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2) skreśla się us·t. 5; 

3) dotychczasowy l\sL 6 otrzymuje numerację 5, a zawa rte 
w nim wyri' zy "art. 3 dekretu z dnia 23 grudnia 1954 r. 
o zmianie niektóry ch przepi sów o o·chronie własności 

6polecznej (Dz. U. Nr 57, poz. 2(3)" zast",puje si~ wyraza-

mi "przeplsow ustawy o odpowi edzia 'l ności karn ej za 
przestępstwa przeciw własności społecznej." 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A . ZawadzKi 
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USTAWA 

z d;nia 18 czerwca 1959 r. 

L!. W 

o zmianie przepisów postępowania karnego. 

się r1astęipujące 
kode·ksie postępowania karnego wprowadza 
zmiany.: 

1) art. 51 § 2 'lit: c) otrzymuje brzmienie: 
"c) obej mowanie iodst~powanie. na rozprawie od oska r

żenia w myśl art. 65,"; 

2) w art. 51 § 2 d otychczasową lit. c) owacza się jako lite
rę d). a dotychczasową lit. d) jako lit. ej; 

3) wart. 58 dotychcza.sową tre~ć oznacza się jako § 1 i do 
daje się nowy § 2 w brzmieniu: 

'i'§ 2 W sprawach, w których j ako pokrzywdzony wy
stępuje Skarb Panstwalub jednostka gospodarki 
u spoleczn ~onej, prawa pokrzywdzonego przysługują 
również organom inspekcji l kontroli państwowej, 

które ujawniły przestępstwo lub 6powooowcdy 
wszczęcie postępowan ia karnego. " ! 

4) wart. 105 wyrazy: "do 750 złotych" zastę,puje się wy
raz·ami: "od 100 do 2000 złotych " ; 

5) wart. 106 wyrazy: "do 1500 złotych" zastępuje się wy
razami: "od 100 do. 3000 złotych"; 

6) J, art. 152- dodaje się nowe §§ 3 i 4 w brzmieniu: 
,,§ 3. Tymczasowe aresztowanie sto,suje się w razie wy

dania w pierwszej instancji wyroku skazu j ącef/o 

na karę pozb3wienia wolności powyżej 2 lat. 

§ 4. Sąd może w wypildku określonym w § 3 odstąpić 
od stos'owa'nia tymczasowego aresztowania jedynie 
WÓWCZaJ5, gdy ze względu na szczególne okolicz
ności sprawy zastosowanie tymczasowego areszto
wania uzna za niewskazane."; 

7) w art. 235 dotychczasową treść o·znacza się jako § l i do
daje się nowy § 2 w brzmieniu : 
,, § 2. Prokurator może powierzyć prowadzenie śledztwa 

także Milicji Obywatelskiej, jednakże w tym wy
padku czynności przewidziane wart. 236 § 1, 237, 
238, 244, 2451, 2452 § l dokonywa prokurator albo 
na jego zlecenie referendarz śledczy lub asesor pro
kuratllry."; 

8) wart. 237 dodaje się nowe §§ 4 i 5 w brzmieniu: 
" § 4. W przypadkach n ie cierpiących zwłoki, w szcze

gólno'ści gdy zwłoka mogłaby spowodować zatar
cie śladów przestępstwa, a zachodzą wi'lfllnki nie
zbędne do s,porządzenia po-stanowien ia o przedsta
wieniu zarzutów określonej osobie, Milicja Oby 
waleiska może w toku śledztwa prowadzonego w 
myśl art. 235 § 2 przesłu chać tę osobę w charak
ten e podejrzanego, jeszcze przed wydaniem posta
nowienia o przedstawieniu zarzutów. 

