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USTAWA

z dnia 20 lipca 1950 r.
o zmianie przepisów

postępowania

karnego.

bójstw i znęcania się nad ludno3cią cywilną
i jeńcami oraz dla zdrajców N~rodu Polskiego;
4) o . zbrodnie, określone w dekrecie z dnia
22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klę;;,ilę
wrześniową i faszyzację życia państwowego;
5) a) o przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa,
instytucji prawa publicznego fNb spółdzielni
oraz na szkodę przedsiębiorstw, stanowiących
własność bądź pozostających pod zarządem
Pal1stwa, instytucji prawa publicznego ' lub
spółdzielni oraz
b) o inne przestępstwą
"Art. 5. W razie nieujęcia os~rżonego lub jego
jeżeli interesy gospodarcze Polski Ludowej
dłuższej nieobecności w kraju, choroby psychicznej aibo
zostały narażone na znaczną szkodę; innej ciężkiej choroby uniemożliwi ającej prowadzenie
6) o inne przestępstvya, jeżeli prokurator ze wzg!ę
.sprawy, postępowanie zawieś'za się na okres trwania
du na szczególne okoliczności sprawy wniesie
przeszkody. W miarę potrzeby należy zebrać i zabezakt oskarżenia do sądu wojewódzkiego;
pieczyć dowody.
7) o przestępstwa, które z mocy przepisu szczegljlnego należą do wła ś ciwości sądu wojewódzkieArt. 6. § L 'O wszczęciu jak również o ukończeniu
go.
postępowania przeciwko osobom, podlegającym publicz..nej władzy dyscyplinarnej, a także przeciwko ucznionl
§ 2. Sąd wojewódzki może jednak na wniosek proi słuchaczom szkół i zakładów naukowych; zawiadamia kuratora przekazać do rozpoznania sądowi powiatowesię właś ciwą władzę.
mu sprawę o przestępstwo, wymienione w § 1, jeżeli
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do wszystkich uZna to za wskazane ze względu na okoliczności spraosób, zatrudnionych w państwowych władzach, urzę wy.
§ 3. Sąd wojewódzki rozpoznaje środki odwoławcze
dach, instytucjach i przeds i ębiorstwach, w organizacjach .
i przedsiębi<lrstwach spółdzielczych oraz organizacjach od orzeczeń /iądów powiatowych oraz orzeka w innych
wypadkach, przewidzianych w ustawie.
.
społecznych.

Art. 1. W kodeksie postępowania karnego wprowadza się ' następujące zmiany:
1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
"Art. 3. Nie wszczyna się postępowania, a wszczccte umarza się, w ra'z ie:
a) braku znamion przestępstwa w czynie, zarzu. canym oskarżonemu;
b) śmierci oskarżonego lub
. c) innej okoliczności wyłączającej ściganie.",
2) art. 4 uchyla się,
3) art. 5, 6 i 8 § 1 otrzymują brzmienie:

Art. 8. § 1. Władze pańs twowe, cywilne i w<ljskowe
jako t ęż przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze
oraz organizacje społeczne obowiązane są do udiielania p<lmocy sądowi i prokuraturze.",
4} art. 16, 17 i 18 uchyla się,
5) art. 19 i 20 otrzymuj ą brzmienie:
"Art. 19. S ą d powiato'.vy orzeka we wszystkich
sprawach w pierw szej instancji, je ż eli nie są one przepisem szczególnym przekazane innemu sądowi.
Art. 20. S ą d powiatowy orzeka w składzie jednego
i dwóch ła wników, chyba że przepis szczególny stano\'l i inaczej .",
/
!l} art. 21. uchyla się,
7) art. 22, 23, 24., 26, 38, 41 i 43 otrzymują brzmienie :
sędziego

~ej

•

"Ar t. 22. § 1. Sąd \-voj ewódzki rozpozn a je w pierwinstan cji spr-awy:
l) o prze s t ępst wa um yśl ne, o kreś lon e w rozd zi8.ł a(;h
XVII - XIX i XXXIII oraz w art. 125 i 16;:)167 k odeksu karnego;
2) o p r z es t ępstvv a, okre ślon e w rozdziale II oó z
\V art. 39 i 41 dekretu z dnia 13 czer w ca 1946 r.
o przes tępstwach szczeg6l n ie n iebezpiecznych
w okr esie odbudowy P allst\va;
3) o zbrodn.ie, o kreś lone w' d ekrecie z dn ia
31 sier pn ia 19'\4· r . o w ymiarze k ary dla faszys towsico··hitlerowskich zbrodniar zy win n ych za-

Art. 23. § 1. Sąd wojewódzki orzeka w składzie
j ednego sędziego i dwóch ławników, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.
§ 2. Sąd wojewódzki rozpoznaje środki odwoław
cze w składzie trzech sędziów.
Art. '24. § 1. Sąd Najwyższy rozpoznaje środki odod orzeczeń sądów wojewódzkich, wydanych
w pierwszej instancji, oraz orzeka w innych wypadkach, przewidzianych w ustawie.
"
§ 2. S ą d Najwyższy orzeka w składzie trzech s~
dziów; chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
woławcze

Art. 26. . § 1. J e ż e li w chwili ws zczęcia postępo
w a nia nie można u s talić miejsca popełni e nia przestęp
stwa, wła ściwy jest s ą d, w któr ego okręg~.:
a) prz e st ępstwo wyszło na jaw;
b) ujęto osobę podejrzaną;
c) osob"a pod ejrzana m ieszka zale żni e od t ego, w k t órym z tych sądów najpierw
wszczęto

pos t ępow anie .

Jeżeli zach odzą trudności w przepr owadzeniu
post ępowania
przed są dem m iej sca popełnie nia przestępstwa, właśCiwy j est sąd, w którego ' okręgu osoba

§ 2.

p od ejrzana pI:zebywa .
§ 3. Przepis § 1 ma odpowiednie zastosow anie, jeże
li przest ępstwo, podlegaj ące orzecznictwu sądów polskich, pop ełnipno za granicą.
Art. 30. Sąd Najwyższy może n a wniosek j!>rokuratara lub z inicj a tywy sądu właś ciwego przekazać
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f;prawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli

ze 'wzglę

nu na zabezpieczenie prawidłowego wymiaru sprawiedliwości zachodzi potrzeba wyjęcia sprawy spod rozpo-,
znania sądu miejscowo dla niej właściwego.
Art. 41. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd,
przed którym sprawa się toczy.
Art. 43. Wniosek strony o wyłączenie w myśl art.
42 należy zgłosić najpóźniej do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego. Późniejsze , zgłOszenie wniosku jest bCLf;kuteczne.",
€
S) vi art. 45 skreśla się § 3,
!ń art. 47 § 3 oraz art. 48, 53 i 54 otrzymują brzmienie:
"Art. 47. § 3. Postanowienia poża rozprawą zapadają po wysłuchan i u ustnego lub odczytaniu pisemnt:go
wniosku prokuratora. Niezłożenie wniosku przed posiedzeniem nie wstrzymuje po~tępowania w sprawie.
Jeżeli
zachodzi potrzeba 'sprawdzenia
faktycznych w celu wydania postanowienia
na posiedzeniu niejawnym, sąd może delegować sędziego
tegoż sądu albo zwrócić się do miejscowo właściwego
sądu powiatowego o wyznaczenie sędziego do pnceprowadzenia odpowiednich czynności; od świadka lub bie-

Art .. 48.

okoliczności

głego

można

odebrać

przyrzecżenie.

