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Zakład Służby Kryminalnej CSP

asp. Łukasz Waćko

POSTĘPOWANIE KARNE
w dwudziestoleciu międzywojennym

Artykuł przedstawia syntetyczny rys historyczny powstania państwowości polskiej okresu porozbio-
rowego, jak również wygląd, rozwój i procedury istniejące w polskim postępowaniu karnym dwu-
dziestolecia międzywojennego 1918–1939. Autor omówił główne zasady oraz instytucje uregulo-
wane przez pierwszy polski kodeks postępowania karnego z 1928 r.  

na wejście w życie nowego kodeksu karnego, gdzie podjęto 
próby dopasowania obu kodeksów.
Warto nadmienić, że kodyfikacją nowego polskiego 
prawa zajęła się Komisja Kodyfikacyjna, którą powo-
łano już w połowie 1919 r., natomiast w lipcu 1920 r. 
utworzono sekcję postępowania karnego. Był to nieza-
leżny organ kolegialny działający do 1939 r. Komisja 
Kodyfikacyjna obrała dwa kierunki prac − ujednolicenie 
ustroju sądów powszechnych oraz stworzenie jednolite-
go kodeksu postępowania karnego.

STRUKTURA, ZASADY PROCESOWE, 
TYMCZASOWE ARESZTOWANIE, 
MATERIAŁ DOWODOWY
Polski kodeks postępowania karnego dość umiejętnie łą-
czył zasadę śledczą (inkwizycyjną) z zasadą skargową. 
Reprezentowano w ten sposób panujący w większości 
ówczesnych państw system mieszany, gdzie proces miał 
charakter trójpodmiotowy, tj. oskarżyciel, oskarżony, sę-
dzia. Przede wszystkim chodziło tutaj o funkcję sądzenia, 
oskarżenia i obrony. W myśl art. 2 § 1 oskarżycielem pu-
blicznym był co do zasady prokurator, jednak obowiązki 
te mogły być powierzone również niższym organom, np. 
policji państwowej przed sądami grodzkimi, a także po-
krzywdzonemu jako oskarżycielowi prywatnemu w spra-
wach z oskarżenia prywatnego, które były określone przez 
kodeks karny. Sam oskarżony był stroną postępowania, 
w myśl ówczesnego kpk mógł on przedstawiać dowody, 
zabierać głos po zamknięciu przewodu sądowego oraz za-
dawać pytania biegłym i świadkom. 
Kodeks postępowania karnego wprowadzał również in-
stytucję tymczasowego aresztowania, które w toku pro-
wadzonego dochodzenia mogło trwać nie dłużej niż  
3 miesiące, natomiast w prowadzonym śledztwie mogło 

GENEZA
W 1918 r., po 123 latach zaborów, Polska odzyska-
ła niepodległość. Dzień 11 listopada 1918 r. uważamy 
za symboliczny początek II Rzeczypospolitej, pamię-
tając, że historycznie już w dniu 7 października 1918 r. 
Rada Regencyjna ogłosiła niepodległe państwo polskie. 
Obszary, jakie znajdowały się w granicach ówczesnej 
Rzeczypospolitej, obejmowały wiele ziem uzyska-
nych jako pozostałości byłych mocarstw, tj. Cesarstwa 
Rosyjskiego, Monarchii Austro-Węgierskiej i Cesarstwa 
Niemieckiego, dawniej Królestwa Prus. 
Początki młodego państwa polskiego nie były łatwe, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o tworzenie wszystkich gałęzi pra-
wa, między innymi prawa karnego materialnego i postępo-
wania karnego. Na terytorium nowo powstałego państwa, 
odpowiednio do terenów byłych zaborów, obowiązywały 
trzy kodeksy karne – tj. kodeks karny austriacki z 1852 r., 
kodeks karny rosyjski z 1903 r. oraz kodeks karny nie-
miecki z 1871 r. Również w kwestii postępowania karne-
go obowiązywały tutaj ustawy procesowe byłych państw 
zaborczych – tj. niemiecki kodeks postępowania karnego 
z 1877 r., rosyjska ustawa postępowania karnego z 1864 r. 
wraz z przepisami przejściowymi z 1917 r. oraz austriac-
ka ustawa o postępowaniu karnym z 1873 r. Prawo karne 
materialne byłych państw zaborczych obowiązywało do 
momentu wejścia w życie kodeksu karnego z 1932 r., tzw. 
