którego okręgu sąd grodzki wydał wyrok.
§ 2. Jeżeli wyrokowało kilka sądów, właściwy
jest sąd, który wydał wyrok ostatni.
§ 3. Jeżeli wyrokowało kilka sądów różnego rzę
du, właściwy jest sąd wyższego rzędu, który wydał
ostatni wyrOk.
Art. 637. Przed wydaniem postanowienia w przed.,.
miocie przywrócenia praw lub zatarcia skazania, sąd
może zwrócić się do prokuratora o zebranie informacyj
o zachowaniu się skazanego po wyroku.",
131) wart. 646 § 2 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie;

.
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"Od
czenie.",

świadków

i

biegłych można odebrać

przyrze-

132) art. 647 otrzymuje brzmienie:
"Art. 647. § 1. Sąd orzekający postanawia według
swego uznania, których świadków i biegłych przesłu
cha na rozprawie PO odebraniu od nich przyrzeczenia
lub bez odbierania przyrzeczenia, a których zeznania
bęJlą odczy tane, W tym celu może zarządzić potrzebne
jeszcze przesłuchanie prżez jednego ze swoich człon
ków albo przez innego sędziego lub sąd grodzki.
§ 2. Wolno odczytywać alda postępowania administracyjnego." ,
133) w art. 649 § 2 wyraz "kasacji"
razem "rewizji" ,

zast ępuje się

136) wart.

66ił

§§ 1 i 4

otrzymują

§ 1. Z wnioskiem o wydanie osoby,
za gran icą, zwraca się do Ministra
Sprawiedlivvości właściwy sąd, a w toku śledztwa prokurator.
§ 4. Czas trwania aresztu tymczasowego, przewidziany wart. 171, liczy się od chwili przejęciaaresz
towanego przez wł a dz e polskie na obszarze Państwa.",

Art. 3. U chyla
1)

2)

•

"Art. 666.

przebywającej

137) dotychczasowe brzmienie art. 667 oznacza się jako
§ 1, a jako § 2 tegoż artykułu wprowadza się
przepis w brzmi2niu:
,,§ 2. W tych samych wypadkach prokurator moze się zwrócić bezpośrednio do właściwej władzy za granicznej o zatrzymanie osoby, co do której ma być
złożony wniosek o wydanie.",
138) art, 670 otrzymuj e brzmienie:
"Art. 670. § 1. Żądanie, władzy zagranicznej
wydania przestępcy przesyła si.ę prokuratorowi sądu
apelacyjnego właściwemu według miejsca zamieszkania
lub ujęcia osoby poszukiwanej, .
§ 2. W sprawach o prze s tępstwa, dopuszczające
wydanie, prokurator przesłuchuje oskarżoneg(l i nakaz1;lje jego aresztowanie.
§ 3. Prokurator po dołączeniu sW9J eJ opma co
do wydania prz€stępcy, przekazuje sprawę - sądowi apelacyjnemu, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie zarządzi
inaczej.
§ 4. Sąd apelacyjny po sprawdzeniu i rozpatrzeniu wyjaśnie ń , oskarżonego, j eżeli t enże powołuje się
na dowody, znajdują ce się .w kraju, wydaje na posiedzeniu niejawny m opinię w 'przedmiocie wydania prze, stępcy i przesyła ją wraz z aktami Ministrowi Sprawiedliwości." ,
'139) w art. 671 po wyrazie "sąd" dodaje się wyrazy:
"lub prokurator",
140) wart. 672 wyraz , ,,okręgowy" zastępuje , się ~vyrazami: "lub prokurator",
!

wyrazy: "lub

§ 2. Przepisy art, 24 kodeksu postępowania karnego dotyczą także prz e stępstw, zaw artych w u stawach
szczególnych, z tym, że przepisy art. 51 i 68 dekretu
o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Pallstwa oraz art. 6 , d ekretu o Najwyż
szym Trybunale Narodowym zachowują moc.

za stę

brzmienie:

się

Art. 2. § 1. Przepisy zawarte w ustawach szczególnych, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a dotyczące przedmiotów, unormowanych w niniejszej ustawie, pozostają w mocy, jeżeli
przepisy dalsze nie st anowi ą inaczej.