Art. 53. § 1. Oskarżyciel publiczny jest obowią
zany wnOSJC oskarżenie w sprawach o przestępstwa
ścigane z urzędu.
§ 2. Udział prokuratora" na rozprawie w sądzie
wojewódzkim jako pierwszej instancji jest obowiąz
kowy.
Art. 54. § 1. Prokurator może umorzyć śledztwo,
wniesIenie oskarżenia do sądu byłoby niecelowe
ze względu na znikome niebezpieczeństwo społeczne
czynu.
. § 2. Po wniesieniu aktu oskarżenia postępowanie
może być przez sąd umorzone na wniosek prokuratora
z przyczyny, wskazanej w § 1.",
10) art. 57 i 66 uchyla się,
11) art. 72 §§ 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"Art. 72. § 1. W ' sprawie z oskarżenia prywatnego prokurator może objąć oskarżenie, jeżeli uzna, że
tego wymaga interes publiczny.
§ 2. Postępowanie ' toczy się wówczas z urzędu,
lecz oskarżyciel prywatny zachowuje .prawo popierania
oskarżenia." ,
12) w art. 76 § 1 wyraz: "w ustawie" zastępuje się
wyrazem: "w kodeksie",
13) art. 85 otrzymuje brzmienie:
"Art. 85. Obrońcą w sprawach karnych może być
tylko osoba, u prawniona do występowania przed są
dem na podstawie przepisów prawa o ustroju adwokatury.",
14) art: 86, 90 § 2, 92 § 1, 112, 113 i 114 otrzymują
brzmienie: '
"Art. 86. § 1. Przed wszystkimi sądami 'oskarżony
musi mieć obrońcę, jeżeli :
a) nie ukończył lat siedemnastu;
b) jest głuchy lub niemy;
c) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego pojeżeli

czytalności.

Ponadto każdy oskarżony mum mieć obrońcę
w postępowaniu przed sądem wojewódzkim jako pierw§ 2.

szą instancją.

Art. 90.§ 2. Gdyby powierzenie obrony z ur.zędu
adwokatowi natrafiało na szcz~gólne trudności, do obrony z urzędu wyznaczyć można każdego nieposzlakowanego obywatela.
Art. 92. § 1. Pełnomocnikiem oskarżyciela pry~
watl1ego lub powoda cywilnego może być osoba, wy..
mieniona wart. 85.
Art. 112. § 1. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa · świadka sąd lub prokurator nakłada
na świadka grzywnę do 25.000 złotych; ponadto w razie
odroczenia rozprawy sąd nakłada na świadka obowiązek
zwrotu kosztów, ' wywołanych odroczeniem rozprawy,
z powodu ' jego niestawiennictwa. Grzy~ilę, w razie niemożności jej ściągnięcia,
zamienia się na areszt do
dwóch tygodni.
§ 2. Ponadto sąd lub prokurator, w razie potrzeby,
zarządza przymusowe sprowadzenie świadka.
§ 3. Sąd lub prokurator zwalnia świadka od nałożonych środków ,d>rzymusu i zwrotu kosztów, jeżeli
świadek w ciągu awóch tygodni od zawiadomienia go
udowodnił,
że niestawiennictwo jego było us prawiedliwione.
Art. 113. '§ 1. Skutki, wymienione wart. 112,
rówmez zastosowanie w razie nieusprawiedliwionej odmowy złożenia zeznań lub przyrzeczenia, 'przy
czym, w razie ponov,,-nej odmowy, sąd lub prokurator
może nałożyć na świadka ponownie grzywnę do pięć
dziesięciu tysięcy złotych z zamianą, w razie nieIRoż
ności ściągnięcia, na areszt do jednego miesiąca.
§ 2. Niezależnie od powyższych środków sąd lub
prokjlrator może nakazać niezwłoczne
aresztowanie
świadka, odmawiającego zeznań lub przyrzeczenia, na
czas nie przekraczający jednego miesiąca. Areszt
u chyla się, jeżeli świadek złoży zeznania, względnie
przyrzeczenie lub jeżeli sprawę w danej iństan~ji ukoń~
czono.
mają

Art. 114. § 1. Jeżeli czynu, określonsgo wart. 112
i 113, dopuścił się żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
sąd zwraca się do przełożonej władzy wojskowej, któl~a stosuje środki, przewidziane w przepisach wojskowych.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pra..
cowników i funkcjonariuszy slużby bezpieczeństwa
publicznego." ,
15) art. 116 uchyla się,
16) art. 117, 13,1 § 2, 139, 145 i 148 § 2 otrzymują
brzmienie:
"Art. 117. Na postanowienia odmowne, wydane
w myśl art. 112 § 3, oraz na postanowienia wydane
w myśl ' art. 113 i 115, służy zażalenie.
Art. 134. § 2. W spr?wach o podrabianie pienię
dzy obcych sąd lub prowadzący śledztwo w razie
potrzeby zasięga za pośrednictwem MinistraSprawi~
dliwości lub Generalnego Prokuratora Rzeczypospolitej
opinii właściwego urzędu lub zakładu zagranicznego.
Art. 139. W porze nocnej wojno
domowej tylko w wypadkach

WlZJl

dokonywać

re-

niecierpiących

zwłoki.

Art. 145. § 1. Jeżeli rewizji dokonywa · Milicja
Obywatelska, powinna okazać osobie, u której rewizja
ma się odbyć, polecenie prokuratora, a po wnie~eniu
aktu oskarżenia - polecenie sądu.
.:

-;

~ "
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§ 2. W wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli
polecenie nie mogło być wydane przed rewizją,należy
okazać nakaz kierownika właśchvej jed~ostki 'm'ilicyjnej lub legitymację służbową, a następnie zwrócić się
. ," do prokuratora o żab.vierdzenie rewizji; na żądanie
osoby, u której przeprowadzono rewizję, należy dorę
czyć jej postanowienie o zatwierdzeniu rewizji VI ciągu
. siedmiu dni od zgłoszenia żądania.

na szczególne

można było UkOI1CZyĆ

okolicznoś::i

.sprawy śledztwa nie
w terminie wskazanym w § 2.

Art. 181. §.l. Uznając potrzebę zastosowania
środka zapobiegawczego, sąd lub prokurat9r może zaka~ać oskarżOłiemu wydalenie się ze stałego miejsca
zamieszkania albo odda~ go pod dozór Milicji Obywatelskiej" . przewodniczącego pręzydium gminnej rady
narodowej lub sołtysa albo pod dozór innej władzy,
która tego się podejmie, jeżeli środki te są w danym
wypadku wystarczające.
.