Kodeksu Makarewicza. Z kolei ustawy procesowe obowią-
zywały do 1929 r., kiedy to z dniem 1 lipca 1929 r. w życie 
wszedł nowy kodeks postępowania karnego. Liczył 676 
artykułów i składał się z 11 ksiąg, które podzielono na roz-
działy i działy. Wstępnie polski kodeks zawierał przepisy 
ogólne (art. 1−10), które określały podstawowe zasady 
procesowe obowiązujące przed sądami powszechnymi. Na 
przestrzeni lat kodeks był trzykrotnie nowelizowany w la-
tach 1932, 1938 i 1939. Znowelizowanie kodeksu w 1932 r. 
miało głównie na celu dalsze unifikowanie prawa z uwagi 
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trwać kolejne 3 miesiące z oczywistą możliwością przedłu-
żenia. Sądy stosowały również inne środki zapobiegawcze, 
takie jak kaucja pieniężna i poręczenie majątkowe. Jednak 
pomimo ograniczonego podejścia do instytucji tymczaso-
wego aresztowania, sądy stosowały ją dość często i był to 
główny środek zapobiegawczy. Z perspektywy współcze-
sności można zauważyć, że tymczasowe aresztowanie sto-
sowano przede wszystkim wobec osób politycznie podej-
rzanych, które osadzane były od 1934 r. w obozie odosob-
nienia umiejscowionym w Berezie Kartuskiej, co dawało 
możliwość wielu nadużyć. 
Fundament praworządności polskiego kodeksu określała 
zasada prawdy materialnej. Zgodnie z tą zasadą sąd miał 
w obowiązku brać pod uwagę w swoich orzeczeniach ca-
łość zebranego materiału dowodowego. Zasada wyklucza-
ła kwestię ewentualnych domniemań, które wskazywały-
by jednoznacznie, że np. kradzieży miał dokonać jedynie 
obywatel recydywista, a nie ktoś inny. Sąd był także wol-
ny od jakichkolwiek wpływów czy ustaleń innej władzy. 
Powyższe określały przepisy ogólne, m.in. artykuł 7, który 
mówił, że sąd karny rozstrzyga samodzielnie wszelkie za-
gadnienia prawne, wynikające w toku postępowania, i nie 
jest związany orzeczeniem innego sądu lub urzędu. 
W nowym kodeksie nie obowiązywała również jedna 
z głównych i średniowiecznych zasad, tj. confessio est re-
gina probationum (przyznanie się jest królową dowodów). 
Co prawda samo przyznanie się oskarżonego do winy mo-
gło kończyć dalszy przewód sądowy, jednak sąd nie mógł 
mieć ku temu żadnych wątpliwości, dodatkowo potrzebna 
była także zgoda stron. W toku prowadzonego postępowa-
nia sądowego sąd mógł podać w wątpliwość materiał do-
wodowy zebrany w śledztwie lub dochodzeniu. Wówczas 
sąd miał obowiązek, z urzędu, taki materiał dowodowy 
uzupełnić. W związku z tym bywały przypadki, że oskarżo-
ny przed sądem zmieniał lub odwoływał swoje wyjaśnienia 
złożone podczas śledztwa czy dochodzenia, a które często 
wymuszane były przez policję państwową. Poza artyku-
łem 7 kodeksu zasadę prawdy materialnej określał również 
artykuł 9, który mówił, że wszystkie władze powołane do 
udziału w dochodzeniu i ściganiu przestępstw mają obowią-
zek uwzględniania okoliczności przemawiających zarówno 
za oskarżonym, jak i przeciw niemu. Powyższy przepis był 
procesowym dopełnieniem przyszłego kodeksu karnego 
i określał orzekanie sędziów na podstawie tzw. swobodnej 
oceny dowodów. W tej kwestii ważną rolę odgrywała rów-
nież zasada domniemania niewinności (in dubio pro reo). 