wy-

134) wart. 655 § 1 wyrazy: "Przepisy art. 256 §§ 1,
2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie" zastępuje
się wyrazami: "Przepis art. 347 § 2 stosu je się
odpowiednio.",
135) wart. 659 § 2 wyrazy: "drugiej instancji"
puj e srę wyrazem "apelacyjnego",

w § 2 po wyrazie "ten" dodaje
prokurator" •
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3)

4)

się :

rozporządzenie

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
25 czerwca 1929 r. w sprawie formy zapewnienia
w post ępowan i u karnym przez świadków, biegłych,
tłumaczów i przysię głych
zgodnego z prawem
spełniania ich obowiązków
(Dz. U. R. P. Nr 47,
poz. 303),
art, 52 - 54 i 56 - 64 dekretu z dnia 13 czerwca
ł946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecz';'
nych w okr~e odbudowy Państwa (Dz. U. R. P.
z 1946 r. Nr 30, poz. 192 i z 1947 r. Nr 65, poz. 390),
dekr-et z dnia 17 p aździ ernika 1946 r. o zniesieniu
specjalnych s ądów karnych (Dz. U. 'R. P. Nr 59,
poz. '324) ,
art. 10 d ekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r . o wymiarze kary dla
faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się n ad ludnością cywilną i j eńcami oraz dla zdrajców Narod u Polskiego (Dz. U. R. P. Nr 00, poz. 377)
w brzmieniu , n a danym dekretem z dnia 3 kwietnia
1918 r. (Dz. U. R. P, Nr 18, poz. 124).
Art. 4.

stępowania

W przepisach v/prowadzających k odeks pokarnego wprowadza się n astęp uj ąc e zmia-

ny:
1)

rozdział

II otrzymuje

"Rozdział

t ytuł:

II. Schroniska dla nieletnich,",

2) art. 5' § 1 otrzymuje brzmieni.e :
"Art. 5. § 1. Przy każdym sądzie okręgowym,
w którym istnieje wydział dla nieletnich, powinno
istnieć schronisko w celu tymczasoweg o umieszczania
nieletni~h do lat siedemnastu.",
3) art. 19, 20 i 43 uchyia się,
4) art. 42 otrzymuje brzmienie:
"Art. 42. § 1. Szczególny obowiązek udzielania
i prokuratorom pomocy w zakresie ścigania
przestępstw, zwłaszcza w wykryciu i ujęciu sprawców
oraz zabezpieczeniu śladów i dowodów przestępstwa
mają wszystkie organa władz i prze dsiębiorstw pań
stwowych, samorządowych, spółdzielczych i społecz
nych, tudzież instytucyj prawa publicznego.
§ 2. Organa, wymienione w § 1, mogą mieć , w zakresie, określonym ustawami szczególnymi, żlecony
udział w postępowaniu karnym,
zwłaszcza przygotowaWczym w charakterze organów wykonawczych są
dów i prokuratorów. <C.
sądom

141) wart. 674§ 1 wyraz "okręgowego',' zastępuje się ,
Art. 5. W dekrecie z dnia 22 stycznia 1946 r.
wyrazem "apelacyjnego",
o
Najwyższym Trybunale Narodowym (Dz. U. R. P.
/
,
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z 19.46 r. Nr 59, poz. 327, z 1947 r. Nr 32, poz. 143)
wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 6 ust. 2 wyrazy: "prokuratorowi sądu okrę
gowego" zastępuje się wyrazami: "prokuratorowi
sądu apelacyjnego",
2) art. 7 uchyla się,
3) wart. 9 uchyla się ust. 4, a ust. 2 i 3 otrzymują
brzmienie:

3) art. 294 § 2 i art. 305 lit. a) uchyla

się .

Art. 9. W dekrecie z dnia 23 stycznia 1947 r.
o opłatach sądowych w spraw ach karnych (Dz. U.
R. P. Nr 19, poz. 73) art. 14 otrzymuje brzmienie:
"Art. 14. VI razie uchylenia wyroku przez sąd
r ewizyjny i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania nie pobiera sit: opłaty s ą dow ej zarówno od wyr oku uchylają cego, jak i uchylonego.".