§ 5. W wypadku przewidzianym w § 4 prokuralo-r naj 
dalej w ciąg~ dni trzech od daty prze'iluchania 
podejrzanego przez l\1ilicję Oby ',v il t elską wy uaje 
postanowienie w przedmioci2 pr zeds tawienia za 
rzutów."; 

9Jw art. 244 § 3 otrzymuje brzmienie: 

10) 

,,§ 3. Jeżeli n ie zajdzie potrze ba uzupelnienia śled z lwa , 
prowfldzący je wyda je post:l!lowi e l1!l' o zamkn; !;c iu 
śledztwa i ogłasza to p05tilllOwiE'Tlie lub dOf(~ cza 
jeqo odpis podejrza nemu, po czym oporządza akt 
oskarŻ. enla." ; 

art. 245~ otrzymuje brzm ien ie: 
"Art. 245~. § l . Slec:ztwo umorzone 111 o;: e b:/ć na nowo 

po c1 jęte , j e śli nie będz i e s i ę toczyć prze
ciwko osobie, której w poprzecbim po
si·ępowaniu p r zecl~tawiono zarzuty. 

§ 2. Pro\-'Jadzący śled z two lub f\kli cj a Oby
watelska może dokonać o·dpo wi ednich 
czynnos ci śl edczych, jOel i dla wydan ;a 
postanowi eni a o podj ęc i el ś i edzlwa za 
chodzi potrze ba spra \Vd zen ia okolicz
nośc i faktycznych. 

§ 3. Postanow ien ie o podjęciu na no,\'o śl e':! z
twa wyclćlje prokl1ri'to r, któ ry popf7ed

11) po art. 2453 

n [o ś:2dztwo prowadzi! lub n adzorował." , 

dodć;je się nowy art. 24.'i'la W brzmieniu: 

§ l . W stosu nku do osoby, której prze.ds ta-
wiono za rzuty w toku śl,'dz !wa prav"o
mocn ie umorzo nego, nast ą pić może tyl
ko wzno wie nie ś ledztw a . 'v\'znowi enie ' 
umorzonego śledztwa m oże n a stąpić tyl
ko w razie ujawn ien ia nowy ch istotny ch 
okoliczności, nie znanych w poprze<.ln im 
po-stępowaniu. Łą:ll1 y czas pozba wie n ia 
podejrzanego woln o śc i l1 ;e może jed
n ak przekraczać okresÓw wskazanych 
wart. 158. 

§ 2. Przepis art. 2453 § 2 stosuje się odpo
wiednio. 

§ 3, Po-stanowieni e o wznowieniu ś.l e rlzlw~ 
wydaje proku rato r nad rzę dny ead pro
kuratorem prowadzącym lub nadzorUją
cym ś.ledztwo."; 

12) w art. 245 11 dodaje si ę nowy § 3 w brZl1ljeniu : 
,,§ 3. Jeże li dochodzenie n ie mogło by ć lIkOl'lCZone w ci ą 

gu trzech miesięcy, n al eży w t.ej spraw' je wszcząć 
śledztwo." ; 

13) po art. 245 1i dGdaje się no wy art. 245 1' w br7.l11ien ill: 
"Art. 24518

. W ci~gll sz('śc i u m i esięcy od. uprawoJlw cni e
n ia się postanowienia o um o rzeniu śled z twa 
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lub dochodzenia, w stosunku do osoby, któ
rej przedstawiono zarzuty, Prokuralo'r Gene
ralny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mo
:i:e takie postanowienie uchylić, jeżeli stwier
dzi. że Ulllorzenie postępowania było bezza
sadne." ; 

14) po art. 388 dOL"aje się nowy art. 388' w brzm ieniu : 
"Art. 388'. § 1. W razie oczywistej beZZilsadności rewi

zji, sąd rewizyjny wymierza opłatę są

dową co najmn iej pod wć>jną nie więcej 
jedn ak jak pięciokrotną w stosunku do 
należnej za pierwszą instancj(:, 

§ 2. Przepis § 1 nie .stosuję się do oska rży
ciela publicznego."; 

15) IV art. 396' dodaje się nowy § 4 w brzmieniu: 
,,§ 4. Do podania o założenie rewizji nadzwyczajnej stro

na lub inna osoba wymie.niona wart. 464 § l za
łącza . dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczał

towanej opIaty w wysokości 300 złotych . "; 

16) art. 420 otrzymuje brzmienie: 
"Ar t. 420. § 1. Na prośbę skazanego sąd, który wydał 

wyrok w pierwszej instancji, może od
roczyć na czas do sześciu miesięcy, a ko
bie,tom brzemiennym na c:zas do jednego 
roku, wykonanie kary pozbawienia wo,l
ności, jeżeli natychmiiłstowe wykonanie 
kary pociągnęłoby dla skazanego lub je
go rodziny sku tki zbyt CIężkie. 

