
. \ 
, 

/ 

t>Ziennik Ustaw NI' 13 ~ 150 
----~~--------------------------------------------------~---------------

, ') -, 

" 

'l) ;,) 

- 'Q) 

orzeczone kar,y wic}zienia i ' aresz,tu wykonuje się jako 
karę pozbawienia wolnośCi przewidziarrą w kodeksie 
karnym; jeżeli żołnierza - sko'żario na karę aresztu, o któ
rej mowa wart. 38 '1(odeksu karneg'o Wojska "-Polskie
go Ż t944 'r., wykonuje się ją jako karę aresztu wojsko
wego, określoną wart. 293 Kodeksu karnego; 
kara -aresztu domowego podlega wykonaniu; 
do osób, którym wykonanie·'kary warunkowo zawieszo
no, stosuje się odpowiednio art. 75-79 Kodeksu kar-
~~go; , 
do osób . warunkowo zwolnionych _ na pódstawie ustawy 
z dria 29 maja 1957 r. o ' warunkowym zwolnieniu osób 
.odbywających karę - pozbawienia wolności (Dz. ' tJ~ 
z 961 r, Nr 58, poz. 321), ja\' również do osób odby
wających kary pozbawienia - ,wolności; stosuje się odpo
wiednio przepisy Kodeksu karnego o warunkowym 
prz,e'dterminowym zwolńieniu; , 

II) ' stosuje 'się przep'lsy Kodeksu karnego' o przedawnien.iu: . -, / 

§ 2._ W sprawach zakończonych prawomocnym wyro
llem stosuje si~ptzepisy ' Kodeksu karnego o zatarciu ska-
hnia. / 

• '§ ,3. Do osób określonych wart. 60 Kodeksu karnego ' 
'przepis art. ~ § 1 Kodeksu karnego niema zastosowania do 

, ' k.odków przewidzianych w rozdziale VlII Kodeksu karńego. 

-. ' 

I § , 4. W sprawach określonych w § 1-3, jeżeiii' postępo
wanie nie ' jest uregulowane innymi przepisami, olzeka ' na " 
,posied,zeniu sąd właściwy do wykonania kary; ' na pe,sta- .' ~, 
nowienie przysługuje ' ulżalenie. ' 

Art: XV. § 1,,"'W trybie oskarżenia prywatnego ! ~a " 
wniosek są ścigane przestępst~a;cQ d~o któryGh takiego 
oskarżenia lub wnios,ktt wymaga Kodeks kamy albo' co d'p' . 
lqórycn , ustawyszczeg6łne zawierają lub zawierały p'rzepis~ 
o takim trybie ścigania., , .. ' 
, § 2. Sprawa, wszczęta przed dniem ' wejŚCia w życie 'nk , 

I niejszej ustawy przez właści.wego według.' do.tychczasówycli ' 
przepisóyv oskarżyciela, ' toczy, si' do końca w tym samym. '-
trybie. , I, ,\ :,,;'" 

Art. , XVI. Rada Ministrów może w drodze uchwały ,- _"" 
szt:zegółowo ok!:eślić zakres wiadomości, dokumentów " lub '.'
innych przedmiot6\V' jako, stanowiących tajemnicę państWo.- ' 
~ ' ,', I', 

Art. xvn. Jeżeli I<;odeks karny lup niniejsza ' ustawa r 
p~ewidują wydanie p~zepisów slczEw6lnych lub wykonafw- ' , ,t, 
czy~h, s~osuje się do chwili wydania' tych ,przepisów prz~;" 
pisy dotychczasower · chybaże pozostają one w ~przeczn.ośd , 
'z pnepisami Kodeksu ' karnego lub .niniejszej uŚtawy.' \ 

Art. xvnt. Ustaw-a wchod~i wżycie z dniem 1 sty~'z'; 
nia ,1970 r, ' , ,' 

Przewodniczący Rady_ Państw~: M. \ Spychalski, 
Sekretarz Rady Państwa: J. ' łforodeclti 
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USTAWA' '''' 
/, 

z dnia 1'9 kwietn.ioa 1969 r. 

Kodeks postępowania karnego. 

DZIAŁ I 

Przepisy wstępne. , 

" .. 
'Art 1. Postępowanie karne w sprawach należącyC11 do 

właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego 
kodeksu., 

,-j 

Art. 2._ § L, Przepisy nmlejSzego kodeksu mają na cęlu 
taki~ ukształtowanie ppstępowania kamego, aby: 

l) sprawca przestępstwa został wykryty i p.ociągnięty do 
odpowiedzialności -karnej, a osoba nieWInna nie ponio
sła tej o<;lpowiedzialnośd, 

. 2) pod~tawę -Wszelkich rozstrzygnięć sta~owiły ustaleni~a 
fa~tyczne :odpowiadające prawdzie, 

_ 8) przez traf.ne zastosowanie środków przewidzianych w 
, prawie karnym oraz' ujawnienie okoliczno.ści sprzyjają

cych popełnieniu pr,zestę'pstwa .osiągnięte zostały zada
nia postępowania karnego !)lie :~ylkow zwalczaniu' prze-

( stępstw, lecz również w zapobieganiu im Maz w umac
nianiu poszanowani.a prawa' i ' iasad _ \Yspół~ycia społecz
iJlego. , 

§ 2. Postępowanie karne odbywa się zud:tiałem , czyn
bika społecznego. ' 

, Art. 3. § , 1. Organy , prowadzące , postępowanie karne są 
obowią~ne , badać oraz' uwzględniać okolic21110ści przema
wiające Zarówno na korż.yść, jak i na niekorzyść oskarżo-
mego. ' . , -, 

§ 2. Osk'ationego nie uważa się za winnego, d()póki nie 
f liostanie mu '1,ldowodniona wipa w trybie przewidzianym w 
lliiniej~ym kodeksie. 

.. " 

/ § 3. Nie dających się usunąć wątpliwości ~i~ , wolno ' 
, rO'Zstrzygać na nieko.rzyść o~karżonego; 

, Art. 4. § 1. Sędziowie oizekaj~ ną podstawie swegó ' 
prźekona-nia wysnutego z ' przeprowadzenych' c dowodów • 
i opartego na ich swobodnej ocenie; z uwzglęgnieniem. wska-
zań wiedzy oraz doświadczenia życiowego. 'c 

§ 2. Prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące pra-
wo albo stosunek prawny są jednak wiążące. ' , 

Art.~. §, l.Óska:rży~1el publiczmy ma obowiązek ws~~zą~ ,~ 
' postępowanie o przestępstwo ścigane z urzędu; ten sam obo;-
wiązek dotyczy organów MilicJi Oby~atelskiej. - ; , ' 

§ 2. Oskarżyciel powinien wyjednać zezwol~nie na ści
ganie. określonej osoby, jeżeli 7;ezworenia takiego wymaga : , . 
szczególny przepis ustawy. -

, .. ," 
§ 3. W sprawach o przestępstwa ŚCigane na wmosek " 

wszczyna się póstępowanie ' w razie , złożeni·a wniosku; postę-
powanie toczy się w6wczas z urzędu. ' 

§, 4. W , tazie złożenia wniosku o ściganie niektórych', 
tylko sprawc6wprzestępstwa oskarżyciel publiczny jest o,bo- ' , 
wiązany , róWnież dó ' ściga,nia' współsprawców, podżegac'zy, ' 
pomocników oraz innych osób, których przestępstwo. P9~o
staje w ' ścisłym związku z przestępstwem spra;wcy wskaZil
neg'o we wniosku, o czym należy uprzedzić osobę zgła,sźającą 
wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby 
zgłaS2:ającej wniosek. 

Art. 6. Sąd wszczyna postępowanie na żą~ani~_ upraw~ 
nioneg() oskarżyciela. - i 

Art. 7. § 1. Milicja Obywatelsk-a w zakresie postępo
wania k~lfnego wykonuje polecenY.' sądu i prokuratora oraZ , ' 
prowadzi, pod nadzorem prokuratora postępowanie przygo-
towawcze. ,,' ' 

, I 

" 
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§. 2. WszYstk.ie instytucje państwewe .i społeczne są 
obowiążane w zakresie swego działania doud.zieJania ~ po
mocy organom prowadzącym postęp~wanie . · karne. 

Art. 6. § 1. W postępowaniu n~leiy ustalić . tożsamość 
oskarżonego, jego wieok, stosunk'i rodzirlne i majątkowe, wy
ksżtałcenie, zawód i zatrudnienie oraz zebrać dane o karał
'nośd, a w mian:: potrzeby dane co d0 właściwości charak
teru oskarżonego, jego warunków os'Obistych oraz sposobu 
życia. , 

. § 2 . . Co do oskarżonego 'żołnierza i funkcjonariusza Mi
licji Obywatełśkiej należy ponadto zebrać dane dotyczące 

przebiegu służby, wyr óŻll·ień , oraż ukarań dyscyplinarnych. 
Art. 9. Oskarżonemu przysługuje prawo ' do obrony 

i prawo do korzystania z pomocy obrońcy. 
Ari. 10. § 1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie 

jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o cią
żących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, 
brak takiego pouczenia lub ' mylne ' pouczenie nie może wy
woływać ujemnych skutków procesowych dla osoby, której 
to dotyczy, . ' 

.§ '2. OrgaJ;l prowadzący postępowanie powinien ponad
·to w miarę 'potrzeby udzielać uczestnik-om postępowania 

' . rinformacjio ciążącychooowiązkach 10 przysługujących im 
uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa wyra'Źnie 
takiego obowiązku nie stanowi. 

Art. 11. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte 
umarza, gdy zachodzi okQ!icznos'ć wyłączająca postępowanie, 

e w szczególności gdy: , 
1) czynu nie popełnion-o albo czyn nie zawiera ustawowycb 

znamiOn czynu :zabroni.onego oraz gdy ustawa uznaje; 
że sprawCa nie poPełnia przestępstwa. . 

2) ustawa .określa, że czyn nie stanowi przestępstwa z po
wodu jego znikomego. niebęzpieczeństwa społecznego. 

.albo że sprawca nie podlega karze, 
3) sprawca nie podlega orzecznictwu sądów karnych, 
4) brak skargi uprawnionego oskarżyciela albo zezwolenia 

na ściganie lub wn'iosku o ściganie ' pDchodzące~D od 
osoby uprawnionej, 

5) osk.arzony zmarł. 
. 6) . nastąpiło przedawnienie, 
7) postęp6Wanie karne CD do. tego samego czynu ,tej samej 

osoby 'Zostało prawomocnie ukończone ' lub wcześniej 
wszczęte toczy się, 

Art. 12. Odmawiając wszczęcia postępowania 'lub uma
r~ając je, sąd lub prokurator, je'żeli dopatruje się czynu na~ 
.ruszającego obowiązki służbowe lub zasady współżycia spo
łeCz.nego, moie przekazać sprawę SądDWi spQłec:memu albo 

. innemu organowi właściwemu do rozpoznawania spraw te
go rodzaju. 

Art. 13. W razie stwier'dzenia w toku postępowania PD
, ważneg.o uc~bienia w ezynno,śda'ch 'instytucji paflstwowej 
lub społecznej, a zwłaszcza gdy uchybienie to sprzyja po
pełnianiu przestępsw, sąd, prokurator lub Milicja Obywa
telslva zawiadamia o uchy'bieniu tym organ powołany do 
na'dzoru [lad. daną jednostką organizacyjną, a w razie po
trzeby zawiawmia organ kontrDli; organ zawiadamiający 
może żądać wyjaśnień co do stwierdzonego uchybienia. 

Art. 14. O · wszczęciu i ukończeniu postępowania toczą
cego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytu
,cjach państwowych i społecz.nych, uczniom i słuchacz.om 
szkół wszystkich stopni oraz żołnierzom należy bezzwłocznie 
zawiadomić przełoil()~ych tych Dsób. 

Art. 15. § 1. J cżeli żachodzi długotrwała przeszkoda 
uniemożliwiająca prowadzenie postępowania,. a w szczegól
mości jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on 
brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicz
lIlej lub innej ciężkiej ' choroby, postępowanie zawiesza s ię 

na czas trwania przeszkody. ' 

§ 2. Na post.an-owienie co do zawieszenia postępowania 
, przystu'guje zażalenie. 

§ 3. W czas ie zawieszenia pos.tępQwania nal'eży jednak 
-dokonać odpowiednich czynności VI celu zabezpieczenia do .. 
wodów przed ich utratą lub zniekształceniem.. ' 

DZIAŁ ' II. 

Sąd • 

Rozd ,ział 1. 

Właściwość i skład sądu. 

. Art. 16. Sąd powiatowy . orzeka w pierws;>.:ej instancji 
we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanycH 
ustawą do właściwości innego sądu. ' 

Art. 17.§ 1. Sąd wojewódzki orzeka w pierwszej l1lo1 

stancji w sprawach o następujące przestępstwa: 
1) o z:brDdnie przewidziane w Kodeksie karI)ymoraz w 

llstawach szczegól'nych, i wyjątkiem sprawo ' zbroonie 
określone wart. 210 § 1 Kodeksu karne~-o, . 

2) . o występki określone w rozdziale XIX oraz' wart. 140 
§ l, art. 148 § 2, art. 149, 150, 227§ 2, art. 260 § 2 
'i art. 276 Kodeksu karnego, " 

3) . o występki, które z mocy przepisu szczegóinego należą 
do właściwości sądu w'ojewódzkiego. 
§ 2; Sąd wojewódzki 'może na wniosek .prDkuratora wo

jewódzki.eg·o albo z urzędu rozpoznać jako sąd pierwszej 
instancji sprawę o każde przestępstwo., jeżeli uzna to. za sto
sowne ' ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy. 

§ 3. Sąd wojewódzki rozpo.zoaje ponadto środki odwo
ławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej in" 
stancji w sądzie powiatowym Draz inne sprawy przekazane 
muprzez ustawę. , 

Art. 18. Sąd Najwyższy rozpoznaje: 
1) środki odwoławcz·e od orzeczeń i zarządzeń wydanycb 

• w pierwszej instancji w sądzie wojewódzkim, 
2) rewizje nadzwyczajne, . 
3) inne sprawy przekazane mu przez ustawę. 

Art 19. § 1. Na rozprawie głównej sąd orzeka w skła~ 
dzie jednego sędziego i dwóch ławników, jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie 
sprawy należącej do właściwości danego sądu jako pierw
szej instancji w składzie trzech sędziów, . jeżeli uzna to za 
potrzebne ze względu na szczególną zawiłość sprawy. 

§ 2, W ' sprawach o przestępstwa, za które ustawa prze
widuje kani śmierci; sąd orzeka w sk.ładzie dwóch sędziów 
i trzech ławników; rewizję od wyfO'ku orzekającego kar.ę . 
śmierci ' albo wnoszącą D wymierzenie tak.iej kary rozpDzna-
je sąd w składzie pięciu ,sędziów. . 

Art. 20. § 1. Na rozprawie rewizyjnej oraz na posiedze
lIliu sąd orzeka w składzie trzech s.ędziów, jeżeli ustawa nie. 
stan,owi inaCzej. Prezes sądu może jednak zarządzić rozpo
znanie sprawy na posiedzeniu sądu pi.erw~.zeJ instancji w · 
· składzie jednego sędziego.i dwÓ€h: ławników. 

§ 2. Sąd powiato.wy orzeka na posiedzeniu w składzie 

jednego s ę dziego. Prezes sądu może jednak zarządzić roz
poznanie sprawy w składzie jednego ~.ędziegoi ·d wóch -ław .. 
ników. 

Art. 21. § 1. MiejsCOWo właściwy d,o rozpoznania spra
wy jest sąd, w którego okręgu: popełniono przestępstwo. 

§ 2. Jeżeli przestęp-stwo popełniono na polskim slat,ku: 
wodnym lub 'pDwietrznym, a . § 1 nie może mieć zastosowa
nia, właściwy jest sąd macierzyst'egQ portu statku. 

§3 .. ,Jeżeli prz·estępstwo popełniono w okręgu kilku są
dów, włf1 ściwy jest . ten z nich, w który_m wszczęto najpierw 
postępowanie. 
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Art.' 22. , § 1. Jeżeli nie mo~na ustalić miejsca popełnie- osób wymienion-ych w pkt 2 albo jest związany z jedną 
, J).ia przestępstwa, . właściwy jest sąd, w' którego ókręgu: z tych osób węzłem przysposobie.nia, bpieki lub kurateli,-., . 

1) ujawniono -przestępstwD, ' . 4) był świadkiem czynu, . o który sprawa się . toczy, albo .. 
• 2) ujęto oskarżonego, w tej samej swawTe był przesłuchany w charakterze 
j ~l o-skarżony -przed popełnieniem przestępst~a stale miesz- świadka lub 'występował jako biegły, 

kał "hib czasowo przę.bywał - zależnie od ' tego, w któ- ' 5) brał udział w sprawie jako prokurator, ob-rońca, pełno- ' 
rym z 'tych sądów najpierw wszczęto ~postępowanie. , mocnik, przedstawiciel ustawowy strony, przedstawiciel 
§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli prze- społeczny albo prowadził postępowanie przygotowaw-

ttępstwo popełniono za granicą. " . cze, 
I § 3.' Jeże'li nie można ustalić właściwości miejscowej są- 6) uczestniczył w niższej instancji w wydaniu zaskarżone- . ' 
du według przepisów poprzedzających, sprawę rozpoznaje go orzeczenia "lub wydał zaskarżone zarządzenie, 
sąd właściwy dla dzielnicy Sródmieście m. st. Warszawy. ' 7) brał udział w wydaniu orzeczenia,- które zostało uchy-

Art. 23.. § 1. Jeżeli tę samą osobę oskarżono o kilka lone, a sprawę przekazano do ponowneg,o · rozpoz,nania. · 
\ przestępstw, a sprawy należą do właściwośCi różnych są- § 2. Powody_o wyłączenia trwają mimo 1:1stania uzasad- .. 
~ Idów tego samego rzędu, właściwy jest sąd, w którym naj- niającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kura-
pierw wszczęto postępowanie. :' , teli. 

I - § 2. Jeżeli sprawy należą do właściwości sądów różne- § 3. SędzJa, który brał udział w wydaniu orzeczenia ~ 

zaskarżonego w tfy
orzekać 00 do ' tego 

,go rzędu, sprawę rozpoznaje sąd wyższego rzędu. objętego wnioskiem o wznowienie lub 
r Art. 24. ' § 1. Sąd właściwy ' dla sprawców przestępstw bie rewizji nadzwyctajnej, nie może 
I ;jest również Właściwy dla' pomocników, podżegaczy oraz .in- : :wnios~u lub tej rewizji. 
· nych osób, których pnestępstwo pozostaje w ścisłym związ- Art. 31. § 1. Sędzia ulega wyłączeniu, jezeli pomiędzy 
' ;ku z przest"ępstwem sj)rawcy, jeżeli PostęRowanie przeciw- rum -a jedną ze , stron zachodzi stosunek osobisty tego IQ; 
I ko nim toczy się jednocześnie. . dzaju, że mógłby wywołać wątpliwość co do bezstronności 

§ 2. Sprawy osób wymienionych w § 1 powinny być tego sędziego. 
, ' połączone we wspólnym postępowaniu; art. 23 .stosuje się - § 2. Wniosek o wyłączenie sędziego, zgłoszony na pod-
, odpowiednio. stawie § 1 po- rozpoczęciu przewodu sądowego;" pO'lostawia 
· § 3. Jeżeli zachodzą okoliczności utrudniające łączne się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia 'powsta
, ro.zpoznanie spraw, o których mowa w § 1 i 2, można wy- la lub stała się stronie ' wiadoma dopier,opo rozpoczęciu 
łączyć i · odrębnie rozpoznać sprawę poszczególnych osób przewodu. 
lub o poszczególne czyny; sprawa wyłączona podlega wz- Art. 32. § 1. Wyłączenie następuje na żądaI).ie sędzie-

I poznaniu I>rzez sąd właściwy według zasad .ogólnych., go, z urzędu albo n~ _ wniosek strony.' , 
Art. 25. § 1. Sąd bada z urzędu swą właściwość, a w § 2. Jeżeli sędzia uznaje, że zachodzi przyczyna wYłq--

· r-azie stwierdzenia swej niewłaściwości , przekazuje sprawę czająca go z mocy art. 30, wyłąCZił się, składając oświad
: właściwemu sądowi lub innemu organowi. czenie na piśmie do akt, a na jego miejsce wstępuje .inny 

§ 2. Jeżeli sąd na r'Ozprawie głównej 'stwierdza, te nie sędzia. 

· jest właściwy miejscowo lub że . właściwy jest sąd niższego § 3.: " Sędzia, co do którego zgłószono wn~osek Q wyłą-
nędu, może przekazać sprawę innemu sądowi jedynie wte- czenie na podstawie art. 31, może złożyć do akt stosowne 

~ dy, gdy powstaje konieczność odroczenia rozprawy. . oświadczenie na piśmie i powstrzymuje się od udziału w 
§ 3. Na postanowienie w kwestii właściw-ości przysłu- sprawfe; jest jednak obowiązany '-przedsięwziąć l'czynności 

, guje zażalenie. . nie cierpiące zwłoki. . 
~. Art. 26. Sąd wy:zszego rzędu nad sądem właściwym' mQ- § 4. Eoza' wypadkiem określonym w § 2 o wyłączeniu 
że przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli orzeka sąd, przed którym toczy się postępowanie ; W składzie ' 
większość osób, -które należy wezwać na 'rozprawę', zamiesz- orzekatącym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału 

. kuje,.blisko tego · sądu, a z dala od sądu właściwego. . sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W razie niem-ożności ,-
\ Art. 27. Sąd NajwyżslY może z inicjatywy właściwego utworzenia takieg'o skIadu sądu orzeka w kwestii wyłącze-
lądu lub na wniosek prokuratora przek!łzać sprawę do rqz- lIlia sąd wyższego rzędu. 

, poznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga te- Art. 33. Jeżeli z pow.odu wyłączenia sędz,iów rozpozna- -
---C -go dobro wymiaru sprawiedliwości. nde sprawy_ w danym sąd,Z'ie jest niemożliwe, sąd- wyższego ' 

Art. 28. § 1. Spór o właściwość między sądami równo- rzędu przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu. 
rzędnymi rozstrzyga ostatecznie sąd wyższego rzędu nad Art. 34. P~zepisy niniejs,zego rozdziału stosuje się od-' 
sądem, który pierwsży wszczął spór. powiednio do ławników. , 

§ 2. W czasie trwania spoIu każdy z tych sądów przed-
, aiębierze czynności nie cierpi!fCe zwłoki. 

Art. 29. Jeżeli sąd wojskowy przekaże sprawę- sądowi 
, powszechnemu lub nie przyjmie sprawy przekazanej mu 
~,,'Przez sąd powszęcfiny, sp.,.rawę rozpo:mlaje sąd powszechny. , 

R o z d z i a ł 2 . 
. 1. 

Wyłączenie sędziego. 

, :Art. 30. § 1~ Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od 
l ~dzialu W sprawie, jeżeli: 

· 1) sprawa dotyczy . tego sędziego bezpośrednio, 
· • Cij jest ptałżónk.iem strony lup pokrzywdzonego elbo ich 

, -obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego,
l~) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w li

'\ , ;nH bocznej ~ż do stopnia pomiędzy d_z~ećmi rodzeństwa 

DZIAŁ III. 

,Strony, obrońcy, pełnomocnicy l przedstawiciel społecmy. 

R ,o z d z i a ł 3. 

.' Oskartyciel publicmy; 

Art. 35 • . ,§ 1. Oskarżycielem publicznym przed wszyst
kimi sądami jest prokurator. 

§ 2! . Prawo wykonywania czynności oskarżyc.iela pu
blic:mlego przysługuje także innym organom w granicacll 
. usta wowego upoważnienia. 

:Art. 36. Odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskar
żenia nie wiąze sądu, 
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. Art • . 37. W sprawac:h o przestępstwa ścigane .z oskar
. i~iiia publicznego udział prokuratora jest obowiązkowy w 
i~iprawie, jeżeli ustawa inaczej nie stanowi. " 

~ , . Art. 38. § 1. Art. 30 §. 1 pkt 1...,....4 oraz § 2, a także art. 31 
' i 32 ~tosuje się odpowiednio doprówadzącego postęp.owanie 
przygotowawcze oraz do oskarżyciela publiczo'e:go. 

, '. §. 2. Osoby wymienIone w § 1 ulegają równieŻ. wyłą
,, ' czeniu, jeżeli brały ud2'Jał w spr-awie' w charakterze sędzi e

go, obrońcy, pełnomocnika ' lubprzedstawiciela ustawowe
go strony. 

Art. 39,. § 1., O wyłączeniu , oskarży~iela publicznego 
albo prowadzącego postępowanie ' przygotowuwcze rozstrzy
ga prokurator bezpośrednio przełożony l}lb JIladzorujący po
stępowanie. W razie wyłączenia oskarżyciela publicznego 
tenże prokurator wyznacza innego oskarżyciela, 
, § 2. Czynności dokonane przez osobę' podlegającą wy
łączeniu, zanim ono nastąpiło, nie są ż tej przyczyny bez-
skuteczne. . 

R"o z d z i a ł 4. 

Pokrzywdzony, 

> Art.' 40. § 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub-
prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszo-
na lub zagrożone przez priestępstwo. . 

§ 2. Pokrzywdzonym może być także iristytucja pafi
stwowa lub społeczna, choćby nie miała os obowości praw
nej, 

Art. 41. § 1. W sprawach" o przestępstwa, którewyrzą
~ . dziły szkodę w mieniu społecznym, jeżeli nie dziala organ 

pokrzywdzonej instytucji państwowej lub społecznej, prawa 
pokrzywdzonego wykonywać mogą organy inspekcji ikon

' twli państwowej, które w 'zakresi,e., swego działan ia uja w
niły przestępstwo lub wystąpiły o wszcz~c ie postępowa n ia 
karnego. . 

, § 2. Za pokrzywdzonego uważa się także zakład ubez
pieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną po
krzywdzone·mu' przez przestępstwo. 

Art. 42. ' § 1. Za pokrzywdzonego, który nie .. jest osobą 
fizyczną; czynnośd ·procesowych dokonuje organ uprawnio
ny d,o działania w jego imi,eniu. 

, . § 2. Jeżeli pokrzywdzony je,st małole tni albo ubezwla- ' 
' 6.Ilowo,llIliony całkowicie lub częściowo, prawa jego wyko
Iłuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod ktQrejstałą 
pieczą pokrzywdzony pozostaje. 

Art. 43. ·W razie śmiez;ci pokrzywdzonego. prawa, które 
, by mu przysługlwały, ,mogą ,wykonywać • jego ':. małżopek, 

krewni w . li:nii prostej, r·od.zeństwo oraz osoba przysposa-
, biająca iprzysposob10na. . 

R o z d,z i a ł 5. 

Oskarżyciel posiłkowy. 

, . 
Art. 44. § 1. W sprawach o , przestępstwa ' ścigane~ 

z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może po wniesieniu' 
: przez6skafżyciela publicznegó aktu ' oskarżenia ' aż · do eza- ' 

' .su rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji 
złożyć ' óświadcze.nie n.a piśmie .Jub _ do prot;.okołu rozprawy, 
że chce działać w charakterze oskarżyciela posi\ko.wego. . . 

§ 2. Oskafzycielowi posIłkowemu ··przysługuje prawo 
udziału w postępowaniu sądowym 'w charakterze strony: 

. ~rt. 45. § L, Sąd dopuszcza oskarzyciela posiłkowego 
do udziału w postępowaniu, jeżeli uina, że jego usiział leży 

, w i~teresie wymiaru sprawiedliwości. Sąd odmawia dopusz
czenia -oskarżyciela posiłkowego dó udziału w postępowaniu, 
jeżeli oświadczenie pochodzi od osoby riieuprawnionej' lub 
zostało złożone po , terminie. 

, . 
. 4 

.... ,- ... 

§ 2. Sąd pozba\via oskarżyciela posiłkowego jego praw, 
gdy na rożpra'wie ' wyjdzie na jaw, że nie jest on osobą 
uprawnioną lub że oświadczenie zostało złożone po terminie 
albo że · udział tego oskarżyciela znacznie utrudnia postępo. 
wanie. , 

§ .3. Na 'postanow.ienie sądu zażalenie nie przysługuje. 
'Art. 46. W razIe zrzeczenia się swoich ' uprawnień oskar. 

życie l posiłkowy nie może ponownie przyłączyć się do po. 
, stępowania. 

Art. 47. Odstąpienie oskarżyciela publicznego 9d ' oskę.r • . 
żenia nie po,zbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego, ; 
kt6ry przyłączył się ' do postępowania. ' . , 

Art. 48. Smierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje 
biegu postępowa'nia; osoby wymienione wart. 43 ' mogą zgło. 
sić udział ~w postępowaniu , w charakterze oskarżyciela po
siłkowegow każdym stadium postępowania; a w kwestii ich 
dopuszczeni.a ,orzeka sąd. ' 

R o z d z i a ł 6. 

Oskarżyciel prywatny. 

Art. 49. § 1: Pokrzywdzony może jako oskarżyciel pry· 
walny -wn osić i popierać oskarżenie o przestępstwa ścigane 
z oskarżep ia prY 'Ndtnego. 

§ 2. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż 
do wzpoczę'cia prze wodu są'dowego na rozpra wie głównej 
przyłączyć się do toczącego się ,postępowania. 

Art. 50. § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane 
z oskarże:: ia 'prywatne go .proklJrator może WSM:ząć postępo. 
wanie a Ibo przyłączyć si-ę . do postępowania już wszczęt~go, 

, j eże li według jego oceny wymaga tego inleres s"połeczny. 

§ 2. Po stępow~nie toczy się wówczas : z urzędu, 'a po
krzywdzony, który ;:rzedtem wniósł oskarżenie' prywatne, 
korzysta 'l praw o3karżyc IPla posiłkowego; do pokrzywdzo':' 
nego, który przedtem nie wniósł oskarżenia prywatnego, sto;' 
suje się art. 44-47. 

§ 3. Jeżeti prokurator, który przyłą.czył się do postępo
wania, odstąpIł od oskarżenia, ' pokrzywdzony powraca w 

. dalszym postępowariiu do .praw oskarżyciela prywatnego. 
§ 4. Pokrzywdzony, który nie wniósł oskarżenia, może 

w terminie zawitym 14 d,ni od daty powiadomienia g'o o od
stąpieniu prokuratora od ścigania złożyć akt oskarżenia lub'-· 
oświadczenie, że podtrzymuje oskarżenie " jako ' prywatne, 
a gdyby takiego oświadczenia nie złożył, sąd umarza po ... 
stępowanie. . ' - (., . 

Art, 51. '§L W razie śmierci oskarżyciela , prywatnego '~. 
postępowanie zawiesza się, a OSCi>by ; wymienione wart. 43 
mogą wstąpić W prawa ' zmarłego. 

§ 2. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy: ' od dnia 
śmierC'i oskarżyciela prywatnego 'oS/oba: uprawniona .nie wstą
pi w prawa zmarłego, sąd 'umarza postępowanie. 

' Rozdział l. 

Powód cywilny • .. 
J. '. 

Art. ' 52. Ppkrzywdzony m9że . aż do . rozpoczęcia prze· 
wodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw 

,oskarżo!nerriu pow6dzl\Y.o , cywil}łe w oelu d9chodzenia w po: 
stępowaniu karnym roszczeń· majątkowych wynikających 

,be,zpośrednio z popełnie~i~ przes.tępst,wa. . 
Art. 53. § 1. W razie śmierci pokrzywdzonego p:pwódz~ 

~two cywilne p . roszczpniamają.tkowe wynikające z , popeł. 
JIlienia przestępstwa mogą wytoczyĆ . przeciwko oskarżonemu 
osoby wymienione w ,. art. 43, w terminie określonYln w 

" .art. 52. 
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'§ 2. W razie śmierci powoda cywilnego osoby, o któ
qch mowa wart. 43, mogą wstąpić w prawa zmarłego, jed
nakże niewstąpienie tych osób nie tamuje--: biegu postępo
wania; sąd wydając orzeczenie kończące postępowanie po
~stawia wówczas pqwództwo cywilne bez ro.zpoznania. 

:Art. 54. Prokurator może w terminie przewidzianym w 
ert. 52 wytoczyć powództwo cywilne na rzecz pokrzywd'W
ne'go lub osohł'. o której mowa wart. 53 § 1, albo popierać 
wytoczone przez pokrzywdzonego lub tę osobę powództwo, ' 
~eżeli według oceny prokuratora wymaga tego interes spo-
łeczny. , 

Art. 55. § l! Sąd przed rozpoczęciem przewodu sądo
wego odmawia przyjęcia powództwa cywilnego, jeżeli: . 

1) ppwództwo cywjlne jest z mocy, przepisu szczególnego 
niedopuszczalne, 

2) roszcze'nie nie ma bezpośredniego związku z zarzutem 
oskarżenia, 

3) powództwo zostało wniesione przez osobę nieuprawnio
lIlą, 

:.c) ' to samo roszczeni e jest przedmiotem innego postępowa
nia lub o roszczeniu tym prawomocnie orzeczon.o, 

fi) powództwo nie zostało należycie .opłacone. 
§ 2. Jeżeli pozew odpowiada warunkom formalnym, 

• nie zachodzą okoliczności wymienione w § 1, sąd orze
ka o przyjęciu powództwa cywilnego. 

§ 3. Mimo przyjęcia powództwa cywilnego sąd poz'o
stawia je bez rozpoznania, jeżeli po rozpoczęciu przewodu 
sądowego ujawni się okolicznóść wymieniona w § 1. 

§ 4. Na odmowę przyjęcia powĆ\dztwa cywilnego lub 
~a pozostawienie go bez r,ozpoznania na. podstawie § 3 za
żalenie nie. przysługuje. 

Art. 56. Powód cywilny może dowodzić istnienia tylko 
tych okoliczności, na ' których opiera swoje roszczenie. 

Art. 57. § 1. Jeżeli sąd odmówił przyjęcia powództwa 
._ cywilnego lub pozost,awił je bez rozpoznania; powód cywil

ny może dochodzić swego roszczenia w postępowaniu cY: 
wJ.lnym. ' 

§ 2. J,eżeli w terminie zawitym 30 dni od daty odllllOwy, 
przyjęcia lub pozostawienia powództwa cywilneg.o bez ro,z
poznlmia powód cywilny wn,iesie o przekazanie pozwu są

dowi właściwemu do rozpoznawan-ia spraw cJwilnych, za 
clzi.eń zgłoszenia roszqenia uważa się dzień wnies:iend.a 
pozwu w postępowaniu karnym. 

Art. 58. W razie zawdeszenia postępowania przed są_ o 

dem karnym powód cywilny może żądać przekazania wyto
C'1XlIIlego powództwa sądowi właściwemu do rozpozJliawania 
spraw cywilnych.;" - '\, , 

:Art. 59. § 1. Jeżeli powództwo cywilne rzostało zgło
bone Już w toku pq~tępowania ' p;zygotowawczeg.o, organ 
prowadzący postępowanie załącza ' pozew do akt sprawy, 

-,~ postanowienie 00 do przyjęcia powództwa wydaje sąd do
Piero po wpłynięciu sprawy z aktem oskarżenia; za dzien 
.głoszenia roszczenia uważa się wówczas dzień , zgłoszenia 
powóOztw.a. 

§ 2. JeżeLi wraz z powództwem cywilnym zosłał zgl.o- . 
azony wniosek o zabezpieczenie roszczenia, w przedmiocie 
tego w:ni-osku orzeka prokurator. ' 

§ 3. Na postanow,ienie co do zabezpieczenia roszczeni,a 
przysługuje zażalenie. . 

§ . 4. W razie umorzenia, warunkowego . umorzenia lul> 
Dllyieszenia postępowania przygotowawczego pokrzywd~on:Yi 
W 'terminie zawitym' 30 dni od daty doręczenia postanowie
nia moż·e żądać przekazania sprawy sądowi właśoiwemudo 
ro:zpomawalIlia spraw cywiJ.ńych. Jeżeli pokrzywdzony w 
~inie tym żądania lIlie zgłosi, zabezpieczenie upada, 
• wndesiony poprźedni'o pozew nie wywołuje skutków praw ... 
Ilych. ' , 

i ',. Art. 60. W kwestiach dotyczących powództwa cywil ... 
~o~ a nie ~ormowanych przez przep.1sy niniejszego ko~ 

deksu, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postęp.o- .. 
wania ·cywilnego. 

R o z d z i a ł 8. 

Oskarżony. 

,, /~ Art. 61. § 1. Za podejrzanego uważa się osobę, co do 
której wydap.o postanowienie o przedstawieniu zarzutów. 
>li za oskarżonego - osobę, przeciwko której wnies.iono akt . ' 
oskaiżenia. 

§ 2, Jeżeli kodeks niniejszy używa w znaczeniu ógól
lIlym określenia "oskarżony", odpowiednie przepisy mają ,za
stosowanie także do podejrzanego. 

Art. 62. Jeżelioskarżo'ny nie zna języka polskiego, po
stanowienie ·0 przedstawieniu zarzutów, akt oskarżenia oraz 
orzeczenia podlegające zaskarieniu lub kończące postępo

wanie doręcza się lub ogłasza oskarżonemu wraz z tłuma- , . 
czeniem. 

Art. 63. Oskarżony ma prawo' składać wyjaśnienia, mo
ze jednak bez podania powodów odmówić . odpowiedzi na 
poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. 

Art. 64. § 1. Oskarżony tymczasowo aI:esztowany może 
porozum-iewat' się ze swym obrońcą podczas lIlieobecności 
dnnychosób oraz korespondencyjnie. 

§ 2. W postępowaniu przygotowawczym prokurator 
udzielając zezwole.nia na porozumienie ' może zastrzec, że bę
dzie przy tym obecny sam lub osoba przez niego upoważ- ' 

lIli,ona, a w wyjątkowych , wypadkach może zezwolenia od
mówić. Zastrzeżenie takie lub odmowa nie może nastąpić 
po zawiadomieniu podejrzanego i jego obrońcy o terminie 
końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania, choć-
by następnie prokurator zarządził ich uzupełnienie. , 

Art. 65 • . § 1. Jeżeli jest to potrzebne dla celów d,owodo-
wych, oskarżoI!-Y jest obowiąza.ny poddać się: , 

,1) oględzinom zewnętrz'nym ciała oraz innym badaniom 
lIlie połączonym z naruszeniem ,integralnośCi dała; w . t 

szczególności woln,o odoskarionego pobrać odciski. f~
togralow.ać go oraz okazać go w celach rozpoznawczych 
innym- osobom w odpowiednLo odtworzonych warun-
kach, . . ! 

2) badaniom psychologicznym l psychiatrycznym oraz ba
daniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jeg'o cie-

.~ le - z wyjątkiem chirurgic:zJnych - pod warunkiem 
że dokonywane są przez uprawnionego do t€·go pracow
lIlika słuźby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy le
karskiej i nie zagrażają zdrowiu oska-rżOOleg,oi w szcze
gólności oskarżony jest ob'owiązimy przy zachowaniu 

. tych warunków poddać się pobraniu kiwi lub wydz.ie-
lin ,organ:izmu. 
§ 2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w pomzu-/ 

mieniu z Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Spr,aw We
,wnętrznych oraz Prokuratorem Cener,alnym P,olski€j Rzeczy
pospo1itej Ludowej określi w drodze rozporządzenia szcze
gółowo warunki d sposób dokonywania badań lek'arskich 
oskarżonego. '. 