,,2. ' Prokurator Najwyższeg o Tryb unału NarodoArt. 10. W sprawach o przestęps twa, określone
w ego m Oż e przepr owad zić śl e dztwo bądź osobi ście,
. w d ekrecie z dnia 31 sierpnia 1944 r . o w y miarze kary
b ądź . z wrócić się o przeprowadzenie śl e d z twa do prodla faszystowsko-hitler owskich zbrodniarzy w innych
kur atora sądu apela cyjnego.
zabójstw i znęcani a się n ad ludnością cywilną i j eń
3. Nie s tosuje się p r zepisów art. 164, 169 i 171
cami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. R. P.
kodek su postępowania karnego.",
z 19"16 r. Nr 69, poz. 3'17, z 1947 r. Nr 65, poz. 290
i z 1948 r. Nr 18, poz. 124) stosuj e się przepisy kodeJl::su
4) wart. 16 wyrazy: " prokurator s ądu okręgowego"
p ost ępowania karnego z na st ępuj ąc ymi uzupełni eniami:
zast ę puj e się wyrazami : "pr okurator sądu apelal) ni euj ęcie sprawcy nie stano v"i przeszkody do
cyjnego".
wszcz ęcia i dalszego p rowadzenia pos tępowania z tym, ż e:
Art. 6. W prawie o sąda. ch obywatelskich (Dz. U.
a) ud ział obrOl'icy w t oku ca łego post ępow an i a są
R. P . z 1946 r . Nr 8, poz. 64 i z 19-18 r. Nr 23, poz. 153)
dowego jest konieczny,
wprowadza się na stępujące zmiany:
l) art. 45 i 47

otrzymują

b)

brzmienie :

" Art. 45. § 1. Od wyro~u sądu obywatelskie~o
służy w terminie dwutygodniowym od daty ogłoszema
bądź doręcze nia
wyroku w sprawach cywilnych-apelacja, a w sprawach karnych -- rewizja. Środki
odwoł a wcze od orzeczeń sądu obywatelskiego w sprawach cywilnych i karnych rozpoznaje sąd okręgowy.

wraz z aktami

sprawy

e)

sądowl

wyraz

Art. 7. Art. 8. ust. 3 dekretu z dnia 13 września
1946 r. o wyłączeniu ze spółeczeństwa polskiego osób
narodowości niemieckiej (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 310)
otrzymuje brzmienie :
,,3. Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd
okręgu . znajduje się siedziba
okręgowy, w którego
władzy, która wydała orzeczenie. Sąd orzeka postanowieniem".
Art. 8. W prawie karnym skarbowym (Dz. U.
R. P. z 1947 r. Nr 30, poz. 140 i z 1948 r. Nr 18,
poz. 123) wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 151 w pkt 4 po wyrazie "sąd" dodaje się
wyrazy: "lub prokurator",
2) art. 201 otrzymuje brzmienie:
"Art. 201. § 1. Zatrzymanego należy w ciągu 24
godzin sprowadzić donajbliższego sądu grodzkiego lub
prokuratora, przesyłając jednocześnie akta sprawy.
§ 2. Jeż eli środek zapobieg a j ą cy uchylaniu się
od sądu zastosował sąd, to akta przesyła prokuratorDwi, zawiadamiając jednocz e śnie o tym właściwą wła
dzę skarbową I instancji, uprawnioną do orzecznictwa.
§ 3. VI razie niezastosowania środka zapobiegaj ą ceg o uchylaniu się od sądu, sąd lub prokurator zwraca akta władzy skarbowej.",

małżonkowi,

o

należy

wszczęciu postępowania

oraz
dzie-

wyzna-

sądow e go

swego wyboru;_ sąd może
również zarządzić ogłoszenie w gminie ostatniego
miejsca zamieszkania lub pobytu os'karżonego;
rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po
upływie 60 dni po dniu ogłoszenia w czasopiśmie;
przepisu tego nie stosuje się, jeżeli oskarżony
uchylił się od sądu po otrzymaniu odpisu aktu

jako insię

sąd ogłasza

w

okręgowemu:

Art. 47. Orzeczenia sądu okręgowego
stancji odwoławczej są prawomocne.",
2) wart. 49 po wyrazie "apelacji" dodaje
"rewizji".

oskarżonemu

d) jeżeli nie ma obrońcy z wyboru
czyć obr0l1cę z urzędu,

Środek odwoławczy, o którym mowa w § 1,
należy wnieść do sądu obywatelskiego, który przedsta~
niezwłocznie

prawa strony,

c) prawo wyboru obrońcy służy
jego ojcu, matce, opiekunowi,
ciom i rodzeństwu,

§ 2.

wia go

obrońcy służ ą

czasQpiśmie wedłl!g

oskarżenia,

po dokonaniu przestępstwa sprawca zapadł
na chorobę psychiczną lub zmarł, sąd może tytułem środ
ka zabezpieczającego orzec przepadek całego lub części
jego majątku,
2)

jeżeli

3) wznowienie postępowania, zakończonego
mQcnym wyrokiem może nastąpi ć :

prawo-

a) na niekorzyść oskarżonego nie .tylko z przyczyn,
wskazanych wart. 600 kodeksu postępowania
karnego, lecz także wtedy, gdy po wydaniu wyroku ujawnią si~ nowe fakty lub dowody, nieznane przedtem ani o skarżycielowi publicznemu,
ani sądowi, stwi erdzające, że oskarżony jest winien lub że skazano go za przestępstwo lżejsze
niż to, które popełnił; wznowienie z powodu ujawnienia takich nowych faktów lub dowodów może
nastąpić tylko w ciągu pięciu lat od dnia uprawomocnienia się wyroku; jeżeli wyrok uprawomócnił się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, termin ten liczy się od dnia 10 kwietnia 1948 r .,
b) na korzyść o~karż onego w wypadk u, gdy postę
powanie toczyło się m imo j ego nieujęcia równ,ież
w razie przytoczenia takich nowych faktów lub
dowodów, nieznanych przedtem sądowi, które
bądź same, bądź w związku z innymi stwierdzaj ą, że skazany jest niewinny lub że go skazano za
przestępstwo cięższe niż to, które popełnił,
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4) w sprawach,
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przekazanych przez prokuratora
Narodowego, sąd może odcz ytać

Najwyższego Trybunału

na rozprawie:
a) akta

śledztwa,

b) wszelkie zapiski, sporządzone w kraju lub za gra ~
nicą przez organa władz państw sprzymierzonych,
oraz przez osoby, działające z ich polecenia, które prowadziły dochodzenie lub śledztwo albo też
przedsięwzięły inne czynności, mające n a celu
wykrycie przestępstwa lub ujęcie sprawcy.
Art. 11. Do orzekania w sprawach, określonych
w di2krecie z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzi " lności
karpej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny
1 939 - 19'15 r . (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 41, poz. 237,
z 19"17 r. Nr 31, poz. 131 i Nr 65, poz. 376), właściwy jest
s ąd okręgowy; sąd ten stosuje przepisy kodeksu post~
powania karnego z ~zupełnieniami, p rzewidzianymi
w dekrecie powyższym.
Art. 12. Przepisy o rewizji stosuje się również
w wypadku, gdy według przepisów, wydanych p rzed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, służyła apelacja lub kasacja od orzeczeń w sprawach karnych, należących do właściwości sądów powszechnych.
W sprawach o przestępstwa, ścigane przez
do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym, uprawni enia, służące - na podstaw ie art. 58 i 244 §§ 2 i 3 kod el~ su postępowania karnegomilicji obywatelskiej, przysługują także działającym
z upoważnienia wlaściwych organów Komisji Specjalnej
do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym
funkcjonariuszom tych organów.
Art. 13.