Powyższe zasady nie zawsze miały zastosowanie, szczegól-
nie w stosunku do oskarżonych o przestępstwa polityczne 
i działalność wywrotową. W takich przypadkach sąd opierał 
swoje decyzje głównie na zeznaniach tzw. żelaznego świad-
ka, którym w tego typu procesach był funkcjonariusz urzę-
du śledczego lub informator policji. Z reguły bywało tak, 
że funkcjonariusze urzędów śledczych praktycznie zawsze 
zasłaniali się tajemnicą służbową, na temat tego, w jaki spo-
sób pozyskiwali materiał dowodowy.
W kwestii zbierania i gromadzenia materiału dowodowe-
go kodeks postępowania karnego uwzględniał podejście, 
jak na tamte czasy, dość wszechstronne i nowoczesne. 
Wykorzystywano ku temu głównie techniki kryminali-
styczne, wiedzę z zakresu różnych gałęzi nauk oraz zało-
żenia i zdobycze techniczne. Pomimo szybkiego rozwoju 
kryminalistyki podstawowym dowodem w sprawie były 

zeznania składane przez świadków zdarzenia. W tym 
zakresie zadbano również o element prawdomówności, 
gdyż w myśl art. 111 przed złożeniem zeznań odbierano 
od świadka tzw. przysięgę wyznaniową. Chrześcijanie 
składali przysięgę przed krzyżem i zgodnie z wymienio-
ną w powyższym artykule rotą, z kolei osoby wyznania 
mojżeszowego składały przysięgę z prawą ręką na torze. 
Według ówczesnego ustawodawcy stanowiło to gwaran-
cję prawdomówności. Ciekawostką jest, że ów przepis 
był sprzeczny z obowiązującą według konstytucji zasadą 
wolności sumienia. 
W polskim kpk rozwinięto także zasadę wieloinstancyj-
ności postępowania karnego, co stanowiło gwarancję pra-
worządności. Miało to na celu wyeliminowanie ewentual-
nych błędów popełnionych przez sąd pierwszej instancji. 
Na postanowienia, które wydawano w toku postępowania 
sądowego, przysługiwało stronom zażalenie, z kolei od wy-
danych przez sąd wyroków stronom przysługiwała apelacja 
oraz kasacja. Apelacja przysługiwała od wyroków sądów 
pierwszej instancji, sądów grodzkich i okręgowych. Od 
wyroku wydanego przez sąd grodzki apelację składało się 
do sądu okręgowego, z kolei od wyroku wydanego przez 
sąd okręgowy − do sądu apelacyjnego. Kasację można było 
złożyć tylko do Sądu Najwyższego, od wyroków wyda-
nych przez sądy wszystkich instancji.

POSTĘPOWANIE DORAŹNE
Kodeks postępowania karnego z 1928 r. wprowadzał 
również przepisy dotyczące tzw. postępowania doraź-
nego. Był to tryb szczególny postępowania, przyśpie-
szony, uproszczony i jednoinstancyjny, z niezwłocz-
nym wykonaniem kary. Sam tryb postępowania do-
raźnego wprowadzał ograniczenia poszczególnych 
praw oskarżonego, między innymi nie przysługiwał 
mu środek odwoławczy czy nadzwyczajne złagodze-
nie kary. Zmianom ulegały również przepisy dotyczące 
rodzaju i wysokości kar, których granice były wyższe 
niż określone w prawie karnym materialnym. Ponadto 
terminy procesowe miały być możliwie najkrótsze, 
a kara śmierci wprowadzana w przepisach, w których 
nie była przewidziana. Zgodnie z trybem doraźnym 
dochodzenie miało trwać maksymalnie 14 dni. Po ze-
braniu niezbędnego materiału dowodowego proku-
rator miał 48 godzin na wniesienie do sądu wniosku 
o tryb doraźny, który zastępował w tym przypadku akt 
oskarżenia. Jeśli w ciągu 14 dni trwania dochodzenia 
prokurator nie zebrał odpowiedniego materiału dowo-
dowego, sprawa trafiała do rozpatrzenia w postępowa-
niu zwykłym. Właściwy rzeczowo do rozpoznawania 
spraw w postępowaniu doraźnym był sąd okręgowy, 
w którego skład orzekający danej sprawy wchodziło 
maksymalnie trzech sędziów. Do uznania oskarżone-
go za winnego wymagana była jednomyślność składu, 
w przypadku jej braku sprawa była odsyłana do postę-
powania zwykłego. Z trybu doraźnego wyłączone były 
takie osoby, jak: nieletni, kobiety w ciąży oraz osoby 
niepoczytalne. Tryb doraźny stosowany był od samych 
początków niepodległości Rzeczypospolitej do 1939 r. 