Art. 66. .§ 1. Oskarżany, który pozostaje na wolności, 
Jest obowiązany stawić się na każde wezwanie w toku po~ 
stępowa:nia kameg,o oraz ' zawiadamiać organ prowadzący, ' 
postępowanie o każdej 'Zmianie miejsca swego zamieszkania 
~ub dłużej trwającego pobytu, o . czym należy oskarżonego 
uprzedzić przy pierwszym przesłuchaniu. 

§ 2. W raz'ie nie usprawiedliwi'ońego lIliestawiennictwCl 
oskarżanego można sprowadzić g'o przymusowo. 

:Art. 67. Jeżeli oskarżony jest nieletni lub ~bezwłas'Il()" 
wołniony, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod któ
rej pieczą oskarżony pozostaje, może podejmować na jego 
k,orzyść wszelkie czyumości pr.ocesowe, a przede Wszystkim . ,. ' - . . 

, . 
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wnosić środki zaskarżenia, składać wnioski oraz ustanowić 

obrońcę. 

Art. 68. Oskarżony może mieć jednocześnie nie więcej 
niż trzech obrońców. 

Art. 69. Oskarż()ny, klary nie ma obrońcy z wyboru, 
może żąda~, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli 

wykaże, że nie jest w stanie bez uszczerbku dla konieczne
go utrzymania siebie -i rodziny ponieść kosztów obrony. 

Art. 70. § 1. W -p.ostępowaniu karnym oskarżony musi 
mieć. obrońcę, jeżeli: 

- 1) jest głuchy, niemy lub niewidomy, 
2) , zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczyta 1- . 

ności. 
§ 2. W wypadkach; o których m~wa w § l, udzi.ał obroń

cy w rozprawie jest obowiązkowy .. 
Arl. 71. Oskarż·ony musi mieć obrońcę w postępowaniu 

przed sądem 'wojewódzkim jako sądem pierwszej instancJi~ 
Udział obrońcy na rozprawie głównej jest obowiązkowy, 

a na r·ozprawie rewizyjnej przed Sądem Najwyższym, jeżeli 
prezes Sądu lub Sąd uzna to za konieczne. 

R o z d z i a l 9. 

Obrońcy i pełnomocnicy. 

Art. 72. Obrońcą może być jedynie os,oba upr·awniona 
do obrony według przepisów ustawy o ustroju adwokatury. 

Art. 73. § 1. Obrońcę usta'nawia oskarżony; do czasu 
ustanowie,nia obrońcy przez oskarżonego '. pozbawi-oneg'o wol
IIlOści obrońcę może ustanowić osoba najbliższa dla oskar
ionego. 

§ 2. Upoważnien:ie do . obrony może być udzielone na 
piśmie albo prze,z oświ.adczenie do protokołu org,anu prowa
dzącego postępowanie karne. 

Art. 74. § 1. Jeżeli oskarżony, w wypadkach przewi
dzianych wart. 69 .i 70, nie ma obrońcy z wyboru, w toku 
postępowania przygo'towawczego prezes sądu' właściwego do 
rozpoznania sprawy, a w postępowaniu sąd'owym prezes są

du wyz·nacz.a obrońcę z urzędu lub zespól adwokacki, któ
rego kierownik deleguje obrońcę. 

§ 2. W postępowaniu sądowym § 1 stosuje się również 
w wypadku ókreślonym wart. 71. 

Art. 75. § 1. Ustatlowienie obrońcy lub wyznaczenie 
obf>Ońc" z ur.zędu odn·osi się do całego po·stępowania, nie 
wyłącl!.l!jąc czynności po uprawomocnieniu się orzecze.nia, 
-jeżeli nie zawiera ograniczeń. 

§ 2. Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada ua obroń
cę obowiązek podejmowania czynności procesowych aż 
do prawomocnego zakończenia postępowania. Jeżeli jed
nak czynn,ośd należy dok-onać poza siedzibą lub miejscem 
~amieszkan1a obrońcy z urzędu, pre.zes sądu, przed którym 
ma być dok'Gnana. czynność, a . w .postępowaniu przygoto- , ' 
~wawczym pre'zes sądu' powi.atowe.go miejsca c zynn·o ści wy-

. znacza dla dokon,ani'a tej czynności na wniosek dotyc.hcza
SJOweg<o obrońcy innego obrońcę spośród miejscowych adwo
katów lub zespół adwokacki, któreg·o kierownik deleguje 
()br>o-ńc~. 

Art. 76; Obrońca może bronić kilku oskarżonych, jeżeli 
ich i:nteresy nie pozostają w sprzeczności. 

Art. 77. § 1. Obrońca może przedsiębrać czynności pro
cesowe jedynie na korzyść oskarżon~go. 

. § 2. Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza os'o
histe·g·o udziału w nim oskarżonego. 

Arl. 78. W razie oczywistego naruszenia przez obrońcę 
je9'o obowiązków, zwłaszc'za w zakresie obrony, sąd, a w 
postępowaniu przygotowawczym prokurator zawiadamia 
o tym radę adwokacką. 

Art. 79. §1. Do pełnomocnika stosuje się odpowiedni,o 
art. 68, 72, 73, 75, 76 i 77 § 2. ...~. 

. § 2. Pełnomocnikiem instytucji państwowej lub społecz
nej może być tak*-e radca prawny lub inny pracownik tej 
instytucji lub jej organu nadrzędnego. 

Art. 80. W kwestiach dotyczących pełnomocnika, a nie 
uregulowanych przez .przepisy ' postępowania karnego, sto
suje się odpowiednio przepisy obowiązujące w ' postępowa
niu cywilnym. 

R o z d z i a ł 10. 

Przedstawiciel społeczny. 

Art. 81. § 1. W postępowaniu 'sądowym do czasu roz
poczęcia przewodu sądowego w pierw,zej instancji udział 
w postępowa,niu może zgłosić · przedstawiciel ofga'niiacji 
społecznej, jeżeLi zachod~i potrzeba obrony interesuspołecz
nego, objętego zad3.niami statutowymi tej organizacji, w 
szczególndści w sprawach dotyczących ochrony mienia spo-

, łeczne·g,o lub praw obywateli" . 
§ 2. Minister Sprawiedliwości w porozulllieniu z Proku

ratorem Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej usta
li w drodze rozporządzenia . wykaz organizacji społecznych 
oraz określi ogniwa tych organizacji, które mogą zgłosić 

udział swego przedstawiciela w postępowaniu karnym. 
§ 3. W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje oso

bę przedstawiciela, który ma repTezentować tę organizację, 
a przedstawiciel powinien złożyć odpowiednie pisemne upo-
ważnienie. . 

§ 4. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecz
nej, {jeżeli uzna, że jego udział w postępowaniu sądowym 
leży w interesie wymiaru sprawiedliwości. 

Art. 82. Dopuszczony .do udziału w ' postępowaniu sądo

wym przedstawiciel organizacji społecznej może w toku 
tego postępowania, a zwłaszcza na rozprawie wypowiedz.ieć 
się i zgłaszać wn,ioski w kwestiach, w których pragIllie za
jąć stanowisko 'ze względu na interes społeczny. 

Art. 83. Jeżeli oskarżony jest żołnierzem ' albo funkcjo
nariuszem służby zorganizowanej na zasadach dyscypliny 
wojskowej, udział w postępowaniu sądowym może zgłosić 

delegat wybrany w txm celu przez kolektyw żołniersk~ lub 
pracowników służby; wybór delegata zatwierdza dowódca 
lub przełożony .jednostki, 'wystawiając stosownej treści z,a-
świ,adczenie. . . 

Art. 84. Przedstawiciel organizacji społecznej lub dele
gat kolektywu, w . którym oskarżony pracuje, odbywa służ

bę wojskową 'lub się uczy, może zgłosić got~wość udzielenia 
poręczenia lub , roz"toczenia dozoru nad oskarżonym, przed
stawiając stosownej treści uchwałę organizacji lub kolek~ 
tywu. 

DZIAŁ IV. 

Czynności procesowe. 

Rozdział 11. 

Orzeczenia i zarządzenia. 

Art. 85. Podstawę orzeczenia może stanowić tylko ca
łokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mają

cych znaczeni.e dla rozstrzygnięcia. 
Art. 86. § 1. Jeżeli ustawa nie wymaga wydania wy

fQku, sąd wydaje postanowienie. 
§ 2. W kwestiach nie wymagających postanowienia pre

zes sądu wydaje zarządzenie. Zarządzenia może wydawać 
również przewodniczący wydziału oraz upoważniony sędzia. 

Art. 87. Sąd orzeka na rozprawie w wypadkach prze .. 
widzianych przez ustawę, a w innych - na posiedzeniu! 

\ 
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Orzeczenia podejmowane na posiedzeniu mogą ząpadać rÓw-
nież na rozp.rawie. , , 

, , 

Art. 88. W posied zeniu może wziąć udział prokurator 
lub- zgło.si<; wniosek na piśmie; inne ' strony mogą wziąć . 

. ud?:iał w posied,zeniu, jeżeii us.tawa to przewiduje. . 
Art. 89. Jeżeli plZed wyda,niem postanowienia na po

siedzeniu zachodzi potrzeba sprawdzenia okoliczności fak
tycznych, sąd dokonuje , tegą sam .lub w tym celu wyznacza 
ze składu orzekającego sędziego albo wzywa do wykonania 

. określonych czynnośc;:i właściwy miejscowo sąd powiatowy. 
Art: 90. § 1. Uzasadnien'ie orzeczenia należyspbrzą-ctżić 

na piśmie wraz z' samym orzeczeniem, jeżeli 'ustawa nie sta-
nówi ina..cze j. , 

§ 2. Zarządzenie wymaga pisemnego uzasadnienia, je-
żeli podle[a zaskarżeniu. . ' 

§ 3~ Nie wym; ga 'uzasadnienia dopuszczenie dowodu, 
jak również uwzględnienie wniosk,u, któremu inna strona 
nie sprzeciwiała się, c:hyha że orzeczenie podlega zaskar-
żeniu. ' 

Art. 91. § 1. ' Orzeczenie' lub zarządzenie ' wydane na 
r,ozprawieogłasza się ustqie. ' 

§ ,2 . . Orzeczenie ,lub zarządzenie wydane poza rozprawą 
naJeży doręczyć px:okuratorowi j' stronie, której przysłu'guje 
środek zaskarżenia; jeżeli nie brali oni udziału w posiedzeniu 
lub nie byli obecni przy ogłoszeniu; w innych wypadkąch' 

o , treści orzeczenia , lub zarządzenia nale~y ' powiadomić 

strony. 
.§ 3. Wyrok zap.adły na pQsi.edzeniu doręcża się stronom. 
§ 4. Jeżeli ustawa' nie zwalnia od równocz-esnego spo

' rządzen,ia uzasadnienia, przeczenie doręcza się lub ogłasza 

wraz z uzasadnieniem, . . 

§ 2; Podczas ' narady i głosowania ' oprócz cZło~ków 'skła- . 
du orzekającego może być Qbecny jedynie protokolant, ' cliy~ , 
ba , że ,przewodniczący uzn~ jego obecność za zbędną. 

§ 3. Z przel>iegu narady <1, głosowania nie sporządza się , 
protokpłu. ' , 

, , 

Art. 96. § 1. Naradą' i gl'Osowaniem kieruje przewodn1-
, czący, a je,żeli co do porządku i sposobu narady :Oraz , głoso· ' 
wania pod.p,iesione zostaną , wątpliwości, rozstrzyga je skład 

, orzekający. ' 
' § '2. Po naradzie prze,vO'dniczący zbiera glosy poczyna

, jąG od najm~odszego, najpierw od ławników według ich Wie. 
ku, następnie od sędziów według ich starszeństwa służbo

weg'o,' a sam glośuje osta.tI!l , Sprilwo.zdawca, jeżeLi' jest wy· , 
znacz-ony. głosuje pierwszy. ' . 

e •• 

Art. '97. Narada i głosowanie nad wyi'okiem -, odby.waJą , 
się {)sohno co do winy L kwlllifikacji prawnej czYbu,co doO. , - - " 
kary ,oi co do 'innych ,kwestii. .. " 

Art. 98. § 1. Orzeczenia ' zapadają większością głos'ów. 
§ 2. Jeżeli zdania tak 'się podzielą, , że żadne z nich nie 

uzyska większości, zdanie x:tajmniej k,orzystne dla ,oskarżo

- nego przyłącza się d'o zdania najbardziej doń zbliżonego, aż > 

do uzyskanIa. większości. 
Art. 99. Sędżia, który głos'ował przeciwko uznaniu 

,oskarżonegoz·a • winneg.o, - mbże , wstrzymać się od głosowa;' 
nia 'nad katą; ' wówczas głos tego sędziego , przyłi}cza się do 
zdan~ najprzychylniejszego dla oskarżonego . 

Art. 100. Orzeczenie podpisują wszyscy cz~ookowie skła.~' 
du orzekającego, nie wyłączając przegłosowaneg'O. . 

/ ...... : 

" 

" • ~ ~ ~. -, • # 

§ .5. ' Jezeli Sprawę roz.poznano z wyłączeniem jawilośc'i 

Art. '101. § L PolIpisując orzeczenie członek składu orze· 
kającego ma prawbzaznaczyć na , brzeczenitr swoje zdanie '
odrębne. ~ , -

ze względu na wamy interes państwa, zamiast uzasadnienia 
do~cza Się zawiadomienie, że Uzasadn.ienie z05tał,0 sporzą-
dzol!e.;, -: ' " , . , " 

§ 6. , Po , ogłoszeniu lub pr,zy dOręczeniu orzeczenia nale
ży pouczyć uczestników procesu o prźysługującym im ' pra'
'wie, terrninie i sposobie wniesie.nia środka zaskaTżenia lub 
o tym, że orzeczenie nie podlega , zaskarżeniu. 

Art. 92. § L , Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe 
oOrąz w ą])liczeniu termi~ów ' w orzec.zenlu ' lub· zarżądzeniu 
'albo w ich llzasadnieniumożna' sprostować '0/ każdym Czasie: 

§ 2. Sprostowania dokonuje organ, ' który popełnił omył
-kę. Jeże~(postępowallie toczy się przed sądem odwoław
czym, sąd ten może ż urzędu sprostować orzecze nie , sądu 
pierwszej instancji. , , ' 

§ ,3. Sprośtowanie orzeczenia ncistępuje vi drodze p05ta
n()wienia, a 'sprostowanie zarządzenia ........ w ' d-rodze zarzą-

-dZenia';'; , ' " > 

§ 4; Na wydane w pierwszej instancji postanowienie 
i zarządzenie co do tego ,sprostowania .przysługuje zażalęnie. 

Art. 93. W postępowaniu przygotowawczym stosuje się 

odpowiednio art. 86 § 2" art. 91 § 2 oraz art. 92 § 2. 
, Art. 94. § 1. Sąd, który orzek~ł co d'o roszczeń mająt-, 

kowych, nadaje na ż'ądanie osoby uprąwnionef klauzulę wy
k'o:nalności orzeczeniu podlegającemu ,wykQ:naniu w drodze 
egzekucji. ' -

§ 2. Za orzeczenie c-o do roszczeń, majątkowych uważa -
, się również nałożony przez ' sąd obowiązek :naprawienda szko

dy, jeż,~ 1i sąd zarządził ' wY,fconanie warunkowo zawieszonej 
bry. ' . r .. -

R o zd zia-ł 12. 

Narada i gloso:wanie. 

Ar't: 95. § 1. Przeł>ieg 'narady i głosowania' nad " orze'" " 
cze!lh~m jest ' tiljny,a zwolnienie od zachowani,a wtyin 
względzie ti;ljemnicy nie- jest, dopus~czplne. 

§ 2. Zdanie odrębne może d.otyczyć l:,ównieżsamego '" ;:' 
.. .uzasadnienia . orzeczenia i, wówczas zdanie to zaznacża. s~ę ' . !" 

prz,y podpisywaniu uzasadnienia. . . . .. . l.' 
. § 3. W razie zgłos~en;a zdania odręonego należy z urzę':: ~ "'';: 

du sporządzić uzasadnienie ' wyroku, a składający zdanie od~ "~~ 
rębne jest ,oboOwią.zaJ).y sporządzić jego uzasadnienie. ' ". , 

R O z d z i al 13. 

Porządek czynności procesowych stron. 

Art. 102~ § 1. Osobę uprawnioną do wzięcia udziału w 
czynności procesowej zawiadamia się o jej czasie .j miejscu. 

§ 2. Czynności ńie przeprowadza się, jeżeli osoba 
uprawniona nie stawiła się, a .brak dowo-ctu, że , wstała -, 
o niej powi adomiona, oraz jeżeli zachodzi uzasadnione przy
puszcZenie; ' że 'niestawiennictwo wyniklo, z powodu przes~kód 
żywiołoowych lub innych wyjątkowych przyczyn. 

, § 3. W razie niestawiennictwa strony, .obrońcy lub peł
,n,omoc.nik.a, kt~rych stawiennictwo jest obowiązkowe, ezyn- ', 
:ności procesowej nie przeprowadza się. ' .. 

§ 4. Minister Sprawiedliwośc i oraz Minister ' Zdrowia 
d Opieki Sp'O łecznej określą w drodze r,ozporządzerua warun
ki i tryb usprawiedliwi,ania ' niestawiennictw:a o.skarżo'nych" 
świadków i innych uczestników procesu z powodu choroby. 

Art 103. § 1. Znaczenie czynności proces-owej oceni,a 
się według treśc,i złożonego ;pświadczenia. - ' 

§ 2. Błędne oznaczenie czynności 'p'rocesowej, azwłasz

cza śr'odka zaskarieni.a, nie pozbawia czynności ' znaczen~a , 
, prawnego. 

Art. -;'104. § 1. Pismo procesowe powinlloO ,zawierać: 

1) ,oznacz enie org~ nil, do któreg.o jest skier,owane, oraz 
spraWy, której dotyczy, 

2) gznaczenie wnoszącego pismo, 
3) , treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uza· 

sadnieniem, 
,, 4) podpis 'składającego pismo. 

" 
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, ," §2. 'Za os,obę, która nie może się podpisać, pismo pod
pisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przy
czyny złożenia swego podpisu. 

Art. 105; §, l! Jeżeli pIsmo nie odpowiada wymaganiom 
formalp,ym, przewidzianym w ·art. 104 lub w ,przepisach szcze
g,ólnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie moż~ otrzy
mać, biegu, albo brak polega na ' niezlożeniu należnych opiat 
lub upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa 
się os·obę, od której pismo pochodzi, ,do usunięcia braku w 
terminie 7 dni. 

§ 2. W razie uzupełnienia braku w terminie pismo wy
wołuje skutki od dnia jego wlłiesienia. W razie nieuzupeł
nienia braku w terminie pismo uznaje się za bezskuteczne, 
o czym - należy pouczyć przy dOlięczeniu wezwania. 

Art. 106. Jeżeli osoba uczestniCząca Vi czynności pro
_ cesowej odmówiła podpisu lub nie mogła go złożyć, nale±y 

żaznaczyć przyczynę braku podpisu. ' 

• 
R o z d z i a 1. 14. 

Terminy. 

Art. 107. § L Terminy do wnoszenia środków zaskar
żenia są zawite; zawite są również terminy, które ustawa 
za takie uznaje. 

§ 2. Czynność procesowa dokonana po upływie termi
nu zaWlitegb jest bezskuteczna. 

Art. 108. § L Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od 
którego liczy się dany termin. 

§ 2. Jeżeli termin jest oznaczony w tygodniach, miesią
cach lub latach .. koniec terminu wypada na tęn dzień tygod
nia lub miesiąc;a, który ' odpowiada początkowi terminUj je
żeli w danyIl'.l miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu 
przypada ,na ostatni dzień tego miesiąca. 

§ 3. Jeżeli koniec terminu przypada nadzień uznany 
przez ustawę za dzień wolQy od pracy, czynność można wy-
konać ' n.astępnego dnia. ' . 

\ . 

Art. 109. Termin jest zachowany, jeżeIl przed jego upły
wem pfsmo ' z.ostało ,nadane w polskim urzędzie pocztowym, 
w polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez żołnie
r.za w dowództwie jednostki wojskowej albo pmiz osobę 
pozbawioną wolności ~ w administracji zakładu karnegó, 

/ a przez członka z.a~ogd polskieg.o statku morskiego- kapita-
nowi statku. ' 

Art. 110. Pismo wnies·ione przed upływem terminu omył
'kowo do niewłaściwego sądu lub pro~uratoia uważa się za 
wniesione z zachowa1lJiem terminu. 

Art. 111. § L Jeżeli niedotrzyman,ie terminu zawitego 
nastąpHo z przyczyn od strony niezależnych, stromi w za
witym termi.nie 7 dni od daty ustania pn:eszkody może zgło
sić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając j'ednocze
'śriie c.zynności, która miala być w terminie wykonana,; to 
samo stosuje się do osób nie ' będących stronami. 

§ 2. " W 'kwestii przywrócenia terminu orżeka sąd lub 
prokurator, przed którym należ,alo dokonać czynności. 

§ '3. Na odmowę przywróce.nia terminu przysługuje za
żaJenie. 

Art. 112. Wni·osek o przywrócenie terminu nie wstrzy-
' muje 'wykonania orzeczenia', jednakże - organ, do , którego 
wniosek zł.ożono, lub organ powołany do rozpoznanda środ
kazaskarżeIllia może wstrzymać wykonanie orzeczenia; od
mowa wstrzymania nie wymaga"uzasadnienia. , ' ' 

R o z·d z i a ł 15. 

/ Doręczenia. 

Art. 113. § L Orzeczenia ł zarządzenia doręcza się w 
uwierzytelnionych odpisach, jeżeli usta.\'{~ nakazuje ich do
ręczenie, 

§ 2. , Wszelkie pisma przeznaczone dla' oskarionego prze
, bywającego , na wolności doręcza ' się w taki sp.osób, ·, by treść 

ich nie była udostępniona dla 'osób niepowolanych; , 
Art. 114. § 1. W wezwaniu należy oznaczyć oqjan wy_ 

syłający oraz podać, w jakiej sprawie, w · jakim 'charakterze; 
J miejscu i czasie ma się stawić . .adresat i czy Jego stawiennic

two jest obowiązk,owe, a także uprzedzić o skutkach niesta
wiennictwa. 

§ 2. Przep.is § l stosuje się odpowiednio do zawiadomień. 
Art. 115. Jeżeli od dnia doręczenia ' pisma - biegnie ter

min wykonania czynności procesowej, należy pouczyć o tym 
adresata. ~ -

Art. 116. § 1. Wezwania1 zawiadGmienia oraz inne pi
sma, od_ których daty doręczenia bieąną ter,miny, d,oręcza 
się za pokwit-owan'iem zwrotnym przez pocztę · lub funkcjo
nariusza organu wysyłając;ego. 

§ 2. Mi.HcJa Oby'Watelska doręcza pisma, jeżeli doręcze
nie po,wstaje w związku z czynnością zleconą Milicji Oby-
watelskiej przez sąd lub prokuratora., . -

Art. 117. § 1. Pismo doręcza się adresatowi osobiście. 
§ 2. W razie chwilowej nieobecności adresata w jego 

mieszkan.iu pismo doręcza się dorosłemu domownikowi, 
a gdyby g·o nie było - administracji domu, dozorcy domu 
lubsołtys·owi, jeżeli podejmą się oddać pismo adresatowi.' 

Art. 118. § 1. Jeżeli doręczenia nie można dokonać w 
sposób określony wart: 117, pismo pozostawia się w prezy
dium właściwej rady narodowej lub w najbliższej jednostce 
Milicji Obywatelskiej, a pismo przesłane pocztą - w naj
bliższym urzędZlie pocztowym. 

§ 2. O pozostawieniu pisma w myśl § l doręczający 

umieszcz·a widoczne· zawiadomienie na drzwiach mieszkania~ , 
adresata ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo poz·ostawion·o 
oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dnij tak samo postą-

pić naleźy w razie doręczenia pisma administracji domu, do- c 

zorcy domu lub sołtysowi. ' 
§ .3. Pismo można rÓwnież po;wstawić osobie upoważ

nio.nej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zątru
. dnienia ad·resata. 

,Art. 119. § 1. Pisma adresowane d:o żołnierzy oraz 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej 

można d·oręczać adresatom za pośrednictwem' ich, przełożo
nych, p'rzy czym wezwania przeznaczone dla żołnierzy peł
niących zas·adnkzą służbę wojskową przesyła się do dowod
cy jednostkd wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, ~ 

, celu doręczenia i zarządzenia stawienia się stosownie do 
wezwania. 

§ , 2. ' Osobom pozbawj,onym~olności doręcza -się pismo 
za pośrednictwemadmlnistratji zakładu karnego . 

. § 3. Pismo przeznacz'one dla adresata nie będącego oso
bą fizyczną albo dla obrońcy lub pełnomocnika doręcza . się 
W biurze adresata osobie tam zatrudnionej. 

Art. ' 110. Prokuratora zawiadamia, się ' o rozpraw'ach 
ł posiedzecrJ.iach przez doręczenie , wykazu spra'w, które mają 
być w danym dnliu T:ozpoznane. 

Art. 121. § 1. OQbierający pismo potwierdza odbiór , 
i jego datę swym podpisem na zwrotnym pokwitowaniu. 

§ 2. Dbręczający stwi~dza I na ~wrotnym pokwitowaniu 
spQsób doręczenia i opatruje to stwierdzenie .swym podpi
sem. 

, Art. 1-22. § 1. W razie odmowy przyjęC>ia pisma lub od_o 
mowy albo ' niemożności ' pokwitowania odbioru przez adre
sata doręczający ' sporządza ,na zwwtnym pokwitowaniu od
pOJ'.Tiednią wzmiankęj wówczas doręc~enie uważa się za do-
'konane. ' 

§ 2. Pismo nIe przyjęte przez adresata zwraca się orga~ 
lIlowi wysyłającemu.; , 

Art. 123. W wypadkach nie cierpiących zwłoki można 
wzywać::. osoby telegraficthie" telefonicznIe lub ' w inny spo
sób, sŁosowI1ie do okoliczności. 

; 



, ..... 

' .. 
~ ..... ~ 

'. 

Dziennik Ustaw Nr 13 - 158~ POiZ. 96 ____________ -L __ ~ ______________ ~ ____________________________________________ ___ 

Art. 124., StroJla przebywająca . za granicą ma obowią

zek wskazać adres dla doręczeń . w kraju; w razie nieuczy
nienia tego pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w 
kraju lub, jeżeli adresu tego .nie ma, załączone do akt spra
wy uważa się za doręczone. 

Art. 125. § 1. Jeżeli strona zmieniła miejsce zamieszka
nia i ' nie podała nowego adre3u do wiadomości organu, 

' przed którym toczy się postępowanie, pismo wysłane pod 
: ostatnio wskazanym przez stronę adresem uważa się. za dorę

, czone. 
§ 2. W postępowaniu. sądowym § 1 stosuje się do pism 

wysłanych do oskarżonego dopiero po doręczeniu mu aktu 
, oskarżenia. 

§ 3. Przepis § . 1 nie dotycly pism wysyłanych po raz 
. pierwszy ,po prawomocnym ~akonczeniu postępowania or9z 
do oskarżonego, co do którego umorzono .. postępowanie lub 
zapadł wyrok uniewinniający, chyba i,e oskarżony został już 
zawiadomiony o przyjęciu f e wizji oskarżyciela. . . 

,Art. 126. Orzeczenia, zarządzenia, zawiadomienia oraz 
odpisy, które ustawa nakazuje doręczać stronom, należy do
ręczać również obrońcy oskarżonego pozbawi.onego wolności 
i przedstawicielowi ustawowemu, jeżeM ustawa nie stanowi 
linaczej. 

Art. 127. Miitister Sprawiedliwości w pOHlzumieniu z Mi
nistrem Łączności określi w drodze rozporządzenia szczegó
łowe zasady a tryb doręczania pism sądowychprze,z ' pocztę. 

Art. 128. Doręczenie bez Zachowania przepisów niniej
szego rozdiiału uważa się w każdym razie za dokonane~ ' je
żeli osoba, dla której pismo było przeznaczone, oświadczy, 
że pismo to otr-ymała. 

R o z d z i a ł 16 ' 

Protokoły. 

Art. 129. § 1. Spisania protokołu wymaga: 
l) przyjęcie ustnego 'zawiadomienia o przestępstwie i woio-

skuo ściganie, 
2) przesłucha,Iiie oskarżonego, świadka i biegłego, 
3) przeszukanie pomieszczeń i osób, 
4) dokonanie oględzin, prżeprowadzenie eksperymentu, 

konfrontacji 0l az okazania, . 
5) otwarcie korespondencji i przesyłki, 
6) zaznajomienie podejrzanego z materiałami zebranymi w 

. postępowaniu przygotowawczym; 
7) złożenie poręczenia, . 

8) przebieg rozprawy. 
§ 2. Z -innych czynności procesowych spisuje się pro

tokół, jeżeli przepis szczególny tegpWymaga albo przepro
wadzający ćzynność uzna to za potrzebne; poza tym można 
ograni~zyć się do sporządzenia notatki urzędowej. 

Art. 130. §i. Protokół rozprawy spisuje aplikant lub . 
pracownik sekretariatu. Protokół może też spisać asesor, je
żeli nie należy do składu orzek~jącego. 

§ 2. Inny protokół spisać może poza osobami wymienio
nyrnlj w§ 1 osoba pr,zybrana w · charakterze protokolanta 
p~zez prowadzącego czynność lub sam przepr·owadzający 
czynność. . 

§. 3. 'Od osoby przybranej, ' która nie jest prac<>wn-ikiem 
''Organu prowadzącego postępowanie, odbiera się przyrzecze
lilie następującej treści: .. P,rzyrzekamuroczyście, że pOwie
rzone mi obowiązki protokolanta Wykonam sumiennie". 

Art. 131. § 1. Niezależnie-od spisania protokołu może 
być sporządzo'lly stenogram czynności, który stenograf prze
kładana pismo zwykłe, ' pfŻy czym czyni wzmiankę, jakim 
posługiwał się systemem; pierwopis stenogramu dołącza się 
do protokołu. . 

f 2. Art. 130 § 3 stosuje się odpowiednio. 

c, Art. 132. § 1. Protokolant ' j stenograf ulegają wyłącze-, 
, niu z tych samych powodó'w co sędzia .. 

§ 2. O wyłączeniu orz€·ka w toku rozprawy lub posie
dzenia sąd, a w innych wypadkach - osoba, która ' przepro
wadza czynność protokołowaną. 

Art. 133. § 1. Przebieg czynności protokołowanych mo
że być utrwalony ponadto za pomocą aparatury utrwalają
cej obraz lub dżwięk, o czym należy przed uruchomieniem 
aparatury uprzedzić osoby uczestnicz<ice w czynności. . 

§ 2.> Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Pro- o 
kuratorem Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
określi w drodze rozporządzenia .rodzaje aparatur ,l środków" 
technicznych służących do utrwalenia obrazu lub dżwięku 
dla celów pr,ocesowych 'oraz_sposób ich ' zabezpieczeonia, prze
chowywania i odtwarzania . 

Art. 134. § 1. Protokół powinien zawierać: 
1) oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca ,oraz osób 'w 

niej uczestnic.zących, ~ 
2) przebieg czynności ora,z oświadczenia i wnioski jej 

uczestników, 
3) . wydane w to_ku czynności ~ostanowienia i zarządzerua, 

a jeżeli postanowienie lub zarządzenie sporz,dzono osob- r 

no, wzmiankę o jego wydaniu. 
4) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okolic:zności db

tyczących przebiegu czynności. 
§ 2. Wyjaślilienia, zeznania, oświadczenia i wnioski 

oraz stwierdzenia ' określonych ' czynności prz·ez o,rg,an prowa
dzący ' postępowanie wciąga się do protokołu z możliwą do-, 
kładhością, a osoby bio'rące udział w czynności mogą żądać 
wciągnięcia do protokołu wsżystkiego, co dotyczy ich praw 
li interesów. , 

Art. 135. § 1.. Protokół rozprawy oraz posiędzenia_pod~, . 
pisują przewodniczący i protokolant. . 

§ 2. Stenogram oraz jego' przekład podpisuje stenograf, 
a ponadto przewodniczący rozprawy lub przepf'Owadzający 
czynność. 

§ 3 .. Jeżeli przewodniczący nie może podpisać protoko
łu, protokół podpisuje za niego jeden z członków skła'du 
orzekającego, zaznaczając przyczynę braku podpisu prze
wodniczącego. 

, § 4. Jeden z koniecznych pod protokołem podpisów nie 
złożony natychmiast może . być złożony póżniej ze wskaza
niem daty jego złożenia oraz przyczyny opóżnienia. 

Art. 136. § 1. Protokoły nie wymienione wart .135 § 1 
podpisują oso-by biorące udział w czynnqści; protokół takl 
należy przed podpisaniem odczytać i uczynić o tym wzmian
kę. 

§ 2. Osoba uczestnicząca vi czynności może podpisując 
protokół zgłosić jednocześnie zarzuty co do jego treśd;za
rzuty te należy wciągnąć do protokołu w miarę potrzeby 
wraz z oświadczeniem osoby wykonującej czynność proto
k'olowaną· 

Art. 137. Skreślenia oraz poprawki i uzupełnienia po
czynione w pr:otokole . wymag.ają omówienia podpisanego 
przez osoby podpisujące protokół. ' 

Art. 138, § 1. Strony oraz osoby mające vi tym Inte
res' prawny mog,ą złożyć wniosek o sprostowanie protokołu r' 
rozprawy i posied2:enia, wskazując na nieścisłości i opusz
czenia. 

§ 2. Wn.iosek o sprostowa.nie protokołu rozprawy lub 
posiedzenia pozostawia- się bez razpozna.nJa, jeżeli został złO
żony po wysłaniu akt sprawy do wyższej dnstancji. 

Aft. 139. § 1. Przewodniczący po wysłuchaniu proto
kolanta inoże przychylić się do wniosku d wydać zarządze
nie o sprostowaniu protokołu; w przeciwnym razie w przed
miode sprostowania protokołu przeka po wysłuchaniu pro
tokolanta sąd ' w składzie, który rozpoznawał ' sprawę. 

§ 2. Jeżeli nie można utworzyć tego ' samego składu. 
postan.owienie nie zapada, a poszczególni jeg'o członkowie 

.'. 



'Dzieninik Ustaw Nr 13 - 159 .. . r- PDIZ. 96 

oraz protokolant· składają do akt sprawy oświadczenie co ' 
dp zasadnoścr wni<osku. 

§ 3. W razie uwzględnienia wniosku należy w sprosto
wanym pro,tokoleumieścić odpowiednią wzmiankę, którą 
'podpisują przewodniczący i protokolant. 

Art. 140. ' Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich 
lub rachunkowych w protokole rozpra wy lub posiedzenia 
może ,nastąpić na wniosek ,lub z urzędu w każdym ' czasie; 
~łft. 139 'st.osuje się odpowiednio. 

Art. 141. o treści sprostowania zawiadamia się strony, 
6 o' ,odmowie sprostowania .osobę, która zgłosiła wniosek 
,IQ' sprostowanie. 

R ,ozdział 17. 

Przeglądanie aleł i sporządzanie odpisów. 

'Art. 142. §. l.Stronom·oraz ich obr·ońc·om, peInomocni-
/'lwm L przedsta!V'icielom . usta wOwYm I oraz przedstawic.ielom 
społec:znym dopuszczonym do udziału w postępowaniu udo
stępnią. się akt'a sprawy sądowej i daje możność sp;orządze

·riJa z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą 
- być udostępni onę również innym os·obom. 

'. § 2. Pre~es sądu może ,w razie uzasadnionej potrzeby 
, z·ar:ządzić ,wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt- sprawy. 

Art. 143. § 1. Oskarżonemu na jego żądanie należy '.NY
'. , ' dać bezpł,atnie jeden uwierzytelniony odpis każdego .orzecze~ 

.," nia wraz 'z uzasadnismem, jeżeli ' je sporządz.ono. 
. § 2; W ~prawach, W. których wyłącz.ono jawność ze 

,~ . .:względu na ważny interes państwa, 'oska.fżonemu wolno wy
-~ 'dać tylko odpis orzecze,nia kończąceg.o postę·powanie w da-
~ mej ins~ancji .bez. uzasadnienia .. 

_ § 3. Przeglądanie akt sprawy w toku postępowania 
I' -- przygotowawczego i sporządzanie z nich odpisów oraz otrzy
; .- mywaule odpisów uwierzytelnionych . wymaga zezwolenia 

" pr6w~dzącego postępowanie przygotowawcze. 
Art. 144. Prokur·ator ' może przeglądać , akta sprawy są

.- '" d:'owej w każdym jej stanie oraz żądać przesłania mu ich 
w tym celu, jeżeli nie tamuje ·to biegu postępowanią. 

R o z d z i a ł 18, . , 
, . Odtworzenie zaginionyi:h lub zniszczonych akt. 

Art. 145. §1. ' Postępowa~ie w wypadku zaginięcia lub 
zniszczenia w całości lub vi części ' akt sprawy będąc~j w 
toku przepr·owadza sąd, . w którym sprawa ostatnio się to

.. cżyła. 
• ,1 , § 2. Sąd ' Najwyższy przeprowadza ' takie. postępowanie 

jed)'lnie w zakresie odtworzenia akt tego Sądu. . 
' § 3. Postępowanie w wypadku zaginięcia lub ' zniszcze

nia akt sprawY prawomocnie zakończ'onej przepr-owadz'a sąd, 
'w którym sprawa się toczyła w pierwszej instancji. 

§ 4. Prokurator odtwarzając akta w toku postępowania 
.' przyg,otowawczego w sprawie pozostającej w jego rozporzą

. , dzeniustosuje ~dp'O'Wiednió . przepisy nin1-ejszeg'0 rozdrziału. 

Art. 146; - Jeżeli zaginęły lub uległy . zniszczeni:u akt.a 
sprawy praw;OIll.ocnie zakończo.nej, odtw.orzenie nastąpi w 

, c:zęściach niezbędnych do wykonania orzeczenia, wznowie
lIlia Pos~PQwania, przepr·owadzenia postępowania: ' w trybie 
rewizji nadzwyczajnej albo- urzeczywistnienia uzas.adnionych 
!j;n~resów stron. ' 

Art. 147~ Prezes sądu wzywa strony do .złożenia w .ozna
C:łonym terminiewnios.ków co do. sposobu odtworzenia akt 
sprawy oraz · przedstawienia ' dokumentów umożliwiających 
lich odtworzenie. 

Art. 148. § 1. I'rezes sądu wzywa osoby posiadające po
, trzebne ' dokumenty do ich ' przedstawienia sądowi,aw ra-

zie potrzeby ~zarządza ich przymusowe odebranie; art. 189-; 
204 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Po sl(orządzeniu uwierzytelnianych odpisów należy 
dokumenty zwrócić osobie, która je dostarczyła lub od któ
rej je odeb'rano. 

Art. 149 . . Postępowanie mające na celu odtworzenie akt 
d postępowanie dowodowe, jakie uzna za konieczne, prl:e
prowadza sąd, a \'{ szczególności sąd bierze pod uwagę 'wpi. 
sy do rejestrów karnych, repertoriów j innych ksiąg biuro~ 
wych, utrwalenia dżwiękowe lub wzrokowe oraz może prze .. 