przedmioty odebrała Milicja
o zatwierdzenie odebrania zwrócić
się niezwłocznie do prokuratora, a po wniesieniu aktu '
Art .. 197. § 2. Jeżeli się nikt nie znajdzie,' ktG by
'oskarżenia - do 'sądu;",pismo chciał . przyjąć, zostawia się je bądź w prezyctium
gminnej rady narodowej, bądź w urzędzie pocztowym.
17) w art. 149 dodaje się' § 7 w brzmieniu:
§ 3. W razie doręczenia pi!ma sąsiadowi lub do"Art. 149. § 7. Przepis art. 114 stosuje się odpozorcy domu albo pozostawienia go w prezydium gminwiednio,",
18) art. 155 § 2, 160, 161, 163, 1G6 §§ 2 i 3, 181 § 1, nej rady narodowej lub w urzędzie pocztowym, przy197 §§ 2 i 3, 206 § 2, 210, 226, 236 § 1 i 237 § 2 bija się na drzwiach adresata zawiadomienie, komu
pismo doręczono.
otrzymują brzmienie:
•
Art. 206. § 2. Uwierzytelnione odpisy z akt spra"Art. 155. § 2. Przedm!oty, ulegające szybkiemu
wy można otrzymywać w raz~e uzasadnionej potrzeby
zepsuciu lub zniszczeniu, sprzedaje się z przetargu
tylko za zezwoleniem przewodr.iczącego lub sądu, po
publicznego przez Milicj ę 'al bo bez przetargu przez
ukończeniu zaś postępowania t a kże za zezwoleniem
placówki handlu uspołecznionego, a uzyskane pieniądze prezesa sądu.
skła.da się do sądu.
Art. 210. Przedanie akt ir.nym władzom, prócz
Art. 160. § 1. Tymcz~so\ve aresztowanie stos'_lje sądowych i prokuratorskich, zaL,ży od uznania sądu.
się:
Po ukończeniu postępowania przesłanie akt me·że zaa) w sprawach określonych \\1. art. 22 § 1 pkt 1), rządzić także prezes sądu.
3), 4) i 5),
Art. 226, Protokół sporządza się ró,ynież, jeżeli
b) w razie wydania w pierwszej instancji wyroku
strona
w sącl;:ie pO'Niatowym zgłasza ustnie wn lo::;ek
skazującego na karę pozbawienia wolności poo
przyvłrócenie
terminu lub o przeprO\vadzenie dowowyżej dwóch lat albo w razie skazania recydydów.
.
wisty.
Art. 236. § 1. Każdy ma prawo, dowiedziawszy
§ 2. Sąd lub prokurator może \v wypadka:ch,
się o popełnieniu przestępstwa, ściganego z urz:;du, zaokreślonych> w § 1, odstąpić od stosowania tymczasowego aresztowania jedynie wówczas, gdy ze' względu wiadomić o tym prokuratora, organy bezpiec;;eilstwa
przewodniczącego
na szczególne okoliczności sprawy, zastosowanie tym- publicznego, Milicję Obywatelską,
prezydium gminnej rady narodowej lub sołtysa.
czasowego aresztowania ,uzna za niewskazane.
Art. 237. § 2, Jeżeli o przestępstwie, ściganym
§ 3. W innych wypadkach tymczasowe aresztoz
urzędu, dowie się przewodniczący prezydium gminnej
wanie może nastąpić, jeżeli:
zawiadomi natychmiast
a) zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony bę rady narodowej lub sołtys Milicję Obywatelską, a do czasu jej przybycIJ przeddzie się ukrywał , nakłamał do fałszywych zezsiębierze wszystko, co potrzeba, aby zabezpieczyć ślady
nań albo w inny bezprawny sposób będzie się
i dowody~",
starał utrudnić postępowanie karne;
b) gdy ' oskarżony nie ma w kraju stałego miejsca 19) w art. 238 skreśla się §§ 2 i 3 oraz oznaczen~e § 1,
zamieszkania, określonego żródła utrzyni'ania 20) dotychczasowa treść art. 240 staje się § 1, a jako
lub gdy nie -można ustalić jego tożsamości, albo
§ 2 wprowadza się przepis w brzmieni 11:
c) gdy oskarżony jest recydywistą.
;;Art. 240. § 2. Przepis art. 114 stosuje się odpoArt. 161. § 1. Sch\vytanego na gorącym uczynku wiednio.",
lub bezpośrednio pp tym w czasie pościgu każdy ma 21) art. 243 uchyla się,
prawo zatrzymać nawet bez postanowienia prokuratora, 22) art. 244 § 1 otrzymuje brzmienie:·
)\rt. 244.
§ 1. W razie umorzenia śledztwa projeżeli zachodzi obawa ucieczki schwytanego lub jeżeli
kurator
zarządza co potrzeba w przedmiocie dowodów
nie można ustalić jego tożsamości.
§ 2. Schwytanego należy natychmiast oddać w rę rzeczowych." ,
23) po art. 244 wprowadza się rlowy art. 244', w brzmiece Milicji Obywatelskiej, organow bezpieczeństwa pubniu:
. . liczneg@ lub prokuratora.
"Art. 244 1 •
W razie zawieszenia postępów ania
Art. 163. Zebrane przeciwko zatrzymanemu po- z powodu uchylania się oskarżonego od wymiaru· spraszlaki należy natychmiast przedstawić prokuratorowi, wiedliwości sąd na wniosek prokuratora orzeka przektóry bądź zarządza aresztowanie podejrzanego, bądź padek dowodów rzeczowych, jeżeli osoba trzecia w ciągu
wypuszcza go na wolność.
jednego roku od daty zawieszenia " postępowa~ia nie
Art. 166. § 2. Prokurator wojewódzki moze prze- zgłosi ' roszczeń doŹaj ętychprzedniiotów'.",
dłuzyć areszt do sześciu miesięcy.
24) art. 247 §2 otrzymuje' brzmienie: .
- ,,§ 2. W spraw'ach ' z oskarżenia pr:iwatnego pro§ 3. GeneralnyPr6kurator mOże udzieliĆ dalSZego
przedłużenia
aresztu na czas oznaczony, .jeżeli .' ze . kurator po uzyskaniu zawiadomienia o popełnieniu
Art. 148.
Obywatelska,

§ 2.

należy

Jeżeli

względu

Poz. 348
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. przestępstwa

-

-

sąd zaś

mogą zarządzić,

wadziła śledztwo.",

.. _--,,---,-

po wniesieniu aktu oskarżenia
aby Milicja Oby watelska przepro-

--,-,

Poz. 343
,- ' - - - - - - - - - - - - . . . , . . - - - -- -- -

Art. 339'. Zasądzając powództwo cywilne sąd nie
jest związany zakresem roszczeli zgłoszonych przez powoda cywilnego.

