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:$ zostały wszczęte przed dniem wejsclaw życji' tej ustawy, 
podlegają rózp02:nan iu aż do ich prawomocnego zakończenia 
według przepisów do,tychczasowych. 

§ 2. Jednakże sprawa, w której wyrok sądu wojewódz
kiego zostanie w całości uchylony przez Sąd Najwyższy po 
~niu wejścia w życie niniejszej ustawy, podlega dalszemu 
rozpoznaniu przez właśc i wy miejscowo sąd powiatowy. 

76 

Art.? Ustawa wchodzi w życie w siedem dni od dnia 
ogłoszenia. Jednakże ustawa., ta w części dotyczącej przeka
zania sądom powiatowym sprawo rozwód wchodzi w życie 
z upływem trzech miesięcy. 

Przewodniczący Rady P9-ństwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: J. I Horodecki 

u S T A W A ~ . ~:, 
I 

z dnia. 28 marca 1958 r. 

o zmianie przepisów postępowania karnego. 

,/ Art. 1. W kodeksie postępowania karnego . Wprowadza 
6ię 

h) 
następujące zmiany: 
wart. 4 dodaje się nowy § 2 w brzmieniu: 

,,§ 2. W razie. zawieszenia postępowania z powodu cho-
\ roby psychicznej lub innej ciężkiej choroby oskarżonego 

sąd, do którego właściwości sprawa należy, może na po
siedzeniu niejawnym na wniosek prokuratora, po wysłu
chaniu oskarżonego lub jego obrońcy, zarządzić posta
nowieniem umieszczenie oskarżonego na czas trwania 
choroby w zamkniętym zakładzie dla psychicznie cho
rych lub w innym zakładzie leczniczym. Do czasu wyda
nia postanowienia zastosowane środki' zapobiegające uchy
laniu się od sądu pozostają w mocy."; 
obecny art. 4 staje się § 1 tegoż artykułu; 

1) art. 16 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 16. § l. Sąd powiatowy .orzeka na rozprawie głów
nej w składzie jednego sędżiego i dwóch ławników, chy
ba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

§ 2. Przepisy dotyczące sędziów w zakresie orzekania 
na rozprawie głównej stosuje się również do ławników, 
jednakże ławnik nie może przewodniczyć. 
§ 3. Na posiedzeniu niej'awnym sąd powiatowy orzeka 
w składzie jednego sędziego.": 

~) wart. 17 § 1 pkt l otrzymuje brzmienie: 
"l) o przestępstwa określone w rozdziałach XVIIl 
i XXXIII kodeksu karnego, jeżeli popełnione zostały 

umyślnie, z wyjątkiem art. 215 § 1 (chyba że z prze
s tępstwa tego wynikła śmierć człowieka), oraz o prz,
stępstwa określone w rozdziale XIX, tudzież w lIrt. 
225-228, 230, 248 § 2 i 290 kodeksu karnego, a nadto 

-vi art. 240 tegoż kodeksu, jeżeli w wyniku bójki lub po-
bicia nastąpiła śmierć człowieka"; 

3) w art. 17 § l po punkcie 4 dodaje się nowe punkty 4a) 
i 4b) w brzmieniu: 

I 

, ~) 

,,4a) o przes tępstwa określone w dekrecie z dnia 31 
sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko- hit
lerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się 

nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Na-
rodu Polskiego; -
4b) o przestępstwa określone wart. 2 dekretu z dnia 
4 marca 1953 r. o wzmożeniu ochrony własności spo
łecznej" ; 
wart. 17 § l pkt 6' otrzymuje brzmienie: 
,,6) o prżestępstwa na szkodę Państwa lub jednostki 
gospodarki uspołecznionej, jeżeli interesy gospodarcze 
Państwa lub danej jednostki zostały narażone na znacz
ną szkodę, w szczególności jeżeli szkoda przekracza 
50.000 zł"; 

~) wart. 18 § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Sąd wojewódzki orzeka ,na rozprawie głównej 

w składzie jednego sędziego i dwóc.h ławników! chyba 

że przepis szczególny stanowi inaczej. Art. 16 § 2 sto
suje się odpowiednio."; 

6) wart. J8 dodaje się nowy § 3 w brzmieniu: 
,,§ 3. Na posiedzeniu niejawnym sąd wojewódzki orzeka 
w składzie trzech sędziów."; 

i) po art. 39 dodaje się nowy art. 39 1 w brzmieniu: 
"Art. 39 1• Przepisy o wyłączeniu sędziego stosuje się , 
odpowiednio do ławnika."; 

8) wart. 51 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i do- · 
daje się nowy § 2 w brzmieniu: 
,,§ 2. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej może na czas określony powierzyć referenda
rzowi śledczemu lub ase,sorowi prokuratury .dokonywa
nie następujących czynności procesowych: 
a) sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do · są-

dów . powiatowych; . 
b) udział w rozprawach i posiedzeniach niejawnych 

tych sądów; 
c) składanie wniosków o sporządzenie na piśinieuza

sadnień wyroków sądów powiatowych; 
d) sporządzanie i wnoszenie rewizji od wyroków sądów 

pQwiatowych oraz składanie zażaleń na postanowie
nia tych sądów."; 

9) po art. 54 dodaje się nowy art. 54 1 W brzmieniu: 
. "Art. 54 l, Przepis art. 44 stosuje się odpowiednio 40 · 
postanowień prokuratora."; 

10) art. 80 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 80. § l. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, 
prezes sądu wyznacza mu obrOl1cę z urzędu: 
a) w wypadkach wskazanych wart. 79'; . 
h) na prośbę oskarżonego, który nie jest w stanie bez 

uszczerbku utrzymania, koniecznego dla siebie iro
dziny, ponieść kosztów obrony. . 