' słuchać w charakten;e świadków sędziów, prokuratorów, 
protokolantów, adwokatów i inne .osoby, - które uczestniczyły! 
w postępowaniu lub które mogą się WYPOWiedzieć co do 
treści akt. 

. Art. 150 • . § 1. Postanowienie. co do odtworzenia akt spra
wy ustala jeg·o zakres lub stwierdza, że odtworzenie akt jest 
.niemożliwe. 

§ 2. Na postanowienie to przysługuje zażalenie. 
Art. 151. Jeżeli akta sprawy prawomocnie nie ~kończ·o

nej -nie mogą być w ogóle odtworzone ,albo zostały odtwo
rzone w części, należy czynności procesowe p<?wtórzyć w 
zakresie niezbędnym do kontynuowania postępowanja~ 

DZIAŁ V. 

-Dowody. 

R o z d z i a ł . 19. , 

Przepisy ogólne. 

-Art. 152. Dowody przeprowadza się na · wniosek str.on 
lub z urzędu. 

Art. 153. Fakty powszechnie znan~ nie , wymagają 40-
wodu; to. samo dotyczy faktów znanych z urzędti,nalezy jed- . 
nak zwrócić na nie · uwagę stron. . 

Art. , 154. § 1. We wniosku dowodowym należy wska
zac, jak,ieok.oliczności . i w' jaki sposób mają byću~o-wod
nione. 

§ 2. Wniosek dowodowy może zmierzać do wykrycia 
lub 'oceny właściwego dowodu. ' 

Art. 155. § 1. Wniosek dowodowy oddala się, jeżeli: 
1) przeprowadzenie dowodu jest niedopusztzalne, 
2) okoliczność, która ma być udowodniona, , nie ma zna

czenia dla- rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowod
nion a zg·odnie z twierdzeniem wniosk.odawcy, 

3) dowól:l. jest nieprzydatny do stwierdzenia danej / okolicz
[\.ości~lub nie da się przeprowadzić . 
§ 2. Oc!<!alenie wniosku dowodowego następuje w for

mie postanowienia. 
§ 3. Nie mQżna , oddalić wniosku dowod.owego ' na tej 

podstawie, że dotychczasowe. dowody wykazały przeciw.ień
stwo tego, co wniosko..qawca zamierza udowodnić. ' 

Art. 156. Oddaleąle wniosku dowodowe.go nie stoi na 
przeszkodzie późniejsEemu dopuszczeniu do~wodu, chociażbYi 
nie ujawniły się nowe okoliczności. 

Art. 157. § 1. Osobie przesłuchiwanej należy umożli· 
wić swobodne wypowiedzenie się w granicach .określonych 
celem danej ,C'zyimości, a dopiero następnie można zadawać 
pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lubkon.; 
tr,oli ze·zn ań. . 

§ 2. Wyjaśnienia, zez,na,nia lub oświadczenia złożone . 'w 
'warunkach wyłączających możność swobodnej wypowiedzi--
lnie mogą stanowić dowodu . 

. § 3. Os.oby przesłue-hiwane mogą być konfrontowane w 
celu '--wyjaśnienia sprzeczności. - . -

Art. 158. Dowodu' z wy ja.śnień ośkarzonego lub z zeznan,· 
świadka nie ~olnozastępować treścią pism j- zapisków, 
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oświadczy nie później niż ,przed rozpoCzęciem zeznańia na 
rozprawie przed - sądem pierwszej instan<;:ji, że chce zte,go 

Art. 159.§ 1. Należy w.e-r.wać tłumacza, jeżeli zachodzi 
potrzeba przesłuchania: ' 

l} głuchego 'lub ·niemego, a nie wYstarcza porozumienie się ' -prawa skorzystać, 'poprzednio zlożone zezna~ie tej qs.oby nle ) 
może ani sł~żyć ):a dowód, ani być odtworzone. '~, -z nim za pomocą pisma, I 

' 2} osoby nie władającej językiem polskim. , 
'§ 2. Należy również ' we.zwać tłumacza, jeżeli zacho.dzI ' 

p 'otrzeba przeło'zen-ia na język polski pisma sporządz·onego 
w języku obcym l)lb pr;:elożenia na język obcy pisma spo-
rządzonego w języku polskim. ' 

, § 3. ' Do tł.umacza stosuje się odpowiednio przepisy do
, tyczące biegłych; 

R o z d z i a--ł 20; 

Swiadkowie: 

, Art. ' I~. § 1. KaMa.' osoba' wezwana w charakterze 
~wiadkama ,obowiązek stawić się I zł.ożyć zeznanie. 

§ 2. Swiadka, który nie może stawić 'się na w~zwanie 
,% powodu choroby, ' kalectwa lub }nnejnie dającej się po

' konać przeszkody, można przesłuchać w miejscu pobytu te
go Świadka. 

Art. 161. Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: 
1'l0brońcy co d9 faktów. ,o których dowiedział się udzie-

lając porady prawnej lub prowaaząc sprawę. , _ 
2) duchównegoćo 40 faktów, o których dowiedział się przy 

śpo,wiedzL 

·Arł~ 162. § 1. Osoby obowiązape do zachowania tajem
,nicy :pcrństwowej mog'ą być ' przesłuchane có dp okoliczności, 
na~tóre rozcfąga się ten obowiązek, ' tylko po 'zwolnieniu 
tYch.osób od óbowiązk':u.-zachowania tajemnicy przez upr~-
niony 0lgan ,prz:ełoiony; , ~ 

1 , _ § 2. 'Zwoliiienia wolno _ od.mówić- tylko wtedy, gdyby zło-
teniezeznapia wyrządz.ićmogło poważną szkodę 'i panstwu. 

§ ' 3;, Sąd 'lub pr.okurator , może zwrócić się do właściwe
gonaćzelnegó orgaąuadministracji państwówej 'o zw?lnie
ttlie , świadka od obowiązku zachow;ania tajemnicy. 

Art. , 1,63. Osoby '_obo~tązaI'le do zachowania tajemnicy 
lIi~użbowe~hlł) .. tajemnicy zwi~z.aneJ!i . ~konywa'DieI?zaw~ 
du lub funkCjI mogą odmówlc zeznan co ' do okohcznoŚCl. 
na które rozciąg~ się ten obowiązek, chyba ze sąd lul}, pro
kurator zwolni te 'osoby od obowiązku zachowania. tajem--
lnicy. ,. / 

Art. ' 164. § 1. W wYpadJcach przewiQzia:nych wart. 162 
1163 są·(I przesłuchuje taką osobę na ro'zprawie z wyłącze-

',lQii~m jawności. /". "-
.. § 2. Minister~ Sprawiedljwości w porozUmieniu z, Pwku

I'atorem Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej okre
śl1 w drodze rozporządzenia sposób przechowywania proto

. kołów zemań obejmujących ' okoliczności, ,na k.tÓre rozCiąga 
,się obowiązek "zaG~o,W:ania tajemnicy pa!,!stwowej,służbowej 
łub łdwooowe1. , ' 

Art. 165. § 1. Osoba najbliższa' dla oskax?;oneg,o może 
odmówić ieznań.! 

§ 2. J?,rawo odmowy zeznań trwa mimQust~nia małżeń-
, .twa Jub.przysposobiel,lia. " ' ' 

Art. 166. § 1. Swiadek może uchy~ić się od odpowiedzi 
Da py'tanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić na 
IOdpowiedz.ialność karną tego świadka lub osobę dla niego 
ap1bliższą. ' 

§ l 2. Świadek może .żądać, ' aby przesłuchano go, na roz
prawie"'i wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby 
urazić na hańbę jego lub osobę dl~ nieg-o najbliższą. , 

Art. 161~ ,Można zwolnić od złożenia zeznania lub odpo- Y 
wIedzi na pytanie osobę ' po,zosta jącą z oskarżonym w szcze
gólnie bliskim- st~sunk.u osobistym, jeżeli osoba taka wnosi ' 
e zwolnienie. ' 

,Art. _ 168. Jeżeli osOba uprawniona do odmoWy .zJ.ożenia 
,.eZnania ,albo z'WoJnlona , i)d tego na podstawie art 161 

. Art. ' 1(i9. §1. Przyrzeczenie od świadka fuoże " ~debrać'> 
tylko sąd lub sęd-zia delegowany. , , " , '. 

§ 2. Mo,żna odstąpić od odebrania' pr.zyrieczenia · od 
świadka, jeżeli obecńe ' strony nie sprzeciwiają, się ,,,, temu: ' 

, § 3: Świadek sldada p'fzyrzecze'n:ie przed pr.zy~iąpienieni 
do składania zeznań. 

Art. 170. § L Swiadek składa pr.zyrŹeszenie p<?.rla-ru
jąc za i sęd~ilJ słowa: "Swiadomy znaczenia moich słów i 'Od- , 
,powied;zialności przed pqnvem przyrzekąm uroczyśde, że 
będę mówił szczerą praw-d.ę, niczego nie ukrywając z : teg-o, 
co mi jest wiadome." -. \.' . '.', ' ' 

§ 2. W czasie składania przyrze~żenia WS'lyscy" nie'.~y: 
łączając sędziów, stoją. ; _ , , ' _. J 

§ 3. Osoby nieme i głuche składaj~ przyrzec-zenie, przei 
podpisanie tekstu przyrzeczenia. ' , _ . . ' 

" §.4. Swiadkowi, który' w danej 'sprllwie składał /już ' p4y-c 
rzeczenie, sąd przypomina je przy ponownym , ptzesłuch,mll, 
chyba że sąd uzna Ul potrzebne _ ponowne odebranie pny~ 
rżec;,zenia. 

Art. 171. Nie odbIera się przyrzeczenia:" 
1) od osób, któt:e nie ukończyłY 11 lat ....... • _ 
2) gtly zachodzi uzas,adnione podejrzenie, że 'śwjatlekzpo;!, 

wodu zakłóceni'a c.zynności psychicznych nie zdaje 50;" 

bie należycię sprawy ze mączenia przyrzec-zenia, ',; I 

3) gdy świadek-,est osobą podejr,zaną o pO,pełniooie pqe- , 
si-ępstwa będącegq- przedmiotem postępowania lub pozo- :. 

" stającego w ścisłym związku z cZ)'lnem stanQw~ącYm. 
l przedmIot postępowania albo gdy za to :" przestępstwo Z'O-

stał skazany. ,' ' ',--
4) , gdy ~wiadek był prawomocnie skażany za }ałs.zywe :te .. / 

znania. 

/ Art. 172. § L , Przed ro_zpo~zęc-iemprzesłucha'nH~. nal~żv 
uprzedzić świadka o odpowiedzi.a,l.ności k,arnej za zloże~ie. 
fałs.zywego !Z e'zn ania. ' ' 

§ .2. W p'os~powaniu przygotowawczy"m świadek , po~
pisuje oświadc.zenie, że 'Zo~tał upr-r.ed:c:ony " tej odpowie-, 
dzialności. . 

Art. 113. § 1. Przesłuchanie rozpoc.zYll1a się , od zapy:ta:;
nioa świadka o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, miejsce za- . 

-miesżkania, karalność za fałszywe zeznania Qra.z stosunek 
do stron. ' _~, '. . 

I , 

§ 2. Swiadka należy uprzedzić -o treści art 165, '6 o ' tr..e,-,-
ści art., 166 i 161, jeżeli ujawnią się okoliczności oPJ!ffe, ty:
mi przepisami.: , _ " ' ,' 

Art. J14. § 1. , Jeżeli jest 'to konieczne dla celów dowo: / 
dowych, _ mozna świadka za jego zgodą pod~'ać oglł:dzilliom 
.ciała' i badaniu lekarsk.iemu. ' t" ' _ :. ,J 

§ 2. Jeżeli karalność czynu zależy od s.t~n\l' zdrowia po
krzywdzonego. nie może 'O-n spr~eoiwić si" ogłę"dzinom i ba
daniom nie połącz·onym z 'Żabiegiem chirUl;giczlly'mlub z o,b
lerwacją w zakładzie lecznjcZym. Nie dotyczy to_oSób, któ-,," 
~e odmówiły zeznań -łub zostały od ' nich zwolnione n,a pod. _ 
.eawle, art. 165 lub 161. ,-

§ 3. ' Jeżeli istnieje wątpliwość co do stanu psychiczne
go świad}a,,Jego' stanu rozwoju umysłowego, :zdplnośc;l po~ 
strzegania lub odtwarzania przez ' niego postrzeżeń, sąd lub 
prokurator rnoi,e zar~ądzić . przesłuchanie świadka z udziałem 
bi~głego lekarza lub biegłego p~chologa. ~- ~{ , ', 

> Art~ 115~ Sporządzone w postępowanIll k~rńymprotQ~oły 
oglę~in ciała pOdlegają ujawnieniu na r-o.zprawie, choćby 

I osoba ' poddana oględzinomodmówila wyjaśnień lub zeznań 
albo została od nich ~wolniona na podstawie art. 1651~b 161. , 

f 

.. .,,: 



,-. ' .. -
".; 

Dziennik Ustaw_N_r_l_3 __ -:-_______ --' ______ 16_1 __ -:-__________ ----.:. _______ ----=-p~ 

R o z d z i a ł 21 

Biegli. 

Art. 116. § 1. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających 
istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy wy~aga wiadomo
ści specjalnych, zasięga się opinii instytutu naukowe'go lub 
naukowo-badawczego albo zakładu specjalistyczneg'O lub po
woł,anej d,o tego instytucji albo też powołuje się jednego lub 
kilku biegłych. O dopuszczeniu tego d'Owodu wydaje się 
postanowienie. . 

. § 2. ' W postanowieniu, o którym mowa , w § 1, należy 
wskazać instytut, zakład lub instytucję albo osobę i ~ specjal

. ność powołanego biegłego, a ' ponadto przedmiot, zakres 
i termin' wykonania powierzonej ekspertyzy, oraz w miarę 

- potrzeby sformułować pytania szczegółowe. 
Art. 177. § 1. Opinia . wydana przez instytut, zakład lub 

instytucję powinna wymieniać osoby biorące udział w jej 
wydaniu z podaniem ich nazwisk i imion, stopni lub tytu

. łów naukowych oraz zajmowanych stanowisk; opinia po
winna być podpis~ma przez te osoby oraz przez osobę upo
ważnioną 'do podpisywania opinii w imieniu instytucji. 

§ 2 . . Osoby biorące udział w wydaniu opinii powołane 
są w razie potrzeby do wystąpieni,a w charakteTze biegłych. 

Art. 178. Do pełnienia czynności biegłego je·st 'Obowiąza
ny nie tylko biegły sądowy, lecz także każda osoba, o któ
rej 'wiadomo', że ina odpowiednią wiedzę 'W danej dziedzinie. 

Art. 179. § L Nie mogą być biegłymi osoby wymienio
ne wart. 161, 165 i 167 oraz o'soby, co do których odnoszą 
się odpowiednie 'przyczyny wyłącżenia wymienione wart. 
30 §1 pkt 1, 2, 3 i S, a ponadto osoby powołane w sprawie 
w charakterze świadków. 

§ 2. Jeżeli ujawnią się powody osłabiające zaufanie d·o 
. wiedzy lub bezslronn-oŚci biegłego albo ,inne ważne powody, 
p-ow.ołuje się innego biegłego. , 

Art. , 180. § 1" Biegły składa prz'yrzeczenie następującej 
treści: "Swiadomy znaczenia . moich słów i -odpoWiedżialności 
przed prawem przyrzekam uroczyście, że. powierzone mi · 

. o~owiązki wykonam z całą sumiennością ibezstronn,ością". 

§ 2. Biegły sąd,owy powołuje się na przyrzeczenie złoż,o
ne przy ustanowieniu go w tym chaJ"akterze. 

§ 3. Do biegłego stosuje się odpowiednio art. 160, 162, 
( 163, 164, 169, 17Ó § 2 i 4 oraz art. 172 1 173 § 1. 

Art. 181. § 1. W miarę potrzeby udostępnia się biegłe
muakta sprawy i wzywa się go dQ udziału w przeprowadze-
niu dowodów. ' 

§ 2. Biegły składą opinię . ustńie lub na piśmie; powinna 
ona zawier·ać sprawozdanie z dokonanych czyn'ności i spo
strzeżeń oraz opart~ na nich wnioski. 

Art. 182. Jeżel,i opinia je5t nie pełna lub niejasna albo 
rzachodzi sprzeczność między opiniami, można zasięgnąć opi
.nii instytutu, zakładu lub instytucji albo też wezwać ponow
nie tych samych biegłych lub powołać innych. 

Art. 183. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psy
chicznego oskarżonego należy powołać co najmniej dwóch 
biegłych lekarzy psychiatrów. 

Art. 184. § 1. W razie potrzeby badanie psychiatrycz~ 
ne 6skarżonego może być połącz·one z obserwacją w zakła-
dzie .leczniczym. . '-

§ 2. I Orzeka o tym na . żądanie biegłych 'sąd lub pr'oku-
rator, określając' miejsce obserwacji. ~ 

§ 3. Badanie w zakładzie leczniczym 'nie powinno trwać 
dłużej niż 6 tygodni; na wniosek zakładu termin ten można 
przedłuży.ć na czas określony, niezbędny do wydania opinii. 

§ 4. Na postanowieZ1ie. o którym mowa 'IV § 2 i 3, przy
sługuje zażalenie. Zażalenie na postanowienie · prokuratora 
rozstrzyga sąd właściwy do rozpoznania sprawy. . . \ 

R o z d z i a ł 22. 

Oględziny i dowody ' rzeczowe. 

Art. 185. § 1. W razie potrzeby dokonuje się .oględzin 
miejsca, osoby lub rzeczy, . 

§ 2. Jeżeli przedmiet może ulec przy badaniu zniszcze
niu lub zniekształceniu, część tego przedmiotu należy w mia
rę możności zachować vi stanie nie zmienionym, a gdy to 
pie jest możli'we, stan ten utrwalić w inny sposób. 

Art. 186. W celu sprawdzenia okoliczności mających 
istotne znaczenie dla sprawy mOżna przeprowadzić doświad-
czenie lub odtworzenie przebiegu stanowiących przedmiot 
rozpoznania zdarzeń. albo ich fragmentów. 

Art. 187. Oględzin lub badań ciała, które mogą wywo- ' 
łać uczucie ~wstydu, powinna dokonać os·oba tej samej płci, 

. chyba że łączą się z tym szczególne trudności; inne osoby 
odmiennej pł~i mogą być obecne tylko w razie konieczności. 

Art. 188. § 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego 
spowodowania śmierci, należy zaWsze zarzą<;lzić oględziny 
zwłok i ich ot Warcie. . 

§ 2. Otwarcia zwł,ok należy dokonać z udziałem ' leka
r.za, w miarę możności biegłego sądowego; do obecności przy 
oględzinach i otwarciu zwl'ok można w razie potrzeby oprócz 
bi€głego wezwać lekarza, który ostatnio udzielił , pomocy 
zmarłemu. 

§ 3. W celu d,okonania oględzin lub otwarcia zwłok sąd 
lub pr~urator może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu. 

Art. 189. Przedmioty mogące stanowić dpwÓd w . spra
wie należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wy: 
padkach 'nie cierpiących zwłoki także na żądanie Milicji 
Obywatelskiej. Art. 162-164 stosuje ' się odpowiednio. 

Art • .190. W celu znalezienia przedmiotów wymienio
nych wart. 189 można d,okonać przeszukania pomieszczeń 
i innych miejsc, a także osoby i rzeczy, jeżeli istnieją uza~ 

sadnione podstawy do przypuszczenia, że przedmioty te tam 
się znajdują. . 

' Art. 191: § 1. Jeżeli przeszukania dokonuje Milicja 
Obywatelska, okazuje osobie, u której czynnosc ma być 

. przeprowadzona, polecenie sądu lub prokuratora: 
§ 2. W wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeżeli pole

cenie prokuratora nie moglo być wydane uprzednio, . należy 
okazać nakaz kierovrnika właściwej jednostki Milicji Oby~ 
watelskiej lub legitymację służbową, a następnie zwrócić 
się ' do prokuratDra o zatwierdzenie przeszukania; na zgło

szone do protokołu żądanie osoby, u której przeprowadzono 
przeszuka'nie, doręcza się jej postanowienie; o prawie zgło
szenia tego żądania .należy osobę tę pouczyć, a w razie Zgł'O
szeni'a żądania wciągnąć je do PI;otokołu. 

Art. 192. § 1. Przeszukania za~ieszkałych pomieszczeń 
można dokonać w porze nocnej tylko w wypadkach . nie cier
piących zwłoki; za porę' nocną uważa się ozas od godtin..y, 
2'1 do godziny 6, \ '-c, 

§ . 2. Przeszukanie rozpoczęte za dnia można 'Prowadzić 
nadal, mimo nastania pory nocnej. 

§ 3. W porze noc,nej można przeszukać lokale. dostępne 
'W tym czasie dla nie określonej liczby osób alb? służące do 
przechowywania ·przedmiotów. 

Art. ·193. § 1. Przy rozpoczęciu przeszukani.apomiesz
czeń instytucji państwowej lub społecznej należy o zamie
rzonej czynności zawiadomić kierownika tej . instytucji lub 
jego zastępcę albo organ nadrzędny i dopuścić ich do 
uczestniczenia" w czynności. . ' 

§ 2. Przeszukanie pomieszczenia zajętego przez wojsko 
może nastąpić jedynie w obecności dowóący lub osoby przez " 
niego wyznaczonej. 

Art. 194. Przeszukania osoby i odzieży na niej powinno 
się dokonywać w miarę . możności za pośrednictwem osoby 
tej sal}lej płci. 
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Art. 195. § 1. . 0sobę, u której ma nastąpić przeszuka
,- nIe, należy przed rozpoczęciem czynności 'zawiadomić o jej 

celu i wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów . . 
§ 2. Podczas prteszukania ma prawo być óbecna osoba 

wymiejliona w § l oraz osoba przybrana przez prowadzącego 
czynność. Ponadto. może być obecna osoba wskazana przez 
tego, u kogo dokonuje się przeszukania, jeżeli nie uniemo
żliwia to przeszukania albo nie l,ltrudnia go w sposób po
ważny . . 

§ 3. Jeżeli 'przy przeszukaniu nie ma >na miejscu gospo
darza lokalu, naieży do przest ukania przywołać przynaj-
mniej jedneg.o dorosłeg.o domownika lub sąsiada . 

Art. 196. § l ,; Jeżeli osoba, u której dokonuje się prze
szukania, albo ' kierownik instytucji państwowej lub społecz
nej oświ'adczy, że wydane lub znalezjone przy przeszukaniu 
pismo zawiera okoliczności objęte tajemnicą państwową, or
gan przeprowadzający czynność przekazuje pismo bez jego 
odczytania niezwlocznie prokuratorowi w opieczętowanym 

opakowaniu. ·Art. 162 stosuje się ?d.powiednio. _ 
§ 2. Jeżeli . osoby wymienione w § 1 oświadczą, że pi

smozawiera okoliczności o1.>jęte · tajemnicą służbową lub za
wodową, należy 'pismo przek'azać w sposób wskazany' w § 1. 
Art. 161 pkt 1, art. 163 i 164 stosuje się odpowiednio. 

'§ 3. Pisma charakteru osobistego należy przekazać rów-
nież zgodnie z § 1.. . . 

§ 4. Jeżeli posiadaczem pisma jest osoba podejrzana 
o popełnienie przestępstwa, §. 2 i 3 nie stosuje się. . 

Art. 197. § 1. Przedmioty wydane lub znalezionl w c:z-a
sie przeszukania należy . po dokonaniu oględzin i sporządze
niu opisu zabrać albo oddać na przechowanie osobie godnej 
zaufania, z zaznaczeniem obowiązku przedstawienia na każ
de żądanie prowadzącego śledztwo- lub dochodzenie. 

§ 2. Podobnie należy postąpić ze znalezionymi w cza
sie przeszukania przedmiotami, mogącymi stanowić dowód 
innego ' przestępstwa., ulegającymi przepadkowi lub - któryćh 
posiadanie jest zabronione. . 

§ 3. Osobom zainteresowanym należy natychmiast wrę-
. czyć pokwitowanie stwierdzające, jakie przedmioty i przez 
kogo zostały zatrzymanej ' jeżeli zatrzymanie nastąpiło .bez 
postanowienia o dOKQnaniu przeszukania, należy na żądanie 
zainteresowaneg-o doręczyć w ciągu 7 dni' postanowienie 
prokuralora o zalwierdzeńiu przeszukania i zatrzymania 
przedmiotów al".)o zwrócić zatrzymane przedmioty. . 

Ari. 198. § 1. Urzędy pocztowe, telekomunika<; yjne, cel
ne oraz instytucje' transportowę są obowiązane wydać . są

dowi lub prokuratorowi na ich żądanie korespondencję 
. i przesyłki mające znaczenie dla tocząceg.o się postępowa

nia. Tylko sąd lub prokurator mają prawo je otwierać. 
§ 2. Na posta·nowienie w tej kwesti· , przysługuje zaża

lenie. 
§ 3. Ogłoszenie oskarżonemu postanowienia, o którym 

mowa w § 2, może być odI'Ocz-Ol~e na czas ·oznaczony, nie-o 
:zbędny' ze względu na dobro sprawy. _ 

§ 4. Pozbawioną znaczenia dla postępowgnia karnego ' 
korespondencję i przesyłki należy niezwłocznie zwrócić wła
ściwym urzędom lub ins.tytucjom wymienionym w § 1. 

Art • . 199. Przedmioty zbędne dla postępowanIa karnego 
rzwraca s.ię osobie uprawnionej ; a jeżeli dch posiadaIlJie jest 
zabronione, przekazuje się je właściwemu urzędowi lub in
stytucji. 

Art. 200. Przedmiot, co do którego powstaje wątpliwość, 
komu należy go wydać, składa się do depozytu sądowego 
lub oddaje się na przechowanie osobie godnej zaufania aż 
d.o wyjaśnieni'a uprawnienia do odbioru. Przepisy o likwi
dacji depozytów i nie -odebranych rzec.zy stosuje się odpo
wiednio. 

Art. 201. § 1. Przedmioty ulegające szybkiemu zniszcze
niu lub takie, . których przechowywanie byłoby po.łącz.one 

z-nie współmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami . 

albo powodowałoby znaczne obniżenie wartości rzeczy, moż~ 
lIla . sprżedać bez ' przetargu za poŚrednictwem jednostki han
dlu uspołecznionego z ~achowaniem przepisów o sprzedaży 
w drodze egzekucji z ruchomości. -:.. 

§ 2. Uzyskaną kwotę pieniężną przekazuje s'ię do de-
pozytu. . 

§ 3. O . czasie i warunkach sprzedaży należy w miarę 
mQżności zawiadomić osoby zainteresow.ane oraz oskarżo
nego. 

Art. 202 • . Oddając na przechowanie pieniądze krajowe 
lub waluty zagraniczne, organ przekazujący je określa cha- . 
rakter depozytu i sposób rozporządzenia oddBlnymi na ' prze-
chowanie wartościami. ' . 

Art. 203. Rozporządzenia przedmiotem dokonane po . je
go odebraniu lub zabezpieczeniu są bezskuteczne w stosun
ku do Skarbu Państwa. ' 

Art. 204. W toku postępowania przed sądem rozstrzyg
nięcia i czynności prokuratora przewidziane w rozdz,iale ui
niejszym podejmuje sąd: 

DZIAŁ VI. 

Srodki przymusu. 

R o z d z i a ł . 23. 

Zatrzymanie. 

Art. 205. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym 
uczynku przestępstwa lub· w po~cigu podjętym bezpośrednio 
po popełnieniu przestępstwa i oddać w ręce Milicji Obywa
telskiej, jężeli z'achodzi obawa ukrycia się tej osoby lub ' nie_ 
można ustalić jej tożsamości. 

Art. 206. § L . Milicja Obywatelska ma prawo zatrzymać ' 
osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, 
że popełniła ona pf7estępstwo, a zachodzi obawa. ukrycia 

'się tej osoby lub zal·areia śladów przestępstwa. Czag,- zatrzy~ 
mania należy stwierdzić na piśmie. 

§ 2. ZatrzYIllilneg·o należy zwolnić, gdy ustanie przyczy-
. na zatrzymania. . 

§ 3. Niezwłocznie po zatr.zymaniu osoby podej'rzanej 
n,ależy przystąpić do zebrania niezbędnych danych, a w ra
zie istnie.nia podstaw, o których mowa wart. 217 § 1 i 2, 
wystąpić do prokuratora z wnioskiem o tymczas-owe aresz-

- towanie . 
Art. 207. Jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzyma

lIlia nie doręczono zatrzymanemu odpisu postanowienia 
o tymczasowym aresztowaniu, należy zatrzymanego nie- . 
'lwtocznie zwolnić. 

Art. 208. § 1. Sąd lub prokurator może zarządzić zatrzy
manie , i przymusowe doprowadzeńie osoby podejrzanej. 
W tym celu wolno zarządzić przeszukanie. Art. 191-193 
oj 195 stosuje się odpowiednio. 

§ ' 2. Na zarządzenle sądu lub prokuratora przymusowe· 
go doprowadzenia żołnierza w czynnej służbie w.ojskowej 
dokonują właściwe org,any wojskowe. 

R o ;Z d z i a ł 24. 

Srodkl zapobiegawcze. 

Art. 209. Srodki zapobiegawcze można stosować w celu 
zabezpreczenia prawidłowego toku postępowania, jeżeli do
wody zebrańe przeciwko . oskari:onemu dostatęcznie uzasad-
niają, że popełnił on przel>tępstwo: • 

, Art. 210. § 1. Srodki zapobiegawcze stosuje sąd, a przed 
wniesieniem aktu o'3karżenia - prokurator. 
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§ 2. Prokurator może stosować środki zapopiegawcze 
"tylko " względem osoby, która została przeslu'chana wspra
wie w charakterze podejrzanego, Przed zastosowa'niem tym- ' 
cwsowego areśztowfluia lub poręczenia majątkowego pro
kurator przesłuchuje podejrzanego osobiście. 

- Ąrt. 2J1. § l. , W postanowieniu o zastoso.waniu środka 
zapobiegawczego n.ależy wyntien'ić, osobę, zarz:ucany jej czyn, 
jego kwąlifikację prawną oraz podstawę prawną zastosowa-
nia tego . środka. . . 

§ . 2. W postanowieniu prOkuratora o z3stos·owaniu tym
-czasowego aresztowania . należy wymienić czas żatrzyma'nia, 
a ponadto określić termin" do którego aresztowanie ma 
trw.ać. . ' 

Art. 212. § 1. Na postanowienie w przedmiocie środka 
zapobiegawczego przysługuje zażalenie na zasaQ,ach ogól
nych z ~yjątkami, o których mowa w § 2 oraz art. 222 § '3. 

§ 2. Na postanowienie pro)<:uratora o zastosowaniu tym
czasowego aresztowania przySługuje zażalenie do sądu wła
ściwego do rozpo,znani.asprawy. 

§ 3. Na postanowienie sądu .wydane w myśl § 2 oskar-
, żonemu zażalenie nie przy.sługuje. ' ' 

Art. 213. Srodek . zapobiegawczy należy ' niezwłocznie 
uchylić 'lub zmienić, jeżeli ustallą przyczyny, wskutek któ
rych został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uza-, 
sadniające jeg'o uchylenie, zmianę, na łagodniejszy albo za
ostrzenie. ' 

Art. 214. Gskarżony może składać w każdym czasie 
wniosek o uchylenie lub zmianę ' środka zapobi'egawczegoi 
w przedmiacie wnIasku razstrzyga najpóżniej w ciągu 3 , dni 

-prokurator, a po ' wniesieniu aktuoskaiżenia do sądu - sąd, 
pr.zed którym sprawa . się toczy. 

, , 

, Art. 215. Zawieszenie pastępowania nie stoi na przes;z
kadzie orzekaniu co do .środków 'lapobiegawczych. 

Art. 216. Nadzór nad prawidłow.ośdą zatrzymania i wy- . 
, konania środków zapObiegawczych W toku ' pastępawania 

pr.zygotawawczego sprawuje proku,rat9r, a w toku postępo-
wania sądowego - sąd. ' . 

Art. 217. § 1. Tymczasowe aresltawaniemoże , nastąpić,. ' 
jeżeli: .. 1, żachodzi u.zasadniona obawa, . że oskarżony będzie się 

ukrywał, zwłaszcza wówczas" gdy nie . ma on w kraju 
.określoneg.o miejsca ' zatnies,zkania lub nie można usta
lić jego tożsamości, albo 

_ 2) Zachodzi· uzasadni,ona obawa, że oskarżDny będzie na
': kłaniał dD fałszywycQ. zeznań .-lub w inny sposób starał 

~ę utrudniać PQstępowanie karne, albo , 
. _3) oskarżone.Ulu zarz~cpnq zbrodnię lu,.b działani'e w wa- . 

runkach powrotu <fo przestęp~twa " określonych w kD
eleksie karnym, albo 

4) oskarżonemu zarzucono czyn, którego stopień spółecz
neg'o niebezpieczeństwa jest znaczny. 
§ 2., W toku- p~stępowania przygotowawczego tymcza

sawe areszf!owanle nie , może być stosowane, jeżelt przestęp- . 
stwo zagrożO'Iie jest karą pozbawieriia wolnaści najwyżej 
roklu. , qgranic~enie io' nie ma zastosowania, gdy lilie moż
na ustalić tożsamości askarżonego. 

§ 3. Skazująć oskarżD.neg'o na karę pozbawienia wolno
.. ści powyżej 2 lat -z'apriestępstwó -pqpełnione z winy umyśl-- , 
~. 'llej 1ub pbwyżej 3 lat za przestępstwo popełnione .' Z -winy 
nieumyślnej, sąd pier,wszej instancji stasuj!;l ) ymczasawe 
aresztDwanie. . .' 

§ 4. W wypadku gdy wymierZono karęponi.żej granic 
wskazanych w § ,3; sąd jest · obowiązany po wysł.uchaniu 

obecnych stron wydać Postanowienie' co do dalsze:g,o stoso-
wania aresztu. -

Art, 218. Jeżeli szczególne 'względy nie stoją temu na 
przeszkodzie, rtalęży odstąpić od tymczasowego aresztowa
nia, -zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wO'lnośCi': 

""t. 

1). spo~'odowałoby dla jego życia ,lub zdrowia poważne 
' . niebezpieczeństwa, 

2) poCiągałoby wyjątkowo dężkieskutki dla oskarżonego 
lub jeg{) najbliższej rodziny. 
Art. 219. Jeżeli stan . zdrowia oskarżonego tego wyma

,ga, tymczasowe aresztowanie może być wykonywane tylko 
w postaci umieszczenia Vi odpowiednim "zakładzie leczni-
czym. ' x 

Art. .220. § . l. O .. zastosowaniu tymczasowego areszto
waniu sąd lub prokurator jest obowiązany bezzwłocznie za-
wiadomić osobę najbliższą dla oskarżonego. ' 

§ 2. Na wniosek oskarżonego można również zawiado- . 
mić, inną o.sabę zamiast lub , obok osoby wskazan~j w§ 1. 

§ ,,'3. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd 

lub prokurator jest obowiązany niezwł-ocznie zawiadomić 
zakład pracy .lu,? uczelnię, Ił w stosunku do żolri.ierza =- je
go dowódcę. , 

Art. 221. § 1. Sąd lub prokurator stosujący -tymczaso
we aresztowanie ma obowiązek: 

1) zawiadomienia o tym sądu opiekuńczego, jeżeli zacho
dzi potrzeba , ustanowienia opieki nad dz-iećmi aresztQ
waneg'0, 

2) zawi,adomienia wydziału ' opieki społecznej, jeżeli za
chadzi ,potrzeba roztoczenia opieki nad osobą niedołęż-

ną lub chorą, którą aresztowaIiy się opiekował, .' 
3) przeds : ęwzięcia niezbędnych czynności do ochrony mie

nia i mieszka,nia aresztowanego. 
§ 2.0 poczynianych wystąpieniach i wydanych zarzą

dzeni~G:h należy pawiadornić tymczasawo aresztawanego.. ' 
Art. 222. § 1. Prokurator może oznaczyć te rmin · tym

czasawego. aresztowania na czas nie ' dłuższy niż 3 miesiące. 
§2. Jeże!! ze wzglę(lu "na szczególne okoliczności Spl'd

wy nie można było ukóńczyć postępowania ' przygotowa~
czego w terminie akreś~anym w § 1," tymczasowe aresztowa
nie w toku śledztwa mogą przedłuży,ć, jeżeli żachodzi tego 
potrzeba: " ' , 

1) prakuratO'f wajewódzki do 6 :miesięcy, 
2) sąd wojewódzki na wniosek prokuratora waJewódzkie

go na' dalszy okres ozp.aczony, ' niezbędny do ukończenia 
śledztwa . 
§ 3, Na przewidziane w § 2 , pkt 1 postanowienie pro

kuratora wo jewódtkiego. przysługuje zażalenie do właści
. wego miejscowa sądu wojewódzkiego jako odwoławczego, 

a na przewidziane w § 2 pkt 2 postanowienie sądu woje
wódzkiego - do Sądu Najwyższegc.0. 

Art. 123: Jeżeli z powodu niepoczytalności podejrzane
go nas..tępuje umorzenie pos'tępowimia, można niezależn'ie od 

:terminów określony,ch wart. , 222~r'Z,ęc o u~rzymaniu tym-o ' 
czasowego. aresztowania do czasu zakańczenia- ' postę'powahia 
w sprawie lub w przedmiocie środka '~abezpiec'zającego. . 

Art. 224. Okres tymczasowego aresztowanja Jiczy się od 
dnia ,zatrzymania. - . _ 

Art. 225. Poza wypadkiem, gdy tymczasowe aresztowa- , 
.nie jest obowiązkowe, środka tego nie stosuje się, jeżeli w.y
starczające jest' poręczenie lub- .dozór ' albo oba te środki za-., 
Pobiegawcze łącznie. . 

Art: 226. § 1. Poręczenie , majątkowe ' VI postad pienię
dzy, papierów wartośĆiowyCh; zastawu lub hipoteki może 
złożyć ' oskarżony albo inna osoba. ' 
, - § 2. Wysokość, rodzaj i .'Warun~i poręczenia majątko-. 

weg'o, a w szczególności termin złożenia przedmiotu pwę
czenia należy określfc w p,ostanowieniu, m'ając na względzie 
sytuację ' niaterialną oskarżanego iskladającego por:ęczenie 

. majątkowe, wysokOś{ wyrządzonej szkady oraz charakter 
popełnionego czynu.. . 

Art 227. Osobę składającą paręczeniema-jątkowe ża~ 
wiadamia" się o każdora,zowym wezwaniu oskarżonego do 
stawienń.ictwai do osaby składającej por§~zenie majątkowe 
za oskarżonego stosuje się odpawiednio ąrt. 124-125 § 1~ 
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:Art. 228. § 1. Stanowiące .przedmiot poręc.zenia warto
ści majątkowe lub zobowiązania ulegają przepadkowi , lub 
ściągnięciu w razie ucieczki albo ukrycia się oskarżonego. 
W wypadku utrudniania w inny sposób postępowania kar
nego można orzec 'przepadek lub ściągnięcie tych wartości. 