25) art. 249 uchy la się,
Art. 346. § 1. Sąd wojewódzki sporządza wyrok
26) art. 251 ' otrzymuje brzmien!e:
z uzasadnieniem na piśmie w k aż dej s,:JJ:'awie bezzwłocz
"Art. 251. Śledztwo mogą prow adzić rówmez or- nie po ogłoszenill wyroku.
gany bezpieczellstwa publicznego, jeżeli nie zostało cno
§ 2. Sąd powiatowy sporz ą dza wy;:ok z uzasadwszczętę . przez prokuratora. OIicerom śledczym bezpienieniem na piśmie wtedy tylko, gdy strona w terminie
c::eilstwa publicznego służą wówczas wszelkie upraw- zapowiedziała odwołanie się od wyroku.
menia, przewidziane w przepisach niniejszego kodeksu
§ 3. Odpis wyroku z uzasadnieniem sporządzić
dla organów prowadzących śledztwo z następującymi nal eży w ci ą3u tygodnia od d aty zapowiedzenia i doograniczeniami :
ręczyć stronie, która zgło~jio. zapowiedzenie.
l} o wszczęciu śledztwa zavliadamia się prokuratora;
§ 4. Jeżeli strona miała obrońcę lub jeżeli są d
2) prokurator sprawuje nadzór nad śledztwem;
.n a ż<: dan:e oslmrżonego wyz n a c zył obrońcę z urzędu,
~) oficerowie śledcźy bezpie czeństwa publicznego n ie
odpis wyroku doręcz a si ę obrol'lcy.",
maj ą prawa wydc:.-wać postanowień' o zastosowaniu
, śr o dkówzapotiegania
u ch ylaniu . się od sądu, 32) w księdze VII u chyla się rozd ział VII : Postępowanie
przed sądem jednoosobowym (art. 3'19- 352); doo przedłużeniu aresztu, przepad ku kaucji lub sClflgtychczasowy
rozdzi a ł VIII staje się roz clział exll VII,
ni ęciu sumy poręczenia oraz o wymierzeniu grzyw- •
a dotychczasowy ro zdz iał IX staje s i ę rozdziałem
ny niestawającym świadkom lub biegłym; '
VIII,
,
4) postanowienia· oficerów śle dcz ych b ezpieczeitstwa
33)
a;:t.
353
i
art.
359
§ 3 otrzymują b rznnenle:
publicznego o umorzeniu :51edztwa oraz o uchyl eniu
lub złagodzen iu środka żapobiegającego uchyhniu
"Art. 353. O za stosowaniu środków ;;;abezp'; eczasię od sądu wymagają zatvvierdzenia przez pn,kujących .orzeka . są d \Vla~;ćlw y do rozpoznawar.:ia dane j
sprawy.
ratora;
5) akty oskarżenia, sporządzone przez oficerów śled
Art. 359. § 3. Wyrokiem zaocznYm n ie można
czych bezpieczeństwa publicznego, przedstawia się
orzec
umieszczenia w domu pracy przymusowej, w zado zatwierdzenia prokuratorowi, który wnosi je do
kładzie dla nlepopravvnych oraz nie można zastosować
sądu lub sporządza sam akty . o sk arżenia. ",
środków P:Q,rrawczych l ub ,vychowawczych.",
27) po art. 251 wprowadza się przepis art. 251 1
34) dział II księgi VII : Postępowa nie przed sądem
w brzmieniu:
grodzkim (art. 365-371) uchyla się,
1
"Art. 251 • Referendarzom śledczym i asesorom
prokuratury służą uprawnienia, przewidziane VI prz0- 35) art. 373 otrzymuje brzmienie:
"Art. 373. § 1. Zażalenia na czynności prokuratora,
pisach niniejszego kodeksu dla organów prowadzących
referendarza śledczego i asesora prokuratury, dokośledztwo z tym, że referendarze śledczy i asesorzy prokuratury n ie mają pra"v'8 wydawania poątanowień nane w śledztwie, rozstrzyga prokurator bezpośrednio
o zastosowaniu tymczasowego aresztu, o przed łużeniu przełożon~T.
aresztu, przepadku kaucji lub ściągnięciu sumy por~
§ 2. J eżeli śledztwo prowadzą inne . organy niż
czenia.",
prokuratorskie, zażalenie rozstrzyga prokurator spra- ,
wujący nadzór nad śledztwem.
28) w art. 252 skreśl a się § 2
oznaczenie ,,§ 1",
29) art. 256 uchyla się,
§ 3. W razie uchylenia postanowieni a prokuratora
30) tytuł działu I w księd ze VII skrefla się,
o odmowie ścigania lub umorzeniu śledztwa prokurator
:h) art. 260 § 1, 316 § l, 339' i 346 otrzymują
rozstrzygający
zażalenie
p oleca sporządzenie aktu
nie:
oskarżenia , określając przy tym czyn "zarzucany oskar"Art. 260. § l. Frezes, nie zarządzając doręczenia żonemu, bądź nakażuje uzupełnieIiie śleditwa w okre()dpi su ak~u oskarŻeilio. , w :lOsi sprawę na posiedzenie ślonym kierunku.",
ni f' jawne, jeżeli zachodzi jeden z nas tępuj ących wy- 36)' art. 374 uchyla się,
padków:
37) art. 380 i 383 § 2 otrzymują brzmienie:
a) istnien ie okoliczności, uzasadniających umorze"Art. 380. Strony mQgą zakład2ć rewizję od wyn ie postępowania w myśl art. 3;
roków,. wydanych Vł pierwszej instancji.
b) złożenie 'aktu oskarż en"l a p rzez nieuprawnionego
Art: 333. § 2. W razie śmi er ci - oskarżyci ela pryoskarżyciela;
. watnego Pi'zed upływem terminu do zapowiedzel1la
.c) niewła ś ciwość są du;
d) konie czno ść uzupełnienia śledztwa lub wydania rewizji albo też po jej zapowiedzeniu, lecz przed 1.lplyinnego zarz ądz enia, przekraczającego . wład z ę wem terminu do jej wy:"vodu - malżonkowi zmarłego,
dzieciom i v,.'!1Ukom vi terminie zawitym jednego mieprezE:sa.
siąca od dnia śmierci .służy prawo zgło szenia, iż 'wstę
Art. 316.§ 1. Jeżeli śViiadek, który n ie może się
stawić
lub którego stawiennictwo jest utrudnione ruj ą w prawa strony. Osoby te · mogą ponow ić zapoz powodów, wymien ionych wart. 308, nie ziożył już wiedzenie i żądać doręczen:a sobie '.:vyroku z u zasadpoprzednio w 5ledztwje lub na rozprawie zeznania co niE'niem, w Celu wniesienia wywod u r e'.'.'izji, ch{){! ia żb y
rio okoliczno ś ci, której stwierdzenie sqd uzna za ni e- zm.arlemu wyrok taki już lloi'ęczono. ",
38) w art. 385 § 1 dodaje ~ [ę na końcu wyrazy:
zbędne, sąd przerywa lub odracza rozprawę i poleca
" chyba i,e cslm rżyóe l publiczny nie brał udziału
przesłuchanie świadka jednemu ze swoich sędziów lub
w rczp I'3'.,vl €"'?
sądowi powiatowemu, w którego Ql;:l' ęgu śwIadek przebywa.
39) art. S137 § 2, 393 § 2;39'7, 39J, 400 §~ 2 i . 3, 401
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Ąrt. 410.§, 1. . Jeże,! i przy rOzpoznawaniu ręwIZJI
wyniknie . kwestia, wymagająca zasadniczej . wykładni. '
ustawy, wówczas sąd rewizyjny może odroczyć wydanię .
"Art. 387. § 2. Wywód rewizji od wyroku sądu
orzeczenia i przekazać kwestię tę do rozstrzygn{ęcia: '
wojewódzkiez o, jeżeli nie pochodzi od p:'s:mratora, poSąd Najwyższy powięhzonemu składowi t ego sądu,
winien' być ąorządzony przez obrOllc ę, v!ymienionego
a sąd woj ewódzki - 8ąciowl Najwyższemu.
wart. 85.
'
Art. 414. Od każdego pra'Nomocnego wyroku oraz
Art. 393. § 2. Wywód rewizji wniesiony przez od każdego prawomocnego postanowienia, kończącego
samego oskarżonego lub prz~z osoby, wymienione post ępowanie sądowe, może być założona rewizja nadwart. 382, podlega rozpoznaniu w granicach, okreslo- zwyczajna do Sądu Najwyższego.
nych wart. 3n, choćby . nie czynił za dość przepisowi
Art. 416. § 1. Do wniesienia nadzwyczajnej re§ 1.
wizji uprawnieni są Minister Sprawi edliwości lub GeArt. 397. Sąd rewizyjny na posie dzeniu niejaw- neralny Prokurator Rzeczypospolitej albo P ierwszy Prenym uznaje wyrok za nieważny i przekazuje sprawę zes Sądu Naj wyższego .
komu należy, jeżeli:
Art. 417. Uwzględniając nad zwy czajną revVlzJę,
a} wyrok zapadł z obrazą art. 12 lub 13;
założoną na niekorzy ść oskarżonego po upływie sześciu
b) w skł adzie sądu uC7.estniczyła osoba, nie upraw- miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, od
niona do wydawania wyroków albo jeżeli orze- którego założono rewizję nadzwyczajną, Sąd Najwyższy
kał sędzia, który z mocy art. 39 ulegał wyłą
ogranicza się tylko do ustalenia u chybień ,
czeniu;
Art. 420. § 2. Jeże li nadzwyczajną rewizję załtJ
c) zachodzi inna przyczyna niew ażności z mocy żono od orzeczenia Sądu Najwyższego, sprawę rozposamego prawa.
znaje Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów
Art. 398. § 1. Sąd rewizyjny na posiedzeniu nie- z wyłącz enie m sędziów , którzy orzekali w danej sprawie.
Art. 424. Jeże li w sprawie wyrokował w pierwjawnym uchyla wyrok niezależnie od zarzutów podszej instancji sąd wojewódzki, wykonanie wyroku zaniesionych w r~wizji, j eżeli :
a) sprawę rozpoznano bez skargi lub bez wniosku rządza prokurator wojewódzki, w innych sprawach pokrzywdzonego, w wypadkach, gdy ustawa prokurator powiatowy.
takiego wniosku wymaga albo zachodzą przyArt. 425. Odpis sentencji wyroku sąd przesyła
czyny,
powoduj ące
umorzenie postępowania prokuratorowi natychmiast po uprawomocnieniu się
w myśl art. 3;
wyrok u z oznaczeniem daty jego uprawomocno ś ci.",
b) sąd był nienależycie obsadzany lub którykolwiek 40) w art. 427 skre śla się § 4,
z jego członków nie był obecny na całej roz- 41) art. 436 i 437 uchyla się,
prawie;
42) art. 445, 446, 447, 449 § 1, 450 , 452 § 1, 457 § 1
<;) rozprawą odbyła się w nieob ecności oskarżonego,
i 459 § 2 otrzymują brzmienie:
chociaż obecność jego była obowiązkowa;
"Art. 44,5. § 1. Odr'oczenia . przerwy wykonania
d) oskarżony nie Iniał obroń cy w wypadkach, Imry ' pozbawienia wolnOści udziela' prokurat or wojewskazan.ych \v art. S6;
wód zki.
e) wyrok nie zawiera ustalenia czynu, popełnionego
§ 2. Ponovine u dzielenie przerwy nie mo że na5t1przez oskarżonego.
pić przed upływem roku od daty ukończen i a poprzed§ 2.lJchyl a j ąc w y rok' z powodow, wskazanych ąiej p rzerwy, chyba że zajdzie wypadek choroby urr,yw § 1, sąd rewizyjny wyrokiem umarza postępowanie słowej lub ciężki ej choroby fizycznej skazanego.
lub przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do
Art. 4-16. § 1. Na prośbę skazanego p r okurator,
ponownego rozpoznania.
zarząd z3.jący wykonanie wyroku, rnoże_ odroczyć ściąg
nięcie grzywny lub ka ry pien iężnej albo rozIoż yć ją
Art. 400. § 2. W Sądzie Naj\vyżs z ym oskarżonego
na raty na czas, nie przekraczający jednego roku, j e żeli
aresztowanego nie' sprowadza się na rozprawę, sąd wonatychmiasto\ve ścią gnięcie pocią~nęłoby dla skazanego
jewódzki zaś może zarządzić sprowadzenie go na r ozlub :lego rodziny sku tki zb y t ci ężkie.
prawę rewizyjną, jeżeli u zna to za celowe.
§ 2. IN wypądkac h \vyjątkowych, zasluguj'lcych
§ 3. Niesta:Vviennichvo stron nie tamuje rozpoznn- na szczególne u wzg l ędnienie , można grzywn ę lub karę
niasprawy, jednak oo ecność prokurator a na rozprawie pien ięż ną rozłożyć n a raty na czas do trzech lat.
przed Sąd e m Najwyższym jest konieczlla.
Art. 417. Je żeli Generalny Prokurator Rze :::zyArt. 401. § 2. Strony mogą składać wyjaśnienia, pospolitęj nle zarządz i inaczej, prośbę o uł aska"l,vienie
oświadczenia i wnioski
o s obiście lub przez
's'woich przesyła się sądowi, kt'óry wydał wyrok w pierwszej
instancji.
obrońców · i pełnomocników u stnie lub na piśmie;
przed Sąde m Najwyższym mogą b y ć obrońcami lub
Art. 449 . § 1. Przychylając się do prośby ' o uła
p eł nomocnikami
t ylko osoby, wymien ione wart. 85. skawienie, jak ró"..-nleż w tych wypadkach, kiedy GePrzewodnic zący
udziela głosu stronom, przy czym n eralny P r okuraor Hzeczypospolitej zażądał przedp ierwszy głos służy stronie, która zało żyła rewizję.
stawienia sobie akt w celu rGzważenia kwestii ułaska
Art. 402. W postępo wa niu rewizyjnym stosuje się wienia, są d pierwszej instancji prz esy ła Genęralnen1U
Prokuratorowi :Rzeczypospolitej akta sprawy lub nieodpowiednio przepisy art. 273, 27-1, 27:3, 277, 279 294, 325, 327 - 344, 3-Hł , 353 i 354 §§ 1 i 2, a w postę zbędne ich cz ęści ze swą opinią.
Art. 450. Generalny Prokurator Rzeczypospolitej
powaniu r ewizyjnym przed sądem wojewódzkim sto- '
uznając, ' żeprosba o " ułaskawi enię .:. nie zasłu g uje na.
suje się rown ież prż episy ar t. 304, 306 - 313 i 315 321, jeż eli uzupełnia się przewód s ;:dowy piervlszej uwzg l.ęd'li.enie; pozostawia jąpez dals:?:ego bięgq~; jeżeli.
instancji,
..
...
Prez.l'0.eut Rzeczypospolitej inaczej nie postallowi. .,.