Jak pokazała historia, powyższy tryb postępowania był 
wielokrotnie wykorzystywany pod kątem stosowania 
represji politycznych. 
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dostatecznych podstaw do tego, aby oskarżyciel pu-
bliczny mógł żądać wszczęcia postępowania sądowego. 
Czynności dochodzeniowe ówczesnego postępowania 
przygotowawczego polegały głównie na rozpytywaniu 
zarówno podejrzanych, jak i osób, które miały wiedzę 
na temat danego przestępstwa czy na temat sprawcy 
tego przestępstwa. Miały miejsce także wywiady i inne 
czynności wynikające z istoty prowadzonego dochodze-
nia. Wymienione czynności dokumentowano w formie 
zapisków.
Zgodnie z art. 244 kodeksu w dochodzeniu to prokura-
tor lub funkcjonariusze policji państwowej mieli upraw-
nienia do wzywania świadków zdarzeń, jak również  
– w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa – do 
stosowania wobec nich kar porządkowych, takich jak 
kara grzywny do 500 złotych, obciążenie kosztami po-
stępowania czy przymusowe doprowadzenie świadka. 
W razie niemożności opłacenia grzywny kara ta mogła 
być zmieniona na karę aresztu trwającą nie dłużej niż 
2 tygodnie (art. 117). Wyżej wymienione kary orzekane 
były przez sędziego śledczego lub sąd grodzki na wnio-
sek prokuratora lub policji państwowej. Przymusowe 
doprowadzenie (sprowadzenie) uporczywie uchylające-
go się od stawiennictwa świadka mógł zarządzić rów-
nież prokurator.
Oskarżyciel publiczny, który stwierdził, że podane przez 
pokrzywdzonego okoliczności przestępstwa były za-
sadne i dawały podstawę do wszczęcia postępowania 
sądowego, kierował do sądu akt oskarżenia lub wnio-
sek o przeprowadzenie śledztwa. Do przedmiotowego 
wniosku dołączany był materiał dowodowy uprzednio 
przeprowadzonego dochodzenia w postaci zapisków. 
Jeżeli zawiadomienie o przestępstwie nie dawało pod-
staw do wszczęcia postępowania sądowego lub dalsze 
prowadzenie dochodzenia było bezzasadne, dochodze-
nie umarzano. Oskarżycielem publicznym, który uma-
rzał dochodzenie, mógł być prokurator, z kolei w sytu-
acji, kiedy oskarżycielem publicznym nie był prokura-
tor, materiały dochodzenia przekazywane były do sądu 
grodzkiego lub prokuratorowi, zgodnie z właściwością. 
W dyspozycji prokuratora lub sądu grodzkiego pozosta-
wały także zabezpieczone w toku dochodzenia dowody 
rzeczowe. 
W przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia pry-
watnego, jeżeli ze strony osoby uprawnionej (oskarży-
ciela) padło żądanie, policja miała obowiązek przyjęcia 
skargi i przesłania jej do właściwego miejscowo sądu. 
Jeżeli była taka konieczność, zabezpieczano ślady i do-
wody. Następnie sąd mógł polecić policji przeprowadze-
nie dochodzenia (art. 250). 
Polski kodeks postępowania karnego dwudziestolecia 
międzywojennego wprowadzał do czynności dochodze-
niowych również czynności przeprowadzane przez sąd. 