§ 2. O treści § 1 oraz art. 229 należy: uprzedzić osobę 
składającą poręczenie majątkowe,; 

An. 229. § 1. Ulegające przepadkowi przedmioty porę
czenia lub ściągnięte sumy poręczenia majątkowego przeka- · 
zuje się lub przelewa na rzecz Skarbu Państwa; pokrzywdzo
ny ma wówczas pierwszeństwo zaspokojenia na nich swoich 
roszczeń, wynikających z przestępstwa, jeżeli w inny spo
sób nie. można uzyskać naprawienia szkody. 

§2. Z chwilą ustania poręczenia majątkow,ego przed
miot poręczenia zwraca się, a sumę poręczenia zwalriia się, 
pod tym jednak warunkiem, że w 'Tazie prawomocnego ska
zania, oskarżonego na karę pozbawienia wolności następuje i 

to z chwilą rozpoczęcia odbywania przez niego kary. W ra
zie niezgłoszenia się na wezwanie do odbycia kary stosuje 
się art. 228 § 1. 

§ 3. COfnięcie poręczenia majątkowego staje się sku
teczne dopiero z chwilą przYJęcia nowego poręczenia ma- ' 
jątkowego, zasŁosowania innego środka zapobiegawczego lub 
IOdstąpieniaod stosowania tego środka. 

§ 4. Przepisy § 2 i 3 nie dotyczą cofnięcia poręczenia 
majątkowego i zwrotu jego przedmiotów, jeżeli już zapadło 

postanowienie o jego przepadku lub o ściągnięciu sumy po
l"ęczeni.a. 

Art. 230. § 1. O przepadku przedmiotu poręczenia lub 
ściągnięciu sumy poręczenia orzeka z urzędu sąd, przed któ." 
rym postępowanie się toczy, li w toku postępowania przy
gotowawczegona ,wniosek prokuratora - sąd właściwy do 
r,oopoznania sprawy.' 

. § 2. Oskarżony i poręczyciel mają prawo wziąć udział 
w posiedzeniu sądowym lub złożyć wyjaśnienia na piśmie. 

Oskarżonego pozbawionego wolności sprowadza się na po
ciedzenie, jeżeli prezeS sądu lub sąd uzna to z,a potrzebne. 

§ 3;; Na postanowienie okTeślone w §, 1 przysługuje za
talenie. 

Art. 231.§ 1. Od/ kierownictwa zakładu pracy, którego 
oskarżony jest pracownikiem, od kolektywu, w którym oskar
żony pracuje lub się uczy, albo od organizacji społecznej, 
której oskarżony jest czIo,nkiem, m'ożna na ich wni,osek przy
jąć poręczenie, że oskarżooy sta'wi się ria każde wezwanie 
oraz że nie będzie utrudniał postępowania; jeżeli ~ oskarżony, 

1est żołnierzem, moż~ przyjąć poręczenie od kolektywu żoł
nierskiego, zgIoszorie zit pośrednictwem właściweg,o do
wódcy. 

§ .2. Do wniosku .o przyjęcie . poręczenia kierownictwo 
zakładu pracy, kplektyw lub org'anizacja społeczna dołącza 
wy-eiąg protokołu, zawierający decyzję lub uchwałę o podję
ciu się poręczenia oraz wskazanie osoby, która ma wykony
wać obowiązki poręcz.a:iącego. Osoba ta składa ,oświadcze
me o przyjęciu tych obowiązków. 

Art. 232. Poręczenie, że oskariony stawi się na każde 
wezwanie oraz że nie będzie utrudniał postępowania, można 
także przyjąć od os'oby godnej zaufania. 

Art. 233. § 1. p'rzy odbieraniu poręcz~~ia zawiadamia 
się udzielającego poręc.zenie o treści z'arzutu stawianego 
oskarżonemu oraz o obowiązkach wynikających z poręcze
nia i skutkach ich niedotrzymania. ' 

§ 2. Poręczający jest obowiązany niezwłocznie powia .. 
domić sąd lub prokuratora o wiadomych mu poczynaniach 
óskarżonego, zmierzających do .. uchylania się od obowiązku 
stawienia się na ' wezwanie lub do utrudniania W inny spo~ 
lób postępowania. ' 

Art. 234~ Jeżeli mimo poręczenia oskarżony nie stawi się 
na wezwanie lub w inny: s~osób będ~ie utrudniał }J:ostępo-

wanie, organ stosujący_ środek zapobiegawczy zawiadomi 
o tym udzielającego poręczenia, a ponadto może zawiadomić 
bezpośredniego przełożonego osoby, która złożyła poręcze~ 

n.ie, i organizację .społeczną, do której należy, a tilkże oman 
nadrzędny nad poręczającym zakładem pracy lub organfza
cją społeczną, jeżeli zostanie stwierdzone zaniedbanie obo
wiązków wynikających z poręczenia. Przed zawiad,omieniem,
o którym mowa, należy osobę, która złożyłą poręczenie, we
zwać w celu złożepia wyjaśnień. 

Art. 235. § 1. Sąd lub prokurator' może oddać oskarżo
nego pod dozór Milicji Obywatelskiej, a oskarżonego . żoł
nierza '- pod dozór przełożonego wojskoweg,o. 

§2. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowa,nia się . 
do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokura
tora. Obowiązek ten może polegać na zakazie wydalania się, 
!Zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonyc~odstę· 
pach, czasu i zawjadamianiu go o zamierzonym wyjeżdzie 
oraz o terminie pow.rotu. 

Art. 236. Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego nie jest zna~ 
ne, zarządza się jego poszukiwanie. Art. 208 stosuje się od
powiednio. 

Art. 237. § .1. Jeżeli oskarżony, w stosunku do którego 
wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukry
wa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o po
szukiwaniu go listem gończ);"m, ' 

§ 2. Jeżeli posta,nowienie o tymczasowym aresztowaniu 
nie było wydane, można postanowienie takie wydać bez 
wzglę~u na . to, czy nastąpiło pr.zesłuchanie podejrza,nego. 

Art. 238. § 1. W liście gończym podaje się: 
1) sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie o po

szukiwaniu listem . gończym, 
2) dane o osobie, które mogą ułatwić jej poszukiwanie, 

a przede wszystkim personalia, rysopis, znaki szcze
gólne, miejsce zamieszkania i pracy, zdołącze.niem w 
miarę , możliwości fotografii poszukiwanego, 

.3) informację o treścj .zarzutu poslawLonego oskarżonemu . 

oraz o postanowieniu o jego aresztowaniu albo o zapa· 
dłym wyroku, 

4) wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu ,poszukiwa,. -
nego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Mi
licji Obywatelskiej, prokuratora lub sądu, 

5) ostrzeżenie o odpowiedzialn,ości karnej za ukrywanie 
poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce. 
§ 2. /W liście gończym ·można wyznaczyćnagiodę za 

ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia Poszukiwalllego, a tak
że udzielić zapewnienia o utrzymaniu I tajemnicy c·o do oso-
by informującej. -

. § 3. List gmiczy rozpowszechnia się, z·alElinie od potrze~ 
by, przez rozesłanie, . rozplakatowanie 1 opublikowanie' za 
pomocą prasy, radia i telewizji. 

Rozdział 25. 

List żelclzny. 

:Art. 239. Jeżeli oskarżony przebywa.jący 'la ' gr.anicą zło
ży .oświadczenie, że stawi się do sądu w · oznaczonym termi
nie pod warunkiem oP.powiadania z wolnej stopy, właściwy 
miejscowo są.d wojewódzki może wydać Qskarżonemu list 
ielazny. . 

.Art. 240. List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawa· 
lilie na wolności aż do prawomocne·g·o ukończenia postępo-
rwania, jeżeli oskarżony: . 
1) stawi się w oznaczonym przez sąd terminie, 

.", 2) nie będzie się wydalał bez pózwolęuia sądu z obranego 
t :"\ miejsca pobytu w kraju" 

3) nie będzie nakłaniał / świadków do fałszywych zeznań 
lub starał się w inny sposób usuwać dowodów przestęp-
stwa: . 
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, Art. 241. § 1. Wydanie listu żelaznego można uzależnić 
odzłozenia poręczeńia majątkowego. 

§ 2. W razie odwołania listu żelaznego z powodu na
ruszenia warunków wymienionych wart. 240 wartości ma
jątkowe udzielone z tytułu poręczenia ulegają przepadk.o
wi lub ściągnięciu. 

R o z d z i a ł 26. 
Kary porządkowe. 

Art. 242. § '1. Na świadka, biegłego lub tłumacza, który 
bez usprawiedliWienia nie stawił się na wezwanie organu 
pr,owadzącego postępowanie albo bez zezwole,nia t~go o~ga
:nu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakonczemem, 
można lilałożyć karę pieniężną w wysokości do 2.000 zł. 

§ 2. W wypadkach określonych w § 1 można ponadto 
zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka. Przymusowe 
rloprowadzenie biegłego i tłumacza należy stosować tylko 
IW wypadku wyjątkowym. W , stosunku do ż.ołnierza , stosuje 
się art. 208 § 2. ' 

Art. 243. Karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany 
Illsprawiedliwi swe niestawiennictwo lub samow.olne oddale
nie się. Usprawiedliwienie może nastąpić w ciągu tygodnia 
od daty doręczenia posta,n,owienia wymierzająceg,o kilrę pie
niężną lub przy pierwszej czynności, do której wezwano .oso
!bę ukaraną. 

, Art. 244. § 1. Art. 242 § 1 stosuje się odpowiednio do 
lOsoby, która bezpodstawnie uchyla się od złażenia z~zn?
lIlia, wykonania czynności biegłego lub tłumacza, złozema 

przyrzeczenia, wydania przedmiotu, dopełnieniaobawiązków 
poręczyciela albo spełnienia innego ciążącego 'na niej obo-
wiązku w toku postępawania. ' 

§ 2. W razie uporczywego uchyIania się od _złożenia 
rzeznania, wyk,onania czynności biegłego i tłumacza oraz wy
dani,a przedmiatu można ' zastosować lIliezależnie! od kary, 
pieniężnej -aresztowanie na czas nie- przekraczający 30 dni. 

§ 3; Aresztowanie .należy uchylić, jeżeli osoba areszto
wana spełni obowiązek albo postępowanie przyg-otowawcze 
łub postępowanie w danej instancji ukończono. 

§ 4. Przepisów § 1 i 2 lIlie stosuje się do stron proce
sowych, ich obrońców i pełnomocników, a w 'zakresie kary; 
z,a niedopełnienie obowiązku wydania rzeczy - także do 
osób, które mogą się uchylić od złoże-ni~ zeznań. 

Art. 245. § 1. W razie uchybienia przez ż,ołnierza W. 
€Zynnej . służbie ohowiąz'kom Qkreśldnym wart; 242 § 1 
li art. 244 sąd lub prokurat.or występuje do dowódcy jedn'@st- , 
ki wojskiowej, w której żałnierz ten pełni służbę, a podągnię-

, oie go do od,powiedz,ialnośd dyscyplinarnej. 
§ 2. Przepis § 1 stosuje się, choćby za uchybienie, któ

rego dopuścił się żołnierz przed wstąpieniem do wojska, by
, .la mu poprzednio wymierz-ona kara porządkowa, lecz nie z,o
stała do tego czasu wykonana. 

I , § 3. Orzeczenia i zarządzenia wydane na podstawie 
art. 242 i 244 § 1 i 2 w stosunku do funkcjonariuszy Milicji 
,Obywatelskiej i Służby Więziennej wykonuje dch pr~eło-

żony. / 
Art'. 246. ' § 1. Osobę, która przez niewykonanie obo

wiązków wymienionych wart. 242 § 1 i art. 244 § 1 spo
, wodowąła dodatkowe koszty postępowania, można obciążyć 

tymi kosztami; dopuszczalne jest obciążenie kosztami k~lku 
' osób solidarnie. LOłnierza odbywającego -służbę zasadmczą 

lIliie .obciąża się tymi kosztami. 
§ 2. W r'azie uchylenia kary porządkowej odpada rów-

nież obowiązek pokrycia kosztów pastępo:wania. , . 
Art. 247. § 1. Postanowienia przewidziane w r.oZdZiale 

lIliniejszym wydaje sąd, a w toku postępowania przygot<J.; 
w,awczego - pr,okurator. 

§ 2. Na postanowienia i zarządzenia przewidziane w 
rozdziale niniejszym przysługuje zażalenie~ 

§ 3. Złożenie zażalenia wstrzymuje- wykonanie postano
wienia o ares.ztowaniu. 

R o z d z i a ł 27. 

Zabezpieczenie majątkowe. 

Art. 248. § 1. W razie popełnienia przestępstwa, za któ
re można orzec karę grzywIiy,' konfiskaty mienia lub prze
padku rzeczy, może z urzędu nastąpić -zabezpieczenie tych 
kar na mieniu oskarżonego. 

§ 2. W razie popełnienia przestępstwa przeciwko mie
niu $połecznemu lub wyrządzenia przestępstwem szkody w 
mieniu społecznym' maże z urzędu nastąpić ponadto zabez
pieczenie roszczeń o naprawienie szk.ody. 

Art. 249. § 1. Zabezpieczenie grożącej kary .grzywny 
d roszczeń Q naprawienie szk.ody następuje w sposób , wska
zany wart. 747 kod,eksu postępowania cywilnego. 

§ 2. Zabezpieczenie grożącej kary konfiskaty mienia 
Ilub przepadku rzeczy następuje przez zajęcie . ruchomośc l 

wierzyteln:ości i innych praw majątkowych .oraz przez usta
nowienie .zakazu zby,wania i .obciążania nieruch.omości. Za" 
kaz ten podlega ujawnieniu w księdze wieczystej, a w je ' 
braku - w zbiorze złażo,nych dokumentów. W miarę patrze
by może być ustanowiony iarządnieruch.omaści lub przed· 
siębimstwa ·oskarżonego. 

, Art. 250. § 1. Postanowienie o zabezpieczeniu wydaje 
sąd, .a w taku pastępowania przygatowawczego - prokura
terr. W postanowieniu określa się zakres i sposób zabezpie
czenia, uwzględniając domniema-nie ustanowione wart. 134 
I§ 1 Ko'deksu karnego wykonawczego. 

§ 2. Na postanowienie o zabezpieczeniu przysługuje za
żalenie. 

Art. 251. W razie lIlieprawomocnego skazania na karę 
'konfiskaty sąd z urzędu zabezpiecza tę karę, a jeżeli zabe.z
pieczenie już nastąpiło -l. zawiadamia 'o skazaniu organ wy -
konujący postanowienie o zabezpiecze,niu. . 

Art. 252; § 1. Zabezpieczenie upada, gdy nie zostaną 

prawom.ocnie orzeczone: konfiskata, :przepadek, grzywna lub 
nie zostaną zasądzone roszczenia o naprawienie- szkody. 
a powództwo o te roszczenia .nie zosta.nie wytoczone przed 

''Upływem 3 miesięcy od ,daty uprawomocnienia się orze
czenia. 

§ 2. W razie wytoczenia powództwa w terminie wska- . 
.zanym w § 1 zabezpieczenie P.ozastaje w mocy, jeżeli w po
stępowaniu cywilnym sąd nie orzeknie .in.aczej. 

Art. -253. § l. W razie popełnienia przestępstwa, o któ
rym mowa wart. 248 § 2, Milicja Obywatelska może doko
nać tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podej: 
rzanej, jeżeli zachodzi obawa usunięcia tego mienia. 

§ 2., Art. 189-204 stosuje się odpowiednio. 
§ 3~ Tymczasawe zajęcie nie m.oże dotyczyć przedmio

tów, które nie podlegają egzekucji. 
§ 4. Tymczas.owe zajęcie upada, jeżeli w ciągu 14 dni 

IOd daty jego dokonania nie ,zostanie wydane . postanowienie 
o zabezpieczeniu. 

Art. 254. Art. 253 stosuje się odpowiednio do organów 
Mi,nistra Finansów w zakresie kontroli i rewizji finansowej, 
jeżeli organy, te ujawniły przestępstwo. 

DZIAŁ VII. 

Postępowanie . przygotowawcze. 

. R o z d z i a ł 28. 

Przepisy ogólne. 

Art. 255. Postępowanie przygotowawcze wszczyna się, 
jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że popełniono prze
stępstwo. 

" 
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·Art. 256. § 1. Każdy dowiedziawszy się 0, . popełnieniu 
przestępstwa ściganego z urzęd~ . maspołetzny . ob(HViązek 
zawiad.omić o tym prokuratora : lub Milicję Obywatelską. 

§ 2. Instyt ue je państwowe i społe<;zne, które w związ
ku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu prze
stępstwa ściganego z urzędu, są ' obowiązane- niezwłocZnie 
zawiadomIĆ o tym pro}mratora lllb Mi!icję , Oby,watelską oraz, 
pr'zedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki do czasu przY7 
bycia organu powołanego do ścigania przestępstw ~ub ' do 
czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzema, aby 
nie dopuścić ' do ' zatarcia śladów i dowodó-w . przestępstwa. 

Art. 257 • . § 1. O wszcZęciu postępowania Wydaje się po
stanowienie, w którym, określa się czyn będący przedmio
tem postępowania oraz jego kwalifiKację prawną. : Postano
wienie o wszczęciu śledztwa wydaje prokurator, a o' ' wszczę

'ciu dochodzenia - ' Milicja Obyw.atelslra. 
§ 2. O wszczęCiu dochodzenia Milicja Obywatelska jest 

óbowiązana niezwłocznie ' zawiadomić prokuratora przez prze-
słanie mu odpisu postanowienia. ' 

Art. 258. § 1. Jeżeli okoliczności przytoczone w zawia
domieniu nie dają podstawy do wszc.zęcia' postępowania 
przygotowawczego, .odmawia się jego wszczęcia. 

§ 2. W razie potrzeby można zażądać uzupełn.ienia w 
określonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu 
o przestępstwie lub zarządzić sprawdzenie ,faktów w tym 
zakresie. , 

Art. 259. Najpóżniej w terminie do dni 30 od dnia otrzy
mania zawiadomienia należy wydać postanowienie ,Q odmo

. wie wszczęcia postępowania lub o jego wszczęciu. 
Art. 260. § l" Postanowienie . o odmowie wszczęcia po

stępowan·ia przygotowawc.zego, jeżeLi nie zostalo wydane 
przez proklirato'ra, wymaga jego pisemnego zatwierdzenia. 

§ 2. Pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na posta
nowienie o odmowię wszczęcia postęp:Owania oraz prawo 
przejrzenia akt, o czym należy pokrzywdz.oneg'o pouczyć .• 

Art. 261. Postępowanie przygotowawcze ma na celu: 
- 1.) ustalenie, czy rzeczywiście zostało popełnione przestęp-

stwo, 
2) wszechstronne ' wyjaśnienie okoliczności sprawy, , 
3) wykrycie 1 w razie potrzeby ujęcie sprawcy, 
4) zebranie niezbędnych danych ' o osobie podejrzanego 

stosowna.e do art. 8, 
5) zebranie i utrwalenie dowodów dla sądu. 

Art. 262. § 1. Śledztwo prowadzi się w sprawach: 
. 1) w których rozpoznanie w pierwszej Instancji należy do 

właściwości sądu wojewódzkiego, , 
2) o przestępstwa określone wart. 158 § 3, art. 202 ~. 1, 

art. ,209, 210 § l, art. 211, 212 § 2"art. 247: § l, art. 270, 
273 i 275 '§ 2 Kodeksu karnego: 
§ 2( W inIIlych wypadkach śledztwo może być prowa-

dzone ze względu na wagę lub zawiłość sprawy. ' 
Art. 2.63. § 11 -Śledztwo powinn'o być ukonczone VI c.iągu 

3 miesięcy od jego wszczęcia. 
§ 2. W uzasadnionych wypadkach okres śledztwa , mo-

o że przedłużyć prokurator wojewódzki na dals.zy czas , oZlła-
czony. , ' 

Ąrt.264. § 1. Śledztwo prowjldzi prokurator. , 
§ 2. Prokurator może powierzyć organom Milicji Oby-

wateiskiej: ' . , 
1) przeprowadzenie śledztw,a w całości lub w określonym 

zakresie, 
2) dokonaaie poszczególnych czynności~ledczych. 

§ 3. W wypadkach określonych w § 2 pOwierzenie nie 
' m,oże dotyczyć czynnQśd określonych w . art. 269 § l,art. 
270. i 277 § 1 oraz wymagających posta!lowienia. 

Art. 265. ' § lJ W sprawach, w · których prowadzenie
śledztwa nie jest obowiązkowe, Miljcja Obywatelska z wła
snej inicjatywy lub . na polecenie pr,okuratora przeprowadza 
:dochodzenie. . ' . 

§ 2. Dochodzenie'.w sprawach Q prze.stępstwa Eopełnione 
na szkodę , państwa lub jednost.ki gospo~arki uspołecznionej. 
lijawnioneprzez org'any Ministra Finansów w zakresie kon
troli i rewizji finansowej, mogą prowadzić te organy. 

§ 3. Organy kontroli i rewizji finan~owej mają w za
kresie dochodzelłia uprawnienia procesowe Milicji."Obywa
telskiej, a w wypadku Śledztwa . !,tosuje się ' odpowiednio '" 
art. 264 § 2 pkt 2 i § 3: . . 

§ 4. W sprawach ' o przestępstwa skiet-owane przeciw
ko nienaruszalnośoi i bezpieczeństwu grąnicy papstwowej 
dochodzenie mogą prowadzić organy Wojsk Ochr·ony Pog.ra
me za, którym w tym zakre~ie przysługują uprawnienia pro-
cesowe Milicji Obywatelskiej. . 

, Art. ' 266. § 1. Do.chodzenie powinno być ' ukończOOle w 
ciągu miesiąca od jego wszczęcia. 

§ 2. Prokurator może ten okres przedłużyć d:03 roie- l'. 

sięcy. 

§ 3. W razie niezakończenia dochodzenia -W ciągu 3 mie
sięcy akta sprawy przekazuje się prokuf-atorowi nadzorują
cemu dochodzenie, który móże je przedłużyć na ,czas ozna
cżony. lub przejąć je do śledztwa, jeżeli -nie zachodzą prze
słanki do umorzenia postępowania. 

Art. 267. W ~~anicach koniecz.nych dla zabezpi~zenj.a 
śLadów i dowodów przestępstwa przed ich utratą , lub znie
kształceniem Milicja Obywatel,ska może w każdej spHi.wie 
w wypadkach nie . cierpiących zwtoki; nawet choćby prowa-" " _, r 
dzenie śledztwa było obowiązkowe, jesz.cze przed 'wyda- , 
niem postanowienia o wszczęCiu postępowania przeprowa~ . 
dzić dochodzenie . w n iezbędnym zakresie, a w szczególno-
ści dokonać oględzin, w razie potrzeby z udział.em biegłych, 
przeszukania i czynnosci wymienionych W, art. 65 § 1 ~kJ 1 ;/ 
w stosunku do osoby podejrzanej, a także dokonać innych 
niezbędnych czynn~ści, nie wyłączając pobrania próby k.rwi , 
;i wydzielin. Po dokonaniu tych ' czynności w 'sprawach, "w 
których prowadzenie śledztwa jest obowiązkowe; prowadzą-
cy dochodzenie przekazuje sprawę niezwłocznie . prokurato
rowi. 

Art. 268. Na postanowienia i zarządzenia w toku postę
powania przygotowawczego przysługuje zażalenie osobom ' 

' nie będącym stf0nami, których prawa zostały narus~zone. · 
Osobom tym ora.z stronom przysługuje zażalenie także na 
dIine czynności naruszające ich prawa. 

R o z"d z i a ł 29 • 

Przebieg postępowan~a przyg9towawczego. 
o, ' 

~ . 
Art. 269. §' 1. Jeżeli, dane isbniejące w chwili wszczęeia, 

postępowania przygotowawczego lub zebrane Vi jego to~u 
zawjer.ają · dostateczne podstawy do przedstawiep.ia okr~śió
nej osobie zarzutów, sporządza się postaiww1enie o pr.źed
stawieniu zarzutów iO'glasza - je niezwłocznie pódejrźanemu' 
oraz pr.zesłuchuje się go. 

" 

' ; 

§ 2. Postanowienie. o pr.żedstawieniu zarzutów .zawiera 
wska.zanie podejrzanego., dokładne ąkreślenie z.arzu.r:.aneg'o- - J ~ 
mu czynu i jego kwalifikacji prawnej. ,,' 

.. - , § 3: Uzasadnienie postanowienia sporządza się na! żą
danie podejrzanego i ogłasza lub mli je doręcza w termini~- . ' 
14 dni. O prawie takiego żądania należy pouczyć ' podeirza- '- . 
neg'o. 

. Art .. 270. J eżeliw toku postępowania przygotpwaw'c:?e~ ,_:: :', 
go okaże się, .że podejrzanemu należy zarzucić ponadtoczY:n · ; 
:nie objętY"" wydanym uprzednio postanowieniem Q . P'!zEldsta~'-' -
wieniu z.arzutów albo czyn ' w --zmieni,onej w istotny sposób 
'Postaci lub też Z~ c?yn zar.zUCB'By najeży zakwalifikować · '0 ·· of 

z surowszego przepisu, wydaje się nowe stosowne postano
wienie i niezwłocznie ogłasza ' je podejrzanemu .oraz prze· 
słuchuje się go. . 

. r. 
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Art. 27 L, Podejrzany i ,jego obrońca oraż pokrzywdzony§ 3. , Jeżeli pod~j'fZany lub jeg,o obrońca wniósł 'o dopusz
i jego pełnomoc:nik mogą składać wnioski o dokonanie czyn- czenie do udziału , w czynnościach, których się domagał ' skła

. ności w toku , postępowania przygotowawc-zego. "'dając wniosek o uzupełnienie postępowania, nie można od-
Arł. 272. § 1. Jezeli czynn:?ści śledczej lub' dochodżczej mówiĆ ' żądaniuj można je~nak odmówić sprowadlenia po

lilie będzie można powtórzyć na rozprawie, należy podejrza- dejrzanego pozbawioneg,o wolności, gdyby połączone to by-
łIlego, pokrzywdzonego i ich przedstawicieli ustawowych, lo z trudnościami. I 

a obrońcę i pełnomocnika, jeżeli są już w sprawie ustano- Art. 278. ' Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia po-
wieni, dopuścić do udziału w czynności, chyba że zachodzi stępowania przygotowawczego, wydaje się postanowIenie 
niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu w raz-ie o jego zamknięciu i ogłasza się je lub o jego treści zawia-
zwłoki. ' damia podejrzaneg,o. 

§ 2. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowa- Art. 279. : Prowadzący dochodzenie po wydaniu postano-
dza się, gdy spowodowałoby to poważne trudnoścI lub zwło- wienia {) zamknięciu postępowania przygotowawczego nie-
kę w postępowaniu. zwłoczrrie przekazuje a,kt,a , wraz z dowodami rleez.'owymi 

Art. 273. § 1. Podejrzaneg,o, pekrzywdzonego .oraz ich prokuratorowi. , -' ' 
przedstawicieli ustawowych, a obrońcę lub pełnomocnika, Art. 280. § 1. Jeżeli postępowanie nie dostarczyłó pod~ 
gdy są już w sprawie ustanowieni, należy na żądanie do- staw do sporządzenia aktu oskarżenia, wydaje się postano
puścić do udziału w innych czynnościach -śledczych lub d,o- wienie o umorzeniuj uprzednie wydanie postanowienia 
chodżczych. Art. 272 § 2 stosuje się. o zamknięciu postępowania przygotowa wczego nie jest w tym 

'§ 2. Prokurator może' odmówić żądaniu ze względu na :wypadku konieczne. _ ' 
inteJesśledztwa lub. d{)chodze'nia. W razie , odmowy. wydaje ._ § 2: Po§..tanowienie o umorzeniu, jeżeli nie zostało wy

' się postanowienie. . " . da,ne przez prokuratma, wymaga jego pisetlmegolatwier-
" dzenia. -

Art. 274. Gdy dopuszczono doWód z opinii 'zakładu nau-
- - § ' 3., Podejrzanemu i pokrzywdzonemu przysługuje za-

,k,owego, naukowo-bada~~zego. z,akładu l'pecjalistycznego_, in- ' 
~ żalenie oraz , prawo przejrzenia akt, o czym należy ich po 

stytucji lub z biegłych, podejrzanemu i jego obrońcy dmę- uczyć. -
qa się postanowienie ci dopuszczeniu tego d,owodu ,i zezwa-
la się na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłych oraz na , Art. 281. § 1. W razie umorzenia postępowania proku- -
z,apoznanie się z opinią, jeżeli zostaJ.a złożona na piśmie. rator wydaje postanowienie co do dowodów rzeczowych 
Art. 272 § 2 stosuje się. '. w zakresie unormowanym w art:i99-202. . 

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa ' w §' l, .przysłu
guje zażale'nie podejrzanemu, pelkrzywdz'Onemu i osobie, od 
której przedmioty te odebrano lub która zgłosiła do nich 

ATt. 27_5. § 1. Jeżeli podejrzany był już prawomocnie 
ka'rany, dołącz.a się do akt postępowania odpis ' lub wyciąg 
wyroku z uzasadnieniem,jeżeli bylo sporządzone" i dane do
tyczące odbycia kary, a gdy to nie wystarcza, w szczeg'ólno
ści do ustalenia, czy przestępstwo zostało popełnione w wa
runkach' art. 60 - Kodeksu karnego, akta poprzednich spraw 
'O'raz opinie takładów poprawczych, wychowawczych i kar
nych, w których przebywał. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości w por,ozumieniu z Proku
Iratorem Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 'okre
śli w drodze rozporządzenia tryb rejestracji , osób wymieni 0-

mych w § 1 .oraz sposób zbierania danych, o których mowa 
rw tym przępisie, Jak również organy obowiązane do wyko
nywania tych czynności. 

Art. 276. § - 1. • W wypadlćach nie cierpiących zw}oki, 
Ifl W szcze,gólności wtedy, gdy mogłoby to sp.owodować za
tar,cie śladów i dowodów przestępstwa, Mi1icja Obywatelska 
może w toku dochodzenia wymiEmioneg.o w ,art. 267 oraz w 
toku śledztwa lub czynności, o ' których mowa wart. "264 
-§ 2-pkt 2, przesłuchać os,obę podejrzaną o popełnienie prze
stępstwa w charakterze podejrzanego przed wydaniem po
stanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą wa
runki do sporządzenia takiego postanowienia. Przesłuchanie 
!rozpoczyna się od informacji o treści zarzutu. 

§ 2. W wypadkach przewidzianych w § 1 prokurator 
Illajdalej w c.iągu3 d:ni od dJłia przesłuchania wydaje po
stanowienie o przedstawieniu zarzutów lub odmawia jego 
wydania. 

Art. 277. § 1. Jeżeli istnieją podstawy do sporządzenia 
aktu oskarżenia, :zawajamia się podejrzaneg,o ze wszystki
mi matei'iałami postępowariia, poucza o prawie osobistego 
przejrzenia_ akt i dopuszcza do udziału w czynności obroń
cę. Obrońca ma prawo prze'glądać akta w ciągu 7 'dni przed 
datą końc'owego zaznajomienia podejrzanego z materiałami 
postępowania. 

, § 2. Podejrzany ma prawo w terminie 3 dni od daty za
kończenia czynności wyinienionej w § 1 złożyć wniosek 
-o uzupełnieniepostępowaniaj ci prawie tym należy podejrza
nego pouczyć. 

ros,zczenie. 
, Art. ,282. § 1. ' W razie umorz~nia postępowariia w wy

padku' \\Clik,azanym w ' art. ,99 Kodeksu karnego prokurator 
występuje do sądu, a w wypadkach wskazanych wart. 103 
§ 1 lub art. 104 tegoż kodeksu prokurator może wystąpić do 
'sądu . z ~ńioskiein o za-stosowanie środków zabezpieczają
cych, określonych w tych przepisach. . 

§ 2. W posiedzeniu sądu udzia-ł obrońcy jest óbowiązlf:.o
wyj w miarę potrzeby sąd wysłuchuje r6wnież podejrzanego. 
, Art. 283. O~obie roszczącej sobie ' prawo do przedmio~ 
tów, których przepadek orzeczono tytułem środka zabezpie
czającego, przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń 
'tylko w drodze-procesu cywilnego. 

Art. 284. § 1. . W ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledz
twa, otrzymania 'ak,t zamknięte~o dochodzenia lub innego 
,zak'ończenia postępowania prżygotowa wczego prokurator po
winien wnieść do sądu akt oskilrżenia albo wydać postano
wienie, o umorzeniu lub o warunkowym umorzeniu albo o za
wieszeniu postęp.owania lub o uzupełnieniu postępowania 
przygotowawczego. ' -

§ 2. Jeżeli podejrzany jest tymczasowo aresztowany, ter
min wymieniony w § 1 wynosi 7 dni. 

Art. 285. Postanowienie o zawisszeniu postępowania, 

jeżell nie zostało wydane przez prokuratora, wymaga jego 
pdseIThI1ego zatw~erdzenia. 

Art. 286. § 1. W postanowieniu o warunkowym umorze
niu należy dokładnie określić czyn podejrzanego, wskaiać 

przepis ustawy karnej, pod który czyn ten podpada, oraz 
ustalić okres prqby. 

§ 2. W sprawie o przestępstwo przedwko mieniu, je
żeli szkoda nie została naprawiona, należy w postanowie- , 
lIliu ' określić ' wysokość, sposób oraz termin naprawienia tej 
szkody. 

§ 3. W p6stanowieniu prokurator określa ponadto, gdy 
uzna to za potrzebne, jakie nałożyć na podejrzanego inne 
.obowiązki. 

/ 
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§ 4. Postanowienie powinno w. razie potrzeby rozstrzy- , który wydał lub zatwierdiił postanowienie o umorzeniu, tyl
gać, jak żabezpieczyć dowody rzeczowe na wypadek podję- ko . wtedy, gdy zostały 'ujawnione istotne okolicznośCi, nie 
cia postępowania. Na rozstrzygnięcie w tym przedmiocie' znane w poprzednim postępowaniu; art. 222 stosuje się do 
przysiuguje zażalenie osobom wymienionym ,wart 281 § 2. łącznego czasu tymczasowego aresztowania! 
W razie ~omyślnego upływu okresu próby stosuje się odpo- § 3. Przed wydaniem postanowienia o podjęciu lub ' 
wiednio art. 281. wznowieni~ postępowania przygotóY'Zawczego prokurator mo-

§ 5. Art~ 231 § 2, art. 233 i 234 stosuje się odpowied- że 9s obiście przedsięwziąć lub iletić Milicji Obywatelskiej 
nio do udzielającego poręczenia. dokonanie ' niezbędnych '. czynności dowodowych w celu 

Art. 287. Prokurator' może wystąpIć do sądu o z'ast050- , sprawdzenia 9koliczności, uzasadniających wydanie posta-
wanie przepadku rzeczy tytułem śr,odka zabęzpieczająceg.o. lIlowienia. 

Art. 288; § 1. ·Podejrzany }V terminie, dni od daty do- Art. 294. § 1. Prokurator Generalny Połśkiej Rzeczypo- [ 
ręczenia mu postanowienia może wnieść sprzeciyv przeciwko spolitej Ludowej może - uchylić prawomocne ' postanowienie 
postanowieniu o warunkowym umorzeniu postępowania! W o ' umorzeniu postęp.owania _ przygotowawczego w stosunku 
razie wniesienia sprzeciwu postanowienie traci moc, a po- do osoby, którą przesłuchano w charakterze podejrzanego, 
stępowanie toczy się dalej. ' albo Q , warunkowym umorzeniu postępowania, jeżeli stwier-

§ 2. W razie złoże,nia sprzeciwu wniesione zażalenie po- dzi, że umorzenie postępowania było niezasadne. Nie doty-
~ostawia się bez rozpożnania. czy to wypadku określonego w .art. 484. 

Art. 289. Na postanowienie o warunkowym umorzeniu ,' § 2. Po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienIa 
postępowania w zakresie ustalenia warunków 1,lmorzenia wy- się postanowienia o umorzeniu Prokurator Generalny POl7 ' 
mienionych wart. 28 oraz 29 § 1- Kodeksu karnego, podej- ' skiej Rzeczypospolitej Ludowej może uchy!jć lub zmienić 
rzanemu, który. sprzeciwu nie zgłasza, oraz pokrzywdzonemu ' ' postanowienie albo jego uzasadnienie jedynie w interesie 
przysługuje zażalenie do sąd-u właściwego do rozpoznan.ia ' podejrzanego. 
sprawy. Na c. po,stanowienie tego sądu zażalenie nie , przysłu-
guje. I 

Art. 290. § 1. , Postanowienie ' o podjęciu postępowania 
warunkowo umorzonego wydaje prokurator nadrzędny nad 
prokuratorem, ktQry wydał postanowienie. Na postanowienie ' 
to zażałe,nie ,nie przysługuje. 

§ 2. Art,. 293 § 3 stosuje się pdpowied,u,io. Przed podję
ciem postępowania należy umożliwić podejrzanemu złożenie 
wy jaśnień. I ' 

Art. 291. O podjęciu postępowania warunkowo umorzo
nego , należy powiadomić udziela jącego' poręczenia. 

R o z dz i a ł 30. 
, " 
Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym. 

Art. 292. § 1. Prokurator ' sprawuje nadzór nad śledz
twem w zakresie, w . jakim go' sam nie 'prgwadzi, oraz nad 
dochodzeniem. ' " , 

§ 2,. Pr-okurator jest obowiązany czuwać nad prawidlo
wym ,,jsprawnym przebiegiem całego postępowania przyg,o-
towawczego. ' 

§ 3. .Z tytułu sptawowaneg:onadzoru prokurator może 
przede wszystkim: ' 

1) zaznajamiać się :z zamierzeniami prpwadzącego , postępo
wanie przygotowawcze, wskazywać kierunki postępo

wania oraz wydawa<; co do tego zarządzenia, 
2) żądać przedstawienia s,obie, materiałów zbiera'nych w to

ku postępowamja przygotowilwczego, 
3) uczestnic żyć w czynnościa'ch d,okopywanych przez pro
w'adząceg'Ó śledztwo lub dochodzenie, osobiście je prze
prowadzać lub przejąć sprawę do swego prowadzenia, 

. 4) wydawać postanowienia i zarządzenia oraz zmi~niać 
i uchylać postanowienia i ,zarządzenia : wydane przez pro
wadzącego postępowanie przygotowawcze. 

, Art. 293. § 1. Umórzone pdstępowanie może ,być w każ
dym czasie, na nowo podjęte na mocy postanowienia wyda", 
nego przez prokuratora, który ,wydał lub zatwierdził posta.

, nowienie o u!llótzeniu, jeżeF nie będ'lie się toczyć przeciw 
osobie, którą w poprzednim postępcwaniu przesłuchano w 

','- charakter~e Podejrzanego. ' 
, § 2. Wznowienie ..prawomocnie umorzonego postępowa

nia przygotowawczego moie nastąpić przeciwko 'osobie, },tó
rą przesłuchano w charakterze podejrzanego; p.a podstawie 
postanowienia prokuratora nadrzędnego .. nad prokuratoreJ;ll, 

R o z d z ja ł 31. 

Akt oskarżenia. 

Art. 295. § 1. Akt oskarżenia powinien zawierać: 
1) imię i n,azwiSko oskarżonego oraz inne dane o je~o os~ 

bie i dane o zastoSQwaniu środka zapobiegawczeg,o, 
2) dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czyp.u zę 

wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okóliczności jego 
popełnienia oraz skutków, a ' zwłaszcza wysokości pó-
wstałej szkody, ' 

3) wskazanie, że ,czyn został popełniony w warunkach, wy-
mie'IliQnych wart; 60 Kwe.ksu karnego, . 