§ .2, 4QZ,.41O§ 1,

4.14, . ·416 § 1, ,.417, 420.§ 2,. 424

i 42;; otrzymują br:zmiente:.

TIziennik Ustaw Nr 3S
Art. 452. § 1. Generalny Prokurator Rzecz)Jpospolitej może w razie otrzymania prośby o ułaskawienie
lub z urzędu wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić
przerwę jej wykonania do czasu rozstrzygnięcia kwestii
ulaska wienia.
Art. 457. § 1. Oskarżyciel prywatny składa przy
akcie oskarżenia na rachunek kosztów postępow<:mia
sumę,
której ,,"ysokość określi Minister SprawIedliwości w drodze rozporządzenia.

, Poz. 343
gdy wymaga tego interes społeczny lub względy bezpieczeństwa publicznego. O ukończeniu postępowania
karnego zawiadamia się władze, wymieni.one wart. 6,
jeżeli zawiadomiono je o wszczęciu postę'powania oraz
wtedy, gdy orzeczono umieszczenie w "akładzie poprawczym.
§ 4. Jeżeli miejsce popełnienia przestępstwa w 1'0zUluleniu art. 25 § 3 jest różne od miejsca zamieszkania
rodziców lub opiekunów nieletniego, bądż miejsca robytu nieletniego, sędzia dla ni.eletnich w każdym stadium postępowania może przeka:;;;ać sprawę sądowi
miejsca zamieszkania rodziców lub opiekunów nieletniego.

Art. 459. § 2. Sąd zwolni od kosztów osobę,
która wykaże na podstawie zaśvliadczenia właściwej
władzy, zawi.erającego dokładne dane o jej stanie rodzinnym, majątku i dochodach, że nie ma możno:;ci
Art.4gS. § 1. Sędzia dla nieletnich prowadzi
wyłożenia kosztów.",
śledztwo w sprawach nieletnich z wyjątkiem wypad43) wart. 461 .skreśla się § 3,
ku, przewidzianego wart. 501 § 2, oraz wykonuje środ
44) art. 463, 464, 466, 481 §§ 2 i 3, 489 oraz 496-517 ki wychowawcze i poprawcze. Vv'ykonanie orzec70nsj
otrzymują brzmienie:
względem nieletniego kary zwykłej zarządza prokura"Art. 463. W razie skazania oskarżonego nie za tor, w którego okręgu znajduje się siedziba sądu dla
ws:!ystkie przestępstwa, które mu zarzucano, koszty nieletnich.
związane jedynie z oskarżeniem, z którego go uniewin§ 2. Sędzia dla nieletnich jest obowiązany wszcząć
niono, ponosi Skarb Pab,stwa, względnie ,oskarżyciel postępowanie przeciwko nieletniemu w sprawach
prywatny.
'o przestępstwo ścigane z urzędu, chyba że postępowa
nie zostało wszczęte przez oskarżyciela publicznego.
Art. 464.
Jeżeli oskarżonego uniewinniono lub
§ 3. W sprawach, wszczętych na żądanie oskarży
postępowanie umorzono, koszty postępowania ponosi:
ciela prywatnego, sędzia dla nieletnich' może prowadzić
a) w sprawach z oskarżenia prywatnego - oskarsprawę z urzędu, jeżeli uzna, że tego wymaga interes
życiel;
b) w sprawach umorzonych wskutek pojednania się publiczny.
stron - oskarżony i oskarżyciel solidarnie;
Art. 499. § 1. Sędzia dla nieletnich przepro"vadza
c) w pozostałych sprawach - Skarb Państwa, śledztwo osobiście lub za pośrednictwem Milicji Obyz wyjątkiem kos:;;;tów, wymienionych wart. 4'70 watelskiej; może zlecić przeprowadzenie poszczególnych
lit. h).
czynności śledczych kuratorom nieletnich i wychowu wArt. 466. W razie oddalenia środka odwoławczego, com schroniska.
§ 2. W sprawie każdego nieletniego należy dokonać
założonego na niekorzyść oskarżonego,
koszty postę
powania odwoławczego ponosi Skarb Państw'ł wzgl;d- poza czynnościami, przewidzianymi wart. 239, ponadto
czynności, mających na celu ustalenie dokładnych danie oskarżyciel prywatny.
nych, dotyczących nieletniego, jego rodziny i najbliż
Art. 481. § 2. Przepis § 1 nie ma zastosowania do szego otoczenia. W celu ustalenia wymienionych danycn
zwrotu kosztów, należnych oskarżycielowi prywatnemu należy zlecić Milicji ObY'M3telskiej lub kuratorom nieod oskarżonego albo oskarżonemu od oskarżyciela oraz letnich przeprowadzenie wywiadów środowiskowycIJ . .
powodowi cywilnemu od oskarżonego.
'V razie potrzeby ustalenia stopma rozwoju umysłowe
§ 3. Zarządzając wykonanie wyroku można odro- go, stanu psychicznego czy fizycznego nieletniego,
czyć ściągnięcie opłat i kosztów postępowania należnych 'sędzia dla nieletnich zarządza badanie przez biegłych.
Skarbowi Państwa lub rozłożyć je na raty na czas, nie W stosunku do nieletnich, zatrzymanych w schronisku,
przekraczający jednego roku, jeżeli natychmiastowe ich
należy żądać obserwacji i opinii wychowawców schrościągnięcie
groziłoby
zobowiązanemu zbyt ciężKlmi
niska.
skutkami.
Art. 500 § 1. Po ukończeniu śledztwa sędzia dla
Art. 489. O wznowieniu postępowania w sprawach, nieletnich wydaje postanowienie, zamykające śledztwo,
które zawiera:
należących do właściwości sądu powiatowego, oruka
a) imię i nazwisko nieletniego, jego dokładną datę
sąd wojewódzki, W innych sprawach Sąd Najwyż
urodzenia oraz inne szczegóły, niezbędne do
szy.
ustalenia jego tożsamości;
Art. 496. Postępowanie w. sprawach nieletnich,
b) dokładne określenie zarzuconego czynu ze wskaktórzy w chwili rozpoczęcia rozprawy główneJ nie
zaniem czasu, miejsca i innych okoliczności jego
ukończyli lat siedemnastu, odbywa się przed sądem dla
popełnienia;
nieletnich według zasad postępowania przed sąCiumi
c) wskazanie przepisu ustawy karnej, p()d który
powiatowymi z następującymi zmianami i uzupełnie
zarzucony czyn podpada.
niami
§ 2. Po dokonaniu czynności, wymienionych w § 1,
.tI.rt. 497. § 1. ' W sprawach przeciwko nieletnim sędzia dla nieletnich wyznacza rozprawę główną lub
powództwo cywilne jest niedopuszczalne.
posiedzenie niejawne albo umarza śledztwo.
§ 2. Sądy dla nieletnich rozpoznają sprawy nie§ 3. Sędzia dianieletnich mOŻe umorzyć śledztwo
letnich bez w:;;;ględu na ogólne przepisy o właściwości z przyczyn, wskazanych wart. 54, oraz jeżeli orzeczerzeczowe;.
nie środków wychowawczych lub poprawczych jE:-it
§:3. O wszcz~ciu postępowania karnego zawiad'ł
niecelowe ze względu na Ol'zeczone już VI innej "pr ..:rwi.;
mia się władze, wymienione wart. 6, tylko wówczas, środki.
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§ 4. Na postanowienie o umorzeniu
kuratorowi służy zaż:llenie.