W myśl art. 251 sąd na wniosek prowadzącego postępo-
wanie przygotowawcze w formie dochodzenia przepro-
wadzał takie czynności, jak przesłuchanie podejrzanego 
wraz z możliwością poddania go badaniu stwierdzające-
mu jego stan psychiczny, przesłuchanie w charakterze 
świadka osób, co do których zaistniała obawa, że nie będą 
mogły stawić się na rozprawie głównej, czy też osób, co 
do których zaistniała obawa, że bez przyjęcia przysięgi 
nie złożą prawdziwych zeznań. Zeznania takich świad-

SYSTEM PENITENCJARNY 
Po 1919 r. system więziennictwa podporządkowany był 
w całości Ministerstwu Sprawiedliwości. Z kolei nadzór 
penitencjarny został zlecony prokuraturze, natomiast 
bezpośredni nadzór sprawowała straż więzienna oraz 
naczelnicy poszczególnych więzień. Przepisy dotyczące 
kwestii wykonywania kar zawarte były w księdze 9 ko-
deksu, od art. 540 do 570. Jednak wszechstronne uregu-
lowanie kwestii penitencjarnych odbywało się w trybie 
aktów administracyjnych oraz rozporządzeń Ministra 
Sprawiedliwości. Podstawową karą stosowaną przez 
wymiar sprawiedliwości była kara pozbawienia wolno-
ści, którą wykonywano w formie więzienia bądź aresztu. 
Kara śmierci wykonywana była niepublicznie, głównie 
przez powieszenie lub rozstrzelanie, dotyczyło to przede 
wszystkim postępowań w trybie doraźnym. Każdy ska-
zany na karę śmierci lub jego obrońca miał prawo skiero-
wania do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wniosku 
o zastosowanie prawa łaski. Jeżeli został on sporządzony, 
to obowiązek skierowania takiego wniosku pozostawał 
w gestii sądu. Ustawy państw zaborczych dzieliły kary 
pozbawienia wolności na kary ciężkiego więzienia oraz 
kary zwykłego więzienia. W zaborze rosyjskim więźnio-
wie klasyfikowani byli także na więźniów politycznych. 
Należy nadmienić, że tym więźniom przysługiwały 
pewne ulgi. Kodeks Makarewicza dzielił już wykony-
wanie kar na kary więzienia i kary aresztu. W 1928 r., 
na mocy rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości, 
ujednolicono regulamin więzienny w ten sposób, że po-
dział na więźniów kryminalnych i politycznych przestał 
istnieć, tak jak wymienione wyżej ulgi przysługujące do 
tej pory więźniom politycznym. Po 1921 r. jako główny 
środek wychowawczy wprowadzono przymusowe na-
uczanie więźniów, od nieletnich do dorosłych w wieku 
do lat 40. Powyższy środek wychowawczy realizowa-
ny był obok takich środków wychowawczych jak pra-
ca czy modlitwa. Więźniów skazanych pierwszy raz na 
karę pozbawienia wolności z reguły nie umieszczano 
z przestępcami, którzy uważani byli za zawodowych czy 
rutynowych.  

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
Przepisy dotyczące postępowania przygotowawczego 
w nowo powstałym kodeksie postępowania karnego 
umieszczono w księdze VI, która posiadała cztery roz-
działy. Rozdział pierwszy zawierał przepisy dotyczące 
jednej z form prowadzenia postępowania przygotowaw-
czego, tj. dochodzenia. Zawarto w nim również kwestię 
prawa obywatela i obowiązku instytucji państwowej 
do zawiadomienia odpowiednich organów o przestęp-
stwach ściganych w trybie publicznoskargowym. 
Według art. 240 organami upoważnionymi do przyjęcia 
zawiadomienia byli prokurator, policja, wójt oraz sołtys. 
Uwzględniono także procedurę wymiany uzyskanych in-
formacji o przestępstwie pomiędzy ww. organami, jak rów-
nież kwestię przedsiębrania wszelkich czynności mających 
na celu zabezpieczenie śladów i dowodów. 
Celem dochodzenia, według art. 243, było wyjaśnienie, 
czy przestępstwo popełniono, kogo można o nie podej-
rzewać oraz czy zebrany materiał dowodowy dostarcza 
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branym w sprawie materiałem dowodowym, po czym za-
mykał śledztwo i przesyłał akta śledztwa prokuratorowi. 