§ 2. O odroczeniu wy'konania kary są.d orze
ka na po.siedzeniu niejawnym w skła

dzie jednego sądziego po wysłuchaniu 

wniosku prokuratora. 
§ 3. Odroczenie może być odwołane przez 

tenże sąd lub na wniosek prokuratora 
przez sąd wyższej iustancj i, jeżeli usta
ną przyczyny, dla których odroczenia 
udzielono, lub jeżeli skazany nie ' korzy
s ta z od roczenia w celu powolanym 
w jego prośbie." 

Art. 2. 'vV ustawie z dnia 20 lipca J 950 r. o zmianie prze
pisów postępown.,nia karnego (Dz. U. z 1950 1'. Nr 38, poz. 348, 
z 1954 r. Nr 34, poz. 142, z 1955 r. Nr 46, P(}Z. 3Q9, z 1958 r. 
Nr 18, poz. 76) art. 5 § 2 pkt c) otrzymuje brzmienie: 

"c) wart. l ustawy z dnia 18 czerwca 1959 r . o odpo
wiechiaJności karnej za przestępstwa przeciw włas
ności społecznej (Dz. U. Nr 36, poz. 228), o ile szkoda 
wyrządzona lub zamierzona nie przekracza 5.000 zł." 
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Art. 3. § J. 'vV razie wyrządzenia czynem prze.st~pnym 
szkody w mieniu społecznym Milicja Obywatelska może w to-, 
ku śledztwa 'lub dochodzenia dokonać u podejrz.anego tym
czasowego zajęcia mienia ruchomego dla zabezpieczenia 
roszczeń o naprawienie szkody, grożącej mu kary grzywny 
lub przepadku majątku, jeżeH zachodzi niebezpieczeństwo 
usunięcia tego .mienia. Tymcz"lsowemu zaj ęc i u nie podlegają 
przedmioty wymienione wart. 577 k.p .c. 

§ 2. W wypadkach nie cierpiących zwloki Milicja Oby
watelska może dokonać także tymcza,sowego zajęcia mienia 
ruchomego u osoby, podejrzanej o popełnienie czynu okreś
lonego w § 1, jeszcże przed wydaniem postanowienia o przed
stawieniu zarzutów. 

§ 3. Tymczasowe zajęcie następuje przez wciągnięcie za
jętych ruchomości do protokołu i sporządzenie opisu, a w ra
zie potrzeby także przez opiecz ętowanie ruchomości. Tym
cza,sowe zajęcie jest dokonane z chwilą podpisania protokołu 
przez organ Milicji Obywatelskiej. Zajęte kosztowności i pie
niądze mogą być odebrane i zdeponowane. 

§ 4. Organ Milicji Obywatelskie j doręcza odpis proto
kołu zajęcia osobie, u której przeprawach.a rewizję, a w razie 
oddania zajętej ruchomości pod dozór osoby trzeciej, także 
tej osobie. 

§ 5. Tymczasowe zajęcie upada, jeżeli w terminie 14 dni 
od daty jegO' dokonania nie zostanie utrzymane w mocy po
stanowieniem prokuratora. 

Art. 4. Minister Sprawiedliwości i Mini.ster Zdrowi,a 
określą w drod ze rozporządzenia zasady i tryb usprawiedli
wiania niesta.\\'lennictwa oskarżonych, świadków innych 
uczestników procesu z powodu choroby. 

Art. 5. Minister Sprawiedliwośc i w porozumieniu z właś
ciwymi ministrami określi w drodze rozporządzenia sposób 
wykonania orzeczeń, o których mowa wart. 62 kodeksu 
karnego. 

Art. 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Mi
nistrem Łączności określi w drodze rozporządzenia zasady 
i tryb doręczania pism sądowych przez pocztę w sprawach 
karnych i cywilnych. ~ 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 
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Optclta za prellunieJ atę Dziennika Ustaw wyJJOsi rocznie 75,- zl, półrocznie 45,- zl. 
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egl.emplarzy Dzi!'n nika Ustaw. 
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Administracja: Administracjll Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowsk ie PrzEdmieście 50 
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