4) wskazani,e przepisów ustawy karnej, pod . które . zarzu-
cany, czyn podpada, ..; 

5) ' wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy 
oj trybu postępowania, 

6) , uzasadnienie ,oskarżenia,; 

§2. W u.zasadnieniu należy przytoczyć fakty i dowody, 
, na których .oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby Wy
jaśnić podstąwę prawną óskarżenia i ómówić okoliczności, 
'Da które powołuje się oskarżony w swej obro.n-ie. 

-Art. 296. § h Akt oskarżenia powinien także zawierać: 
1)- . listę osób, których wezwaniaoskarżycier żąda, z poda

-niem ich , adresów, 
2) wyk,az innych dowodów, których przeprowadzenia na 

rozprawie głównej domaga się oskarżyciel, 
3) listę I ujawnionych osób pokrzywdzonych, z podaniem ' ~ 

ich adresów. ' 

,§ 2. W wykazie dowodów prokurator ' może wnosić 
o ,zaniechanie wezwania i odczytanie na rozpr.awie zeznań 
świadków przebywających za-granicą albo mających stwier
dzić okoliczności, którym oskarżony w wyjaśnieniach swych 
inie zaprzeczał, a okolicz,ności te nie ~są tak "doniosłe, aby ko~ 
tnieczne było bezpośrednie przesłuchanie świadków na roz
prawie. ' 

Art. 297. § 1. Wraz z aktem oskarżenia nalęży przesłać 
sądowi akta śledztwa lub dociwdzen'ia .oraz inne załączniki 
,sprawy. 

§ 2. O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu oskarżyciel 
publiczny zawiadamia oskarżonego i ujawnionego pokrzyw
dz'onego. Zawiadamiając ,o tym ppkrzywdz,oną instytucję pań

stwową lub , społeczną, prokurator poucza o prawie wytocze
riia powództwa cywilnego i wzywa, aby w razie niewytocze~ 
nia nadesłała wyjaśnienie przyczyn. . 

" . 
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DZIAŁ VIII. 

PQstępow,!uie przed sądem pierwszej inStancji. 

'" 
Ro'zdział 32~ 

/ 

Przygotowanie do roz'prawy, głównej. 

Art. 298. 'Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warun
kó'm f-ormalnym, wymienionym wart 2'95-=:'297, lub , gdy nie' 
dołączono odpowiedniej liczby odpisów -aktu oskarżenia, pre
':zes sądll-zwraca go' oskarżycielowi w c'elu uzupełnienia bra-
ków' w terminie -dni 7. 

Art: 299. § 1. Prezes sądu wnosI z urzędu lub na wnio- _ 
lSek stron ' sprawę na posied'Zenie, jeżeli uma, że zachodzi 

_ p-otńeba r--o-zstrzygnięcia przekraczaj~ceg-o uprawnienia pre-
- ~ zesa; a zwłaszcz-a: -, , 

" 1) umorzenia postępowania na podstawie art. 11 l~b jego 
_zawieszenia, 

2) zwrotu sprawy w celu , usuni~ia istotnych braków po
stępowania przygotowawczego, którychusunięde prze,z 

- sąd/pOwodowak>by znacz-ne trudności, 
3) wydania postanowienia o 'niewłaściwości sądu lub 

o zmianie wskazaneg,o wakde oskarżenia trybu -postę-
powi'nia, , - - ' -

4} umorzenia' postępowania z powodu oczywistego braku 
> faktycznych podstaw oskarżenia, 
~' warurik-owego umorze.nia postępowania, 

, ' 6) ~daniapost~owie;tia -co do środka zapobiegawczego. 
- § -2. 'Wposiedzeniu, wyznaczonym z powodu wskazane-
go w § 1 : pkt 5 ma prawo wziąć udział oskar2iony i jego , 

.. J /' ~ obrońca. Oskarż()llego aresztowanego sprow«dz,a się nid po
_J siedzenie tylko wtedy, gdy pre'zes sądu lub ląd uma to za 

: komJ.eczne. . , 

, r 

r 

- ' -

- . ' § · 3. W I'azie wydania postllinowienia o warunkowym \ 
umorzenitl postępowania stosuje się odpowiednio art. 286, 
288 i 289. ' 

§ 4. -Postanowienie o zwrocie sprawy d,o postępowania 
przygotowawc.zego powinno wskazywać, w' jakim kierunku 

, ~a nastąpić ,uzupełnienie postępo:wania. Na postanowienie 
to stI'OOl-om przysługuje zażalenie. 
- , § 5. 'Je.żeli sąd uzna, że nie zachodzą ku temu pHesz

_ looay, kieruje spraWę do f'ozpoznaniana rozpr,awie. 
- Art. 300.. P,o uzupełnieniu . postę·powania przY9'otowaw

Cz~go oskarżyciel pub1ic~ny s_kład a nowy _ akt oskarżenia 
~Do podtrzymuje poprzedru lub postępowanie umarza. 

;.- - Art. 301. W dalszym postępowaniu, a w szczególności 
nid rozprawie głównej, sąd nie--; jest ~wiązany ani. oceną tak
tyczną, ani-prawną przyjętą zet podstawę postanowień i za
I'ządzeń; Wydanych vi postępowaniu przewj,dmanym \ w roz
dziale niniejszym. 
. -Art. 302~ § 1. Jeżeli akt oskarżenia odpo}'Viada wa:run~ 
kom formaLnym, a sprawę skiero-wano na rozprawę główną, 

-doręcza się ' oskarżonemu odpis aktu oskarżenia, wzywając 
'[do składania wnios~ów dowodowych w 'terminie diU / 1, 

. § 2. Oskarżony ,l jego obrońca mają obowiązek zgło
Sleni?l w terminie określonym ,w § - 1 wszystkich znanych im 
dowodów niezbędnych do r'ozpoznania sprawy. 

Art. 303. Prezes sądu po rozważeniu ~niosków stron lub 
z urzędu zarządza wezwanie świadków oraz sprowadzenie 
na rozprawę głÓWllą ,innych dowodów wnioskowanych pr.zez 
strony. -

Art. 304. § 1. Wyritaczenie terminu -rozprawy głównej, 
jak również jego zmiana -wymagają pisemnego uy-ządzenia 

. prezesa: w zarządzeniu tym wskazuje się także strony oraz 
i'nne osoby, które należy wezwać na rozprawę .lub zawiado
mić 'o jej terminie, Ił póńadtQ inne czynności konieczne ~o 
pr:zygotQwania rozptawy. , . 

- , 
i 

§ 2. W stosunku do oskarżonego pozbawionego ~~lnÓ
ści należy w każdym wypadk~ wydać zarz~dzenie doprowa-
dzenia 'na rozprawę. " 

Art. lOS. § 1. . Pomiędzy doręczeniem za wiadomienia 
a terminem rozprawy , głównej powinno upłynąć przynaj-
mnie j 7 dni. - ---

§ 2. W razie niezachl'lwania tego terminu w 'Stosunku 
do oskarżonego lub jego 'ohrońcy rozprawa na ich wniosek, 
zgłoszony przed rozpoczęsi-em przewodu sądowego, - ulega 
odroczeniu. . 

Rozdział 33. 

Jawność rozprawy glówlJej. 

Art. 306. Rozpr~wa odbywa ~ię - ustnie i jawnie. 
Art 307. § 1. Na rozprawie . oprócz osób biorących 

udział w sprawie mogą być obecne tylko osoby pełnoletnie, 
:nie uzbrojone. 

§ 2. Zakaz okre.ślony w . ~ 1 co do osób uzbrojonych 
:nie dotyqy osób obowiązanych d-o nosze~ia broni. ...-

§ 3. Na jawnej rozprawie mogą być obecni ,za zezwole-
;niem przewodniczącego również małoletni. . '_ 

§ 4. Nie mają wstępu na rozprawę osoby znajdujące ~ię 
'W stanie nie licującym z powagą sądu. , -

. Art. ,308. § 1 . . Sąd yvy"łącz.a, Ja wność całości albo części " 
roz-prawy, je.żeli jawność ~ m-(}głaby obraża:ć dobre- ' obyczaj~ .. 
wywołać _zakłóce~a spo,koju publicznego. lub - ujawnić oko
licźności, które z~ względu na wainy interes państwa powin-
II1Y być zachowa.ne .w tajemnicy. ' 

§. 2. Przepis § 1 stośuje się róWnież wtedy .. ' .gdy ważny 
interes prywatny wymaga' wyłączenia jawności: ' w sprawach ' 
o zniesławien-ie lub oszczerstwo jednak rozprawa jest jawna 
tylko wtedy; gdy oskarżyciel tego zażąda. I 

§ 3. Sąd może wyłączyć jawność całości albo części ' 

r'ozprawy, jeżeli ,choćby jeden z oskarżo,nych jest nieletrii. 
Art. 309. § 1. VI razie wyłączenia , jawnośći mogą być 

obecne na rozprawie opróCz osób. biorących udział·-_WI postę
powaniu po dwie osoby wska.zane przez . oskarżyciela. pu
bLicznego, oskarżyciela prywatnE!go i _ osk&rżonego. Jeżeli 
jest kilku oskacrżyc-ieli lub oskarżonych, , każdy z , nich może 
żądać pozostawienia na salI rozpraw po jednej osobie. 

. § 2. Przepisu' § 1 nie stosuje się, jeżeli zac,hodzi obawa 
. ująwnienja tajemnicy państwowej. 

§ 3. W razie wylączenia jawności przewodniczący mO
że- zezwolić poszczególnym osobom na obecność '. na roz-;· 
prawie. 

Art. 310. Przewodniczący poucza obecnych o obowiąz
ku zachowania w tajemnicy okoliczności ujawnionych na 
rozprawi-e_ toczącej s.ię 2: - wyłączeniem jawności -j uprzedza 
o skutkach nied-opełnienia tego obowiązku. 

. Art. 311. Z chwilą zgłoszenia wniosku o wyłączenie 
jawnośdrozprawa w zakresie tego wniosku odbywa się 
.z wYłączeniem jawnoścJ, jeżeli o to wnosi > trona lub sąd 
w:na to za potr~ebne , ' I " - , . , , 

,Art. 312. § 1.7' Ogłoszenie wyroku odbywa się j;awnie. 
§ 2. Jeżeli jawnośĆ rozpraWy wyłączono w całości lub 

'w części, przytoczęnie pOwodów wyroku m-oźe nastąpić z wy
. łączeniem jawności. ,. 

R o z d z l a ł 34. 

Ogólny porządek rozprawy głównej. 

Art. 313. § 1. Przewodnkzący kieruje rozprawą 1 czu
wa nad jej prawidłowyrii pizebiegiem~ bacząc, aby zostały , 
wy jaśnione/ wszystkie ic;totne okoliczności sprawy . 

§ 2. Przewodniczący powinien dążyć 'dg t'ego, aby roz
strzygnięcie sprawy , nastąpiło na ,pierwsze, rozprawie głów.
nej. 

" 

, ' 

. r. I 

r 
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Art. 314 •. § 1. ' Oskarżonemu, świadkom i biegłym zarów
no sędziowie, jak i strony zadają pytania bezpośrednio, je
żeli przewodniczący nie J:arządzi ihaczej. , 

§ 2. Przewodniczący uchyla pytania, które · uznaje za 
nieislothe. .' - \ 

Art. 315. §. 1. . Prz'ewodniczący umożliwia stroriom wy
pÓwi~d~en:ie się - co do każdej kweslii pOd'legającej roz~ 
5trzygnięCiu. 

§ 2. Jeżeli 'N jakiejkolwiek kwestii jedna ze stron ' za
bieragłos, prawo głosu przysłu'guj~ , ró.wnież wszystkim in
nym stronom .. Obrońcyośkarżonego l oskarżonemu przysłu;-
guje głos ostatni. . 

Au. 316. O przychylnym załatwieniu wniosku dowodo
wego strony, któremu inna strona nie sprzed wiła się, roz
strzyga ostatecz~ę przewodniczący I w innych wypadkach 
sąd wyda'je postanowienie. 

- Art. 317. Sąd może, zezwolić przedstawicielom radia, te
lewizji, filmu i prasy, na dokonywanie .za pomocą aparatu:ry 
utrwaleń obrazu i dźwięku ' z przebiegu rozprawy, gdy uza
sadniony interes społeczny za ' tym przemawia, a dokonywa
nie tych czynnośCiilłie ' będiie utrudniać prowadzenia r·oz
prawy. 

Art. 318. Przewodniczący wydaje wszelkie z~rządzenia 
~ niezbędne-. do utrzymania na sali sądowej spokoju i pO

rządku. 

Art. 319. Od zarząp.zeń prze'llod.nicząc-ego._wydanych na 
rozprawie głównej przysługuje odwołanie do składu orzeka-
jącego.. · . . . 

Art. 320. § L Swiadka przesłuchuje się podćz~s niec
becnpści ś~iadków, którzy Jeszcze nie złoźyli ze.znań. . 

§ - 2. Przewodniczący powinien przedsiębrać środki za
pobiegające poro.zumiewa,niu -się osóbprzesłuch~anych z OSQ
.barni, które jeśzcze nie zostały przesłuchane. 

Art. 321. § L Obecność .os·karżonego na rozprawie głów
illej jest obowiązkowa, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

. § 2. Przewodniczący m.oże· wydać ' zarządzenie w celu 
uniemożliwienia oskarżonemu wydalenia $oię z sądu , przed 
zakończenieIlł rozpra.wy. . 

Art. 322. § 1. J Qżeli oskarżony pomimo upomnie'nia g·o 
przez przewodriiczącego zachowuje , się w sposób zakłócają
cy porządek ' rozprawy głównej lub godzący w powagę sądu, 
przewodniczący może" wydalić oskarżonego na pewien czas 
z sali sądowej. 

. § 2. Zezwalając oskarżonemu na powrót, przewodniczą-

.cy niezwłocznie informuje g'o o przebie.gu ro.zprawy w cza-
a'ie ' jego nieobecności oraz umożliwia mu ziożenie wyjaśnień: 
co do przeprowadzonych w czasie jego. nieobecności dowo
dów. 

Art. 323. Jeżeli oskarżony, który złożył już wyjaśnienią.. 
oPuścił salę rozpraw bez zezwolenia przewodniczącego, . sąd 

- może dokończyć rozprawy w ciasie nieobecności oskarżo

łIlego, a wydanego w tym wypadku wyroku nie uważa się za 
za,ocznYI sąd zarządza przymus·owe doprowadzenie ,Pskarżo
nego, jeżeli uznaje jęgo obecność za nie-zbę~ną. 

Art. . 324. W wypadku odwołania przez . o ska-rżone go po 
wyznaczeniu rozprawy upoważnienia do obrony W sprawie, 
w której udział o~rońcy jest 'Obowiązkowy, obrońca powinien 
peł~ić obowiązki do czasu podjęcia czynności przez nowego 
obr6ńcę, chyba że sąd postanowi inaczej. 
~ Art. 325. § L Jeżeli obrońca lub pełnomocnik stwny, 

mimo upomnienia przez przewodniczącego, zachowuje się 

nadal w sposób zakłócający porządeJt' rozprawy lul! godzą
cy w powagę sądu, 'przewodniczący odbiera głos temu ,obroń
cy . lub pełnomocnikowi, a sąd może usunąć g·o od udziału 
fVI ' sprawie. . . 

. § 2. Jeżeli usunięto 9brońcę, przewoaniczący na żąda
nie oskarżonego, a gdy obrona jest z mocy ustawy :niezbęd~ 

rf~' to z urzędu wyznacza nowego oł:>rońcę. 
i~ . 

. § 3. ' Jeżeli wyznaó;ony . obrońca . ni~ . może ?bjąć nie- ' .,.; " 
zwłocznie obrony, należy rozprawę przerwać lub .odroczyć~ 

Art. 326. § 1. Jeźeli art. 322 i 325 nie, stanowią in·acźej, 
mają zasbosowanie a rt: 28-33 Prawa o ustroju sądów' po.
wszechnych . . 

§ 2. Względem oskarżonego pozbawionego wolności w 
wypadku przewidzianym wart. 29 Prawa o ustroju sądów 
powszechnych sąd . stosuje jedną z kar dyscypUnar.nych, 
przewidzianych d'la osób pazba'wionych wolności. 

Art. 327. § 1. Gdy sąd wchodzi 'na salę lub ją opisz-
eza, wszyscy obecnj wstają. . . ' -" ,._ 

§ 2. Wstaje również każda osoba, do której sąd -siif ·
:zwraca lub która do sądu przemawia, chyba źe 'przewodni-
czący zwolni ją od tego obowiązku. ' . 

R o z d z i a ł . 35'. 

Rozpoczęcie rozprawy głównej. 

...... ".! 
, { 

Art. 328. Rozprawę główną rozpoczyna wywołanie' spra
wy, następ[lie przewodniczący ' sprawdza, czy wszyscy, wez
wani stawili się oraz czy nie ma przeszkód dó rozpoznani,a . 
sprawy. 

Art. ~329. W razie nie usprawiedliwioneg.oniestawien- , 

-' 

nictwa oskarżonego, któreg·o obecność jest obowiązk'owa, ,,,'~ ,'.:~ 
przewodniczący ' zarządz.a jego natychr,niastowe dopro'\vadze- . .' 

. nie lub przerywa w tym telu rozprawę albo też sąd ją Od
racza . . 

Art. 330'. W razie' niestawiennic twa powoda cyW{lrięg'o . 
do chwili rozpoczęcia przewodu s ądowego sąd pozostawia 
powództwo cywilne . bez r,ozpoznani:a, ćhyba że powód ·wi!i.o- / 
sił o w zpo71nanie w qasie jego nieobecności. 

Art 331. § 1. Po sprawdzeniu ob~cności 'pr:zewodnkzą- ! __ 

_ cy rzarządza opusz~zenie sali rozpraw przez świadków. Bie.. ,\. '. 
gli poz·ostają na sali, jeżeli przewodniczący nie zarządzi 'ina":. .. -
czej . 

§ 2. Oskarżyciel prywatny, 'oskarżyciel posiłkowy, · po-' 
wód cywilny i przedstawiciel społeczny mogąpoz'ostać na . 
sali, choćby ' miel,i s~ładać zeznania jako świa~kowie. 

/ 

R o z d z i a ł 36. 

Przewód ·sądowy. 

- ,Art. 332. §, l. Przewód sądowy rozpoczyna się od.' od
czytaIriaaktu oskarżenia, po czym przew.odniczący zapytuje 
oskarżoneg-o, 'czy zrozumiał treśĆ oskarżenia, czy przyznaje .. ~_ 
się do' zarzucanego mu czynu oraz czy chce złożyć wyj.aśnie- . ,. 
.ola i jakie. 

§ 2. Akt oskarżenia odczytuje pr·okurator, jeżeM bierze,. 
udz.iał w rozprawie, a w innym wypadku przewodniczący 

lub jeden z ~złonków składu sądul zamiast odczytaIllia uza
sadnienia wolno przytoczyć najważniejsze podstawy oskar-
fenla. . 

§ 3i p.o wysłuchaniu oskarżonegą przewod,niczący pou;. · 
cza go o przysługującym mu pra~ie zadawania ~ytań oso-, 
horn przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do · każ-
dego dowodu. ' " 

Art. 333. Za· zgodą obecnych stron sąd może przeprowa",. 
dzić postępowanie dow.odowe tylko częściowo, jeżeli wyja-._ 
śnienia oskarZonego ' przyznającego się do winy nie ,budzą 

wątpliwości. 

Art. 334. · § l. Jeżeli oskarżony odmawia złożen:ia wyja
śnień albo składa wyjaŚnienia odmienne niż poprzednio lub -
oświadcza, że pewnych szczegółów nie pa,mięta, wolno od
czytywać n:a ' rozprawie protokoły jeg,o wyjaśnień, zlożonych 
pOprzednio W · ch~rakterze oskarżonego w tej. albo winIlej 

. sprawie w. postępowaniu . przygotowawczym lub przed · są,. 

de~. 
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§ 2. Po odczytaniu protoKołu przewodniczący wzywa 

obecnego na rozprawie oskarżonego do wypowiedzenia się 
co do treści protokołu. . . 

Art. 335. Dowody na poparcie oskarżenia powinny być 
w miarę możności przeprowadzone przed dowOdami służą
cymi .do obrony. 

Art. 336. § 1. Osk~rżonyma prawo być obecny przy 
wszystkich czynnościach postępowan~a dowo~owego. 

§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy należy sIę oba
WIac, że obecność oskarżonego mogłaby oddziaływać krępu-

, jąco na wyjaśnienia współoskarżonego albo na zeznania 
świadka lub biegłego, przewodniczący może zarządzić; aby 
na czas· przesłuchania danej osoby oskarżony wydalił się 
z sali sądowej. Art. 322 § 2 stosuje się odpowied'nio. 

Art. 337. § 1. Jeżeli świadek bezpodstawnie odlI,lawia 
zeznań, zeznaje odmiennie niż poprzednio albo oświadczy, 

że pewnych szczegółów nie pamięta" albo przebywa za gra
nicą, albo nie można mu było' doręczyć wezwania, ' albo nie 
stawił s i ę z powodu nie dających się usunąć przeszkód lub 
prezes sądu zaniechał wezwania świadka na podstawie ' art. 
296 § 2, wolno· odczytywać protokoły złożonych poprzednio 
pr;zez niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym lub 
przed sądem w tej samej lub innej sprawie albo w inńym 
postępowaniu przewidzianym przez ustawę. 

. § 2. W warunkach określonych w § 1 wolno równie:t 
/ odczytywać na rozprawie protokoły złożonych poprzednio 
, przez świadka ' wyjaśnień W charakterze oskarżoneg'o. 

§ 3. Art. 334 § 2 stosuje się odpowiednio. . 
Arł.338. § .1. Sąd może odczytywać na rozprawie głów

nej wszelkie protokoły przesłuchania świadków i oskarżo
nych, .sporządz.one- w postępowaniu przygotowawczym lub 
llrzed sądem albo w innym postępowaniu przewidzianym 
prze-z ustawę, gdy bezpośrednie przeprowadzenie dowodu 
nie jest niezbędne, a żadna z obecnych stron temu się nie 
sprzeciwia. 

§ 2. Zgoda strony, której zezrlania lub wyjaśnienia nie 
dotyczą, jest zbędna. 

Art. 339. § L Na rozprawie wolno odczytywać protokoły 
oględzin i przeszukania oraz opinie instytutów, zakładów, 
dnstytucji lub biegłych; złożone w toku/-pcstępowania przy
gotowawczego lub sądowego. 

§ 2. Wolno rówmez odczytywać inne dokumenty, 
a zwłaszcza zawiadomienia o przestępstwie, dane o karalno
ści i dane z wywiadu środowiskowego. 

Art. 340. Protokoły i dokumenty podlegające odczyta
oiu na r'ozprawie . można uznać bez ich odczytywania za' 

. ujawition~ w całości lub w części, należy jednak je odczy-
tać, jeżeli którakolwiek ze stron o. to wnosi. -

Ąrt. 341. Dowody rzeczowe sprowadza się na salę roz. 
praw, jeżeli iti e stoją temu na przeszkodzie ich właści wości, 
d udostępnia stron.om, a w razi,ę potrzeby świadkom i bie-
głym. ' 

Art. 342. § 1. Jeżeli zapoznanie się z qowodem ' rzeczo
wym lub przeprowadzenie oględzin przez pełny skład sądu 
napotyka znaczne trudności albo jeżeli ' strony wyrażają 
na to zgodę, sąd wyz,nacza do tej czynności sędziego ze 
swego składu lub sąd wezwany. . 

§ 2. Strony mają prawo brać udział w tych czynno
ściach. Oskarżonego aresztowanego sprowadza się tylko wte
dy, gdy prezes sądu lub sąd uzna to za konieczne. 

Art. 343. § 1. Sąd może zlecić przesłuchanie świadka 

sędziemu wyznaczonemu ze swego składu lub sądowi wezwa
nemu, w którego okręgu świadek przebywa, jeżelfświadek 
nie stawił się z powodu przeszkód zbyt trudnych do usu
nięcia. 

. § 2. Strony mają p.rawo brać udział w tej czynności. 
Oskarżonego aresztowanego sprowadza się tylko wtedy, gdy 
prezes sądu lub' sąd uzna to za konieczne. 

§ 3. Sędzia wyznaczony lub sąd wezwany może prze
prowadzić dowód, którego potrzeba wyłon i ła się w toku 
przesłuc~ania świadka. 

Art. 344. § 1. Jeżeli na rOlprawie' okaże się, że zacho-
. dzą istotne braki w przeprowadzeniu postępowania pri ygo

;oowawcz.ęgo~ albo wyłoni się potrzeba poszukiwania dowo
dów; a' dokonanie niezbędnych czynnośc i powodowałoby w· 
postępowaniu sądowym znaczne trudności, Sąd przekazuje 
sprawę prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowaitia 
przygotowawczego. 

. § 2. Sąd może również zwrócić sprawę prok-Ufatorowi · 
w celu rozszerzenia postępowaIJriana czyny osób nie po
ciągniętych do odpowiedzi alności karnej, pozostające w ści
słym związku z czynami osób, przeciwko którym toczy się 
postępowanie, jeżeli ma ' to zapewnić prawidłowe wyroko
wanie w sprawie. 

§ 3. Art. 299 § 4 i art. 300 stosuje się. 
Art. 345. § 1. ' Jeżeli na podstawie okoliczności, które 

wyszły na jaw w toku rozprawy, oskarżyciel zarzucił oskar
żonemu inny czyn oprócz objętego aktem oskarżenia, sąd 
może za zgodą oskarżonego rozpoznać nowe oskarżenie ną 

tej samej rozprawie, chyba że zachodzi konieczność- pf1e
prowadzenia postępowania przygotowawczego co do nowe
go czynu. 
, § 2. W raz,ie odroczenia' rozprawy oskarżyciel wnosi 

nowy lub dodatkowy akt oskarżenia. 
Art. 346. Jeżeli w toku .rozprawy okaże się, że ni.e wy

chodząc poza granice oskarżenia można czyn zakwalifiko
wać według innego przepisu pr.awnego, sąd uprzedza o tym 
obecne na rozprawie strony, gdy to ma dla nich znaczenie, 
a zwłaszcza dla obr.ony oskarżonego: 

Art. 347. §) , Pr~ewodnicz.ący może .p.fzerwać . r:ozprawę . 
główną dla sprowadzenia dowodu albo dla wypoczynku lub 
z innej ważnej przyczyny. . 

§ 2. Każdbrazowa przerwa w rozprawie może trwać naj-
wyżej 21 dni. . 

Art. 348. § 1. Jeżeli przewodniczący, zar~ądzając przer
wę, oznaczy jednocześnie czas i miejsce, w których odbędzie 
się dalszy ciqg rozprawy, osoby obecne na rozprawie przer-· 
wanej są obowiązane stawić się w nowym terminie bez osob
nego wezwania. Art. 242 ma odpowiednie 'zastosowanie.1 

. § 2. Rozprawę przerwaną prowadzi się po przerwie w 
, dalszym ciągu[ należy /jednak prowad :lić ją od początku, je
, że li sąd uzna to za konieczne albo- jeżeli skład sądu uległ . 

zmianie, chyba że sąd za zgodą stron postanowI' inaczej. 
W razie przekroczenia terminu przerwy rozprawę uważa się 
za odroczoną. . 

Art. 349. Orzecz.enia zapadające w. cZasie przerwy w 
rozprawie wydaje się w składzie rozpoznającym sprawę, 
a vi wypadku niemożności jego utworze,nia - w takim sa-
mym składzie. . 

Art. 350. § 1. Sąd może odroczyć rozprawę tylko wte
dy, gdy zarządzenie przerwy nie byłoby wystarczające. 

§ 2. Rozprawę 'odroczoną prowadzi się w nowym termi
lIlie od początku, gdy sąd uzna to za konieczne, a t,akże wów
czas, gdy skład sądu uległ zmidnie, chyba że sąd za zgodą 
stron. postanowi inaczej. / . 

Art. 351. Przed zamknięciem przewodu sądowego prze
wodniczący zapytuje strony, czy wnoszą o uzupełnienie po~ 
stępowania dowodo,\,ego, a w razie odpowiedzi odmownej , 
i uznania sprawy za wyjaśnioną ogłasza, że przewód sądo
wy jest zamknięty. 

R o z d ~ i a ł 37. 

Przemówienia stron. 

~rt. 352. Po zamknięciu przewodu sądo~ego przewodni
czący udziela głosu stronom oraz. w miarę potrzeby przed
stawicielowi społecznemu, ktÓ'ly p.rz.emawia przed obrońcą 
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i , oskarżonym. _Strony przemawiają w ' następującej kolejno
ści: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel ' posiłkowy,' oskarży
ciel prywatny, powód cywilny, obrońca oskarżonego i oskar-
żony,; ' ' 

Art. 353. Jeżeli oskarżyciel lub powód cywilny ' albo 
przedstawiciel społeczny ponownie zabiera ' głos, należy ·rów
nież udzielić głosu obrońcy i oskarżonemu. . 

Art. 354. ·0skarżonemu, z którym sąd porozumiewał się 
przez tłumacza, .należy przed ·udzieleniem głosu przetłuma" 
c.zyć przynajmniej końcowe wnioski przemówień. 

R o Z d
9

z i a ł 38., 

Wyrokow·anle. 

Art. 355. Po wysłuchaniu przemówień sąd niezwłocznie 
przystępuje do narady. 

Art. 356. Sąd aż -do ogłoszenia wyroku może · wznowić 
pr;zewód sądowy, zwłaszcza w wypadku przewidzianym w 
art. 346, lub udzielić dodatkowego głosu stronom. ' 

Art. 357. Podstawę wyroku może stanowłć tylko cało
kształt 'okolie~ności ujawni'oI)ych w toku rozprawy głównej. 

Art. 358. § l! W sprawie zawiłej albo z innych waż
nych powodów sąd może o,droczyć wydanJe wyroku na czas 
Illie przekrac,zający 3 dni. 

§ 2. W razie przekroczenia tego terminu rozprawę ' pro~ 
wadzi się od początku. 

§ 3. W postanowieniu o odroczeniu wydania wyroku 
należy wskazać czas i miejsce jego ogłoszenia. 

Art. 359. Niezwłocznie po uk,ończEmiu głos'owania sąd 
sporządza wyrok na piśmie. 

Art. 360. § 1. Każdy wyrok powinien zawierać: . 
1) oznaczenie sądu, który go wydał, oraz sędziów" ławni

ków, oskarżyciela i protokolanta, 
2) datę oraz miejsce r'ozpoznania sprawy i wydania wy

roku, 
3) imię, nazwisko oraz inne dane, ' określające tożsamość 

.oskarżoneg'o, . 
4) przytoczenie opisu , kwalifikacji prawnej czynu, któ

reg'o popełnienie ' oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, 
5) rozstrzygnięcia sądu, ' 
6) wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej. 

§ 2. Wyrok skazujący powinien ponadto ,zawierać: 

1) do~ładne ustalenie czynu pr.zypisanego przez sąd oskar
żOOlemu, 

2) rozstrzygnięc,ia co do kary ze _ wskazaniem w razie po
trzeby zalicz'onego na jej poczet okresu tymczasowego 
aresztowania. . 
Art. 361. § 1. W razie ustalenia po ro,zpoczęciu prze

wodu~'sądoweg,o okoliczności wyłączającej postępowanie lub 
uzasadniającej warunkowe umorzenie P9stępowania sąd ,orze
ka o umorzeniu lub warunkowym umorzBruu wyrokiem. Przy 
warunkowym umorze,niu postępowania stQsuje się odpowied
nio przepisy art. 231 § 2, art. 233 i 234. 

§ 2. Je~a~że w razie stwierdzenia ok~lic.zności wy
mienionych wart. 11 pkt 1 sąd wydaje wyr,ok uniewinnia
jący . . 

Art. 362. § 1. Sąd zasądza lub oddala powództwo c.y
wilne w całości a'lbo w części w razie skazania oska.rżonego, 
jak również w razie .odstąpięnia od wymierzenia kary . .lub 
warunkowego umorzenia postępowania. , 

§ 2. W~ razie :innego rozstrzygnięcia sąd poz'ostawia po-
wództwo cywilne bez rozpozna,nia. , 
, ' § 3. Sąd orzeka ' o pozostawieniu powództwa cywilneg,o 

bez rozpoznania również wyrokiem, jeżeli materiał dowodo
wy ujawnio,ny w tok,!l rozprawy nie wy~tarcza do rozstrzyg
nięcia powództwa cywilnego, a uzupełnienie tego materiału 
.powodowałoby znaczną przewlekłość postępowania. l ' . . 

Art. 363. § 1.' W :ra.deskazania za przestępstwo zagaI'- . " 
nięcia :: mrenia ' społecznego, jeżeli powództwa ' cywilnego nie ' 
wytoczono, sąd zasądza z urzędu na rzecz pOkrt)Twdi,onej 
instytucji panstwowej lub społećznej odszk.od.owanJe pie
niężne, odpowiadające wartości zagarniętego mienia. JeżeIl ,
zakład ubezpieczeń pokrył szkodę wyrządzoną przez prze
stępstwo, sąd zasądzi na rzecz' zakładu ubezpieczeń' odszkQ
dow:anie pieniężne w żakresie, w jakim pokrył szkodę. 

§ 2.W razie skazania za inne przestępstwo, w którego 
wyniku została wyrządzOOla szkoda w mieniu spqłecznym, 

sąd może zgodnie z § 1 zasądzić z urtędu odpowiednie od
szkodowańie pieniężne. 

, § 3. W warunkach, o których mowa w § 1 lub 2, sąd 

. może zasąd7iić .odszkodowanie pieniężne, odpowiednie do 
przyczynienia się sprawcy do szkody ' lub do odnies1onej ko- , 
TZyści także od skazaneg'o, który naklonił inną osobę do wy
rządzenia szkody w mieniu społecznym albo udzielił osobie 
tej pomocy, lub też od skazanego, który świadomie- korzy
stał z wyrządzonej w mieniu społecznym szkody. 

§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się w tych wypad .. 
kach, gdy dochodzenie roszczeń w ~lrodze powództwa-cywil
nego w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne, gdy o te 
same roszczenia toczy się postępowanie , cywilne albo Jnne . 
przewidziane prze:z ustawę lub gdy o tych roszczeniach rez
strzygnięt,o już w odrębnym postępowaniu. albo gdy sąd 

ska,z'ując lIlałożył obowiąa:ek naprawienia s'zk,ody. 
§ 5. Jeżeli wa-rtość zagar,ruęte!J,Q mienia społecznego lub 

wyrządzona w mieniu społecznym szko,da jest wyższa od za· 
, sądzoneg.o odszkodowania, pok.rzywdzona instytucja pań

stwowa lub społeczna może dochodzić różnicy w drodze pro-' 
cesu cywilnego. / ",,' 

Art. 364. § 1. W razie uniewinnienia oskarż'oneg,o, umo- GI 

rzenia lub , warunkowego umorzenia postępowania, warunko
wego zawieszenia wykonania kary" skazania na karę łagod
niejszą niż pozbawienie w;olności lub na karę odpowJadającą 

. C<J najwyżej okresowi tymczasoweg'o a resztowania albo w 
razie odstąpienia od wymierzenia kary przewodniczący za-
rządza niezwłocznie zwolnienie oskarżonego aresztowanego, 
jeżeli nie jest on pozbawiony wolności w innej sprawie. 
Art. 223 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Jeżeli sąd warunkowo zawiesza:ją<:: wykonanie ka-, 
ry p~jmuje poręczenie zg'odnie z art. 76 Ko,deksu karneg:o, 
przepisy art. 231 § 2, art. 233 i 234 stosuje się ' odpowiednio. 

Art. 365. Zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolno· 
śoi podlega również okres tymczasowego aresztowariia, od
bytego przez oskarżonego w ,innej sprawie, w której postę
powanie toczyło się równocześnie, a zapadł w niej praw.o
mocny wyrok uniewinniający lub UI!ł0rzono postę'PowaJi,ie. 

Art. , 366. §, 1. Po podpisaniu wyroku przewodniczący 
składu sądu ogłasza go publicZIIlie; w cresie .ogtas~ni,a Wy~--
loku wszys·cy obecni z wyjątkiem sądu stpją . ·- - . -;. 

§ 2. Po ogłosz-e,niu przewodniczący lub jeden z człon

ków składu sądu podaje ustnie najważniejsze powody wy
rok . 

.Art. 367. § 1. NiestawłennictW'o stron" dch obr,ońców 
1 pełnomocników nie stoi na przeszlwdzie ogłoszeniu wy~ 
~oku. ' 

§ ;2. Jeżeli z powodu przeszkody nie dającej się usunąć 
oska'rżonego pozb.awJonego wolności nie' doprowadzono' w 

,.celu wysłuchaIlia wyroku, wyrok po jego '99ł9sze!niudorę-
cza się temu oskarilonemu: ' 

Art. ~68. § 1. Jeżeli wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia 
co do ·,zaliczenia tymczasowego aresztu, dowodów rzeczo
wych lub kos,ztów, sąd orzeka o tym postanowieniem na po
siedzeniu; strony mają prawo wziąć udział. w tym posiedze
niu. Oskarżonego aresztowaneg,o sprowadza się ' na posiedze
Illie tylko wtedy, gdy , prezes sądu lub .. sąd uzna ' ł:o ża ko-

, nieczne. 
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,l ' i. Ńa p'ostancwiienie to przysługuje ,zażal~riie. §2. Jeż~liśrodek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela 
Art. ' 36~. ()sobie nie będącej stroną, która Mści sobie ' publicinego, ?brońcy ' lub ' pełnomocnika. powini'en pońad~o 

prawo dO "mienia objętego orze'czoną konfiskatą lub do rze- zawierać wskazaniezarzlltów stawianych rozstrzygriięciu. 
I czy oł,>jętych orzeczonym , przepadkiem, przysługuje prawo Art. 317. § l. Srodek o'dwoławczy wnosi się na piśmie 

dochodzenia swych r65zczeń tylko ' w drodze procesu cywil- , do sądu,któty wydał zaskarżone orzeczenie. ' 
iIlego. , '-, " ', ' , " § 2. Prezes sądu pi~twslef instancji odmawia przyjęcia 

Art. 370. § 1. W termiriie zawitym 7 dni ód daty ogło:" środ~a oQwoławczego, jeżeli wniesiony 'zostąłpo ' terminie 
szenia wyroku strona może złożyćwniósek o s'Porządzenie lub ' przez ·osobę nieuprawnionąalbo jest niedopuszcżalny 
lIla ' piśmie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z-mocy ustawy. , 
z'. urzędu nie 'zwalnia strony od składania wniosku o sporzą- Art. 378. Na zarządzenie odmawiające przyjęcia środka 
dzenie uzasadnienia. Wni-osek składa się na piśmie. odwoławczeg,o na podstawie art. 105 § 2 i art. 377 § , 2 przy-

§ 2. Dla -oskar~onego pozbawionego wolności, który nie' sługuje ,zażalenie. . . 
. ma · obr·ońcYi nie był obecny podczas ogłosZenia wyroku, A~t. ' 379. Sąd odwoławczy pozostawia bez rozpozna.aia 

.~ ' ., termin wymie,niony Vi §,1 biegnie od daty doręczenia mu przyjęty śr,odek ·odwoławczy, jeżeli zachodzą okoliczności 
. wyroku. _ określone wart. 377 § 2 alb'o jeżeli uzna, że przyjęcie- tego 

, ' Art. 371.§ 1. Uzasadll-ienie wyroku powinno być spo- . środka nastąpiło na skutek' niezasadnego przywrócenia ter-
.' . rz'ądzone vi ciągu 1 dni od daty złożenia wniosku o sporzą~ minu. 

