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oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668 i 
Nr 107, poz. 669) oraz z art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 3 
i art. 24 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznacza
niu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. 
Nr 127, poz. 584 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121 , 
poz. 770); 

4) organy Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej 
w sprawach o przestępstwa określone wart. 
75a ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, 
poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, 
poz. 926) . 

§ 2.1 . Organy uprawnione do prowadzenia docho
dzeń, określone w § 1, mogą również w tym zakresie 
wnosić i popierać oskarżenie przed sądem pierwszej 
instancji w postępowaniu uproszczonym. 

2. Uprawnienia do wnoszenia i popierania oskarże
nia przed sądem pierwszej instancji przysługują także 
organom Straży Granicznej w sprawach o przestęp
stwa z art. 264 § 1 i 2 i art. 277 Kodeksu karnego. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli 
akt oskarżenia wnosi i popiera prokurator. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli
wości z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie określenia or
ganów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz 
do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu 
uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleco
nych (Dz. U. Nr 37, poz. 322, z 1971 r. Nr 6, poz. 65, 
z 1979 r. Nr 20, poz. 120, z 1994 r. Nr 140, poz. 797 
i z 1996 r. Nr 56, poz. 256). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 

741 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 31 sierpnia 1998 r. 

w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio 
innym organom niż właściwy urząd skarbowy. 

Na podstawie art. 194 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, 
poz. 557 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następu 

je : 

§ 1. W celu wykonania orzeczenia o przepadku 
przedmiotów przekazuje się bezpośrednio innym orga
nom niż właściwy urząd skarbowy następujące przed
mioty: 

1) przerobione lub podrobione znaki urzędowe i na
rzędzia pomiarowe - właściwemu miejscowo or
ganowi administracji rządowej stopnia wojewódz
kiego, 

2) sprzęt i ekwipunek wojskowy - właściwemu miej
scowo wojewódzkiemu sztabowi wojskowemu, 

3) przerobione lub podrobione dokumenty kolejowe 
- Dyrekcji Generalnej Polskich Kolei Państwo
wych, 

4) których posiadanie wymaga zezwolenia organów 
administracji rządowej, a które nie są sprzętem lub 

ekwipunkiem wojskowym - właściwej miejscowo 
komendzie wojewódzkiej Policji, 

5) inne niż wymienione w pkt 1-4, które mogą mieć 
znaczenie podczas szkolenia służb śledczych lub 
badań naukowych z zakresu kryminalistyki - Ko
mendzie Głównej Policji. 

§ 2. Przy przekazywaniu przedmiotów, o których 
mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy regulu
jące przekazywanie urzędowi skarbowemu przedmio
tów objętych prawomocnym orzeczeniem o ich prze
padku. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwo
ści z dnia 1 sierpnia 1984 r. w sprawie wykazu przed
miotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przeka
zuje się bezpośrednio organom ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwo
ści Nr 5, poz. 28). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 


