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§ 44. 1. Odwoławcza K.omisja pr.owadzi księgę
SWQich zasadniczych orzeczeń oraz zasad etyki, godności i sumienn.ości zawodowej ustalonych w trybie
art. 8 ust. 2.
2. O wpisaI'Ju .orzeczenia do księgi zasadniczych
orzeczeń dec~duje Prezes Odwoławczej K.omisji.

2. Postępowanie wzn.owione toczy się w myśl zasad
ogólnych.
§ 50. Obwinionemu, któreg.o uniewinniono w postę
powaniu wznowionym, zwraca się pobrane od niego
koszty postępowania.

Koszty
Wykonanie

§ 45. Po uprawomocnieniu

się

.orzeczenia prezes
z uzasadnieniem prezydium właściwej w.ojewódzkiej rady narodowej (Rady m. st. Warszawy, m. Łodzi) - d.o wykonania oraz władzy służbowej skazanego - do wiado.okręgowej k.onllsji przesyła odpis orzeczenia

mości.

Wznowienie

postępowania.

.orzeczeń.

postępowania.

§ 46. Jeżeli po praw.omocnym zakończeniu postę
powania zostaną ujawnione nowe okoliczności lub dowody mogące mieć ist.otny wpłyvv na treść .orzeczenia,
komisja, która ostatnia .orzekała w sprawie, nakaże
wznowienie postępowania na wni.osek rzecznika lub
skazanego.
§ 47. Wznowienie postępowania na niekorzyść .obwinionego może nastąpić wtedy tylko, gdy na umorzenie postępowania lub orzeczenie mogło mieć wpływ
przestępstwo albo jeżeli w ciągu 5 lat .od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, mogące uzasadni ć skazanie uwolni.onego lub ' wymierzenie kar y pozbawienia prawa wyk.onywania praktyki (za\vodu) w określonej miejscoW.ości lub .okręgu.

§ 51. Każde rozstrzygnięcie kończące postępowanie
powinno :zawierać postanowienie o kosztach postępo
wania.
§ 52. 1. Jeżeli postępowanie skończyło się orzeczeniem skazującym, koszty postępowania pcnosi skazany,
w innych przypadkach, jak również w razie nieściągal
ności, koszty postępowania obciążają Skarb Państwa.
2. Jeżeli w sprawie jest dwóch lub więcej skazanych, ponoszą oni koszty postępowania w stosunku
ustalonym przez Komisję.
.
§ 53. Komisja może uwolnić skazanego od zwrotu
kosztów postępowania w całości lub w części , jeżeli
uzna, że p.oniesienie ich byłoby dla skazanego lub jego
rodziny zbyt uciążliwe.
§ 54. Do kosztów postępowania n ależą:
1) rzeczywiste koszty prz esyłek , wezwań i doręczeń, .
2) wynagrodzenie należne w związk u ze sp za wą człon
kom komisji i rzecznikom,
3) należności świadków i biegłych .
§ 55. 1. Należności świadków i biegłych określa komisja, stosując odpowiednio przepisy o kosztach sądo
wych w postępowaniu karnym.
2. Świa dkowie i biegli powinni żądać swych należności przed zakończeniem r ozprawy pod rygorem
ich utraty.

§ 48. W razie śmierci skazanego wniosek Q wznowienie postępowania na jego korzyść mogą zgłosić: mał
żonek skazanego, krewni w linii prostej i rodzeństwo,
obrońca oraz rzecznik.

Przepis
Rozporządzenie

§ 56.

końcowy.

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

§ 49. 1. KQmisja rozpoznaje wniosek o wznowienie
na posiedzeniu poza rozprawą.

\,ostępowania

Minister Zdrowia: T. Michejda
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SZKÓŁ WyZSZYCH I NAUKI

z dnia 2

października

w sprawie zmian orc:mizacyjnych

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października
1947 r. o .organizacji nauki i szkolnictwa wyższego
(Dz. U . R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co nastę
puje:
§ 1. Tw.orzy się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Katedrę Peda-

na

1950 r.

Uniwersytecie Jagiellońskim.

gogiki i Psych.ologii Dziecka wraz z połączonym z nią
zakładem naukowym.
§ 2.
ogłoszenia

Rozporządzenie wchodzi w
życie z dniem
z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia

1950 r.

Minister

Szkół Wyższych

i Nauki: A Rapackl