§ 2. J~eli w toku śledztwa lub dochodzenia oskar
żony nie ma obrońcy z wyboru, a zachodzą okoliczności 
określone wart. 79 § 1, organ prowadzący śledztwo lub 
dochodzenie zawiadamia o tym prezesa właściwego sądu, 
w celu wyznaczenia oskarżonemu obrońcy z urzędu. 
Obrońcę z urzędu można wyznaczyć również na prośbę 
oskarżonego, który nie jest w stanie bez uszczerbku utrzy
mania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść kosztów 
obrony.";'., 

11) w art. 83 § 1 dodaje się nowe zdanie w brzmieniu: "W ra
zie trudności można również wyznaczyć adwokata z miej
scowości sąsiedniej."; 

12) wart. 83 skreśla się § 2; 
13) art. 84 otrzymuje brzmienie: ,/ 

"Art. 84. Z. oskarżonYim areszt,owanym obrońca do czasu 
zaznajomienia oskarżonego ze wszystkimi materiałami 

śledztwa lub dochodzenia (art. 244 § 1) może porozumie
wać się tylko za zgodą prokuratora, przy czym 'może ,być 

\ 
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o.becn,Y pro.wadzący śledztwo. lub docho.dzenie. Po. do.ko.- \ 33) 
Daniu tych czynno.ści nie mo.żna pdmówić o.bro.ńcy po.ro.
zumiewania się z oskarżonym sam na sam, chyba że wy-

wart. 2452 § 2 o.trzymuje brzmienie; 
,,§ 2. Postanowienie refEirendarza śledczego. lub aseso.ra 
prokuratury o umorzeniu śledztwa wyrnciga pisemnego 
,zatwierdzenia prokurato.ra."; dano. po.stano.wienie Q uzupełnieniu albo. wzno.wieniu 

śledztwa lub do.cho.dzenia."; 
H) w lart. 153 §2 skreśla s ię wyrazy "o.rganów bezpieozeń-

, stwa publicznego."; ~ 

'15) w lart. 154 skreśla się wyrazy "lub o.rgano.m bezpieczeń
stwa publicznego."; 

16) w art. 157 § 2 skreśla się wyrazy "o.rgan bezpieczeństwa 
publicznego. lub"; 

17) art. 200 o.trzymuje brzmienie: 
"Art. 200. Nie mo.żna odmówić przejrzenia akt oskarlo.
Der lU lub jego. o.bro.ńcy po. zaznajo.mieniu o.skarżo.nego. ze 
WSf ystkimi materiałami , śledztw~ l~b do.cho.dze,~ia. (art. 
24 ), chyba że wydano. Po.stano.Wleme o uzupełmenlU al~ 
bo. wzno.wieniu śledztwa lub do.cho.dzenia."; 

18) w art. 210 po. 'wyrazie "Qdpisu" do.da je się wyraz "sen
, terlcji"; 

19) art. 211 o.trzymuje brzmienie : 
, "A t. 211. Termin do. zało.żenia rewizji wyno.si czterna

ście dni, liczy sięo.d daty do.ręczen i a odpisu wyro.ku 
z hzasadnieniem i jest zawity. W razie do.ręczenia o.d
pish wyro.ku z uzasadnieniem o.skari o.nemu i je,go. o.broń
cy I termin lic:ysię od dnia, w którym o.dpis ten do.rę
czo.no. o.bro.ńcy. "; 

20) art. 212 o.trzymuje brzmienie: 
"ATt. 212. Oskarżo.nemu areszto.wanemu, który nie ma 
o.bro.ńcy i nie był o.becny Po.dczas o.gło.szenia wyro.ku, o.d-
pis sentencji wyroku do.ręcza się w ciągu siedmiu dni 
od daty o.gło.szenia z Po.uczeniem o prawie żądania uza
sadnienia wyro.ku na piśmie o.raz ze wskazaniem terminu 
l tiybu o.dwo.łania się o.d wyro.ku,"; 

21) po. rt. 215 dodaje się no.wyart. 2151w brzmieniu: 
"A It. 2151• § 1. Przepisy nin:iejszego. ro.zdziału sto.suje się 
odp,o.wiednio. w razie uchybienia terminu do. zaskarżenia 

! . ' k t Po.Słano.Wlema pro ura o.ra . I § 2. O przywróceniu terminu o.rzeka pro.kurator po.
wo.łany do. ro.zPo.zmmia śro.dka o.dwo.ławczego.."; 