......
śledztwa

463

pro-

Art. 501 § 1. Jeżeli p rzeciwko nieletniem1.l wszczę to
z doro.31ym, prokurator może wyłą czyć
sprawę nieletniego. i przekazać ją sądowi dla nieletnioh.
§ 2. Jeż e li ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwo ś ci wy1ączeii:e sprawy n icletniego jest nicpoządane, prokurator prowadzi śledzhvo. Po UkO/lczeniu
śledztwa prokurato r b ą dź umarza śledztwo, bądź p 'zekazuje sprawę sędziemu dla nieletnich z wnioskiem
o zastosowanie środków poprawczych lub wychowawczych, b ;;,d ź też przekazL,je sprawę sąd owi zwykłemu
według wł aściw o ś ci, któr y orzeka z zachowaniem przepisów niniejszejo rozd ziału .
sprawę wespół

Art. 5u.2. Środki, za:)obiegające uchylaniu S'ię od
wobec nieletniego stosuje sędzia dla nieletni.ch
lub prokurator.

sądu,

Art. 503. § 1. \V stos un ku do n ieletniego stosuje si~
ś rodk i ,
zap0? L~gające uchylan iu
s i ę od

następuj ące
sądu :

a) dozór rod ziców lub opiekun5<,";
b) dozór km"atora n i\:Jetnich;
c) zatrzymanie w schronisku dla nieletnich.
§ 2. Środek, wymieniony w § 1 lit. c), stosuje s~ę
w wypadkach, wymienionych wart. 160, ponadto
w wypadkach, kiedy zachodzi konieczność przeprowa dzenia dokładnej obserwacji nieletniego, niezbędnej dla
właściwego zastos ow;l nia środka wychowawczego lub
poprawczego.
§ 3. Zatr zyman.ie w schronisku dla niele tnich może
trwać w toku ś l edz tvl a n ajwyżej trzy m iesiące. Termin
ten należy uwidocznić w postano'.vieniu o zatrzymaniu.
§ 4. Jeżeli ze względu na szczególnę okolicznośd
sprawy, śledztwa nie było można UkOIICZyĆ w wyn, ienionym terminie, sąd wojewÓdzki na wniosek sędzie
go dla nieletnich lub prok urator wojewódzki na wniosek prowadz ącego śledzt,.vo może przedłużyć okres zatrzymania o dalsze trzy miesi:jce ; art. 166 § 3 stosuje
się odpowiednio.

---
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§ 4. Na rozprawę można wezwać kuratora nieletnich, wychowawcę- schroniska lub zakładu, w któryTIl
nieletni przebywa, w celu złożenia wyja ;5nień.
§ 5. Sędzia moż e na r ozprawę nie wz y\vać osób,
u prz ~ dn io przez t ego sędziego osobiście pL"zesfuch anych,
i p oprzestać 11.1 odczytaniu ich z'2zna:'1, jeżeli wezwa~!ia tyc~ ?sób n ie z~żąda p~"okurator, obrońca, nieletni,
Jeg.) rOQZl.C~ łEb op1ekunovlle.
Art. 509. § 1. R ozprawa odbywa

się

przy drzwiach

zamknięt yc h.

§ 2. Podczas rozprawy są d wysłuchuje wyjaśnień
n iele tniego, poza tym nieletni pozostaje w sali posiedz~ń , j eże li sąd uzna to za niez będne.

,Art. 510. Przewód sądo\vy rozpoczyn3. s i ę od odczyta nia postanowie nia o zamknięciu śl ed ztwa bądź
wniosku prokuratora.
Art. 511. Oska rżony niele tlli m oże czymc uwagI
i składać wyjaśnien ia co .do h:ażd ego dowodu, przeprowadzonego w jego obecności. Wywiady śr o.:lowis:w
we, opinie psychologów, lekarzy i psych iatdl\v, jak
również obse rwacje i opinie wycho<,-\'awc6w sc hron~sK a
i kuratorów nieletnich winny być odczy tywane w nieobecności nieletniego, chyba że szczególne względy wychowa\vcze lub społeczne przemawiają za celowoscią
zapoznania nieletniego z ich treścią .
Art. 512. Przepisy art. 507-509 stosuje się do pohiejawnych, wyznaczonych w celu wyd.;nia
postanowienia o zastosowaniu środków wychow,Hvczych.
s ie dzeń

Art. 513. Ogł osze nie v.ryroku odbywa się jawni e
w wypadkach, kiedy oskarżonego uniewinniono. albo
orzeczono kary zwykłe lub środki, uleg ające wpi~owi
do rej estru skazanych.
Art. 514. Sędzia dla n ieletnich mO że od roczy ć wyk on anie ~rodków poprawczych
wychowawc? ,:':·'~ h
w razie choroby n ieletniego lub z innych wat nych
przyczyn.

Art. 504. Na postanowienie w przedmiocie środ
ków, zapobi!:'Gaj c12ych u chyla niu się od sądu, służy za-

Art. ~15. § 1. Ku ra torzy nieletnich wykonują swe
fun kcje w tok u śledztw a oraz pos tępowani a w ykonawczego we.dług zlecefl sędzi ego dia nieletnich.
§ 2. Tryb powoł ywa ni a kuratorów, ich prai.'la i obowląz~i określi ro zp orządzenie M iriistra Sprawiec1liwl) -

żalenie.

set.