~ .~ ,'" dzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnie- Art. 380. §. 1. STodek odwoławczy można cofnąć. 
, , lilia ż urzędu, od daty ogłoszenia wyroku; w sprawie zawiłej, . , § 2. Oskarżony może cofnąć wniesiony na jego korzyść 
'" ,~ w razie niemożności spc}[ządzenia uzasadnienia w terminie, . ś'rodek odwoławczy, chyba że wniósł go oskarżyciel publicz-

" prezes sądu może przedłużyć ten term!:n na czas określo,ny. ny lub zachodzi wypadek przewidziany wart. 70. 
§ 2. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się temu, ' kto zło- § 3; Srodka odwoławczego wniesionego na korzyść . 

tył , wniosek na podstawie art. 370. Art. 91 § 5 stosuje się. '·.oskarżoneg·o nie można bez jego zgody cofnąć., 
Art. 372. § 1. Uzasadnienie powinno zawierać: Art. 381. Cofnięty środek odwoławczy sąd pozostawia 

" 1) wskazan-ie, jakie fakty sąd uznał zą udowodnLorie lub bez r,ozpoznania,. chyba ze zaćhodzi jedna z przyczyn wy-
Ilieucl-owódnione, na, takich w tej mierze oparł się do- mienionych wart. 388. 
wodach -i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych,Arł. 382. Sąd odwoławczy rozpoznaje _sprawę w grani-

.e 2) . wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku., ' . , cach środka odwoławczego, a w zakresie szerszym o tyle, 
§ 2. ' W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć o ile ustawa to przewiduje. 

okoliczności, ' które sąd miał, na względzie. przywymia'rze Art. 383: § 1. Sąd odwoławcz~ może orzec na nieko-
kary, a zwłaszcza przy zastosowaniu nadzwyczajnego złago- rzyśćoskarżonego tylko wtedy,' gdy wnie~iono na jego nie-

.~ d7;enia kary, środkóW zabezpieczających, ,zasądzeniu powódz- k'o.rzYŚć środek odwoławczy, i tylko w grankach śr'odka od-
, " twa . cywilnego oraz przy innych rozstrzygnięciach zawar- woławq:ego; Sąd Najwyższy jeclnaknie~.oże sj{at;ać ąskar- ' 
,'" .tych w .wyroku. , " . , ionego, . który ,został uniewinnioriy 'W ,pierwszej instancji lub 

, .' ; '. Att 373. § 1. 'Uzasadnienie wyroku podpisują' sędzio- co do którego w pierwszej instancji' . umorz?~o'_ postępo-
;, :: ' . 'wie, którzy wyrok wydali; nie wyłączając sędziego przegłó- wanie. 

- > " sowanego. . . , ': " . § 2. Srodek odwoławczy wniesiony na n1ekorzyśĆ ' oskar-
§ 2. W sprawach r'ozpoznawanych z udzi.ałem dwóch żon ego . może spo'wod:ować ,orzeczenie także na korzyść oskar-

, ławnikÓw uz·asadnienie podpisuje tylko przewodnJczący,a w żonego. 
, ' sJ>rawach rozpoznawanych w składzie dwóch sędziów .j trzech Art. 38,4. Sąd odwoławczy uchyla lub zmienia orzeczenie 

:;. , ;: ... " ławników ptzewodpiczący i drugi sędzia .. W raz}e zło-zenia na korżyść współoskarżónych, choćby nie wnieśli środka 
.:.. .. ' , : ." zda,ni~ . odrębne~o uzasadnienie podpJ~uje zawsze cały skład odwoławczego, jeżeli je uchylił lub,. zmienił na' rzecz współ~ 

- , sądu. . . ' oskarżonego, któreg·o · srodek · odwoławczy dotyczył, gdy >. ~ '§ 3. W razie niemożności uzyskania podpisu członka . istnieją . względy, które ' przemawiają za uchyleniem lub 
, składu sądu przewodniczący , lub ·-jeden z człOJlków tego skła- zmianą na rzecz tamtych. . " 

-

du czyn~ o tym wzmi,ankę na uzasadnieniu. Art. 385. Sąd może ograniczyć rozpoznanie środka od-
§ 4. Art. 135 § 3 st'osuje się odpowiednio. woławczego tylko do poszczególnych uchybień, podniesio

DZIAŁ IĄ. 
:., . 

. ,Postępowanie odwoławcze. 

R o z d z i a ł 39. 

Przepisy ogólne. 

'. Art. 374. § 1.-0dorzeczenja wydanego w pierws.źej in
stancji przysługuje stronom środek odwoławezy. 

§ 2. btreczenie można zaskar~yć w całości lub w części. 
§ 3. ,'Odwołujący się może skarżyć jedynie rozstrzygnię

cia [lar~szające jeg'o prawa lub szkodzące jego interesom. 
. Ograniczenie to ' nie dotyczy oskarżyciela publiczne'go. 

§ 4 . . OskarżyCiel · publiczny ma prą wo wnie.ść śFodek od-
woła wczy także. ńa korzyść oskarżonego. , . 

, Art. 375.- Ód orleczeń wydanych- przez sąd odwoławczy 
na skutek >6dJołania lUb w toku postępowania odwoławcze-
go ~ie przy.sługuje środek odwoławczy. -, , ' 

Art. 316. § 1. W środku odwoławczym lIlależy podać; 
czego domaga się skarżący. 

nych przez stro.nę lub podlegających uwzględnieniu z urzę
du, j~eli rozpoznaąie w · tym_z'akiesie · jest. wystarczaJące do 
wydania. orzeczenia, a ' rozpoznariie pozostaJycli uchybieii' by
łoby przedwczesne lub, bezprzedmiotowe dla dalszego toku 
postępowanIa. '. 

Art. 386. § 1. Po rozpoznaniu środka od woła wczego sąd 
orzeka o utrzymanIu w mocy, zmianie albo uchyleniu za
skarż,onego orzeczeni'a 'w całości lub , części. 

§ 2. Jeżeli pozwalają · na to zebrane dowody, sąd odwo- -' 
ławczy zmienia żaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie 
co do istoty, lub uchyla je i umarza .postępowanie; w in
nych wypadkach' uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę są

dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania; art. 344 
stosuje się odpowiednio . 

Art. 387. Orzeczenie 'ulega uchyleniu lub zmianie w ra-
zie stwierdzenia: , 
, l) obrazy przepisów prawa materialnego, 
2) obrazy ' przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć 

wpływ ·na ti:eść orzeczenia, 
3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych zapodsta

wę orzeczenia, jeże.!i mógł on mieć wpłyW na treść tego 
'orzeczenia, 

.0·· ... 
..::. 
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4)' rażącej niewspółmierności kary albo niesłusznego . zasto
sowania lub niezastosowania . środka zabezpieezającego 

lub innego środka. 
Art: 388. Niezależnie od granic środka odwoławczego 

i wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy; 
na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, ' jeż1!li: . , 

l} w wydaniu,. orze~zęnia brała udział osoba nieuprawniona 
dó ()rzekania ' h1tLiiO'dlegając~ w:y~ączeniu " na podstawie 
art. ao, ... ",. . . '. , 

- 2) sąd był nienależycie obsadzony - lub którykolwiek z je
go członków ' nie był obecny na całej rozprawie, 

_3) orzeczono o karze lub środku zabezpieczającym nie zna-
nym usta wie, . 

4) zachodziła Jedna' z okoliczności wyłączających po stępo
wanie, wymienionych' w. art. 11 pkt 3,-7, 

5) orzeczenie nie zostało podpisane przez wszyst,kich człon
ków składu, 

. 6) oskarżony nie miał obrońcy ' w wypadkach określonych 
wart. 70 §1 I art. 71 lub obrońca nie brał. udziału w 
czynnościach. w których jego udział był obowiązkowy, 

7) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właści
wości sądu szczególnego lub sąd szczególny orzekł w 
sprawie należącej do wła~ciwości s.ądu powszechnego, 

8) sąd · niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do wła
ściwości sądu wyższego rzędu, 

9) SpMWę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, 
którego obecność była obowiązkowa, przezc'o został on 
pozbawiony możliwości obrony. 
Art. 389. Orzecze,nie podlega zmianie na korzyść oskar

żonego lub uchylenIu niezależnie od granic środka odwo
ławczego, jeżeli jest ono oczywiście niesprawiedliwe. 

Art. 390. § 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwo
ławczego wyłoni ' się zagadnienie prawne wymagające za
sadniczej wykładni ustawy, sąd wojewódzki może odroczyć 
wydanie orzeczenia i przekazać zagadnienie do rozstrzygnię
cda Sądowi Najwyższemu. 

§ 2! Sąd Najwyższy może przekazać rozstrzygnięcie za
gadnienia prawneg'o powiększc;memu składowi tego sądu~ 

§3: Uchwała Sądu Najwyższego jest w danej sprawie 
wiążąca. 

§ 4. Obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział 
w posiedzeniu. 

§ 5. Sąd Najwyższy może przejąć sprawę do swego roz
poznania. 

Art. 391. § 1. Sąd, któremu przekazano sprawę do po
nownego rozpoznania, orzek,a w granicach, w jakich .nastą

piło przekazanie. 
§ 2. W wypadku przekazania sprawy do ponownego ' 

rozPoznania sąd ' orzekający w pierwszej instancji przepro
wadza)ąc postępowanie Vi zakresie· dowodów, które nie mia
ły wpływu- na uchylenie wyroku, może pOprzestać na icli 
ujaw,nieniu. 

. § 3. Zapatrywania prawne i wskazania sądu odw~law
czego co do dalszego postępowania są, wiążące ' dla sądu, 
któremu sprawę przekazano do . ponownego rozpo.znania. 

R o z d z i a ł 40. 

Rewizja. 
) -- . 

~rt. 392. Od wyr,oku sądu pierwszej instancji stronom 
przysługuje rewizja. 

Art. 393. '§ 1. Termin do wniesienia reWIZJl wynosi 
14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty dorę
czenia mu wyroku z uzasad~nieniem .. 

§ 2. Rewizja wniesiona przed upływem terminu do zło

tenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje skut
Id określone wart. 370 i podlega rozpoznaniu; rewizję taką 
można uzupełnić w terminie określonym w § 1. 
4<J ',Art. 394! § 1, Rewizj<t od wy'roku s~du wo jewódzkie-. 

go, która nie pochodzi od pro_kuratora lub osoby wymien,io
nej wart. 79 § 2, powi.nna być sporządzona i podpisana przez 
adwokata. 

, § 2. Do rewizji sporządzonej przez prokuratora lub 
adwokata dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla stron 
przeciwnych; do rewizji wnoszonej do ' Sądu Najwyzszego 
dOłącza się dodatkowo jeden odpis. 

Art. 395. " Oskarżyciel posiłkowy może zaskarżyć ,wyrok ", " )-' , :::~\ 
tylko w części dotyczącej. orzeczenia o' winie. 

, Ad. :J96. § 1. Powód cywilny może zas~arżyć wyrok " 
tylko 'wtedy, gdy wyrok zaskarżył oskarżOilly lub oskarży-
ciel. . . 

§ 2. Termin do wniesienia . rewizji wynosi dla powoda 
. cywiinego 7 dni od daty ·zawiadomienia go o przyjęCiu re

wizji oskarżo.peg,Q lub oskarżyc,iela, 
. § 3. ' W razie pozostawienia bez rozpowania rewizji 

oskarżonego lub oskarżyciela sąd pozostawia .. bez rozpozna
nia rewizję powoda cywilne,go. 

§ 4. Powód cywilny, któremu nie przysług'uje rewizja 
z przyczyn wskazanych w § 1 lub 3, może wystąpić do sądu 
cywilhegoo tę część powództwa, którą sąd karny oddalił. 

Art. 397. § 1. Rewizję co do winy uważa się za zwró
coną przeciwko calości wyroku. 

§ 2. Rewizję co do kary zasadniczej uważa się za zwró
coną przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze. 

§ 3. W rewizji można podnosić zarzuty, które nie sta
!ll>owiły lub nie mogły stan,owić przedmiotu .zażalenia. 

Art. 398. § 1. O przyjęciu rewizji zawiadamia się pro
kuratora oraz obrońców i pełnomocników, a w ich braku 
same strony, po czym niezwłocznie akta przedstawia się są
dowi rewizyjnemu . 

. § 2. Strona może złożyć pisemną odpowiedż na rewizję. 
§ 3. W wypadku wniesienia rewizji przez prokuratora 

lub adwokata dołącza się do ~awiadomienia odpis rewizjI ' 
strony przeciwnej, chyba że w sprawie była wyłączOtna jaw
ność rozprawy ze względu na tajemnicę państwową. 

Art. 399. Sąd rewizyjny rozpoznaje sprawę na rozpra
wie, a w wypadkach przewidzianych przez ustawę - na po-
siedzeniu. ' 

Art. 400. § 1. Niest,awiennictwo stron, poza prokurato-' 
rem, nie tamuje rozpoznaniasp~awy na rozprawie. Art. 70 . 
§ 2 i art. 71 stosuje się. 

§ 2. Brak potwierdzenia zawiadomienia strony o roz
prawie rewizyjnej nie tamuje rozpoznahia sprawy; jeżeli sta
wił się obrońca lub ·pełnomocnik. 

Art. 401. Jeżeli wyznaczo:no . rozprawę, sąd może zarzą
dzić sprowaclzenie na nią oskarżonego pozbawIonego wol-
ności. 

Art. 402.§ ' 1. Sąd rewizyjny nie mOże przepr.owadiać 
postępowania dowodoweg,o co do istoty sprawy. 

§2. Sąd rewizyjny może jednak w wyjątkowych wy
padkach, uznając potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, , 
przepr,owadzić dowód bezpośredn,io na rozprawie, jeżeli przy
czyni się to do przyspieszenia postępowania, a nie . jest ko
nieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości lub 
w znacznej części. Sąd może przed rozprawą powziąć posta
:no'wienie o dopus.zcze:niu dowodu. 

§ 3. W postępowaniu rewizyjnym Sąd Najwyższy może 
sam przeprowadzić dowód z dokumen'tuora:t z opinii insty
tutu, zakładu, instytucji lub biegłego. Przeprowadzenie Ln
nych dowodów następuje według art. '342 I 343, które stosu
je się odpowiednio. 

Art. 403. § 1. Przewód sądowy w sądzie . rewizyjnym . ' 
.rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym sędzia sprawoz-
dawca przedstawia przebieg i wyniki dotychczasowego po
stępow'ania,a w szczególności treść zaskarżonego wyroku 
oraz zarzuty i wnioski rewizyjne, jak również kwestie wy
magające rozstr;zygnięcia z urzędu. W miarę potrzeby od-
czytuje się z akt poszczególne ich części. ' 

/ 

" 
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§ 2. Strony mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia 
i wnioski ustnie')ub na pIsmle; złożone na piśmie podlega
ją odczytaniu, przy czym art. 340 stosuje s i ę. 

§ 3. Przewodniczący udziela głosu stronom W kolejno
ści przeż siebie ustalonej. Oskarżonemu -lub jego obrońcy 
nie 'można odmówić zabrania głosu po przemówieniach in
i!lych stron. 

Art. 404. Sąd rewizyjny poprawia błędną kwalifikację 
prawną czynu niezależnie od granic srodka , odwoławczego, 
jeżeii nawet nie może poza tym wyroku zmienić. 

, Art. 405. o utrzymaniu w mocy, uchyleniu lub zmianie 
,wyroku sądu pierwszej instancji sąd rewizyjny orzeka wy
rokiem. 

Art.406~§ 1. Uzasadnienie wyroku sporządza się w każ
dym wypadku i w terminie 14 dni. 

§ 2. W uzasadnieniu należy podać, czyni kierował się 

sąd wydając wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski rewizji 
sąd uznał za zasadne albo niezasadne; , 

Art. 407. Przepisy dotyczące postępowania przed sądem 
pierwszej insta,ncji stosuje się odpowiednio w postępowaniu 
przed sądem rewizyjnym, chyba że przepisy niniejszeg'o 
!l'ozdziału stanowią inaczej. ' ' 

Art. 408. W- razie przekazania sprawy do ponownego 
rozpoznania wolno w dalszym postępowaniu ,6rzec karę su
rowszą niż orzecz,ona w uchylonym wyroku tylko wtedy, 
gdy wyrok ten był z,askarżony na niekorzyść oskarżonego. 

Rozdział 41. 

Zażalenie. 

Art. 409. Zażalenie przysługuje na postanowienia sądu 
zamykające drogę do wydania wyroku oraz na postanowie
lilia co do śr,odka zabezpieczająceg-o, a na inne postanowie
nia - w wypadkach przewidzianych w ustawie. 

Art. 410. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni , od daty 
ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nąkazuje dotęcze~ 
lilie postanowienia - od 'daty doręczenia. 

Art. 411. § ,1. Jeżf>li ustawa nie stanowi i.naczej, zaża

łenie nie wstrzymuje wyk-onania zaskarż,onego postanowie
nia; sąd jednak, który je wydał, lub sąd powołany do roz
poznania zażalenia może wstrzymać wykonanie postano
wienia . . 

§ 2. Odmowa wstrzymania nie wymaga uzasadnienia. 
:Art. 412. § 1. Sąd, na którego postanowienie zIożono 

zażalenie, może je uwzględnić, jeżeli orzeka w tym samym 
składzie, w którym wydał zaskarżone postanowienie; w in~ 
nychwypadkach przekazuje zażalenie niezwłocznie wraz 
z aktami lub niezbędnymi odpisami z akt sprawy sądowi 
powołanęmu do rq,zpoznania zażalenia. 

§ ' 1. Przepis ' § 1 o możności uwzględnienia zażalenia 
przez ten sam sąd nie dotyczy zażaleń na postanowienia k-oń

czące postępowanie. 

§ 3. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymcza
sowego aresztowania powinno być przekazane do r,ozpozna
lila w ciągu 48 godzin. 

Art • .413. § 1. Przepisy dotyczące zażale,ń na postano
wien,ia sądu stosuje się odpowiednio do zażaleń na postano
wienia prokurator-a i prowadzącego d6chodze1lie. 

§ 2. Zażale-nde na pdstanowienie prokuratora rozpozna
~e prokurator nadrzędny, a w Wypadkach przewidzianych 
przez ustawę - sąd. ' 

§ 3. Zażalenie na postanowienie prowadzącego postępo
rwanie przygotowawcze, jeżeli nie jest nim prokurator, roz
poznaje pr-okurator sprawujący nadzór nad tym postępo.wa-
lIliem. ' 

Art. 414. § 1. Przepisy rozdziału niniejszeg-o stosuje się 
odpowiednio do zażaleń na zarządzenia, jak również na czyn
ności prowadząceg-o postępowanie przygotowawcze. 

§ 2. Zażalenia na zarządzenia prezesa rozpoznaje sąd 
odwoławczy. 

DZIAŁ X; 
\ 

;., 
Postępowania szczególne. 

R o z d z i a ł 42~ 

Postępowanie w ,stosunku do nieobecnych. 

Art. 415. Przeciwko przebywającemu za granicą oskar
fonemu o. popeŁnienie przestępstwa określonego wart. 122-
124 i 130 Kodeksu karnego postępowanie ' może się toczyć 
podczas jego nieobecności. 

Art. 416. , Postępowanie toczy się według zasad ogólnych, 
-rprzy czYm nie stosuje się przepisów, których nie można wy
konać z p.owodu nieopecności oskarżonego. Sporządzenie 
uzasadnienia wyroku następuje z urzędu. Udział obrońcy 
także , w rozprawie rewizyjnej jest obowiązkowy. 

Art. 417. W razie ujęcia skazanego lub jego osobistego 
zgłoszenia się do rozporządzenia sądu doręcza mu się odpis 
prawomocnego wyroku. 'Na wniosek oskarżonego złożony 

na piśmie w zawitym terminie 14 dni od daty doręczenia 
sąd, którego wyrok się uprawomocnił, wyznacza rozprawę, 

a wydany w tej , instancji wyrok traci moc z cl'1wilą stawie
ni,a się oskarżonego na rozprawę. 

R o z d z i a ł 43. 

Postępowanie uproszczone. 

Art • . 418. W postępowaniu uproszczonym stosuje się 
przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniej
szego r-ozdziału nIe stanowią inaczej. 

Art. 419. §. 1. Sąd powiatowy rozpoznaje w trybie uprosz
czonym sprawy o przestępstwa: 

l) zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2, karą 

ograniczenia wolności lub samoistną grzywną albo karą 
pozbawienia wolności do lat 2 i grzywną, 

2) przewidziane wart. 214, 231 i 235 Kodeksu karnego, 
3) przewidz,iane wart. 199 § 1, art. 203 § l, art. 204 § l i 2, 

IlUt. 205 § 1, art. 212 § 1, art. 213, 215 § 1 ()raz art. 225 
Kodeksu karnego, jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa 
łub szkodawyr~,dzona lub zamierzona nie przekracza 
5.000 złotych. .ifj , 
~ 2. &pośród sprawo przestępstwa wymienione w§ 1 

nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym 
~prawy o 'przestępstwa określone w Kod'eksie karnym w 
art. 156 § 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała trwa
ł,o dłużej niż 7 dni, art. 160 § 3, . art. 163 § 2, art. 173, 189 
I§ 2, art. 228, 241 § 2, art. 246 § 3, art. 255, 256 § l, art. 251 
§ 2, art. 266 §3, art. 282 i art. 285. 

:Art. 420. Postępowania uproszczoneg-o nie ' stosuje się: 
l) w stosunku do OSkarżonego pozbawionego wolności w 

tej lub w innej sprawie, 
2) jeżeli sprawa dotyczy czynu popełnionego w warunkach 

określonych wart. 60 Kodeksu karnego: 
:Art. 421. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu 

z Prokuratorem GeneralIwm 'Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej i właściwymi ministrami określi w drodze rozporządze
niaorgany uprawnione obok Milicji Obywatelskiej do. pro
wadzenia dochodzeń oraz organy , uprawnione d-o wnoszenia 
d popierania oskarże.nia przed sądem pierwszej instancji w 
sprawach podlegając;ych rozpozl'ianiu w postępowaniu uprosz
czonym, jak ,również zakres spraw zleconych tym organom. 

Art. 422. § 1. . W postępowaniu uproszczonym nie jest 
wymagane zawiadomienie prokuratora o wszczęciu dOCho
dzenia, sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzu-
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tów oraz wydanie postanowienia o zamknięciu · . dochodzenia, 
natomiast konieczne jest przesłuchanie osoby pp(1ejrzanej co 
do treści zarzutów oraz zaznajomienie na żądanie z mate
riałami ukończonego dochodzenia, o czym należy osobę tę 

, pouczyć. Osol?ę tę od chwili rozpoczęcia przesłuc;hanja uwa
ża się za podejrzanego. choćby nie wydano postanowienia 
o przedstawIeniu zarzutÓw. . 

::"'§~ 2. Prowadzący docl1odze.nie sporządza akt oskarżenia, 
chyba ~że prokurator sam to uczyni; akt oskarżenia może nie 
zawierać uzas.adnienia. . 

.§ 3. Akt oskarżenia sporządzony przez Milicję Obywa
telską zatwierdza [' wnosi do sądu prokurator! Nie dotyczy 
to in.nych organów ścigania. 

Art. 423. Jeże.li 'akt oskarżenia odpowiada warunkom ' 
formalnym, a sprawę ,skierowano na rozprawę główną; dorę

,cz·a się oskarżonemu 04pis aktu oskarżenia łącznie z 'Wezwa
'niem na rozprawę, wzywając do składanla ' wniosków dowo- ' 
dowych w terminie dni 7. , 

. Art. 424. Niestawiennictwo oskarżyciela nie. tamuje toku 
' rozprawy a;ni posiedzenia .. 

Art. 425. Jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwa
nie, nie stawi się na rozpnlwę główną, a nie stawi się rów
nież jego obrońca, sąd może rozpożnać sprawę w czasie nie
obecności oskarżonego i wydać wyrok zaoczny. 

Art. 426.§ 1. Jeżeli oskarżony nie stawił się na roz
prawę, odczytuje się uprzednio zlożone .jego wyjaśnienia. 
Art. 343 stosuje się odpowiedni'O do przesłuchania oskarżo
nego. 

§ 2. Rozpr,awy gf,gwnej nie można przeprowadzić w cza
sie nieobecności oskarżonego, jeżeli d·ostatecznie uspra- ' 
wiedIiwiwszy swe niestawiennictwo Wńosił o odroczenie 
rozprawy. 

' Art. 427. Wyrokiem zaocznym można or~ec tytułem 
środka zabezpieczającego jedynie przepadek, przewidziany 
wart. 48 Kodeksu karne'go. · 

. Art. 428, Wyrok zaoczny doręcza się oska·rżoneinu; od 
daty doręcze'nia wyroku biegnie. dla osk~l.rzonego te'rmin na 
złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia. 

Art. ,429. § 1. Prezes sądu powiatowego może zarządzić 
rozpoznanie sprawy w składzie jednego sędziego, jeżeli jest 
to uzasadnione · okolicznościami sprawy. --Prezes ' sądu woje
wódzkiego może zarządzić .rozpoznanie spr·awy w składz,ie 

jednego sędziego, jeżeli była rozpoznana w pierwszej In
stancJi w takim ' składzie. 

§ 2. W razie zarząd~enia ' prezesa~ sądu, P. któ,rym m~~~. 
w § 1, sędzia wydaje jednoosobowo wszystkie orzeczenia na 
rozprawie i :na posiedzeniu. 

§ 3. W ' łedrt.oośobowym składzie sądu sędzia ma prawa 
d obowiązki prz,ewodnićzącego. :'.' -', ' 

Art. 430. Jeżeli w toku rozprawy głównej okaże się, że 

sprawa rozpoznawana przez 'sąd w składzie jednego sędzie
go nie podlega rozj>Ozuaniu -w l>0stęp~waniu , uproszs:zo~ym 
lub że sprawa jest żawiła, odracza się rozprawę i w dalszym 
toku sąd rozpo~naje sl?rawę w postępowa'niu zwyczaJnym. 

Art. 431. . Jeżeli w postępowaniu sąd-owym przed upły- . 
wem 3 miesięcy od . popeł·nienia czynu ujawni się, że czyn 
oskarżoneg·o stan{)wi wykroczenie, sąd przekazuje sprawę 

właśdwemu kolegium. W razie ujawnienia tego ,dopiero na ' 
" r{)zprawie głównej albo po upływie wskazanego wyżej ' ter

minu sąd rQzpoznaje sprawę, ~a zasa~ch ogóLnych . . 

R o z d z i a ł 44. 

Postępowanie ,.w ,sprawach z oskarżenia prywatnego, . , 
Art. 432. W sprawach z oskarżenia . prywatnego stosuje 

..się przepisy. o postępowaniu uproszczonym, · z zachowaniem 
przepisów niniejszego rozdziału. Art. 420 i 430 nie ' stosu-
je się. ' 

Art. 43~. § 1. Sprawy z . oskarżenia prywatnego sąd po-
, wiatowy rozpoznaje w składzie jednego sędziego: Prezes są- . 

du może zarządzić .rozpoznanie ' spraWy w ' składzie jednego 
sędziego r dwóch ławników, jeżeli ze względu na jej oko
liczności uzna to za .stosowne. 

§ 2. Sprawy o przestępstwa określone w art. 178 Ko- " ,",' 
deksu karnego sąd rozpóznaje w składzie jedne'go ' sędz,ie: .' 

" goi dwóch ławników. 
Art. 434. Akt oskarżenia może ograniczyć się do ozna

czenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu' ora.z wska-
zania' dowodów, na których opiera się oskarienie. ' 

Art. 435. § 1. Milicja Obywatelska na żądanie pokrzyw~ 
dz-onego przyjmuje ustną lub pisemną skargę~ i w razie po
trzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do wła- '" 
ściwego są'du. 

, §2. Na polecenie sądu Milicja Obywatelska przepro
wadza w sprawaćh tych dochodzenie lub dokonuje określo
nych przez sąd czynności, po czym akta z wynikami swe'
go postępowania zwraca sądowi. ' 

. Art. 436. § 1. Rozprawę główną poprzedza posiedzenie 
pojednawcze. 

§ 2. Prezes sądu zamiast wyznacżenia poprzedzająceg·o 
ro:z;prawę g,łówną posiedzenia pojednawc:tl:!go może, uz.nając 
to za cel.o we, przekazać sprawę sąd,owi s,połecznemu w' celu 
przeprowadzenia postępowania pojednawczego. . 

Art. 437. § 1. Posiedzenie pojednawcze pr·owadzi sę
dzia lub ławnik wyznaczony przez pre·zesa. 

§ 2. Przepisy dotyczące sędziów w zakresie przewodni
czenia ,stosuje się odpowiednio do ławników prowadzących 
posiedzenia pojednawcze. ' .. 

Art. 438. § 'l, ·· Posiedzenie pojedn.awcze rozpoczyna ustne 
sprawozdanie prowadzącego to posiedzenie, d-otycząceoskar-
żenia, oraz wezwanie stron do pojednania się. . . 

. § 2. W prot-okol~ posiedzenia pojednawczegq' ' należy , w 
szczególności z.aznaczyć stanowisko stron wobec wezwania 
do pojednania oraz wyniki przeprowa9zonego posiedzenia 
ppljoonawC'z:ego; jeżeli doszło q,o pojedna:nia,protokół podpi-

, , . 

sują także strony. . . 
Art. 439. § 1. Niestawienniictwo oskarżyciela prywatne-

go na posiedzenie pojednawcze bez usprawiedliwionej przy
c.zyny uważa się .za Odstąpienie od oskarżenIa, a pr.owadzą~ 
cy posiedzenie postępowanie umarza. . 
. § 2 . . W razie nie u'sprawiedliwi,oneg.o' niestawiennictwa 
oskarżonego prowadzący posiedzenie pojednawcze kieruje 
sprawę ..na rozprawę ,główną. a· w' miarę możności wyznacza 
od razu jej termin. ' 
" .Art. 440. W razie ' pojednania. str,on prowadzślcy pasie-
dzen~e umarz~ postępo)Yańie. r." ,'" " 

Art. 441. W toku posiedzenia pojed-nawczeg·o dopusz
czame jest pojednanie się, obejmujące .również inne sprawy 
z oskarżenia ' prywatnego, toczące sIę 1ednocześnie pomię~' . 

.. dzy tymi samymi stron-ami. , . 
Art. 442 • . §' 1. Równocześnie z pojediianiem strony ni,o

gil zawrzeć ug-odę, której przedm~otem mogą być również 
wszc.zenia pozostające w związku z oskarżeniem, . 
. § 2. Ugoda zawarta. na posiedzeniu -pojednąwczym .jest 
tytułem egzekucji sądowej ' po nadaniu' prtez _ś.4d klauzlili 
wykonalności. "" 

Art. 443. § 1.' W razie niet10jścia do pojednania ' pr·o
, wadzący posiedzenie~je.dnawcze kieruje sprawę lila roz
prawę główną, a w miarę . możnoścd wy.znacza -od razu ' 1ej 
termin, chyba że zachodzi potrzeba skier'owania spra'wy na 
pesiedzenie w celu in:nego j'·ozstrzygnięcia, 

.' §. 2 . . St~ony óqecn~ pow!nny zgłqsić wnioski dowo~,owe 
. na posiedzeniu. ' . 

... Art. 444. ,§ 1. Postęp6Wanie w sprawach z oskarżenia 
prywatnego umarza mę..za 'zgodą o~karżoneg'o; 'Jeżeli- oskar
'życiel prywatny odstąpi od oskarżenia przed prawomocnym: 
zakończeniem , postępowania. 

.' 
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§ 2. Zgoda oskarżonego nie jest wymagpna, jeżeli oskar- o 
życiel prywatny ods·tąpi . od oskarżenia przed rozpoczęciem 
prżewodu sądowego na pierwszej rozprawie głów.neJ. 

§ 3. NIestawiennictwo' oskarżyciela prywatn-ego- na . roz
prawę 'główną bez usprawiedliwionych powodów uważa siEL 
za 'odstąpieni'e od oskarżenia . _ . ' 

Art. 445 • . Art. 44~442 stosuje się odpowie,dnio rów
'bież na rozprawie. ' 

Ił. o z d z i a ł 45. 

Postępowanie przyspieszone. 

Art. '446. W postępowaniu przyspieszonym stosuje się 
przepisy o postępowaniu uproszczonym, . jeżeli przepisy ni
niejszego rozdziału nie stanowią inacżej. 

Art! 447., § 1. Jeżeli przestępstwo określone wart. 156 
§ 2, art. 166, 167 § 1, art. 171 § 1, art. 181 § 1, art. 182 § ' l, 
art. '212 § 'i, art. 236 oraz 237 Kodeksu karnego ma charak
ter · chuligański, można ~aniechać prowadzenia dochodzenia 
przeciwko .sprawcy ujętemu lDa gorąc.ym uCzynku lub bezpo
średnio potem i doprowadzonemu przez Milicję Obywatel
ską do sądu w ciągu' 48 godzin. Postępowanie przyspieszone 
toczy się w trybie public:moskąrgowym także o przestęp

stwa śCig,ane z oskarżenia prywatnego. 
§ 2. Fuńkcjonariusz Milicji Obywatelskiej składa na pi

śmie lub ,ustnie do protokołu zawiadomienie o przestępstw i e 
oraz wnioski dow.odowe; za:wiadomieni~ zastępuje akt oskar
żenia. 

) - 3. Sąd przyśtępuje niezwJ.ocznie do rozpoznania spra
. wy, a art. 299, 305 i 423 nie stosuje się. Sąd rozpoznaje 
sprawę w składzie jednego sędziego. 

Art. 448. Każda osoba wezwana przez Milicję Obywa
telską w charakterze świadka do ' sądu jest ' obowiązana sta
wić się we wskazanych dniu i godzinie. 

. Art. 449. Minister SprawiedliwoścL po zasięgnięciu opi
nii Naczelnej Rady Adwokackiej określi w drodze rozporzą
dzenia sposób zapewnienia oskarż,onemu' korzystania' z po
mocy obrońcy l\1a rozprawie głównej. 

Art. 450. § 1. Postępowanie przyspieszone toczy slę rów
nież w razie jednorazowego przerwania rozprawy na czas 
nie dłuższy niż 7 dni, jeżeli sąd zastosował Jymczasowe 
aresztowanie w stosunku do zatrzymanego. . 

§ 2. Jeżeli sprawy nie można rozpoznać w terminj e 
wskazanym w § 1, sąd rozstrzyga w kwestii środka zapo
bieg·awczego i przekazuje sprawę prokurator·owi, zawiada
miaJąc ,o tym pokrzywdzonego. 

§ 3. Jeżeli sąd w toku rozprawy stwierdzi, że sprawa 
.nie podleg.a' rozpolJnaniu w postępowaniu przyspieszonym, 
1"ozpoznaje ją w tym sarrtyrrr składzie w trybie uproszczonym, 

-'chyba że ten jest niedopuszczalny. W tym wypadku prze
ikazuje ją do właściwego postępowania. 

Art. 451. Jeżeli sąd przewiduje możliwość wymierzenIa 
kary pozbawi.enia wolności powyżej roku lub orzec.zonej 
obok kary pozbawienia wolności grzywny. pow'yżej 25.000 
/Złotych, przekazuje sprawę prokuratorowi, stosując do za
trzymaneg.o tymczasowe ' aresztowanie; art. 218 stosuje się 
odpow.iednIo; . 

Art. 452. Powództwo cywilne nie jest dopuszczalne. 
Art. 453.§ 1. Sąd wydając wyrok jest obowiążany jed-

bocześnie spo.rządz.ić i 09łosić uzasadnienie. ' . 
§ 2. W ciągu 3 dni od daty zakończeriia rozprawy od

pis wyroku z uzasadnieniem doręćza się stronom, a pro ku
I'atorowi także wtedy, gdy nie brał w · spra wie udziału. 

§ 3. Termin do wniesienia rewizji wynosi 7 dni od daty 
doręczenia. 

§ 4. Akra sprawy wraz z rewizją przedstawia się nie
zwłocznie sądowi .drugiej .instancji. 

§ 5. Sąd rewizyjny rozpoznaje sprawę najpóżniej w cią- , 

gu miesiąca od dnia otrzymania akt. 

Art. 454~ Minis.ter . Sprawiedliwośc i w porozumieniu 
z Prokuratorem Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej lu
dowej i Minishem Spraw Wewnętrznych po zasięgnięciu 
opinii prezydium odpowiedniej wojewódzkiej rady narodo
wej ustali w drodze rozporządzenia miejscowości, .w których 
stosuje się postępowilnie przyspieszone. 

• \ 

R o z d z i a ł 46. 

Postępowanie sądowe co do orzeczeń 
w sprawach o wykroczenia. 

Art. 455. W PO,stępowaniu w sprawacą o wykroczenia 
przekazanych sądowi na ' podstawie oer~bnych_ przepisów 

. stosuje się przepisy o postępowani u uproszczonym, jeżeli 
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

Art. 456. § 1. Jeżeli sąd uzna, że przekazanie spr,awy 
l\1ie było zasadne, zwraca sprawę kolegium, od którego ją 
otrzymał. ' Orzeczenie sądu jest wiążące. 

§ 2. W razie odmowy 'przez przewodniczącego kolegimll 
, pierwszej instancji skierowania sprawy do sądu órgan lub 

osoby, które żądanie takie zgłosiły, mogą w terminie 7 dni 
od oaty do~ęczenia zawiadomienia o odmowie złożyć żąda
nIe rozpoznania przez sąd zasadności odmowy skierowania 
sprawy lub odmowy przywr,Ócenia terminu. 

'Art. 457. § L Orzeczenie o ukaraniu wydane w spra
wie o wykroczenie, a jeżeli takie nie zapagło, to wniosek 

' 0 ukaranie zastępuje ' w postępowaniu sądowym ak't oskar-
żenia . 

§ 2. Organ działający w charakterze oskarżyciela pu
blicznego w postępowaniu· w sprawach o wykroczenia, je
żeli złożył wniosek o ukaranie lub żądanie skierowania spra
wy do sądu, może brać nadal udział w postępowaniu sądo
wym w tym samym charakterze zamiast ' lub obok prokura
tora. 

§ 3. Pokrzyw.dzony, który złożył wniosek o ukaranie lub 
żądanie skierowanig sprawy do sądu, może do czasu rozpo
częcia przewodu sądowc:go przyłączyć ~ę do postępowania 
w charalcterze osk,arżyciela posiłkowego. Art. 44--48 stosuje 
się .odpowiednio. ' -

§ 4.' Powództwo cywilne nie jest dopuszczalne. 
§ 5. Jeżeli ' sprawa została rozpoznana przez kolegium 

w trybie przyspieszonym, sąd jest obowiązany ją rozpoznać 
w Ciągu miesiąca od wpłynięcia sprawy do sądu . . 

Art. 458. § 1. W razie cofnięcia do chwili rozpoczęcia 
przewodu sądowego przez osobę nie będącą oskarżycielem 
publicznym żądania skierowania sprawy do sądu postępo

wanie sądowe ulega umorzenfu, ' ił orzeczenie wydane w po
stępowaniu w spraW<łc::h o wykroczenia staje się prawo
mocne. 