22) wint. 219 § l lit. a) o.trzymuje brzmienie: 
"a) 1 ~ędzia prowadzacy czynności po.za rozprawą główną, 
sędfia dla nieletnich lub prokurato.r, referendarz ' śledczy 
alM aseso.r pro.kuratury, cho.ćby wyko.nywał czynno.ść 

, proto.koło.waną;"; 
23) w a,rt. 219 -§ l lit. d) skreśla się wyrazy "lub bezpieczeń

stwa publicznego."; 
24) w a t. 229 w § 1 i w § 2 skreśla się wyrazy "o.rgany bez

pieozeństwa publicznego."; 
25) w a~. 230 -do.daje się no.wy § 2 w brzmieniu: 

,,§ 2. Po.stano.wienie o.skarżyciela publicznego. nie będą-o 

cegb pro.kurato.rem o.raz Milicji 9bywatelskiej Q o.dmo.
wie l .~cigania wymaga pisemnego. zatwierdzenia pro.kura
t9ra. ; 

26) do.tychCzaso.wy § 2 art. 230 staje się § 3 te go.ż artykułu; 

27) wart. 234 § 1 o.trzymuje brzmienie: , 
,,§ 1. Sledztwo. pro.wadzi się w sprawach o przes tępstwa 

- należące do. właściwo.ści sądu wo.jewódzkiego.."; 
28) ' art. 235 o.trzymuje brzmienie: 

"Art. 235. Sledztwo. pro.wadzi pro.kurator albo. na jego. 
zlecf nie referendarz śledczy lub aseso.r prokuraturyf', 

29) w aft. 236 skreśla się § 2; , 
30) wart. 244 § 1 po. wyrazie "zło.żenia" do.daje się wyrazy 

"w ermini-e trzech dni"; 
31) w - art. 244 § 2 do.daje się zdanie 'drugie w brzmieniu: 

"O <lerminie' tych czynno.ści należy go zawiado.mić."; , 
32) ' w alt. 245 § 1 wyr,azy "jego. wszczęcia" zastępuje się 

wyrazami "daty sPo.rządzenia po.stano.wienia o- przedsta-
wiet u zarzutów."; , 

34) w art. 245 8 do.tychczaso.wą tręść o.znacza się jako. § 1 
i do.dajesię no.wy § 2 w brzmieniu: 
,,§ 2. Zawiado.mieni~ Q zarządzeniu, Q którym mo.wa w 
§ 1, do.ręcza się po.krzywdzonemu i po.dejrzanemu o.raz 
oso.bie, o.d której przedmioty te o.debrano. lub która zgło.
-siła do n ich ro.szczenie."; 

35) w art. 2458 § 3 do.daje się zdanie drugie w brzmienie!: 
"W sprawach Q przestępstwa skiero.wane przeciwko. nie
naruszalno.ŚCi i bezpieczeństwu granic państwo.wych do.
cho.dzenie mo.gą pro.wadzić o.ficero.wie śledczy Wo.jsk 
Ochro.ny Po.granicza."; 

36) w art. 2458 do.daje się no.wy § 4 w brzmieniu: <-

,,§ 4. W przypadku wszczęcia do.cho.dzenia przez dwa lub 
więcej ()fganów pro.kurato.r zauądza, który z tych o.rga
nów ma pro.wadzić do.cho.dzenie."; 

37) w art. 24511 § 1 po. wyrazie "do.chodzenie" do.daje się ,wy
razy "przeciwko. o.kreślo.nej o.so.bie",a wyrazy "o.d jego. 
ws'zczęcia" skreśla się ; 

38) art. 24512 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 24512• § i. Po.·uko.ńczeniu do.chodzenia przesyła się 
akta wraz z do.wo.dami rzeczo.wymi właściwemu prokura
to.ro.wi. 

§ 2. Po.stanowienie Milicji Obywatelskiej lub o.rga
nu wymienio.nego. w art. 245~ § 3 ' Q umo.rzeniu do.cho.dze
nia wymaga pisemnego. zatwierdzenia pro.kurato.ra.", 

39) art. 24518 skreśla się; 

40) w art. 251 do.daje się no.wy § 3 w brzmieniu: 
,,§ 3 ~ Postępo.wanie prawo.mo.cnie umo.rzo.ne w myśl § 2 

, mo.że być na no.Wo. Po.djęte jedynie w razie wykrycia no.
wych faktów lub do.wo.dów. " ; 

41) w art. 281 § 2 wyrazy ,;o.dczytanie , uzasadnienia" zastę

puje się wyrazami ,;przyto.czenie Po.Wo.dów " ; 
42) w art. 305 do.daje się nowy § 2 w brzmieniu: 

,,§ 2. Na Po.stano.wienie Q zwrocie akt celem uzupełnie
nia śledz..twa lub do.cho.dzenia o.skarżycielo.wi publiczne
mu i o.skarżonemu służy zażalenie."; 

43) do.tychczaso.wy § 2 art. 305 staje s ię § 3 tego.ż artykułu; 

44) wart. 322 do.tychczasową treść o.znacza się jako. § 1 i do.
'daje się no.wy § 2 w brzmieniu: 
,,§ 2. Ławnik młodszy wiekiem glo.suje przed starszym.", 

45) wart. 325 § l i § 2 skreśla się wyrazy "z uzasadnie
ni~m"; 

46) art. 326 o.trzymuje brzmienie: 
"Art 326. § 1. Sędz ia przegło.so.wany ma prawo. zazna
czyć swe o.d rębne zdanie przy po.dpisywaniu sentencji 
wyro.ku. 

