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USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 1949 r . 

o zmianie dekretu o postępowaniu doraźnym. 

Art. 1. W dekrecie z dnia 16 listopada 1945 r. 
o postępowaniu doraźnym (Dz. U. R. P. z 1945 To Nr 53, 
poz. 301 i z 1946 r. :Nr 30, poz. 193) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) wart. 1 ust. (1) i (3) otrzymują brzmienie: 

,,(1) Postępowan.iu doraźnemu podlegają: 

a) przestępstwa umyślne, określone. w rozdziale 
XXXIII kodeksu karnego, 

b) przestępstwo, określone wart. 225 § 1 kodeksu 
karnego, 

c) przestępstwa, określone wart. 258 i 259 kodeksu 
karnego, 

d) 1) przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa, 

samorządu, instytucji prawa publicznego, 
spółdzielni, przedsiE;biorstw stanowiących 

wlasność lub pozostających pod zarządem 

Państwa, samorządu, instytucji prawa pu
blicznego lub spółdzielni, 

2) inne przestępstwa -

jeżeli interesy gospodarcze Polski Ludowej zo
stały narażone na znaczną szkodę, 

e) przestępstwa, okref:lone wart. 14 dekretu z dnia 
13 czerwca 1946 To o przestępstwach szczególnie 
niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, 
jeżeli związek nie miał na celu zbrodni, okre
ślonej w rozdziale I tego dekretu lub wart. 85, 
86, 87 albo VI art. 83 kodeksu karnego Wojska 
Polskiego. 

(3) . Postępowanie doraźne stosuje się, jeżeli pro
kurator sądu apelacyjnego ze względu na okoliczności 
sprawy złoży wniosek o jej rozpoznanie w tym tl-ybie."; 

2) w art. 1 dotychczasowe ust. (3) i ust. (4) otrzymują 
numerację ust. (4) i ust. (5), a ponadto dodaje się 

ust. (6) w brzmieniu: . 

,,(6) Sąd nie przestaje być właściwy, jeżeli na pod
stawie okoliczności, które wyszły na jaw w toku roz
prawy, uzna, że czyn nie stanowi przestępstwa, podle
gającego postępowaniu doraźnemu; w tym przypadku 
jednak nie stosuje się przepisów art. 2 i 17."; 

3) wart. 2 dodaje się ust. (3) w brzmieniu: 

,,(3) W razie skazania za przestępstwa; wy:,lienione 
wart. 1 ust. (1) m. d) lub e), sąd może jako ka:rę do
datkową orzec przepadek mienia skazanego w całości 
lub w części."; 

4) przepisy art. 3 i 4 uchyla się; 

5) po art. 5 wprowadza się art. 51 w brzmieniu: 

"Art. 51. Sprawy o przestępstwa, podlegające po
stępowaniu ' doraźnemu, rozpoznaje sąd - apelacyjny 
w składzie, określonym wart. 241 § 1 kodeksu post~-

powania k arnego. Przepis art. 24 § 2 kodeksu postę
powania karnego stosuje się odpowiednio."; 

6) wart. 8 po wyrazach: ,;prokuratora sądu okręgo
wego" dodaje się wyrazy: "i apelacyjnego", wyraz 
"mu" zastępuje się wyrazami: "temu ostatniemu", 
a wyrazy: "przy tym" skreśla się; 

7) Vi art. 9 ust. (2) skreśla się wyrazy: "lub sędzia 

śledczy"; 

8) przepisy art. 9 ust. (3), art. 10, 11, 13, 14 ust. (1) 
i (3), 16 ust. (4) oraz art. 1'71, 172 , 17:1, 174 i 175 

uchyla się; 

9) \V art. 17: 

a) ust. (3) otrzymuje brzmienie: 

,,(3) Sąd wymierza karę śmierci tylko w razie 
jednomyślności zarówno co do winy, jak i co 
do zastosowania kary śmierci"; 

b) po ust. (3) wprowadza się ust. (4) w brzmieniu: 
,,(4) Wyroki i postanowienia sądu nie podle

gają zaskarżeniu."; 

10) art. 19 ust. (2) otrzymuje brzmienie: 

,,(2) O wznowieniu postępowania rozstrzyga 
Sąd Najwyższy."; 

11) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 20. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Sprawiedliwości.". 

Art. 2. Przepisy niniejszej ustawy . stosuje się do 
spraw, wszczętych w postępowaniu doraźnym przed 
dniem jej wejścia w życie. Gdyby jednak przed dniem 
tym zapadł już wyrok w sądzie okręgowym, sprawy 
toczą się do końca według dotychczasowych przepisów. 

Art. 3 . . Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości 

do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw jednolitego tekptu 
dekretu o postępowaniu dorażnym z uwzględnieniem 

zmian, wynikających z przepisów, ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu, z zastosowaniem 
ciągłej numeracji artykułów. 

Art. 4. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Ministrowi Spra wiedli waści. 

Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
1 lipca 1949 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Sprawiedliwości; H. Swiqtkowslii 