Komisję Specjalną

Art. i4. Ilekroć w przepisach kodeksu postępowa
nia karnego i w przepisach wprowadzaj ących kodeks postępowania karnego użyte jest określenie "policja państ
wowa" lub "policja" zastępuj e się je określeniem " milicja
obywatelska".
Art. 15. . Ilek roć w przepisach prawnych mowa j ~st
o dochodzeniu, prow adzony m przez prokuratora) organa
bezpieczeństwa publicznego lub milicję o~atelską
w sprawach karnych, należy przez to rozumieć śledztwo,
przewidziane w niniejszej ustawie.
Art. 16. Jeżeli przepisy, wydane przed dniem
w życie niniejszej ustawy, powołują się na oznaczone przepisy kodeksu postępowania karnego albo odsyłają do przepisów tego kodeksu w ogólności, stosuje się
odpowiednie przepisy kodeksu postępowania karnego
W brzmieniu, ustalonym niniejszą ustawą.
wejścia

Art. 17. Ilekroć w przepisach, dotyczący ch postępo
wania karnego, przewidziane jest złożenie przysi ęgi l ub
zapewnienia, zastępującego przysięgę, nale ży odb ie r ać
przyrze-::zenie, przewidziane w niniejszej ustawie.
It ..

Art. 18. Pod względem skutków prawnych odebranie przyrzeczenia, określonego w n iniejszej ustawie, ma
to samo znaczenie, co od=hr.:>.nie przysięgi, przewidziane
:w dotychczasowych przepisa ch.
...

Poz. 2311
Art. 19. § 1. S ąd okręgowy rozpoznaje
od orzeczeń sądów obywatelskich {v
nego sędziego.
łaWCZe

środki odwoskła~lzie jed-

§ 2. Sąd okręgowy, rozs trzygając re\VlzJe od wyroków sądów obywatelskich, stosuje odpowiednio przepisy kodeksu postępovlani a karnego o rozpoznawaniu
rewizj i od w yroków sądu grodzkiego.

Art. 20. W okresie rocznym od dnia wejścia w ży
cie mmcJszej ustawy prezes sądu okręgowego lub apelacyjnego m oże za rz ądz ić rozpoznawanie r ewizji w sprawach mniejszej v/agi przez jednego sędziego.
Art. 21. Przepisy niniejszej ustawy stosuje
spraw, wsz czętych przed jej wej ściem w życie z
pującymi zmianami:
1)

śledztwa, wszczęte według

sów, przekazuje

się

do

n astę

dotychczasowych przepiprokurator·owi)

się właściwemu

2) sprawy, w których przed dniem wejścia w życie ni..
n iejszej ustawy rozpoczęto rozpr awę główną w pierwszej instancji, toczą się do końca wed ług dotychczasowych przepisów, j ednakże :
a) w razie odroczenia rozprawy, uchylenia wyroku
pierwszej instancji lub uznania wyroku za niew ażn y dalsze postępowanie toczy się według
przepisów niniejszej ustawy,
b) od orzeczeń, wydanych przez sąd w pierwszej in ..
stancji po wejściu w życie niniejszej ustawy, Sh.l ży stronom środek odwoławczy według n owych
przepisów,
c) od o rz e czeń, wydanych przez sąd w drugiej in ...
stancji po wejś ciu w życie niniejszej ustawy, nie
służy środek odwoławczy,

d) zamiast

przysięgi

przysi ęgę,

odbiera

lub zapewnienia, zas tępując eg o
się przyrzeczenie,

e) w ykonanie orzeczell
niniejsze j usta~y.

nast ępuje według

przepisóW'

Art. 22. Upowa żnia się Ministra Sprawiedliwości
do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego t ekstu kodeksu postępowania karnego
oraz przepisów wprowadzających kodeks postępowania
karnego z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów, ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego
tekstu z zastosowaniem ciągłej numeracji dzi a łów, rozdziałów, artykułów i paragrafów.
Art. 23. Wykonanie niniejszej ustawy por ucza
Mi:1.istrowi Sprawiedliwości.
Art. 24. Ustawa niniejsza wchodzi w
1 lipca 1949 r.

ży cie

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyranki ewicz
Minister Sprawiedliwości: H. Swią/iwwSki

się

z dniel.l