§ 2. Uzasadnienie zdania o.drębnego. sędzi a przegło.

so.wany mo.żezło.żyć na piśmie do. czasu po.dpisania uza
sadnienia wyro.ku."; 

47) w art. 327 w pierwszym i drugim zdaniu przed wyrazem 
"wyro.ku" do.daje się wyraz "sentencji", 

48) po. art. 330 do. aje się nowy art. 3301 w brzmieniu: , \ 
"Art. 3301, Jeżeli sentencja wyroku nie zawiera ro.zstrzy
gnięcia co. do. dowo.dów rzeczowych, o.rzeka Q nich na 
posiedzeniu niejawnym sąd pierwszej instancji. Na po
stano.wienie to służy zażalenie.", 

49) art. 334 o.trzymuje brzmienie: 
"Art. 334. Po podpisaniu sentencji wyro.ku przewo.dniczą
cy o.głasza ją publicznie, a o.becni, z wyjątkiem sądu, 

wysłuchują jej stojąc."; 

50) art. 335 o.trzymuje brzmienie: 
"Art. 335. § 1. Po. o.głoszeniu sentencji przewo.dniczący 
przytacza ustnie najważniejsze p.owody wyroku, 
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§ 2; Po ogłoszeniu sentencji i przytoczeniu powodów 
wyroku przewodniczący poucza strony o prawie żądania 
uzasadnienia wyroku na piśmie oraz wskazuje termin 

, i tryb odwoła:nia się od ' wyroku. ", 
~1) po art. 336 dodaje się nowe artykuły 337 l 338 w brzmie

niu: 
"Art. 337. § l.W tenninie zawitym siedmiu dni od daty 
ogłoszenia sentencji wyroku, a w wypadkach określo

pych wart. , 212 i 348 od 'daty doręczenia odpisu sen
tencji wyroku - strona może złożyć wniosek o sporzą

dzenie na ,piśmie uzasadnienia wyro.ku. 
§ 2. Wniosek składa się na piśmie do sądu, który 

wydał wyrok. 
,§ 3. W razie złożenia wniosku po terminie wskaza

nym w § 1 lub przez osobę nie upoważnioną vrezes są
du odmawia przyjęcia i zawiadamia o tym skł,adaiącego 
wniosek. ' 
Art. 338. Użasadnieniewyroku należy sporządzić w cią~ 
gu siedmiu dni od daty złożenia wniosku i odpis wyro
ku z uzasadnieniem doręczyć stronie, ktMa złożył.a wnio
'sek, oraz jej obrońcy."; 

62) po art. 339 dodaje się nowy art. 340 w brzmieniu: 
"Art. 340. § 1. Uzasadnienie wyroku podpisują sędzio
wie, którzy wyrok wydali, nie wyłączając sędziego prze
głosowanego. 

§2. W sprawach rozpoznawanych z udziałem ławnl
ków uzasadnienie podpisuje tylko przewodniczący. W ra
zie złożenia zdania odrębnego wyrok z. uzasadnieniem 
podpisuje przewodniczący wraz z ławnikami. 

§ 3. W razie niemożności uzyskania: poc1pis.u sędzie .. 
gD przewodniczący lub jeden z członków składu sądzć\
cego czyni o tym wzmiankę na wyroku z uzasadnie
niem.", 

53) art. 348. otrzymuje, brzmienie: 
"Art. 348. Odpis sentencji wyroku zaocznego doręcza się' 
oskarżonemu z poucze'niem o prawie żądania uza.sadnie
nia wyroku na piśmie oraz ze wskazaniem terminu. i try
bu, wniesienia sprzeciwu i założenia rewizji:',. 

54) wart. 354 § 1 wyra7.y "bezpośrednio przełożońy" zastę
'puje się wyrazami "nadrzędny nad prokl;lIatorem prowa
dzącym lub nadzorującym śledztwo:·, 

55) wart. 354 skreśla się § 2; 
56) dotychczasowe §§ 3 I 4 ' art. 354 stają się U 2 l 3 tego~ 

artykułu; , 

57) wart. 358 dodaje się nowe zdanie w brzmieniu: "Qo za.
żaleń stosuje się odpowiednio przepisy art. 368 i, 376.", 

58) wart. 381 § 2 zdanie pierwsze skreśla się wyrazy od: 
"przed Sądem Najwyższym " do końca zdania; 

59) art. 382 otrzymuje brzmienie: 
'" "Art. 382. W postępowaniu rewizyjnym stosuje się ad

powiednio przepisy art. 264, 265, 267, 268, 210 - 285, 316, 
318- 334, 335 § I, 336, 340 § t i 3, 341 i 342 § 1 i 2, 
a nadto w postępowaniu rewizyjnym przed sądem woje.' 