, § 2. W razie cofnięcia przez .oskarżyciela publicznego 
żądania skierowania sprawy do sądu stosu~e się art. 36. 

Art. 459. Prezes sądu zarządza, których świadków lub 
biegłych wezwać na rozprawę, a których m9żna nie wzywać, 
uznając że ich be.zpośrednie przesłuchanie na rozpra wie nie 
będzie potrzebne, zwłaszcza gdy mają oni stwierdzić oko
liczności, którym oskarżony nie zaprzeczał. Na wniosek jed
nak oskarżonego, zgłoszony w ciągu 7 dni od daty otrzy
mania · przez niego wezwania na rozprawę, należy osoby te 
wezwać. 

Art. 460. § 1. Sąd nie jest związany treścią orzeczenia 
wydanego }Ii postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

§ 2. Na rozprawie wolno odczytywać akta sprawy prze
kazanej sądowi. 

Art. 461. § 1. Wyrok wydany w sprawie przekazanej 
sądowi na żąaanie uprawnionego organu lub uprawnionej 
osóby nie podlega zaskarżeniu. 
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§ 2. Jeżeli" sprawa o wykroczenie została przekazana do 
rozpoznania sądowi z urzędu prz'ez kolegium orzekające przy 
wojewódzkiej komisji związkówząwodowych 'ze względu na 
to, że okolicznośc~ wymagają wymierzenia . kary aresztu, . od . 
Wydanego wyroku przysługuje rewizja na zasadach ogól-
nych. r 

DZIAŁ XI. 

Postępowanie sądowe po uprawomocnieniu się orzeczenia. 

Rozdział 47. 

Rewizja nadzwyczajna. 

/Art. 462. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie sta- · 
nowią inaczej, do postępowania w trybie rewizji Jladzwy
czajnej stosuje się odpowiednio przepisy o, postępow9niu re
wizyjnym przed Sądem Najwyższym, 
. Art. 463. § 1. Od prawomocneg.o 'orzeczenia kończące
go postępowanie sądowe . może być wniesiona rewizja nad
zwycżajna. 

§ 2. Niedopuszczalne jest uwzględnienie reWIZJi rtad
zwyczajnej na niekorzyść oskarżonego, wniesionej po upły
wie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia. 

Art. 464.00 wniesienia rew:izji nadzwyczajnej upraw
nieni są: Minister Sprawiedliwości, Prokurator Genet'al.ny 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i P~erwszyPrezes Sądu 
Najwyższego. 

Art. 465. § 1. Podanie o wniesi~nie rewizji nadzwyczaj
nej może złożyć d,o MinIstra Sprawiedliwości lub Prokura
tora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po
krzywdzony, skazany oraz osoba uprawniona do składania 

na jego korzyść środków ' odwoławczych, a. w razie . jego 
śmierci, nieobecności w kraju, nieIetności lub choroby psy
chiczne} także jego. krewny w lini.i prostej, przysposabiający 
lub PJZysposobiony, brat" siostra o'raz małżonek. . 

§ 2. Do ' podani. dołącza się dowód wpłiłcenia opł,aty do 
kasy sądowej. Wysokość opłaty okreŚli Minister Sprawie
dliwości w drodze rozporządzenia. Organ, do którego zło~ 
Ż'MO podanie, stosuje art. 545. 

§ 3. ,Żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową 
lub pełniący służbę wojskową w / charakter,ze kandydata na 
żołnierza zawodowego nie uiszcza opłaty, . 

§ 4. W razie uwzględnienia rewizji nadzwycżajnej opła
la ulega zwrotowi. 

ArL 466. § 1. W razie złożenia podań do różnych or
ganów o wniesieniu rewizji nadzw-yczajnejrozstrzyga · ten 
organ, do' którego wcześniej . wpłynęło podanie. . , 

§ 2. Jeżeli podanie o wn-iesienie rewizji nadzwyczajnej 
:załatwione z'ost.ało odmownie przez ktÓIykolw,iek z upraw
ni.onych organów, ponowne podańie można pozostawić bez 
rozpoznania. 

Art. 467. § 1. Rewizj.ęnadzwyczajną wnosi się bezpo
średnio do. Sądu* Najwyższego. Odpis . rewizji ,nadzwyczaj
nej Sąd Nąjwyższy doręcza osobie, której ona dotyczy, a po
nadto Prokuratorowi Generalnemu Polskiej Rzeczypospolitej 
Luddwej, z wyjątkiem rewizji wniesionej przez niego. 

. § 2. Rewizję nad7.wyczajną w stosunku do tego same~ 
go oskarżonego i od tego samego oTzeczeni'a oraz na pod~ 
stawie tych samych zarzutów można wnieść tylko raź. 

§ 3. Niedopuszczalna jest rewizja nadzwyczajna od wy
roku Sądu Najwyższegoz'apadłego w następstwie rozpozna
nia rewizji nadzwyczajnej. 

~rt. 468. Wniesieniu rewizji nadzwyczajnej na korzyść 
nie stoi na przeszkodzie wykonanie kary, zatarCie skazania, 
akt łaski, przedawnienie, śmierć oskarżonfi\go lub przyczyna 
zawieszająca ~ostę'powanie! I ' '. ' . 

Art. 469.§ 1. W razie wniesienia rewizji nadzwyczajnej 
Sąd Ńajwyższy może wstrzymać wykonanie orzeczen.ia. ' 

§ 2. Wstrzymanie wykonania orzeczenia można połączyć 
z zastosowaniem poręczenIa lub dozoru albo obu tych środ
ków zapobiegawczych razem. 

Art. 470. Jeżeli rewizję nadzWyczajną wniesiono, na nie- ' 
korzyść oskarżonego, _ Sąd Najwyższymoźe zastosować śro
dek zapobiegawczy, chyba że oskarżony był uniewinniony. 

Art. 471. J.eżeli rewizja . nadzwyczajna dotyczyorzecze~ 
nia 'Sądu Najwyższego, sprawę rozpoznaje się w składzie 
siedmiu sędziów. . 

Art. 472. § 1. Uwzględnić w całości rewi zję nadzwy
czaj'!ą. wniesioną na korzyść oskaTżonego Sąd Najwyższy 

może na posiedzeniu; we wszyśtkichinnych wypadkach roz· 
poznanie sprawy następuje na rozprawie, 

. § 2, W posiedzeniu sądu ma prawo wziąć udział obroń-
c'a oskarżonego. ' . 

,Art. 473. Uznając reWIZję nadzwyczajną za niezasadną, 
Sąd Najwyższy orzeka o jej oddaleniu. O oddaleniu rewizji 
nadzwyczajnej od wyróku orzeka się wyrokiem. 

R o z d z i a ł 48. 

' Wznowienie postępowania. 

Art. 474. §1. Postępowanie sądowe zakończone pra-
w01110cnyIh orzeczeniem wznawia się, jeżeli: '. 
1) W · związku z postępowaniem dopuszczono się przestęp

stwa,a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że 
mogło to mieć wpływ na treŚĆ orzeozenia, 

2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub do';' 
wody nie znane przedtem sądowi, wskazujące na to, że: 
a) skazany jest niewinny lub ie skażano go za inne 

przestępstwo, ,zagrożone karą surowszą niż to, któ-re 
popełnił, 

b) sąd umorzył postępowanie, powołując się bezpod
stawni.ę na jedną z ptzyczynwskazanych wart. 11 
pkt 3-7. . ' . 

§ 2. Ponadto wznawia się postępowanie ' w razie ujaw
n,ienia się j~dńego z uchybień wymienion.ych wart. 388. 

§ 3. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn wymie
nlonych w § 2, jeżeli były one przedmiotem .wzpoznania . w 
trybie rewizji nadzwyczajnej. 

Art. 475. § 1. Czyn, o którym mowa wart. 474 § 1 pkt 1, 
m'llsd być ustal-on-y prawomocnym wyrokiem skazującym, " 
chyba że orzeczenie' takie' nie może zapaść z powodu przy-
czyn wymienionych -wart. 11 lub art. .15. . 

§ 2 . . W tym wypadku wniosek o wznowienie postępo
wani,a powinien wskazywać wyrok skazujący lub orzeczenie · 
z;apadłe w postępowaniu karnym, stwierdzające niemożność 
wydania wyroku skazującego. 

Art. ,(76. § 1. Wz.nowienie postępowania -może nastąpit 
lIla wniosek stron, a w wypudku określonym wart. 474 § 2 
także z urzędu. 

§ 2. Wniosek o wznowienie na korzyść złożyć może 
w rauie śmierci skazanego jego krewny w linii prostej, przy
sposabiający lub przyspoSlObio,ny, rodzeństwo oraz małżonek. 

Art. 477.§ l. Wznowienie postępowania ograniczone 
wyłącznie do orzeczenia o roszczeniach majątkowych ' wyni
kających z przestępstwa może nastąpić tylko prze.z sąd wła-
ściwy do orzekania w sprawach cywilnych. . 

§ 2. Do wznowienia oraz. dalszego postępowania po 
wznowieniu sąd właściwy do 'Qrzekania w sprawach cywil
nych stoSlujeoopoWiiednio ' przepisy Kodeksu postępowania 
cywilnego. . I . . 

~rt. 478. § 1. W kwestii wznowienia postępowania orze
ka s·ąd wojewódzki w składzie triech sędziów. 

.§ 2~ W lU\restii wznewien ia postępowania zakóńczonego 

.' 
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'. orzeczeniem S,ąduNajwyższego orzeka Sąd Najwyższy w 
, ' składzie trzech sędziów. ( \ '" ' 

§- 3. Obrońca oskarżonego. ma prawO wziąć udział w 
'~ ~ posied,ze.niu. , ' 

Art. 4.79. § 1. w... postępowap.iu {) wznowienie stosuje się 
odpo\;Viedni.o art. 374 § 2-4,ar1, 380, 381, 384, 391, .405, , 468 
i ; 469, a w razie wznowienia postęp·owania na podstawie 
wskazanej we wni·oskll stosuje się ' odpowiednio apt. 383 
~ 408. ' . 

§ 2; Wniosek ' o .wznowienie postępowania: jeżeli nie " 
\ pochodzi od prokuratora, powinien. być sporządz,ony i pod

pIsany parzez adwokata. Art. 394 § 2 stosuje się ~odpowied- ' 
mo. 

:; 
Art. 480. Jeżeli sąd zarządził' sprawdzenie okoliczności 

. w .t~ybie art, 89, strony mają prawo wziąć udział w czynno.: 
, ściach spr~wdzających . 

• j '/ 
', ' ' ' Art. 481. § 1. Na: postanowienie oddalające wniosek lub 

pozostawiające go bez -Iozpoznania przys,ługuje '-. zażalenie, 
, (:Jlyba że orzekł o tym Sąd Ni;ljwyższy. , 
" § 2. Orzekając ,0 , wZlnowieniu postępowania, sąd uchyla 

','- za'skarżone Qrzeczeriie" i przekazuje sprawę właściwemu są
_ dowi q:<>. ponownego rozpoznania. C>d tego orzeczenia' środek 

. 1 odwoławczy nie przysługuje. 
§ 3. UchylająG:zaskarżone orz~~enie, sąd może wyro

(. " kiem uniewinnić oskarżone'go" jeżeLi nowe. fąkty i dowody 
' wskazują na to, że skazanie jest oczywiście niesłuszne, lub 
postępowanie ' umorzyć, Od wyroku uniewinniającego lub 
ll.niarzającego postępowanie ' przysługuje środek odwoła w
~Czy, chYQa że orże.1d o tym Sąd Najwyższy. 

i ' , Art. 482. § 1. Z chwili} uchylenia wyroku wykonanie 
łquy ustaje; karę ' jl).Ż wykonaną..:.... VI wypadku póżniejs,zego 
poo9wnego skazania -..: zalicza się na poczet nowo orzeczo: 
nejkary,. -' . I 

I . § ' 2., . Sąd może zastosować środek zapobiegawczy. 
Art. 483. Jeżeli -postępowaMe . wznowiono na skutek 

: , wniosku na korzyść , .. oskarżonego i toczy się ono po jego 
"\" ~mierci lUQ jeżeli zachodzi przyczyna zawieszenia postępo

wania, 'prezes sądu wyznacza do obrony praw .oskarionego 
. obrońcę :z urzę4u, chyba że , wnioskodawca sarn ustanowił 
, już obrońcę. 

R o z d z i a ł 49. 

Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego przez sąd. 

'Arf. 484. ' § , 1. O podjęciu postępowania. warunkowo, 
umorzonego ·przez sąd orzeka s~d z urzędu lub na wnigsek 
oskarżyciela. < 

§ 2. Przepis § /1 stosuje. się również, jeżeli zażalooie na , 
postanowien'ie prokUf.ato~a o warunkowym umorzeniu roźpo
znawałsąd. . 

Art. 485. § 1. W kwestii p09jęcia postępowania węrun
kowo 'um.orz·onego orzeka sąd pierwszej instancji właściwy 
do r.ozpęznania sprawy. 

§ 2. Wposied'leniu ma ptawo wziąć udział oskarżony 
'}ego obrońca. ,~ - I . 

§ 3. Na pośtanowiehie .0ddalaJące wn,i:osek lub pozosta
wiającego bez rozpoznania przysługuje zaża,lenie. 

§ 4. O podjęciu postępowania wa-runkowo ' umorzo.nego 
iIlależy, powiadomić poręczającego. ' . 
f Art, ' 486. W fazie podjęcia postępowania warunkowo 
'lIDorzon go sprawa toc.źy Slię prz.ed sądem od nowa na za-
sadach ogólnych. . . 

, 

R o z d z i ał 50. 

Odszkodowanie ,za niesłuszne skazanie lub aresztowanie. 

Art. 0487. § 1. Oskadonemu. który w wyniku wznowie
nia pos~ępowania lub rewizj.inad'?wyczajnej został uniewin-

/ 

./ - _, I 

niony lub skazany na podstawie łagodniejszego -przepisu. 
przysługuje od Skarbu Pańslwa odszkodowanie za poniesioną 
szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe 
z wykonania względem tego skazaneg-o w całości lub w czę-
ści kary, której nie powinien był ponieść. " ! 

t 2. Przepis § 1 sfosuje się także, jeżeli prowadzone da
lej w wT"'niku wzno1wienia lub rewizji nadzwyczajne] postę

, powan.ie umorzono wskutek okoliczności, 'których nie 
uwzględniono we wcześniejsżym . postępowaniu. 

§. 3. Prawo do odszkodowapia, i zadośćuczynieni·a po
wstaje również w związku z zastoso'w"niem środka zabez
pieczającego w warunkach określonych w § 1 i 2._ 

§ 4. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpo
wiednio w. razie oczywiście niesłusźnego tymczasowego 
ar.esztowania; 

Art. 488. § 1. Żądanie odszkoduw;~ia należy zgło.sić w 
sądzte wojewódzkim, w którego, okręgu wydćlllo orzeczenie 
w pierwszej instancji, a w wypadku określonym w art~487 . 
§ 4 w sądzie wojewódzkim właściwy~ ze względu na miej- , 
sce, vi którym nastąpiło zwolnienie 'l ' tymCzasowego aresztu. 

§ 2. ' Sąd wojewódzki orzeka na rozprawie w składzie 
trzech sędziów; spra wy (j odszkodowanie powinny być roz
;poznawane w pierwszej kolejności; postępowanie ,wolne jest 
·od kosztów. . . 

§ 3. Na postanowienie wydane " mysI § 2przysługu-je 
zażalenie do Sądu Najwyż~zego. . 

. Art. 489. " Nie można żądać qdszkodo.wani~ . z Powodu 
niesłusznego skazania .po upływie rpku od daty uprawomoc
nienia się- orzeczenia, dającego podstawę do odszkod,owania 
i zadośćuczynienia, a w wypadku dochodzenia odszkodo·wa- . 
nia i zadośćuczynienia za oczywiścię niesłuszne aresztoWa
nie - od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego 
postępowaniel w sprawie. , . ", . 

. Art. 490. § 1.. W razie śmierc.i oskarżonego 'prawo do 
.odszkodowania ,przysługuje tem~, kto. ,wskutek 'wykonania 
kary lub oczywi~cie niesłusznego tymczasowego aresztowa-
nia utracił:.' ' 

1) ńależne mu od upra.wnionego z mocy usra-wyutrzYma- . 
nie, . ' 

2) stal~ dostar'czane mu przez zmarłego utrzymanie, jeżeli " 
w.zględy słuszności przemawiają za przyznaniem odszko- I 
dowania. 

Żądanie odszkodowania należy żgłosić w terminie prz{"wi
dzianym w art. 489 ~ lub w ciąglU roku od śmierci oskarżo- 
!!lego. 

,§ 2. W razie śmiercioskarżońeg.~, który żą4anie odszko
dowania , zgł6sił za życia, prao/0 do żądania odszkodowania 
przechodzi na małżonka, . dzieci i rodzicó.w. · 

Art. 491. Prze'pisy rozdzlał.u niniej~zeg'o . mają zastosowa- 'J 

nie do cudzoziemc'ów na zasadzie wzajemności. I ' 

' . 
R o z d z i a ł 51. 

tnaskawienłe. 

.~ 

Art. 492. 'Prośbę o ułaskawienie skazanego, może złożyć 
on sam, osoba uprawniona do składania na" jem) ' korzyśĆ • 
środków odwoławczych, _, krewni w linii prośtej, przyspos~ _ 
ł>iający lub przysposobiony, rodzeństwo i małżonek skazane- ' 
go oraz kolektyw pracowniczy i organizacja społeczna, o któ-
,Tych mowa wart. 81 §' 2. . 

Art. 493. Prośbę o ułaskawienie przesyła się do sądu, 

który wydał wyrok~ pierwszej. instancji. , 
, Art. 494. Postanowiel1ie co do dalszego toku postępowa

nia zapada w takim samym skłapzie, w jakIm sąą orzekał, 
a gdy sąd orzekał w składzie jednoosobowym, postanowie
nie wyda'jesąd w składzie sędziego i dwóch ławników. 
W sJc.ład' sądu powinni w , miarę możnoś.ci wchodźić sędzio- , 

, wie i ławnicy, którzy brali udział w ~daniu ' wyroku. 

r 

'~ 
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~rt. 495.Prz-y rozpoznaniu prośby ' o ułaskawienie sąd 
w szczególności ma na względzie zachowailie sJę , skazanego 
Y! okresie odbywania kary, roząIlary od1;>ytej już kary, stan 
zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne ' powstałe po Yiy
,daniu >wyroku, napra$ienie-szkody wyr:ządzo[lej przestęp
stwem oraz szczególne zdarzenia" jakie nastąpiły po wyda
wu wyroku. ' 

, ,I 

§ 2. Opinie sądów nie są dostępne dla uczestników po·, ',', '. 
stępowania, a w wypadku'" określonym wart.: 500 § 1 ni~ są -. 
dostępne także dlcr sądu rewizyjnego dó czasu ogłoszenia . 
wyIioku przez ten sąd. " 

R o z d z i a ł 52. 

Wyrok łączny. Art. 496. § 1. lfznając, że , nie zachodzą okoliczności 
uzas.adniaJące zastosowanieJ prawa łaski, sąd pozo'stawIa \, 
pco:śbę bez dalszego biegu. " ~rt. 503. § 1. Jeżeli ' zachodzą warunki do .orzeczenia 

J § 2. , Ppnowna prośba o ułaskawienie zgłoszona przed .kary , łącznej w stosunku do osoby prawomogtie _ Skaz~r 
upływem 6 miesięcy od pozostawienia poprzedniej prośbYJ WYIiokami , różnych sądów, właściwy" do wydaniawyrokii" 
bez biegu może być pozośtawiona bezro,zpoznania. łą~zneg-ó jest sąd, który wydał ostatni wyrok- skazujący W. 

Art. 491. § 1. Przychylając się do prośby o' ułaskawie,,: pierwsze] instancji. 
nie, sąd pierwszej .instancji przesyła .akta lub niezbędne i,c.h § 2. Jeżeli w pierws'lej instancji orzekały sądy różne,"'" ; 

go rzędu, wyl'lok łączny wydaje sąd wyższego r,zędu." 
części wr·az ze ' swą ,opinią Prokur~rowi Genera'lneIliu Pol-
skiej Rzeczypospolitej I,.lldowej, ' . , § 3. W iI.aziezbiegu wyroków sądu powszechne'g,o , 
, ' § 2. Jeżeli sprawęrozpo.znawał sąd wyższej instancji, " i szczególnego o karze łącznej orzeka ten z sądów, którcy,', 

akta przesyła się za jego pośrednictwemi sąd ten dołącza wymierzył karę surowszą· 
do .akt swoją opinię. Art. 504. Wyrok łączny sąd wyda~ ź urzędu lub 'na 

:Art. 498. § 1. Jeż~li za ułaskaW'i~niemwypowiedział , ·W.Jli,osek skaza:negq albo prokurat,?ra. ' 
się Sąd NajwYższY lub sądy oJ>u instańcji, Prokurator Gene- :Art. 505. Jezeli orak warunków do wydanf.a wyrokU 

. ralny p.olskiej .Rzeczypospolitej Ludowej przedstawia RadZlie łącz.neg'a, sąd wydaje' . pas~anowienie o umorz,eniu postępo."c c .' 

Państwa praśbę o uła~kawienię wraz ~ aktami s'prawy iswo- wan<ia · w tej kwestii. 
" ilm wniaskiem. ' ' ,-'. , AT~. 506. § t Sąd w razie potrzeby zwraca . się da~a:~ .-,. 
~ . § 2. W ;innych Wypadkach Prokuratar Ge,neralny Pól- · kładów karnych, w których ' skazany przebywał, o nadesła~~·' .. ' 
" skiej Rzeczypospolitej Ludowej przedstawia Radzie Państwa nie. opinii o zachowaniu się skazanego w okresie od.bywan ia .. , 
. pr,óśbę a ' uła'skawienie, jeżeli , uznaje, że zachodzą okalicz- kary, jak również infarmacji ,a warunkach rodzimych, . ma--'" 
ności uzasadniające zastosawan,ie. prawałaskdl w przeciw- jątJc.owych i co do stanu zdr'owla skazanega o~az dany ch 

. lIlym razie pozostawia prośbę bez dalszego biegu. Prżepis o odbyc.iu kary z p'aszc-zególnych wyroków. -( < 

-Ort. 495 stosuje się odpowiednio. . § 2. Wnio'sek o wydanie wyrokułącmego pochodzący " . _ 
, " § 3. Prqśba <> ułaskawienie sJc.ierowana bezpośrednio do 00 pr.okurat,ora pawinien zawierać' dane, o _ktÓrych , mowa· -_.,..~ ,,' . 

. Rady Państwa zost.aje 'przekazana Prokuratorowi Generalne- w §1. ' . '. ' ;;. ",r:8 

mu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w celu nadapi'a bie- ' 
: yu :zgodnie rz a'rt. 493 lub 499. ' Art. 501. § 1. Wyrok łączny zapaść moze 

pr,zepr'owadzeniu rozprawy. , 
'. :Art. 499. § L Postępowanięo· ułaskawienie może wszcząć , § 2. Stawiennictwo osobiste skazd[lego nie jest · obo-

tl urzędu Prokurator ' Generalny Polskiej Rzec,zypospoIitejLu- wi ą!Zko we, chyba że prezes sądu je zarządii lub sąd posta;;' 
;, dowej, kt6ry m6że żądać przedstawienia sobie akt sprawy nowi inaczej. Art. 304 § 2 n-'ie stosuje się. ,--'-.,. 
' ŚO:bpin.iami sądów albo przedstawić akta Radz.ię P.aństwa ' § 3. W rozprawie może wziąć udział obrońca skazane .. ::. 
" bez zwracania się o opinię. , go, który brał udział w sprawie zal<JOńczonej najpóżniej wy· , 

§ 2. Pr,okurator Generalny Polskiej ' Rzeczypospolitej Lu- ' danym wyrokiem, chyba że skazany ustanowJ noweg'o obroń· ' 
dowej pr:zedstawiaRadziePaństwa akta wrawy lub wszczy- ' c;:ę w sprciwie o wydanie wyroku łącznego. 

' lna z urzędu postępowanie o ułaskawien'ie w każdym wy- 'Ar. 508. W kwestiach nie _uregulowanych pr,zepisatnl ·~., ,,;.I" 

padku, w którym Rada Państwa tak postanowt r6zdziału niniejszego do postępowa,nia o wydanie wyr,oku ' ,,~_' _ 
~! 500. § l.W wypadku wyda~ia wywku skazuJącego , , łącznego stosuje się odpo.wiedni.o przepisy o postępowandu " . 

r ha karę śmierci, a t·akże w razie utrzymap..ia takiego wyroku ~wyczajnym przed 'sądem pierws~ej instancji. ' 
'.w mocy sąd wydaje niezwłocznie opinię w kwestH ułaska- ' Art. 509. § 1. Jeżeli po. 'Wydaniu wy.roku łą'cznego za- o > 

:.',wienia. iPO uprawomoGThieniu : się wyr,oku sąd przędstawia chodzi potrzeba wydania nowego 'wyr,oku łącznega, z chwi.'" / . 
', okta Pierwszemu Pre,zesow~ Sądu Najwyższego. > § 2. Jeżeli .Pierwszy :erezes Sądu NaJ·Wyżs,zeg.o i Mini- , lą jego wydania -poprzedni wyrak łączny traci moc. , 
., § 2. Jeżeli jeden z wyroków stanowiących podstawą , 
it,er Sprawiedliw.ości wypowiedzą się o braku podstąw dOwyrokułącznega ulega uchyleniu lub rzmianie, wyr'ok łącz .. ' 

"wniesienia rewizji nadzwyczajnej, Prokurator Gooeralny iny ttac.i moc, a sąd w miarę potr;zeby wyd,aje lilOwy wyrok ,~" 
.J)olskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Jeżeli ifównież nie ,(Znaj-
:. duje d,o niej p pc.lsta w, przedstawia niezwlocxnie akta spra- , łączny. " 
, wy Radzie Państwa wraz ze swym wnioskiem w kwestii Art. 510. § , l. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku' , 
,' ułaskawdenia. Do czasu rozstrzygnięcia tego wniosku wy- łą<:zneg'o wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wyko- _ 
. ,r,ok nie ulega wykonaniu. . lIlarriu w zakresie objętym wyrokiem łącznym, ' . 

§ 2. W wypadku wymierzenia w wyroku łącznym kary, 
niższej od okresu odbytych ' l połąc.zonych ' jUż kat pozba-:' 
wienia wolności lub równej temuokresowl przewódJniczącv. 
nIezwłocznie l.Łarządza· ,zwolnienie skazanego, jeżeli n'ie jest, 
on pozbawiony wolności w innej sprawie. Przesyłając zarzą'; 
czenie do wykonania; rzałącza się wydany wyrok łączny . .. -

Art. 501. Uznając, że szczególnie wa:iJne powody prze
"' mawiają za 'llłaskawieruem, zwłaszc'La gdy uzasadnia io krót
,!ki okres , pozostałej do odbycia kary, sąd wyd'ający opinię ' 
,·oraz Prokurator Generalny Polskiej ,Rzeczypospolitej Ludo
~ wej mogą wstrzymać wykonanie kary lub' zarządzić przerwę 

w ' jej wykonaniu 40 czasu ukonczenia !postępowa'Iliia {) , ula
:' skawienie. ' 

:Art. 50Z. § 1. Postanowienia ' przewidziane w rozdziale 
nIniejszym nie ~magają' sporządzenia uzasadnienia; ,_ . ' 

/ . 

:Art. 511. W wyroku łącZonym należy omaczy<:-w miarą ' 
potrzeby datę, od której należy liczyć--,p-oczątek odbywania . 
kary orzeczonej 'wyr:okiem ' łącznym, oraz wymienić". okre~y' ~ 
z,aliczone na poc-zet · kary. ł~tzń~j. ~- , ,:. 
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DZIAŁ XJJ. 

Postępowanie w sprawach karnych w stosunkach 
międzynarodowych. 

R o 1: d z i a ł .. 53. 

Immunitety przedstawicie1stw dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych państw obcych. 

" 

Art. 512. Nie podlegają orzecznictwu polskich sądów 
,karnych: 

1) uwierzytelnieni w Polskiej Rz.eczypospolitej Ludowej 
szefowie przedstawicielstw dyplomatycznycb państw iob
cych. 

' 2) osoby należące do personelu dyplomatycznego tych 
przedsta wicielstw, 

3) osoby należące do personelu administracyjnego .. i lech
'nicznego tych przeds:tawicieIslw, 

4) członkowie rodzin osób wymi.eni.onychw pkt l-J, je
żeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej, 

5) inne osoby korzystające z immunitetów dyplomatycz
nych na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uzna
nych zwyczajów międzynarodowych. 
;Art. 513. § L Nie podlegają orzecznictwu polskich są

dów karnych Vi zakresie czynności pełnionych w .tokua ,w 
wykonaniu ich funkcji urzędowych: 

1) kierownicy urzędów konsularnych i inni urzędnicy kon-
sularni państw obcych, , 

2) inne osoby zrównane z nimi ' na podstawie umów lub 
powszechnte uznanych zwyczajów międzynarodowych. 
,§ 2.,,' Kieł'owJ)ik' urzędu konsularne'go oraz inni urzędni- . 

ey konsula.mi państw obcych podlegają zatrzymaniu lub 
tymcz.asowemu aresztowgni:u jedynie w razie zaIzutu popeł~ 
ni.enia zbrodni. O ich l.atrz.ymaniu luq tymczasowyma-resz
towaniu zawiadamia się niezwIocznie Ministra SpIaw Zagra-
nicznych. . • 

§ 3. Poza wypadkiem określonym w § 2 osoby te mogą 
być pozbawione wolności tylko -vi wykonaniu prawomoane-
go wyroku sądu polskiego. . 

Art. 514. § 1. Art. 512 i 513 nie stosuje się w tym szcze
gólnym wypadku, gdy państwo wysyłające zrzelwie ,się w
sposób wyrażny immunitetu w stosunku do osoby wymie-
nionej w tych przepisach. ' 

§ 2. W stosunku do Iunk:cjonariuszy organizacji między
narodowych korzystających z immunitetu zrzeczenie, o któ
rYm mowa w § 1, musi być dokonane przez właściwą orga-
nizac j ę międzynarodo wą. ' 

~ Art. 51.5. § 1. Oso,by wymienione wart. 512 nie\ są obo
wiązane do składania zeznań . w charakterze świadka lub do 
występowania w charakterze biegłych; można jednak' zwró

. dć się o WYIażenie przez te osoby zgody na złożenie zeznań 
lub na wystąpienie w charakterze biegłych • . 

§ 2. W razie wyrażenia zgody, o któIej mowa w § 1, 
weiwania doręczone tym osobom nie mogą ~awierać za
grożenia stosowaniem środków , przymusu, a w razie niesta
wiennictwa na wezwanie ' lub odmowy złożenia zeznań nie 
można wobec nich stosować tych środków. 

Art. 516. § 1. Do osób wymienionych w art, 513 sto
suje się odpowiednio art. 515, jeżeli okoliczności, których 
zeznania lub opinie mają dotyczyć, związane są z wykony
waIliem przez te osoby funkcji urzędowych lub służbowych. 

§ 2. Osoby wymienione wart. 512 i 513 nie są obo
'(\rią<>;ane do przedstawienia korespondencji i dokumentów 
odnoszących się do tych funkcji. 

Art. 517. Art. 512-516 nie stosuje się dc> osób w nich 
wymienionych, jeżeli są obywatelami polskimi lub . mają w 
Polsce stałe miejsce zamieszkanIa. 

" 

Art. 518. W razie wątpliwości co do . . stosowania art. 
512-517 sądy powinny zwrarać się do Minist ra Sprawie!lli
wości, a prokura tony do Prokur,dtora Generalnego Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

R o z d z i a ł 54. 

Pomoc prawna j doręc~enia w sprawach karnych. 

Art. 519. W drodze pomo~y prawnej mogą być doko~ 
nywane niezbędne czynności postępowania , karnego, a w 
szczególności: 

I) doręczanie pism osobom przebywającym za granicą lub 
~nstytucjom mającym siedzibę za granką, 

2} przesłuchiwanie osób w charakterze pskarżonych, świad-
ków lub biegłych, . , 

3) dokonywanie oględzin oraz przeszukiwanie pomieszcze'ń 
i osób, zajęcie przedmiotów i wydawanie przedmiotów 
tych za granicę, 

4) wzywanie osób przebywających za granicą do osobi
stego dobrowolnego stawiennictwa przed sądem lub pro
kuratorem w celu przesłuchania w charakterze świadka 
lub konfrontacji, jak równIeż doprowadzenie w tym ee
,lu osób pozbaWIonych w tym czasie w<;>lności, 

5) udzielanie akt i dokumentów oraz informacji o karalno
ści oskarżonych. 

Art. 520. § t. O doręczenie pisma prz.ebywającej za 
granicą osobie, która ma obywatelstwo polskie, lubo prze
słuchanie takiej osoby w eharakerle oskarżonego, świadka 
lub biegłeg,o sąd lub prokurat.or zwraca się do pc>lskiego 
przedstawicielstwa dyplomatycznego ' lub urzędu konsular-
neg·o. ". " .,".., . ,. I •. 

§ 2. W~·razie niemożności dokonania czynności w spo
sób określony w § 1 można zwracać się o dokonanie tych 
czy:rmości do sądu lub innego organu państwa obcego. 
W wypadku gdy chodzi o dokonanie przeszukania, zajęcia 
i wydania przedmiotu, należy d·o' wniosku dołączyć duplikat 
postanowienia sądu. lub prokuratora nakazującego przepro
wadzenie tej czynności! w danej sprawie. 

:Art. 521. § 1. S-ądy i prok~ratury udzielają pomocy 
prawnej na wniosek sądów i prokuratur państw obcych. 

§ 2. Sąd i prokurator odmawiają udzielenia pomocy 
prawni j i przekazują odmowę właściwym organom obceg,:> 
państwa, jeżeli żądana czynność byłaby sprzeczna z zasada
mf porządku prawneg'o Polskiej RzeczypospoIitej Ludowej 
albo naruszałaby Jej suwerenność. . 

§ 3. Sąd i prokurator mogą odmówić udzielen,ia pomocy 
prawnej, jeżeli: 

1) wykonanie żądanej czynności nie należy do (l'akresu 
dziaI.ania sądu lub prokuratora według- prawa polskiego, 

2) państwo, od którego wniosek o udzielenie pomocy praw
nej pochodzi" nie zapewnia w tym zakresie wzajemności, 

3) wniosek dotyczy czymu, który lilie jest 'przestępstw~m 

według prawa p ołs-kie go. 
§ 4. Do czynności procesowych dokonywanych na wnio

sek sądu lub pr·okuratora państwa obcego sto.suJe się usta
wy polskie. Należy jednak uczynić zadość życzeniu tych Or
ganów, aby przy dokonaniu czyńności zast.osowano szcze
gólnyrł:ryb postępowania lub szczególną formę, jeżeli nie jest 
to sprzeczne z zasadami porządku prawnego w polskiej Rze
c zypospolitej Ludowej. 

§ 5. Koszty udzielenia pomocy prawnej ustala się zgod
lIl.ie z art. 554 i 555. 

Art. 522. § 1. Wezwany z zag.ranicy świadek lub bie
gły nie będący obywatelem polskim, który stawi się dobro .. 
wolnie, przed sądem. nie moze być. ani ścigany, ani za trzy
ma'ny. ani też tymczasowo areszt0wany zarówno z powodu 
przestępstwa będącego przedmiotem danego postępowania 
karnego, jak i jakiegoklwiek inneg.o przestępstwo popełnio-

.' ~ . 

.~ , 
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nego przed przekroczeniem polskiej granicy panstwowej. Nie 
,może być także w stosunku do niego wykonani! kara orze-
oczona za takie przestępstwo. -

§ 2: $wiadek lub -liległy traci -ochronę przewidzianą w 
§ 1, jeżeli nie opuści terytorium Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, chociaż mógł to uczynić . w ciągu 1, dni od czasu, 
gdy sąd oznajmi mu, że obecność jego stała się zbędna. 

Art' 528. § 1. - Terminy przewidziane w -art. 222 biegll~ 
w stosuńku do osoby wydanej od , chwili przejęcia tej . oso- , _ 
by przez właśCiwe organy na terytorium Polskiej Rzeczypo- . 

. spolitej Ludowej. . 
§ 2. Art. , 224 s~osuje- się także, ' gdy zatrzyman,ie nastą

piło ~a granicą. ' 

§ 3. Wezwanemu świadkowi lub biegłemu przysługuje 

z,:"rot -kos~tów pódróży i pobytu, o·r·az ,zw.rot utraconego z?
-i"obku, a biegł~mu ponadto wyn.agrodzeme za -·sporz,,~zeme 
opinii. ~ 

Art. 529. Jeieli osoba wydana przez · państw9 obce lIlie 
opuści bez usprawiedliwionej prżyc~yny terytorium. Bolskiej 
.Rzeczypospolitej l,udowej w ciągu ~iesiąca od daty ,prawo~ 
m~ochego ' ukończenia postępowania, a w raz,ie ąkazania ~ 
w ciągu 2 miesięcy od , dąty" odby~ia lub darowania kary, 
albo jeżeli po opuszczeniu terytorium Polskiej Rzeczypospo-

.. 
. § 4. W wezwaniu uoręcz.onym świadkowi lub biegłemu 

stale przebywającemu za granicą należy zamieścić pouc.ze
-nie o treści '§- 1-3. Nie należy nato·mlą.st zamieszczać za
groże,nia stosowaniem środków przymusu 'zpowodu niesta-
wiennictwa. ' 

' -r 
R o z d z i a ł SS. 

Wystąpienie o wydanie lub , przewó~ osób śc.iR.a~Ych lub 
' skazanych przebywających za'. grimicą 'oraz- o wydanie 

przedmiotów . . 

Art. 523. § 1. Wniosek o wydanie przez panstwo ' obce 
. osoby, przeciwko której wszczęto. postępowanie karne, zgła. 
sza Prokuratorowi Generalnemu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej prokurator prowadzący lub nadzorujący postępowa- . 
nie przygotoWi! wcze. 

§ 2. Wni,osek o wydanie w celu przeprowadzenia pó
stępowania sądowego lub wykonania orzeczonej kary pozba
wienia wolności zgłasza Ministr,owi Sprawied1iwościwłaści-
wy sąd. . . 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razi~ 

wystąpienia o' przewóz przestępcy przez terytorium pan,stwa 
obcego.. oraz ą wydanie z terytorium państwa obcego _ dowo
dów rzeczowych lub przedmiotów uzyskanych przez spraw- -
cę przez przestępstwo~ . 

Art. 524. § 1. Do wn.iosku dołącza . się- duplikat postano
wienia o tymczasowym aresztowaniu wraz z uzasadnieniem, 
wy jaś1!iającym okoliczności" faktyczne i podstawę prawnć( 
ścigania. 

§ 2. W wypadku prawomocneg,o wyroku skazująceg,o 
na karę pozbawienia wolnośCi dołącza się zamiast postanq-
wienia wymienioneg'o w § 1 ,odpis tego wyroku. . 