Art. 505. ~Ii e letni moż~ prz eglądać akta spravvy
i robić z nich odp isy t yl ko za zezwoleniem sędziego
.dla riieletnich lub prokuratora.

Art. 516. Schronisko dla nieletn ich pozost3je p od
n a dzo rem s~dziego ella n~eletnich. Org a ni z~ cj ę schronisk
ella nieletnich o:.;:reśli rozporządze n ie Ministra S pra -

Art. 506. Z przebiegu posiedzenia niejawnego
w S'ądzie dla niele tnich sporząd za się oddzielnie protokół.

Art. 507. Niestawienhictwo prokuratora nie tamuje
rozpoznania spra·wy.
Art. 503. § 1. Na ro zp r awę należy wezwać rodziców
lub opiekunó\.v nieletnrego, jeżeli doręczenie wezwafl
nie jest połąc z one ze szczególnymi trudnościami. (;;;0bom tym służy pra\voskł adania wyjaśniel'l, i wniosków.
§ 2. Sąd może zaż ą dać stawiennictwa tych osób.
Mają wtedy odpowiednie zastosowanie art. 112-117.
§ 3. Niestawienn ictwo wymienionych osób nie
wstrzymuje rozpoznania sprawy, jeżeli sąd nie uzna ich
obecności za niezb~dną.

wiedliwości.

Art. 517. Sąd dla nieletnich może kasztami postę
p owania oraz kosztami wykonania orzeczenia obcią
żyć rodzic6w nieletniego, j eżel i ushlone z03t aly poważne zaniedbania przez nich obo\vią zków w stosunku
do nieletniego." ,
45) w art. 528 skreśla się § 2; dotychczasowy § 3 staje
się § 2, a dDtychćzasowy § 4 st ą j e się § 3,
46) a rt. 529 § 1, 536, 537 § 1, 541 § 2, 552 § 1, 553 § 1,
556, 557 § 2, 558 i .559 otrzymują brzmie nie:
"Art. 529. § 1. Sąd orzekający postanawia wedłu g
swego uznan ia, których świadków i biegłych przesłuch a .
na rozprawie po odebrąniu od nich przyrzeczenia lub
bez odbierallla przyrzeczenia, a których zeznania będą
odczytane.
W tym celu może zarządzić potrzebne
jeEzcze przesłuchanie przez jednego ze swoich sędziów.
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Dziennik Ustaw Nr 38
Art. 536. Ządanie odszkodowania zgłosić należy
w sądzie wojewódzkim, w którego okręgu wydano wyrok w pierwszej instancji.
Art. 537. § l. Sąd wojewódzki orzeka na posiędze
niu niejawnym po sprawdzeniu, w razie potrzeby, okoliczności faktycznych. Przepis art. 316 § 2 stosuje się
odpowiednio.
Jeżeli by w myśl § 1 właściwym był
sąd ten przekazuje sprawę do sądu
chyba że chodzi o odtworzenie tylkc akt

Art. 541. § 2.
Sąd Najwyższy,

wojewódzkiego,

Sądu Najwyższego.

Art. 552. § 1. Z wnioskiem o spowodowanie wydania osoby, przebywającej za granicą, zwraca się do
Ministra Sprawiedliwości właściwy sąd, a w t0ku
śledztwa do Generalnego Prokuratora Rzeczypospolitej - właściwy prokurator.
Art. 553. § 1. W wypadkach nagłych właściwy sąd
lub prokurator może zwrócić się bezpośrednio do wła
ściwej władzy zagranicznej z wnioskiem o tymczasowe
aresztowanie osoby, której wydania się żąda, powinien
jednak zawiadomić o tym jednocześnie: sąd ._- Ministra Sprawiedliwości, a prokurator Generalnego
Prokuratora Rzeczypospolitej, z doł ączeniem wniosku
o wydanie (art. 552).
Art. 556. § .1.

Żądanie władzy

zagranicznej wydania przestępcy przesyła się prokuratorowi wojewódzkiemu właściwemu według miejsca zamieszkania lub
ujęcia osoby poszukiwanej, który przekazuje spnwę
sądowi wojewódzkiemu, jeżeli Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej nie zarz ą dzi inaczej.
§ 2.- W sprawach o przestępstwa, dopuszczaj ftCe
wydanie, prokurator przesłuchuje oskarżonego i nak azuje jego aresztowanie.
§ 3. Sąd wojewódzki po sprawdzeniu i rozpatrzeniu wyjaśnień oskarżonego , jeżeli powołuje się on na
dowody, znajdujące się w kraju, wydaj e na posiedzeniu niejawnym opinię w przedmiocie wydania przestęp
cy. Opinię tę wraz z aktami sąd przesyła prokuratorowi wojewódzkiemu, który przedstawia akta i opinię
Generalnemu Prokuratorowi Rzeczypospolitej.

dzie

trzech
na

względu

sędziów,

jeżeli

uzna to za wskazane ze
sprawy.

szczególną zawiłość

Art. 4. W szczególnych wypadkach . W spra,\-'ach
mniej zawiłych prezes sądu wojewódzkiego może zarządzić rozpoznawanie rewizji przez jednego sędziego.
Art. 5. Sprawy o przestępstwa, które według dotymczasowych przeplsow należ ały do właściwości
sądów grodzkich,
może
sąd
powiatowy rozpoznać
w składzie jednego sędziego.
Art. 6. § 1. W sprawach o przestępstwa, określo
ne wart. 5, oskarżycielem publicznym może być:
a) Milicja Obywatelska,
h) ponadto inne organy administracji - wgrani..
cach, zakreślonych przez poszczególne ustaJilly.
§ 2. Przepis powyższy nie ma zastosowania, jeżeli
prokurator sam działa.
Art. 7. W sprawach o przestępstwa, określone
wart. 5,śledztwo prowadzi l\1ilicja Obywatelska, chyba
że prokurator zarządzi inaczej.
Art. 8. W sprawach o przestępstwa, określone
war.t. 5, bez osobnego · zarządzenia prokuratora, nie
jest konieczne:
a) zawiadamianie
prokuratora
o
ujawnionych
przestępstwach,

b) wydanie postano,.tienia o wszczęciu śledztwa,
końcowe przesłuchanie podejrzanego i wydanie
postanowienia o zamknięciu śledztwa,
c) przedstawienie do zatwierdzenia prokuratorowi
aktu oskarżenia.
Art. 9. § 1. O skarżyciel publiczny, nie będący
prokuratorem, sam śledztwa nie umarza, lecz przesyła
je w tym celu pr okuratorowi.
§ 2. Przepis § 1 nie stosuje się do śledztw,
prowadzonych przez Milicję Obywatelską w sprawach,
które według dotychczasowych przepisów należały do
sądów grodzkich.
W tych sprawach Milicja Obywatelska ma prawo umorzyć śledztwo.

Art. 10. § 1.. W sprawach, któr e według dotychczasowych przepIsow · należały do właściwości sądu
grodzkiego, można zaniechać czynnOŚCi wymienionych
Art. 557.§ 2. O dniu i ' miejscu tymczasow~go wart. 252 nawet wtedy, gdy śledztwo prowadzi proaresztowania należy bezzwłocznie i bezpośrednio za- . kurator.
wiadomić zagraniczną władzę wzywającą lub ścigającą
§ 2. W tych sprawach. art. 25!ti 262 nie mają
oraz Generalnego Prokuratora Rzeczypospolitej .. '
za§tosqwania, a wyroki wykonuje sąd . powiatowy.
Art. 558. Osobę aresztowaną w celu 'wydania obceArt. 11. l 1. Je~eIi akt oskarżeni'~ \\1~O~i Milicja
mu państwu, sąd na wniosek Ministra Sprawiedliwości,
a prokurator na zarządzenie Generalnego Prokuratora Obywatelska, wyśtarcza;' gdy akt oskarżenia zawiera
Rzeczypospolitej wypuszcza na wolność. Osobę areszto- oznacz~nie os~l>{ oskarżonego i ~arzu~anego mu · czynu.
wanąwypuszcza się na woli1.ośćtakże wtedy, gdy ",'ła
§ '2. Przepis § 1 ma również zastosowanie w spradza zagraniczna cofnie żądanie ~rydania
'
lub
aresztowach,
w których akt oskarżenia wJ:l,O,')i . oskarżycie! pry~
..
., ..
wania.
watny.
Art. 559. O zezwoleniu na wydanie postanawia
Art. 12. Jeżeli sprawa rozpoznawana jest jednoGeneralny Prokurator Rzeczypospolitej.",
osobowo, a sędzia z własnej inicjatywy lub nawnio· 47) art. 560 uchyla się.
sekstrony uzn!!, że postępowaI1ie przed sądem je-dnoArt. 2. Przepisy, zawarte w ustawach szczególnych, osobowym z uwagi na zawiłe okoliczności sprawy jest
· wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej usta- niewskażime, wnosi sprawę na posiedzenie niejawne
wy, a dotyczące przedmiotó\",unormowanychw'niniej-- . sądu"który rozstrzyga- w składzie trzech sędziów o przeszej ustawie, pozostają w mocy, jeżeli przepisy dalsze kazaniu sprawy do rozpoznania w zwykłym składzie.