, wódzkim, leżeli uzupełnia się przewód s·ądowy pierwszej 
instancji, stosuje si~ również przepisy art. 295, 297 - 304 
i 306 - 3.12:'; , 

60) 'Wart. 388 dodaje się nowy § 2 w brzmieniu: 
,,§ 2. Jeżeli zachodzą warunki przewidziane wart. 305 
§ 1, sąd. rewizyjny uchylając wyrok może przekazać 'akta 
oskarżycielowi publicznemu celem uzupełnienia śledztwa 
lub dochodzenia, Przepis art. 305 § 3 stosuje się odpo
wiednio.", 
dotychczasowy § 2 staje się § 3 tegoż artykułu; 
dotycbczaso~y § 3 ,staje się§ ' 4 ł otrzymuje brzmienie: 
.. § 4. Orzekając co do istoty sprawy Sąd Ni'\jwyższy nie 
może skazać oskarżonego unlewjnnionegoi a orzeczoną 

. karę może zaostrzyć jedynie w razie uchylenia lub, zmia
ny wyroku skutkiem założenia rew izji na ,niekorzyść 
oskaTżonego:'; . . , " ' C" 

61) w art. 389 §: 3 po wyrazie "Najwyższym" stawia się prze
cinek Ldodaje się wyrazy "chyba że chodzi o dowody 
z dokumentów."; 

62) w art. 391 dotychczasową treść oznacza się jako. § 1 i do
daje się nowy § 2 w brzmieniu: 
,,§ 2. Sąd rewizyjny . sporządza uzasadnienie w ciągu 

czternastu dni od daty ogłoszenia sentencji wyroku."; 
63) wart. 396 dodaje się nowy § 2 w brzmieniu: 

,,§ 2. Rewizję nadzwyczajną w stosunku do tego samego 
oskarżonego można w d.anej sprawie wnieść tylko raz na ' 
podstawie tych. samych zarzutów."; 

6'4) dotychczasowy§ 2 art. 396 staje się § 3 tegoż artykułu, 

65) wart. 396' dodaJe się nowy § 4 w brzmieniu: 
".§ 4. Sąd Najwyższy może zarząd7.ić wstrzymanie wy
konania orzeczenia, od którego założono rewiijęnad
zwyczajną·", 

66) po art. 396" dodaje się 'nowy łut ' 3961 W brzmieniu: 
"Art. 3961• § 1. Strona' lub inna osoha wymieniona w 
art, 464 § 1 może złożyć podanie o założenie rewizji nad
zwyczajnej do Ministra Sprawiedliwości lub do Prokura
tora Generalnego Polskiej ~ Rzeczypospolitej Ludowej. 

§ 2. Podani e można złożyć tylko raz i tylko do 
jednego z organów wymienionych w § 1. Je·że!i: w d'ane-j 
sprawie złożono kilka pcxlań, należy je przekazać do za
łatwienia temu z organów, do którego wpłynęło pierwsze 
z nich, a jeżeli wpłynęły one do obu o'rganów jedno
cześnie - temu z org,anów, kt0ry pierwszy wszczął po
stępowanie. 

y ' 

§ 3. PonownI'! podanie ó rewizję nadzwyczajQą zło

żone przez stronę lub inną oso.bę wymieniOną w a'rt. 464' 
§ l, której pod'anie o założenie rewizji nadzwyczajne} zo
stało przez którykolwiek _ z organóv'; wymienionych w § l 
załatwione odmownie, pozostawia się bez rozpoznania,", 

67) wart. 427 dodaje się' nawy § 3 w brzmieniu: 
,,§ 3. Przy wydaniu opinii sąd bierze w S'lczególności pod 
rozwagę, czy szkoda w_ynądz.ona ~rzeslępstwem Państwu 

lub jednostce gospodarki uspołecznionej została już przez 
skazanego pokryta,"; 

68) w art. 435 § 1 wyrazy ,,50 zł" zas tępuje się wyrazami 
,,200 z'ł"; 

69) w art. 439 § 1 po wyrazach "w toku śledztwa" dodaje się: 
wyrazy "lub dochodzenia"; 

70) wart. 448 dodaje się. nowe punkty g), oraz j) wbrzmie
niu: 
"gl koszty utrzymania nieletuiego w schroniśku dla ' nie-

letnich, . 
j) koszty wykonania orzeczeń w sprawachnieletnich 

łąC!:nie z kosztami utrzymania nieletniego w zakłer
dzie wychowawc7.ym i poprawczym."; 

71) art. 449 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 449. Na otzectenie w przedmiocie k;sztów postę
powania służy' zaż'alenie osobom. których praWił zostały 

naruszone, oraz oskarżycielowi publicznemu.", ! 

72) wart. 451 dod'aje si'ę now;y pkt c) w brzmieniu: 
"cf za koszty utrzymania nieletniego w sdrrollisku, za

kładzie wychowa\~czym i zakładzie poprawczym.", 
73) wart. 476 § 1 po wyrazie "śledztwo" dOdaje się; wyrazy 

"lub dochodzenie" i 
14) w art. 477 § L otrzymuj,e brzmien ie: '" 

,,§ t. Sędzia dla nieletoich w toku post:;powanićJ pr,zygo
towawczego może 7.lecić dokonanie określonych czynno
ści śledC2.ych lub dochodzeniow 'ych Milicji Obywatelskiej, 

" 
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kuratorom nieletnich i wychowawcom schroniska. Zabez., 
pieczenie śladó'(V' i dowodów przestępstwa oraz ujawnie
nie i uJ~cie podejrzanego p.rzeprowadza Milicja Obywa
telska lub działające na podstawie szczególnego' upowa .. 