§ 3. Art. 238 § 1 pkt i stosuje s ię odpowiednio. 
Art. 525. W wypadkach nie cierpiących ·zwłoki sąd lub 

prokurat,or może ' zwrócić się bezpośredn.io do właściwego 
organu państwa obcego o tymczasowe aresztowanie lub za~ 

trzymanie os'oby, co do której ma byĆ _złoż.ony wniosek. 
o wydanie, PO . czym niez.włocz~le składa wniosek zgodnie ' 
z art 523_ i 524. . ,. _ -

Art. 526. § 1. Jeżeli państwo obce wydało osobę ściga
ną z zaśtrzeżeniem, że nie będzie co do nlej 6rzecz.ona ' kara 
śmierci, kary 'tej w razie skazani,a nie orzeka się. . 

§ 2. Jeżeli państwo obce dokona zastrzeżeni,a, że~ postę .. 
powanie karne może dotyczyć tylko ' tych przestępstw, co 
do których na§tąp.ił-o wydanie, postępowanie przeciwko os,o
bi~' wydanej -nie może toczyć się co do innych pr.ze~tępstw 
popelnionyc,b przed dniem wydania. 

Art. 527. W -razie z,astrzeżenia przy wydaniu, że w s!-o
sunku do osoby wydanej: 

1) orzeczona już k~ra śniierci nie zostanie wykonana, 
2) orzeczone już kary będą wykonane tylko za te prze-

stępstwa, co d,o których nastąpiło wydanie, 
sąd, kt6ry prawomocnie orzekł w sprawie, ,wydaje na po
siedzeniu ' wyrok zamieniający ' karę śmierci na karę 25 lat 
po.zbawienia . wolności lub -..::.. w razie potrzeby 7""'"" zmienta. , 
jący orzeczenie w taki SP9sób, aby kary były wykonywane 
tylko za te przestępstwa, co do kt~rych nastąpiło wydanie 
sprawcy. 

. l~tej Ludqwej -powróci,. ograniczęń wynikającyth z art. 526 
§ 2 i art. 521 pkt 2 nie stosuje się. _ 

Art. 530. Po wydaniu prawomocnego orzeczenia w spra
wie przeciwko osobie wydanej przez państwo obce sąd prze
syła odpis wyroku Ministrowi Sprawiedliwości, który ' odpis 
tąn przekazuje właściwemu organowi obcego panstwa. Krt ••. 
1'43 § 2 stosuje s.~ę odpqwie~!.l io. 

Art. 531. Przekazane przez panstwo obce przedmioty 
uzyskane przez przestępstwo zwraca ' się, jei.eli przy ich. Wy- -- .; 
daniu zastrzeżono zw.roti podobnie należy postąpić z dowo-' 
darni rzeczowymi: 

R o z d z i a ł 56. 

Wnioski państw obcych o wydanie lub przewóz osó~ : 
ściganych lub skazanych albo o wydanie przedmiotów. 

Art. 532. W razie złożenia przez organ państwa obcego 
wniosku o wydanie osoby ściganej w celu przepr,owadzenia ' 
przeciw triej postępowania k<trnego 'lub wykonania orzeczo
nej co do niej kary prokurator przesłuchuje. tę osobę i w 
miarę potrzeby zabezpiecza dowody znajdujące się w kraju, 
po ' czym wnosi sprawę do właściweg'o miejscowo sądu wo ... 
jewódzkiego. _ 

,Art. 533. §'. Sąd wojewódzki \rydaje na posiedzeniu 
opinię c·o do wniosku państwa obcego. Przed wydaniem opi-. 
nil należy umożliwić osobie . ściganej złożenie ' 'wyjaśnień 
ustnie lllb na piśmie, ,a w razie wniosku o wydanie w celu 
przeprowadze'nia postępowania -karneg·o należy na uzasaa:.. 
niony wniosek 1ej osoby przepro'wadzić dowody znajdująće 
się w kraju. . _ ' . . 

§ 2. Opinię wraz z aktami sąd przekazuje ProkuratQro
wi Ge,neralnemu Polsk!iej Rzeczypospolitej Ludowej, kfóry, 
o rozstrzygnięc,iu wniosku !Zawiadamia organ obceg,o pań-
d~. - . . 

- . 
Art. 534. § 1. Wydania należy odm6wit, -jeżeHos,oba, 

której dotyczy wniosek () wydanie, jest obywatelem pol
skim albo korzys~a w Polsce z prawa azylu . . 

§ 2. Wydania można odmówić W szczególnoś~ i, ' jeżel:i: 
1) pr.zestępstwo z-ostało popełni·one na ' terytorium Polskiej 

Rzeczypospolitej LU,dovvej albo ~a polskim statku wod-
nym lub powietrznym. ' . 

2) co do tego same'go 'Czynu tej samej osoby toczy się Po_o 
stępowanie karne lub toczyło się ono i zostało praw,o
IIlocnie ukończone albą gdy zachodzi ,inni! okoliCZ'Il'OŚć, 
o której mowa wart. 11, 

3) według- prawa państwa, które złożyło wni,osek o wy(ja
nie, przestępstwo jęst zagr-ożon.e karą pozbawienia wą-l
ności do roku lub karą niższą albo orzeczono karę nie 
przewyższającą tegg 'YYmiaru, , . !: 

4) według pF-ćlwapolskiego przestępstwo podlega 'ściganiu 
z oskarżenia prywatrtegp, 

5) państwo, które złożyło wniosek o wydanie" nie zapew.;· 
nia w tym zakresie wzajemności. . 
§ 3. W wypadku wskazanym w § 1 pkt 2 rozpoznalllie 

wniosku o wydanie może - być odr o c:wge..-:do czasu ukoncze.; · 

. ...... 
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nia w Polsce postępowania ' karneg.o ptzeciwkotej samej : sądy porozumievraj się we wszystkich wypadkach, w tym 
osobie lub odbycia przez nią orzeczonej kary albo jej da- _ również przy dorętzaniu pism procesowych, za pośrednic
Towania ;' twem Ministra SP 9aWiedJi.woŚCi, a prokuratorzy za pośred-

Arf. 535. § 1. Jezeli wniosek o ' wyda.nie dotyczy prze- ~i~wem, pro~ura~ ra ,GenE'falne,g~ · Polskiej Rzeczypospolitej 
stępstwa, którego sprawca podlega wydaniu, sąd, a przed u owej, a CI z (<P.lel przez MlnI.st·ra . Spraw Zagranicznych. 

§ 2. Z urzędarrli konsularnymi obcego pailstwa w Polsce 
-wniesieniem sprawy do sądu prokurator może wydać posta- sądy w wypadkach określonych przez Ministra ' Sprawledli-
nowienje o tymczasowym aresztowaniu osoby ścfg'anej; art. I 
222 stosuje się odpowiednio. ., . wośc-i, a prokuratoFY w wypadkach określonych prlez Pro- ' 

§ 2. Sąd lub prokurator może takż~ i przed żło'żeriiem . kuratora Ge:nera~nepo Polsk.iej Rzeczypospolitej Ludowej mo-
wniosku ,0 wydanie zastosować tymczasowe aresztowanie . gą porozumlewac lę bezposrednio. " ' '. 
ściganego na . czas nie dłuższy niżmieśiąc, jeżeli organy Art. 541,'. §. 1. Przepisówniniejsz~go działu ' nie stosuje 
pańśtwaobceg.o zwracają się o to zapewniąjąc, że co do się, )eżeli umowa międzynarodowa, . krórej 'Polska . Rzeczpo-
osoby ściganej za przestępstwo, co 'do które}: będzie złożo·ny spohta Ludowa jes ' stroną, stanowi inaczej. ' 
wniosek o wydanie przez Pofską Rzeczpospólitą Ludową, za- § 2. Przepisó . niniejszego działu można nie slosować 
padł prawomocny wyrok skazujący 11.) b wydano nakaz: aresz-, wobeC państwa ' obFego, z którym niemQ. w tym przedmio-
towania. ' ,. f cie umowy, a jliIństwo: to nie zapewn.ia .. w-i,ajemności, 

§ 3. O dniu tymczas·owego aresztowania ' należy nie
zwłocznie i bezpOŚrednio zawiadomić organ ścigający pań-
stwa obcego ora2: Prokuratora G~neralnego Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej. ' 

§ 4, Jeżeli dane zawarte we wniosku o wydanie są nie
wystarczające ' i sąd lub prokurator zażądał ich' uzupełnie
nia, Ił państwo lO1><:e nie nadeśle 'w terminre miesiąca .od 
dnia d<oręczenia ' żądania uzupełnienia wniosku ,o. wyą-anie . 

DZIAŁ XIJI. 

Koszty 8ądowe~ 

R o z d z i a ł 58. 

. 'or.g,anowi, który je zgłosi~, . potrze~llych dokumentó:-v lub in- Koszty postępowania karneg,o. 
f<ormacji, tymczasowe aresztowanie uchyla się; , I . 

§ 5. Jeżeli organ państwa obcego zawiadomiony o cza- A,rt. - 542. JeŻf li ustawa nie st-anowi inaczej, ' wszelkie 
sie i ' miejscu wydania żąda·nej osaDy nie przejmie jej w wydatki w toku , ostępowania karnego wykłada tymczaso-
tenninJe 7 dni. od ustalonego dnia wydanta, osobę, którą po- wo Skarb Państwa . 
sta.nowiono wydać, należy ~iezwłocznie zwolnić. 

Art:. 536. §. t. W kwestii wydania osoby ściganej na ' toku postępow(ini strona, która go ustanowiła. 
': wniosek państwa obcego' postan~wia Prokurator Generalny . Art. 544.§ L OskarżyCiel prywatny. składa przy akCie 
. ~ polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. ' , 

, 4:' §':' 2. W razie 'odmowy wydani. aaib-ó . cofnfęcia wni<1sku ,0skarżeOi? ~Jbo . raz z oświad~zeniem. o ' przyłączeniu s~ę 

. . _ .' Art. 543. Ko~zty obrońcy i pełnomocnika wykłada w 

, . d90skarzellla lu wraz z OŚWIadczeniem o pUdtrzymamu 
". '..,;._ 10 wydanje lub o tymczasowe pożbawienie wpiności, tym.!, • • .oskarżenia, od , ktMego prokurator odstąpił, dowód~ wpłace-
(-' c,.,zasowe aresztowanie uchyla srę: . d k d t . ł ., , . k . 

\ I 

- - ~, 

ma '0 , asy są O ej zrycza towanej rownowartoscl osztow 
: Art.537.§ 1. Zezwoh!nia na przewóz osoby ' ściganej postępowąnia. ' . 

przez terytorium Polskiej Rzeczyposplitej Ludowęj udziela § 2. MiniSter Sprawiedliwości określi w drodze r.ozpo- ... 
Prokunitor Generalriy Polskiej ' Rzeczypospolitej Ludowej. r,~ądzenia ' WYSOkor,' c,' zrYC" załtowanej " równowartości kosztów 
Art. 532-;536 stosuje się odpowiednio. _ postępowania . . 

' .§ 2. Koszty przewiezienia osoby -'ściganej przez tery to- ' , ATt. 545. Sąd zwalnia od kosztów osobę, która należycie 
rium Polskiej Rzeczypospo'utej _Ludowej pokrywa państwó Wykazała, że""'ze vzględu na swą sytuację rodzinnIt, mająf: 
obce, które złożyło wniosek. kową i wysokość dochodów nie jest w stanie wyło~yć kosz

Art. ,538. § 1. Do rozstrzygania wniosków państwa ' ob
cego dotyczących wydania przedmiotów stanowiących do
wody rzecz·owe lub uzyskanych przez przestępstwo właści
Wy jest prqkurator lub sąd , w · zalężnośc i..., ·od tego, do czyje
go mzpotządzenia przedmibJy te zostały zdeponowane., 

§ 2. POstanowienie ' o ' wydaniu ' prze,dmiotów powinno 
wymieniać rzeczy, które ulegają wydaniu państwu obcemu, ' 
oraz wskazywać rzeczy podlegające zwrotowi po ukończe

niu postępowania karnego przewidzianego przez orga.ny pań
stwaobcego. Postanowienie na'leży uzasadnić. 

~rzepisy k.ońcowe. · 

Art. 539. O ,każdymwypadk'uzastosowania tymczaso-

tów. 

, Art. 546. W orzeczeniu kończącym postępowanie sąd 
zawsze określa, k ·o ponosi koszty postępowania. 

Art. '547. · ~ ' 1.1· Od skazanego sąd zasądza na rzecz Skar .. . 
bu Państwa koszty postępowania włącznie z wydatkami 
poniesionymi w ~OkU post-ępowarua przygotowawc,zego. 

§ 2. W spr wie z oskarżenia prywatnego sąd 7, asądza 
. od skazaneg~ n rzecz ' oskarżyci~la prywatnego wyłożone 
przezeń koszty p'0stępowania. 
" § 3. Wwy~adku skazania żołnierza odbywającego za
s'adniczą służbę . rojskową lub pełniąceg'o służbę wojskową 
w' charakterze ~ndYdata na żołnierza zawodoweg.o koszty 
postępowania po, osi Skarb Państwa. ' 

§ 4. Przepis § 1 i 3 stosuje się odpowiednió w razie 
warunkowego u orzenia postępowania . 

. wego aresztowania wobec obywatela ' państwa obcęgo zawia-
{~' - .,' . damia się niezwłocznie właściwy miejscowo urząd ' konsu:' 
'" : "0 lamy -tego państwa lub w braku takiego urzędu' ''':'' przedsta-

. Art. 548. Je ' eli osk.arżonego nie skazano z;a wS'lystkie 
zarzucane mu PIfestępst wa,koszty związane zoskarżemiem. 
V: C.~ęści , UnieWijnJę. jąceJ ponqsi Skarb pa.ńs. twa albo o~kar-
,zycle1 prywatny . . ':, ,_ ' -: c 

~ ,°'0 

, .:-. 

:,".' , 

wicielstwo dyplomalyc'lme tego państwa. . 

Art. " 540. ' §. L Z . wyjątkiem wypadku określonego w 
. art. 52.5, . zmającYmi swą siedzibę za granicą organami obce
- go państwaotaz ż osobami' wymienionymi w art •. 512. i 513 

Art. 549. § 1. Jeżeli oskarżonego uniewinniono lub 
umorzono PostEHłowanie, koszty postępowania ponosi: 

l)wSp~aw.ach r toczących si:. , z ~sk~rż.enia . ~rYw.atnego ,......
oskarzyclel , prywatny, a Vi raZIe poJednama _)1I~ stron-

\, 
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oskarżony i oskarżyciel albo jedna 'l tych stron według 
.zasad słuszności, jeżeli strony w zawartej ugodzie nie 
uregulowały tego i.naczej, , 

2) w innych sprawach - Skarb Państwa, zwyjątk!em 
opłat na rzecz zespołów adwokackich, jeżeli w sprawie 
występowali obrońcy lub pełnomocnicy . ustanowieni 
'l wy;boru.' . / 
§, 2. ': Prezes sądu : zarządza' z urzędu zwrot polowy opła

ty wniesione.j ,Da ' podstawie art. 544 w razie pojedna~ia 'się 
str6n przed: rozprawą, natoqliasV całej opłaty W raZIe . po
jedn'ania się stron prżed sądeni społecznym. 

. §. 3. W sprawach z oskarżenia prywabnego 'w razie umo
rzenia postępowania na podstawie ·art. 11 pkt 2 oraz w ,·razie 
warunko\vego , umorzeńia postępowania prezes . sądu z urzę
du zarządza zwrot opłaty wniesionej przez oskarżyciela pry
watnego, . a sąd orzekający kosztam.i postępowania obciąża 
IPskarżonego. ' . 

Art. 550. § 1, ' W razie wydania wyroku skazującego 
sąd zasądza od skazanego, któremu wyznaczono . obrońcę 
IZ urzędu, na rzecz zespołu adwokackiego opłaty przewicj.zia
Ille w przepisach '0 opłatach za czynności zespołów adwo
kackich. Nie dotyczy to wypadku określonego wart. 69. 

§ 2. W sprawach z oskarżenia prywatnego, w których 
występował obrońca z urzędu, sąd wydając wyrok uniewin
Illiający zasądza od oskarżyciela prywatneg'o na rzecz wła
ściwego zespołu adwokackiego opłaty, o których mowa 
w § 1. 

§ 3. Sciągnięcie opłat zasądzonych na rzecz zespołu 
adwokackiego następuje w drodze egzekucji sądowej. 

Art. 551. § 1. Jeżeli środek odwoławq:y wniesiony na 
niekorzyść oskarżonego nie został uwzględniony nawet w 
części, koszty postępowania odwoławczego ponosi ten, kto 
wniósł środek odwoławczy, a jeżeli środek odwoławczy po
chodzi od oSKarżyciela publicznego - Skarb Państwa. 

§ 2. ,W wypadku pozostawienia środka odwoła,wczego 
bez rozpoznania wobec cofnięcia go przez stronę, kosztami 
postępowania odwoławczego obciąża się stronę, która śro
dek odwoławczy cofnęła. Nie dotyczy to kosztów spowo
dowanych przez oskarżyciela publicznego lub posiłkowego. 

Art. 552. Jeżeli w stosunku do oskarżonego sąd odstą
pił od wymierzooia kary z powodu wzajemności krzywd lub 
wyzywającego zachowania się pokrzywdzonego, koszty po
,stępowania dzieli . się między stronami według zasad słusz

ności. 
:Art. 553! Koszty , postępowania przypadające od lcJilku . 

oskarżonych lub kilku oskarżycieli prywatnych sąd dzieli 
między nimi według zasad słuszności, mając w szczególno· 
kil Illa względzie wydatki spowodowane .ich sprawami. . 
, . Art; 554. ' ,§ 1. Do kosztów postępowania karneg,o nale
lit w szczególności wydatki poriiesioąe od chwili jego 
,wszczęcia ,na: 

1) doręCzenie wezwań i innych pism, 
2) przejazdy sędziów i innych osób .'% powodu czynnośc,f 

postępo,wa,nia~ . • 
3)- sprowadzenie ' ł przewóz . oskarżonego, świadków i bie" > głych, , ' , 

~ ;;), oględziny d badania przedsjęwzięte w toku postępowa" 
, Illla oraz przesyłki i przechowanie zajętych przedmi,ooó 

tów, jak również ich sprzedaż, 
i5) ogłoszenie w czasopismach, 
6) wykonanie orzeczenIa z wyłączeniem kosztów utrzyma"! 

Illla skazanych:"wzakładach karnych. 
, ;§ 2. Do kosztów postępowania wlicza się ponadto na- . 
leZności' świadków, biegłych i tłumaczy Oraz opłaty na rzeci 
zespołu adwokackiego ,ż tytułu udziału w sprawie jednego 
IObr,ońcy lub pełnomocnika strony. 

Art. 555. § 1. Minister Sprawiedliwości w porozumie .. 
lIliu z Ministrem Finansów określi w drodze rozporządzenia 
wysokość i sposób obliczania wydatków, . o których mowa 
y{ art. 554i . 

'.' 

§ 2. W wypadkach nie 
Illiu wysokość wydatków, o 
sąd lub prokurator. 

przew,idzianych w rozporządze. 
których mowa w § 1, ' ''określa ' 

Art. 556. Sąd może zwolnić oskarżoriego lub " oskarży'- :~ 
ciela w całości lub częściowo od zwrotu Skarbowi Państwa " 
kosztów postępowania oraz od zapłaty opłat na r~ecz zespo":r 
tu adwokackiego z tytułu udziału w sprawie obroiicy z . urzę- >~) 
'd u, jeżeli Istnieją. podstawy do uznahia, że uiszczenie , ich :'f'; ," "",. 
byłob.yzhyt 'u ci ążli-w e ze względu na stan fodz-inny; ' maJąt··:· .. 
kowy i wysokość dochodów zobowiązanego. " 

Art., 557. _ Prawo do ściągnięcia żasądzónych ' kosztów,,',:, 
postępowania przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, kiedy; ', 
Illależało je uiścići , ",'. 

Art. 558. Na orzeczenie w przedmiode kosztów 'postępo~ >. 
' wania przysługuje zażalenie, jeżeli nie wniesiono rewizji~ " 

R o z d z i a ł 59. 

Koszty związane z powództwem cywilnym 
1- zasądzeniem odszkodowania. 

'/: '" 

'- "i 

.:: 
,"', 

Art. 559. W kwestii kosztów sądowych wyn,ikłych z po~ , . 
wództwa cywilnego oraz kosztów rewizji dotyczącej. tego :: 
powództwa ' stosuje się odpowiednio' przepisy obowiązując,e ", 
w postępowa,niu cywilnym. Powód cywilny powinden uiścić ,. 
opłaty należne ' od powództwa najpóżniej przy rozpoczęciu ! 
rozprawy głównej. ' Oskarżony uiszcza opłatę tylko wtedy, , 
gdy jego rewizja dotyczy wyłącznie powództwa cywilnego. 

. Art. 560. W razie uwzględnienia powództwa cywilnego 
sąd zasądza od skazanego na rzecz powoda należne mu kos.z· . 
ty procesu, a jeżeli . powód był zwolniony od uiszczeThi~ " 
kosztów, sąd zasądza od skazanego odpowieó,oią sumę na ' 
rzecz Skarbu Pailstwa. ' 

Art. 561. Koszty sądowe wynikłe z powództwa oddajo· ' , I' 
Illego ponosi powód cywilny, jednakże w wypadku przewi.'·)' 
dzianym wart. 396 § 4 uiszczony wpis zalicza się w · postę'" 
powaniu ' cywilnym, jeżeli pokrzywdzony wniósł o to wteroó , 
minie 30 dni ' od daty ogłoszenia lub doręcze.nia orzeczenia. - , · 
Zaliczenie następuje również w wypadkach przewidzianych ~ 
wart. 57 § 2 i wart. 58. 

Art.~ 562. W razie zasądze'nia odszkodowania pien1ężne~ 
go sąd zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa sto· '. 
sowne koszty sądowe według przepisów Obowiązujących Vi: 
postępowaniu cywilnym w wypadku zasądzenia powództ\\Td ' 
cywilnego. 

I.' 

DZIAŁ XIV. 

Postępowanie karne w sprawach podlegających 
orzecznictwu sądów wojskowych. 

R ,ozdział 60. 

Przepisy ogólne~ 

~ '. 

. ~ , 

, 7 

, ' 

'-. 

11 .. ";;'. :Art. 563. W sprawach podlegających orzecznictwu są~ ' 
dów wojskowych nie 'stosuje się przepisów o postępowaThiu'" 
uproszcz,onym, prywatnoskargowym i przyspieszonymi ' poZa 
tym stosuje slię przepisy działów -poprzednich, chyba ~Et 

przepisy działu niniejszego stanowią inaczej. '. ':;~; " 
Art. 564. § 1. Orzecznictwu sądów wojskowych podle. 

gają sprawy o ' pr.zestępstwa popełn:ione przez: - ' . '.' 
.1) żołnierzy w czynnej służbie wojsk,owej, , 
2) pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkacti, 
. wojsk,owych, jeżeli cz.~n 'po~ostaje w iwi .. ązku z .zatroo' .. / I 

Illieniem, 
i3) jeńców woJennycli. ' . . 

§ 2. Orzec.znictwu sądów wojskowych nie podlegal~" 
iprawy o przestępstwa popełnione przez żołnierzy, jeżeli 'lo. 
stali oni zwolnieni z czynnej służby wojskowej przed :wnie" 
sieniem aktu oskarżenia. Nie dotyczy to przestępstw okre:c, 
ślonych w rozdziałach XXXVIII-XLIII Kodeksu karnego' 
oraz innych przestępstw, którymi Illaruszono wojskowy obo" 
:w~~ek ~łużbowy'~ ' . 
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Art. 565. Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają 

także sprawy o: 
1) podżeganie i pomocnictwo do ' przestępstw określonych 

w rozdziałach XXXVIII-XLIII Kodeksu karnego, 
2) przestępstwa określone wart. 124 oraz art. 122, 128 

,i 129 Kodeksu karnego, jeżeli sprawca działał na rzecz 
.obcego wywiadu lub czynił do tego przygotowania, 

3) inne przestępstwa na podstawie przepisów szczególnych. 
Art. 566. § 1. Jeżeli sprawca przestępstwa podlegające

go orzecznictwu sądów wojskowych popełnił także przestęp
stwo podlegające orzecznictwu sądów powszechnych, a prze
stępstwa pozostają ze sobą w takim związku, że dobro wy
miaru sprawiedliwości wymaga ich . łączneg.o rozpoznania, 
ro,zpoz:naje je łącznie sąd wojskowy. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w postępowa
niu przygotowawczym. 

Art. 567. § 1. Jeżeli w sprawie przeciwko dwom lub 
więcej oskarżonym sąd wojskowy nie byłby właściwy do 
jej rozpoznania w całości bądż ze względu , na rodzaj jedne- · 
go z czynów, bądź ze w t:ględu na osobę jednego z oskarżo
nych, a dobro wymiaru spraw~edliwości tego wymaga, sąd 

wojskowy może -rozpoznać sprawę łącznie lub przekazać ją 
w tym celu sądowi powszechnemu. 

§ 2. W toku postępowania przygotowawczego odpo
wiednie uprawnienia przysługują prokuratorowi wojsko
wemu. 

§ 3. Przekazanie nie może nastąpić, jeżeli sprawa d,o
tyczy prze st ę pstwa ,określonego w rozdziałach XXXVIlI~ 
XLIII Kodeksu karnego lub wymienionego wart. 565 ni
niejszego kodeksu. 

Art. 568. § 1.: Sąd wojskowy może przekazać sądowi 

powszechnemu sprawę o przestępstwo popełnione przez pra
cownika cywilnego zatrudnionego w jednostce wojskowej, 
jeżeli interes Sił Zbrojnych nie wymaga rozpoznania spra
n przez sąd wojskowy . 

§ 2. Art. 567 § 2 stosuje się odpowiedni,o. 
Art. 569. Na przekazanie sprawy w myśl art. 567 d 568 

tlażalenie nie przysługuje. 
Art. 570. § 1. W sprawach o przestępstwa wymienione 

wart. 564 § 1 pkt 1 ,i 2 orzeka sąd wojskowy, obejmujący 
swoją ,właściwością jednostkę wojskową, w której żołnierz 

pełnił służbę wojSkową lub pracownik cywilny był zatrud-
niony. , ' 

§ 2. Właściwość sądu wojskowego ze względu na przy-
" ' należn:ość oskarż'onego do jednostkJ wojskowej ' albo ze 

względu na zajmowane stanowisko ,określa się według 
chwili wszczęcia przeciwko oskarżonemu postępowania kar
nego. 

Art. 571. Uprawnienia sądu wojewódzkiego, pr.zewidzia
ne wart. 222, 239; 488, 532 i 533, przysługują odpowiednio 
woj!kowemu sądowi okręgowemu lub sądowi równorzęd

nemu.' 
Art. 572. § 1. W sprawach podlegających właściwości 

sądów wojskowy~lt orzekają w pierwszej instancji wojsko
we sądy okręgowe lub, garnizonowe albo sądy ,im równo
Irzędne, stospwnie. do ,zakresu , właściwości .określonego w 
przepisach o sądach wojskowych. 

§ 2. Wojskowe sądy okręgowe 1 sądy równorzędne jed
lilak są wyłącznie właściwe w sprawach o przestępstwa: 

1) popełnione przez ' ofice'rów zajmujących stanowiska do-
, wódcy pułku i wyższe: ' 

2) zagrożone karą śmierci lub karą 25 lat pozbawienia wol
ności, 

3) r'ozpoznawane w trybie przewidzianym ' w rozdziale 42. 
' § 3. W sprawach 'rozpoznawanych przez sądy wojsko

we ' Izba Wojskowil ' Sądu Najwyższego rozpoznaje środki 

odwoławcze orazlnhe sprawy przewidz}ane dla Sądu Naj
wyższego lub dla ' sąduwyżśzego rzędu. 

Art. 573. § l,'Jeżelirozpoinaitiu podlega sprawa dwu 
lub więcej oskarżonych żołnierzy, orzeka ten sąd wojsko-

wy, do którego właściwości należy sprawa o przestępstwo 
popełnione przez żołnierza zajmującego wyższe stanowisko 
służbowe, a w razie równości stanowisk - starszego stop
niem służbowym. Jeżeli Jednak w stosunku do 'jednego 
rzoskarżbnych właściwy jest wojskowy sąd okręgowy ' lub 
sąd równorzędny, orzeka on w stoi>unku do wszystkich 
sprawców. 

§ 2. Jeżeli na podstawie § lnie można określić wła
ściwości sądu wojskowego, sprawę rozpoznaje sąd właści
wy dla sprawcy przestępstwa zagrożonego karą najsurowszą. 

Art. 574. Uprawnienia procesowe Prokuratora General
nego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przysługują również 
Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu, 'a uprawnienia 
prokuratora wojewódzkiego przysługują odpowiednio proku
ratorowiokręgu wojSkowego lub równorzędnemu. 

Art. 575. § 1, Jeżeli kodeks niniejszy mówi o prezesie 
' sądu, należy przez to w postępowaniu przed sądami wojsko
wymi rozumieć szefa sądu. 

§ 2 . . JezeIi kodeks niniejszy mówi o oskarżycielu pu
blicznym lub prokuratorze, należy rozumieć przez to pro
kuratora wojskowego. 

Art. 576. § 1. Prokurator wojskowy może wszcząć po-' 
stępowanie karne o przestępstwa wymienione wart. 303 
§ 1 i 2, art. 309, 315, 327 i 328 Kodeksu karnego także be,z 
wniosku dowódcy jednostki, jeżeli według jego oceny wy
magają tego względy dyscy pliny wojskowej. 

§ 2. Postępowanie w trybie przewidzianym w rozdzia
le 42 może się toczyć również przeciwko żołnierzowi oskar
żonemu o przestępstwo określone wart. 304 § 3 Kodeksu 
karnego. 

Art. 577. § 1. Przestępstwo ścigane z oskarżenia pry
watnego staje się z chwilą złożenia skargi przez pokrzyw
dzonego przestępstwem ściganym z urzędu. 

§ 2. Prokurator. wojskowy może także wszcząć z urzę

du postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia pry
watnego, jeżeli według jego oceny wymaga tego interes 
społeczny. 

§ 3. Na wniosek pokrzywdzonego, złożony przed pra
womocnym ukończeniem postępow"ania wszczęfego na pod
stawie § 1, postępowanie w sprawie umarza się, chyba że 
dnteres społeczny stoi temu na przeszkodzie; w razie zło-

' żenia wniosku po rozpoczęciu przewodu sądowego w pierw~ 
szej ,instancji kONieczna jest ponadto zgoda oskarżonego. 

Art. 578. § 1. W rozprawie lub posiedzeniu rnozena 
podstawie upoważnienia prokuratora wojskowego brać udział 
oficer śledczy prokuratury. Nie dotyczy to postępowania 
przed Izbą Wojskową Sądu Najwyższego. 

§ 2. Art. 35 § 2 nie stosuje się w postępowaniu przed 
sądami w0jskowymi. 

Art. ,579. Ławnikiem i delegatem kolektywu' żoŁnierskie
go nie może być żołnierz mający niższy stopień wojskowy 
niż ,oskarżony. . 

Art. 580. Udział obrońcy w rozprawie głównej jest obo
!Wiązkowy przed wszystkimi sądami wojskowymi, chyba że 
przedmiotem rozpoznania jest przestępstwo zagroż,one karą 

najwyżej 2 lat pozbawienia wolności, jednakże i wówczas 
na 'Yniosek żołnierza odbywającego zasadniczą służbę woj
skową albo wtedy, gdy szef sądu lub sąd uznają to za po
trzebne, należy wyznaczyć obrońcę. 

Art. 581. Przepisów o obowiązkowym sporządzaniu 
d podpisywaniu przez adwokata środków zaskarżenia nie 
stosuje się. ' 

R o z d z i a ł 61. 

Srodki przymusu l postępowanIe przygotowawcze. 

Art. 582. W sp.rawach podlegających orzecznict'wu są
,dów wojskowych uprawnienia i obowiązki procesowe Mili
cji Qbywatelskiej dotyczą także Wojskowej Służby We
wn~trznej. 

" 
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Art. 583. Prawo zatrzymanfa osoby podejrzanej podle
gającej właściwości sądów wojskowych przysługuje Vi Wa
runkach określonych~ wart. 206 ~ także p'rzełożonemu wojsko~ 
wemu i o~gahom dowódcy garnizonu. ~ 

Art. 584. Tymczasowe aresztowanie oskarżonego żolnie
rza, poza wypadkami, o których mowa wart. 217, może na
stąpić również wtedy, gdy wzglQd na dyscyplinę wojskową 
za tym przemawia. " 

Art. 585. Tytułem środka zapobiegawczego można ~ za
wiesić w czynno}ciach służbowych oskarżonego żołnierza 
lub pracownika cywilnego zatrudnionego w jednostce woj
skowej. 

Art. 586. Śledztwo prowadzi się w sprawach o zbrodnie. 
a w innych sprawach. gdy wymaga t~ło() waga lub zawiło~ść 

, sprawy. , 
Art. 587. § 1. Prokurator wojskowy może powierzyć 

prowadzenie śledztwa oficerowi śledczemu prokuratlIry 

żeli nie biorą udziału w sprawie. chyba że przewodniczący 
zezwoli na ich obecność. 

§ 2. Nie mają wstępu na rozprawę osoby cywilne, je
żeli nie biorą udziału w sprawie. w wypadku ' gdy spowe>
dowałoby to ujawnienie wiadomości, 'które ze względu na 
ważny interes państwa lub służby wojskowej nie "powinny 
dm być udostępnione : 

" Art. 590. § 1. Sąd wojskowy pierwszej inst1mcji sp 0-

~ rządza na piśmie wyrok wraz z uzasadnieniem. 
§ 2. W razie wyłączenia jilwności rozprawy '.sąd ,,może 

nie ogłaszać publicznie uzasadnienia wyroku. 
§ 3., Termin na wniesienie rewizji biegnie dla każdego 

uprawnionego od 'daty ogłoszenia wyroku. a .. dlaoskarżo
nego pozbawionego wolności, który nie był obecny puy 
ogłoszeniu wyroku. od daty' doręczenia. i wynosi 7 dni. 

Art. ą91. § 1. Rewizję nadzwyc~ajną do Izby Wojsko
wej ,Sądu Najwyższego wnieść mogą Pierwszy Prezes Sądu 

wojskowej . ' • Najwyższego, Prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. 

, § 2. Powierzenie nie może obejmować czynności wy
maga j ących postanowień. z wyjątkiem poOstanowień przewi

, dzia nych wart. 155, 269 i 270. 
A(,t. 588. § 1. Akt oskarżenia może sporządzić także 

, prowadzący dochodzenie lub śledztwo . 
§ 2. Akt oskarżenia' sporządzony przez prowadzącego 

doch odzen ie lub śledztwo zatwierdza i wnosi do sągu pro
kura tor wojskowy. 

R o z d z i II ł 62. 

Postępowanie przed sądem. 

Art. 589. § 1. Nie mogą być obecni na rozprawie prze
ciwoficerowi , żołnierze nie mający stopnia oficerskiego. 
a na rozprawie przeciw·' chorążemu ,- , żołnierze nie mają

cy co najmniej stopnia chorążego lub podoficerskiego. je-

Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub 
Naczelny Prokurator Wojskowy. ' ~ 

§ 2. Jeżeli Pierwszy Prezęs Sądu Najwyższego, Prezes 
I~by Wojskowej ~ądu Najwyższego i Naczelny Prokurator 
Wojskowy wypowiedzą się o braku podstaw do. wniesienia 
rewizji nadzwyczajnej od wyroku skazującego na karę' 
śmierci lub utrzymującego taki wyrok 'w . mocy, 'Prokurator 
Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli ' rów. 
nież nie 'znajduje do niej podstaw, przedstawia niezwłocznie 
'akta sprawy Radzie Państwa wraz ze swym wnioskiem w 
'przedmiocie . ułaskawienia . Do czasu rozstrzygnięcia ' tego ' 
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wniosku wyrok nie ulega w ykonaniu. 
Art. 592. W k,w~stii wznowienia postępowania orzeka 

Izba Wojskowa Sądu Nćijwyższego w składzie ' trzech sę
dziów. 

Przewodniczą~y R~dy Pai s t~a: M . 'SpychalskI 
Sekretarz Rady Państwa: J. HOlodecki 

USTAWA 

z dnia 19 kwietnia .1969 {. 

Przepisy wprowadzaJące ' Kodeks postępoOwanla karnego. 

, ,Art. I. Kodeks póstępowania karnego wchodlli w życie 
z dniem 1 stycznia 1970 r. 

Art. II. Z dniem wejścia w żyCie Kodeksu postę'powa-
1I1ia. karn~go tracą moc dotychczasowe przepisy dotycżące 
kwestii Unormowanych w tym kodeksie, chyba , że przepisy 
poniższe stanowią inaczej. , 

Art., In. ,Uchyla się w szczególnośC.i , wraz ze, wszystki
mi zmianami póżn.iejszymi: . 
1) Kodeks postępowania karnego z dnia 19 ma.rca1928 r. 

(Dz. U.z 1950 r.Nr 40. poz. 364), z wyjątkiem art. 402-., 
424 i 474-495, oraz przepisy wprowadzające ten kodeks 
z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. ' Nr 33. pbz.314). 

2) Kodeks wojskowego ' postępowania, karnego z dnia 
23 kwietnia 1945 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 22. poz;103) • . 
z wyjątkiem art. 32-35, 50-52 i 311-325. oraz przepisy, 
wprowadzające ten kodeks z dnia 23 kwie tnia 1945 r. 
(Dz. U. z 1956 r~ Nr 22. poz. 104). 

3) dekret z dnia. 16 listopada 1945 r! o postępowaniu do-
!{ :raźnym (Dz. u. z 1949 r. Nr 33. ' poz. 244) i rozporządze-
\' . nie Prezydenta Rzeczypospolitej Pols~iej z dn'ia 19 mar

ca 1928 r, o postępowaniu dorażnym (Dz. U, NI 33, 
poz. 315J, " 

4) dekret z dnia 25 kwietnia 1946 r. o przystosow;~iu prze
pisów o postępowaniu doraźnym do postępowania przed 
sądami wojskowymi (Dz. U. Nr 30. poz. 194). 

5) ustawę z dnia 20 lipca 1950 ' r. o 'Zmianie przepisów po
stępowania karnego (Dz., U. Nr 38; paz. 348). z wyjątkiem 
art. 7. który zachowuje moc do , czasu wejścia w :tycie 
rozporządzen~a, o którym mowa wart. 421 Kodeksu po- , 
stępowania karnego; ' ' , 

6)l,lstawę z dni~ 28 kwietnia 1952 r. o zmianie niektórych 
przepisów postępowania karneg'o (Dz. U! Nr '25. poz. 170), 

7) dekret z dnia 29 października 1952 r. o zmianie niektó
rych przepisów postępowania k~rnego (Dz. U. Nr 44, 
poz. 302), 

8) dekret z dnia 21 ' grudnia 1955 r.o zmianie przepisów 
postępowania karnego (Dz. U. Nr 46. poz. , 309)" , 

9) ustawę z drria ' 28' marca 1958 J .:O zmianie , przepisów
postępowania karnego (Dz. U,. Nr 18r poz. 76) • . 

10) ustawę z dn,ia 18 czerwca 1959 r. o() zmiahie ' przepisów 
postępowania · karnego' {Dz: U. Nr 36; poz. 229). 

11) ustawę z dnia 16 listopada 1960r. o z'mIanie przepisów 
dotyczącythkary grżywrry, kosztów i ópłat sądOwych 
w sprawaCh, karp.~ch'{Dz. U. Nr 51. poz. 299), , 