llię stanowią inaczej,

"';
' Art: 13. § 1. 'VI postępo~imi\l przed sąde:tp. jedp.oArt. 3. Prezes sądu powiatowego lub wojeWódzkiego osobowym sędzia ma prawa ' i óbowl ązki przewodnimoże zarządzić rozpoznanie sprawy, należące] do wła-:
cuiceg~ oraz składu sądzącego, w szczególności należy
· tciwości danego sądu, jako pierwszej instancji, \V" skła-~o nie~o ,powzi-,,~~~w,szystkich pOB~ąrlOwień pozą rQZol
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Dzienruk Ustaw Nr 38
prawą główną;

POl.

do których powołany jest sąd pm,via-

towy.
§ 2.

Zażalenia na postanowienia, wydane przez
poza rozprawą, rozpoznaje sąd powiatowy
w składzie trzech sędziów.
. Art. 14. § 1. W sprawach, określonych wart. 5,
gdyby przymusowe sprowadzenie oskarżonego miało
być połączone z niewspółmiernymi trudnościami i kosztami, a według okoliczności danego wypadku można
przewidywać, że wymierzona będzie tylko kara grzy\~
ny lub . pozbawienia wolności nie ponad rok albo oble
te kary łącznie, niezależnie od kar dodatkOWych sąd może rozprawę przerwać lub . odroczyć i zwrócić
się O przesłuchanie oskarżonego do właściwego sądu
powiatowego. Wyjaśnięnia oskarżonego w tym trybie
.. złożone należy . odczytać na rozprawie.
§ 2. Przepis § 1 nie ma zastosowania w wypadkach powrotu do przestępstwa.
..
§ 3. Jeżeli sąd na podstawie wyników rozprawy,
przeprowadzonej w nieobecności oskarżonego, przesłu
chanego w drodze pomocy sądowej, uzna, że należy
wymierzyć mu · karę wyższą niż wskazana w § 1 albo
zarządzić
umieszczenie oskarżonego w obozie pracy
przymusowej lub w zakładzie dla niepoprawnych ~
natenczas przerywa lub odracza rozprawę · i zarządza
sprowadzenie oskarżonego.
Art. 15. § 1. Wyroku wydanego w nieobecności
oskarżonego, który przesłuchany był \v drodze pomocy
sądowej, nie uważa się za zaoczny.
§ 2. Oskarżonemu, który nie był obecny na roz ..
prawie, jeżeli również jego obrońca nie był na meJ
obecny, doręcza się odpis sentencji wyroku, zawiadamiając go równ()cześnie, że termin do zapowiedzenia
rewizji liczy się od daty doręczenia tego odpisu.
Art. 16. Jeżeli w okręgu danego sądu powiatowego· nie został utworzony sąd dla nieletnich, albo
istnieją bardzo poważne trudności w dostawieniu nieletniego może sprawę nieletniego
rozpoznać sąd
zwykły
według ogólnych zasad właściwości,
stosując
odpowiednio przepisy rozdziału II księgi IX.
Art. 17. § 1. Właściwości sądów powszechnych
nie podlegają:
a) żołnier·ze · w czynnej służbie wojskowej;
b) osoby, powołane do czynnej służby wojskowej
z upływem terminu, w którym obowiązane
były stawić się do tej 5'łużby,
c) pracownicy cywilni administracji wojskowej
w sprawach o przestępstwa, pozootające wzwiąz
ku z pracą luh służbą W administracji wojskowej,
. .
d) funkcj6i1athlsie i pracownicy służby bezpieczeństwa publicznego,
...
e) jeńcy wojenni.
sędziego
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§ 2. W sprawach o przestępstwa, popełn ione przez
osoby, wymienione w § 1, właściwe są sądy wojskow e.
§ 3. Sądy powszechne nie są właściwe równi eż
w innych sprawach, w których właściwe są sądy w ojskowe.
Art. 18. Uchyla się art. 8 dekretu z dnia 23
czerwca 1945 r. przepisy wprowadzające kodeks wojskowego postępowania karnego (Dz. U. R. P. Nr 36,
poz. 216).
Art. 19. W przepisach wprowadzających kodeks
postępowania
karnego wprowadza się następujące
zmiany:
1) art. 1 § 2 pkt 3, art. 5, 6, 15, 17\ 17 2 i 18 uchyla
się,

2) art. 31 i 38 otrzymują brzmienie:
"Art. 31. § 1. W sprawach karnych, które wedłu g
dotychczasowych przepisów należały do właściwości
sądów grodzkich, może sąd powiatowy wydać Bakaz
karny, jeżeli przestępstwo zagrożone jest niezależn ie
od kar dodatkowych i zastępczych, tylko aresztem
grzywną lub jedną z tych kar.
§ 2. Nakaz karny wydaje się bez rozprawy.
§ 3. Sprawy rozpoznaje jeden sędzia.
Art. 38. § 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi słu
ży w ciągu siedmiu
dni od daty doręczenia nakazu
prawo wniesienia sprzeciwu.
§ 2. Oskarżony może wnieść sprzeciw pisemnie
lub ustnie do protokołu · w kancelarii s ądu.
§ 3. Sprzeciw wnosi się do sądu, który wyda!.
nakaz".
Art. 20. Sądy, istniejące w chwili wejścia w ży
cie mmeJszej usta,,,·y, rozpoznają sprawy karne według
dotychczasowych przepisów . aż · do czasu wejścia w ży
cie rozporządzel1 Ministra Sprawiedliwości, przewidzianych wart. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r . o zmianie
prawa o ustroju sądów powszechnych i zorganizowani.a
sądów na podstawie nowych przepisów.
. Art. 21. Upoważnia się Ministra Sprawiedliwośc i
do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu kodeksu · postępowania karnego oraz przepisów wprowadzających kodeks postępo
wania karnego z uwzględnieniem zmian, wynikających
z przel>isów, ogłoszonych przed dniem wydania · jednolitego tekstu, z zastosowaniem ciągłej numeracji działów, rozdziałów, artykułów i paragrafów.
Art. 22. ' Wykonanie ustawy poru~za się Ministrowi
Sprawiedliwości.

Art. 23 . . Ustawa wchodzi w
dni od dnia ogłoszenia.
•
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po upływie 30
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Prezydent RzeGzypospolitej: .ą. Bierut
Prezes Rady .Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek
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. USTAWA

, I ~'

z dnia
o . zmianie przepisów

20

postępowania

Art. 1. W kodeksie postępowanla cywilnego wprowadza się następUjąceiIniany:
. .
.J

lipca 1950 r~ '

1)' wart. 2 wyrazy:"rozstrzYgająs.pory «> prawo pry' . watne" iastępuje.si~ · wyraiami; ' ,;t-ozstrzygają

w sprawach ·c ywilnyCh.

sprawy cywilne", w wierszu drllgim wyi'az "SpOT);" ·
:zastępuje się wyraz.em"sprawy", .
2) art,. 9 · otrzymuje brzmienie:
... ~ "art. 9. Sprawy cywilne .. rozp&znają · w pjel'wsze~
inStancji: sądyp-owiatowef s!}dy wojewódz.kie.",