/ żnienia ustawy inne organy administracji państwowej,", 
75) wart. 493 § 1 wyrazy "w toku śledztwa"zastępuj'e sica 

w razami ."w toku postępowania przygo.towawczego", 
76) w art. 495 skreśla się wyrazy "oraz kosztami wykonania 

orlZ6Czenia" ; 
77) w d.rt. 530 § 2- lit. a) po wyrazie "od!ilis" dodaje się wy

r~!l'Y ,,~se;ntencji, a w miarę możności i uza.sadnienia"~ 

Art. 2. W u/stawie z dnia 20 lipca Uł50 r. o zmiaD.ie prze
pi{;~w !postęPO'wania karnego (Dz. U. z 1950 r. Nr 38,po1.. 348, 
z 1'954 T. Nr 34, poz. 1'42, z 1955, r. Nr ·46, poz. 309) wprowa
dza si~ następujące zmiany: 

1) ar '. 3· otrzymuje brzmienie: 
,·;1rt. 3. § 1. Prezes sądu woj:ew6dzkiego może zarządzić 
rOilpoznanie spr.awy o przestępstwo zagrożone karą śmi"€r- / 
ci w skł-adzie dw<óchsęd7iów 1 tuecn ław.ników, jeżeli 

.u1na to za w:skazane ze względu na charakter sprawy. 
Wij. tym przypadku uzasadnienie wyroku podpisuje s~ 
w pełnym składzie."; , / 
d9tychczasowe brzmienie art. 3, staje się :§ 2 tegoli: aTt y-

1c lu; 
2) do y'chczasowy art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art.4.W >sprawach rozpoznanych 'przez są:dpowiato,.. 
Wf w trybi.e uproszczonym prezes :sądu wojewódzkiego 
lCJ oże zarządzić rozpoznanie rew,izji przez jednego sę

d1!iego."; 
3) llą 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. § 1. Sąd powiatowy rozpoznaje w zakresie swo
jej właściwości w trybie uproszczonym sprawy o p.rze
st ' pstwa, za które ustawa przewidu~ karę pozbawienia 
wolności do dwóch lat lub grzywnę albo obie te kary 
łącznie, niezależnie od kar dodatkowych i środków za
b~zpieczających. 

§ 2. Sądy powiatowe rozpoznają nadto w tym trybie 
s~rawy o przestępstwa wymienione: 
a) wart. 129, 130, 131 i 133 § 1 kodeksu karnego; 
b) wart. 160, 257, 262 § 1 i § 2 oraz wart. 264 kodeksu 
~ karnego, jeżeli szkoda wyrządzona lub zamierzona nie 

przekracza 5.000 zł; 

e) wart. 1 § 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o wzmo
r żeniu ochrony własności społecznej (Dz. U. Nr 11, 
poz. 68), o ile przedmio.tem .zagarnięcia ' jest drzewo 
'l lasu stanowiącego mienie społeczne, a szkoda wy
rząd'zona lub zamierzona nie przekracza 5.000 zł; 

d wart. ' 8i Hl 1'fstawyz d'nia 13 lipca 1951 I. ozw.al
czanlu spekulacjj i ochronie interesów nabywców oraz 
pwdu.centów rolnych w ' o,orocie handlowym {Dz. U. 
Nr 39, poz. '17l). 

'§ 3. Tryh 'UCprosz'czQny 'słosuje się, choćby ze wzglę
du na puwrótdo prz~stępslwa .albo ze względu na %a,gto
sowanie przepisll art. 291 kodeksu karnego groz1ła llrLe
słępcy kara w.yższ-a niżprzewidzianll w § 1 lub w prze-
piSdOft wymienionych w ,§ 2. , 

,§ 4. Sp0Sród 'S.pra:\.v o przestępstwa określone w "§ 1 
llIe:pod1egają .l'Ozpoznaniu w trybie uproszczonym :spra
ł '() 'przestępstwa wymie.nione w kode,ksie karnym w 
art. 151 § 2, 164 § l, 215 '§ 2, 216 § 2, 217 § 2, 243 §t2' i wart. 255, jeżeli zniesławieID"€ popełniono ' w dru-
k lub na zebraniu publicznym.", , 

t) a t. 6 otrzymuj'e brzmienie: • 
,, ' rt. 6. Sąd ,powiatowy rozpoznaje sprawy w trybie 
'li roszczonym w sl)Jadzie jednego sędziegq. Prezes sądu , 

.: 
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może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzIe jednego 
flędziego i dwóch ławników, \ jeżeli .ze względu na jej 
okoliczności uzna to z·a wskazane, Ań, ,3 § 2 nie ma za
,gtosowania. "; 

5) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 7. § 1. W sprawach rozpoznawanych w trybie 
uproszczonym oskarżycielami publicznymi mogą być: 

1) dyrekcje okręgowe Polskich Kolei Państwowych, przed
siębiorstw.aPaństwowej Komunikacji Samochopowej oraz 
miejskieprzedsiębiorstwa komunikacyjne wspraw.ach 
o przestępstwa z art. 265 kodeksu karnego, popełnione na 
sz.kodę tych przedsiębiorstw) 

2) organy służby zdrowia w sprawach opr.zestępstwa z art. 
31,32, 33 i 35 ust. 2 i 4 rozporządzenia z dnia 22 marca 
1928 r. <il dozorze nad artykuła.miżywności i przedmi~ 
tarni użytku (Dz. U. Nr 36, poz. 343)., 

3) zarządy lasów państwowych, . reJony lasów państwowych, 
nadłeśnIctwllpaństwowe . i patki .narodowe w sprawach 
o pr.zestępstwaz art. 3 §ł 1 1 2 dekretu z dnia 23 gm
dnia 1954 r. o !Zmianie niekt6rychprzepis6w <il ochronie 
własności społecznej {Dz. U.Nr 51, poz. 283); 

4) organy Państwowej Insp.ekcji Handlowej wspr.awacli 
() ujawnione przez nie w ,czasie przeprowadzania inspek
cji przestępstwa .z art. 8, 10, 121 t3 § 1 ustawy z dnia: 
13 lipca 1951 r.o zwalczaniu spekulacji ł ochronie inte
resów nabywców oraz producentów rolnych w obrocie 
handlowym (Dz. U. Nr 39, poz. 111~. 

§ 2.. Przepis § 1 nie ma-zasto.sowania, Jeżeli pIoku'" 
rator sam działa. -

§ 3. Organy uprawnione do działania w charakterze 
oskarżyciela publicznego są równiez .uprawnione do pro
wadzenia 'dochodzeń;", 

6) art. 8 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 8. W sprawach rozpoznawanych w ,trybie uprosz
czonym: 
a) nie jest konieczne zawiadomienie prokuratora o uja

wnionych przestępstwach oraz wydanie postanowienia 
o prz_edstawieniu zarzutów i o zamknięciu dócho
dzeilia; 

b) w sprawach o przestęps,twa ścigane z urzędu akt 
oskarżenia sporządza Milicja Obywatelska lub oskar
życiel publiczny wymieniony wart. 7 § l, przy czym 
uzasadnienie aktu oskarżenia nie jest konieczne; 

c) akt oskarżenia może ogr,aniczyć się do oznaczenia oso
by oskarżonego .i zarzucanego mu czynu'; 

d) akt oskarżenta sporządzony prz~ Milicję Obywatel- " 
ską zatwierdza i wnosi · do sądu ;,prokurator; 

e) art. 250 kodeksu postępowanlakamego nie ma zasto- -
sowania, a termin wskazany wart. 256 kodeksu po
stępowania karnego ' · liczy :się od dnia doręczenia 
wezwania na rozprawę."4 

'7) po artyku1e8 dodaje się nowe artykuły 9 i 10 
w brzmieniu: 
"Art. 9. W sprawach rozpoznaw.anych w trybie up.rosz
czonym udział -w rozprawie głównej lub posiedzeniu ńie
jawnym może w.ziąć w charakterze oskarzyciela publicz
nego aplika'nt delegowany w tYlu celu prz:ez prokuratora 
powiatowego. 
Art. 10. Trybu uproszczonego, nie stosuje się względem 
podejrzanego, który pozostaje w tymczasowym areszcie,", 

8J wart. 15.§ 2 otrzymuje brzf{l.ieIl-ie:. 
",§ 2 . . Oskarżonemu, który nie był obecny na rozprawie, 
jeżeli równiez jego obrońca nie był na niej obecny, do
ręcza się odpis sentencji wyroku z pouczeniem oprawił 

;I 
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żądania uzasadnienia wyroku na plsmIe oraz ze wska
zaniem terminu i trybu odwolania się od wyroku, przy 
czym termin żądania sporządzenia uzasadnienia wyroku 
na' piśmie liczy się od daty doręczenia odpisu sentencji 
wyroku."; 

9) wart. 17 § l lit. d) skreśl a się . 

Art. 3, § 1. Organy ' kontroli i rewIzJI finansowe j Mi
nistra ' Finansów (Główny Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny 
w Ministerstwie Finansów oj'az inspektoraty kontrolno-rewi
zyj ne przJ prezydiach woj ewódzkich rad narodowych oraz 
rad narodowych m iast wyłączonych z województw) ' mogą 
prowadzić dochodzenie (art. 245 8 § l i § 2 kodeksu postę
pow ania karnego) w sprawach o przestępstwa określone 

w ustawie karnej dewizowej oraz o przestępstwa popełnione 
n a szkodę Państwa lub jednostek gospodarki uspołecznio

nej, ujaw nione w zakresie działania tych organów. 

§ 2. Do dochodzenla stosuje się odpowiednio przepisy 
k odeksu pos tępowania karnego. Orga nom kont~oli i rew izji 
finansowej służą w zakresie do.chodzenia uprawnien ia proce
sowe Milicji Obywatelskiej. Prowadzący śledztwo może zle
cić organom kontroli i rewizji finansowej dokonanie określo

' nych czynnoś ci śledczych (art. / 241 kodeksu postępowania 
karnego) . 

§ 3. Organ kontroli i rewizji finansowej może dokonać 
tymczasowego zajęcia u podej rzanego mienia ruchomego dla 
zabezpieczenia grożących grzywien i innych świadczeń pie
niężnych, j eżeli zachodzi niebezpieczeń stwo usuni ęcia tego 
mienia. Tymczasowe zajęcie upada, jeżeli w terminie 14 dni 
od dnia jego dokonania nie zostanie ono utrzymane w mocy 
przez prokuratora. . 

Art. 4. - W dekrecie z dnia 13 czerwca 1946 r. o prze
stępstwach szczególnie niebezpiecznych w okres ie odbudowy 
Państwa (Dz. U. z 1946 r. Nr 30, poz. 192, z 1947 r. Nr 65, 

poz. 390, z 1949 r. Nr 32, poz; 238, Nr 45, poz. 334, z 1955 r. 
Nr 46, poz. 310) skreśla się art. 55. 

"\. 

Art. 5. Przepisów art. 396 § 2 i 3-96 1 kodeksu postępo-
wania karnego n ie stósuje się do rewizji nadzwyczajnych 
za~ożonyćh p:zed dni~m . . wejśc i ~ . ,:" życie nin~ej~zej ustaw~ 
anj do po dan o załozeme rewIzJI nadzwyczajnej złożonycll 
przed tym dniem do jed nego z organów uprawnionych do 
wniesienia rewizj i nadzwyczajnej. 

Art. 6. Przepis art. 400 §2 kodeksu postępowaIli a kar, 
nego stosuje się odpowiedn io do składu Sądu Najwyższego, 

-który rozpoznaje rewizję napzwyczajną założoną od orzecze
nia Najwyzszego Sądu Wojskowego w sprawach prżeka
zanych do właściwos ci sądów powszechnych ustawą z dnia 

', 5 kwietnia 1955 r. o przekazaniu sądom powszechnym do
tychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach 
karnych osób cywilnych, funkcjonariuszów organów bezpie
czeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej ' i Służby Wię
ziennej (Dz. U. Nr 15, poz. 83). 

Art. 7. W _sprawach o przestępstwa, w których na pod- 
stawie przepisów niniejszej ustawy nastąpiła zmiana właści. 

. wości sądów, orzeka sąd według dotychczasowej właściwoś.' 
ci, jeżeli ' ak t oskarżenia został wniesiony przed dn iem wej
ścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 8. Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości do ogło
szenia w DzienniKU Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego z uwzględ
nieniem zmian wynikających z p rzepisów ogłoszonych ' przed 
dniem wydania jednolitego t-ekstu. 

Art. 9. Ustawa Wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszen i a. 

Przewodniczący Rady Państwa : A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: J. HOlodecki 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do AdminIstracji Wydawnictw Urzędu Rady Minis trów 
(Warszawa, uL Krakowskie Przedmiescie 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru . 

• Opłata za prenumeratę Dziennika ' Ustaw wynosi : rocznie 75 zł, półrocznie 45 zł. 
Opłata za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi rocznie 45 zl, . półrocznie. 27 zt 

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od 1.I) lub na okres półroczny (od 1.1 i od lVII). Oplata powinna być uisz-· 
czona co na jmniej na miesiąc prżed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze - do dnia 30 listopada, za 
II półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentpw, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów do
konana zosta nie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachun k u gospodarczym 1 inni ahonencl powinni dokon ać wpłat za prenumeratę 
na konlo Narodowego Banku Połskiego, VIII Oddział Miejski. Warszawa. nr 1532-91-5, cz. 3. dz. 5. rozdz. 19. Rachunków za pre
numeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokł adną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer dor1ęczającego 
urzędu pocztowego (jak Warszawa 10. Poznań 3 Itp.), powiat, ul icę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych 

• . . egzemplarzy Oz iennika Ustaw. 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać. możlla w Administracji Wyda~?ictw. Urz~du Rady Minisl~ów. Warsza wa, 
Krakow skie Przedmieście 50, w punktach sprzedazy w WarszawIe: "Dom KSIążkI, KSlęqarma Prawno-ekonomIczna, ul. Nowy 
Swiat 1. kiosk "Domu Książki", w qmachu sądów, al. Gen. Swier czewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, 
Katowica ch. Koszalinie. ' ŁodzI. Opolu, Rzeszowie Wrocławiu t Zielonej Górze oraz w Kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, 
Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie,. Gdańsku, Gdyni,. Gliwicach" G nieźn:e, Jeleniej ~órze. Kal.is~u. , Kielcac;h, Krak~wie , Lu~lin~~, 
Nowym Sączu, Olsztyn'ie, OstrowIe Wlkp" PoznanIU, Przemysłu, RaCiborzu, RadomIU. SZCZeCJllle, TarnOWIe, Torumu i ZamoścIU. 

Redakcja', Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne. Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Arlm i ni~lraĆ'.la: Administraci a Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50. 

T/oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Dru ka rni A kcvdensowej w Warszawie, ul. Tamka 3. 

Zam. Hl Cena 1,60 zł . 
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