Jeżeli decyzja merytoryczna w śledztwie ukierunkowana 
była na akt oskarżenia, prokurator, po uprzednim otrzy-
maniu akt od sędziego śledczego, miał 14 dni na spo-
rządzenie i przedłożenie sądowi aktu oskarżenia. Mógł 
także przekazać sędziemu śledczemu wniosek o umorze-
nie lub uzupełnienie śledztwa. Jeżeli wobec oskarżonego 
wcześniej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania, powyższy termin wynosił 
7 dni. Były to terminy zawite, czyli charakteryzujące 
się dużym rygorem prawnym. Zgodnie z art. 279 wy-
mogi formalne aktu oskarżenia obejmowały dane oso-
bowe oskarżonego, dokładne określenie zarzucanego 
mu czynu, wraz ze wskazaniem ustawy, pod którą czyn 
podlegał, wskazanie sądu oraz uzasadnienie oskarżenia. 
W sprawach rozpatrywanych przez sądy grodzkie wy-
mogi formalne dotyczące aktu oskarżenia mogły ograni-
czać się do danych osobowych i określenia zarzucanego 
czynu. Do aktu oskarżenia można było załączyć wniosek 
dotyczący zastosowania środka zapobiegawczego lub 
jego zmiany. 
Reasumując, należy podkreślić, że polski kodeks po-
stępowania karnego dwudziestolecia międzywojenne-
go powszechnie uznawano za technikę legislacyjną na 
wysokim poziomie. Jego regulacje obejmowały kwestię 
wszczynania sprawy na żądanie uprawnionego oskarży-
ciela, równe traktowanie stron procesowych oraz trój-
podmiotowość procesu, jako powzięte z procesu skargo-
wego. Samo postępowanie przygotowawcze znajdowało 
swoje źródło w systemie śledczym, tzw. inkwizycyjnym 
modelu procesu. Tworzyło to zatem swojego rodzaju 
schemat mieszany, tj. proces inkwizycyjny i skargowy. 
Warto nadmienić, że według przedmiotowego kodeksu 
konstrukcja sądów dzieliła się na sędziów pokoju, sądy 
grodzkie, sądy okręgowe, sądy okręgowe z udziałem 
przysięgłych, sądy apelacyjne i Sąd Najwyższy. Trzeba 
też zauważyć, że kodeks postępowania karnego z 1928 r. 
został uchylony dopiero 12 maja 1983 r.
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ków musiały mieć kluczowe znaczenie dla prowadzone-
go postępowania, a powyższe czynności przeprowadzał 
sędzia śledczy lub sędzia sądu grodzkiego. Czynności 
te mogły być również przeprowadzone na żądanie stron 
procesowych, tj. pokrzywdzonego lub podejrzanego. 
Strony, które wysunęły takie żądanie, mogły być obecne 
podczas przeprowadzania takich czynności, mogły też 
zadawać pytania świadkom lub biegłym. W sytuacjach, 
kiedy sędzia nie mógł wykonać przedmiotowych czyn-
ności (czytaj: nie było go na miejscu), w zastępstwie 
niektóre z wymienionych wyżej czynności wykonywa-
ne były przez prokuratora lub funkcjonariuszy policji 
państwowej. Czynności te miały moc prawną czynności 
sądowych, z kolei sporządzone protokoły − moc prawną 
protokołów sądowych. 
Postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa, 
zgodnie z ówcześnie obowiązującym kodeksem po-
stępowania karnego, prowadzone było przez sędziów 
śledczych sądu okręgowego lub wyznaczonych do tego 
sędziów sądu okręgowego. Przeprowadzenie śledztwa, 
na wniosek prokuratora, można było zlecić również 
sądowi grodzkiemu. Możliwe było także prowadze-
nie śledztwa przez tzw. sędziów do spraw wyjątko-
wego znaczenia w sądzie apelacyjnym lub czynnych 
sędziów do spraw wyjątkowego znaczenia w Sądzie 
Najwyższym. Zgodnie z art. 260 śledztwo prowadzone 
było w sprawach o zbrodnie należących do właściwo-
ści sądów przysięgłych oraz w sprawach popieranych 
przez oskarżyciela posiłkowego. Zgodnie z art. 261 
istniała również możliwość przeprowadzenia postępo-
wania przygotowawczego w formie śledztwa w spra-
wach innych niż te wymienione w art. 260, głównie na 
wniosek wystosowany przez prokuratora w sprawach 
złożonych i bardziej sformalizowanych, jak również 
przez doprowadzonego do sędziego śledczego oskar-
żonego, jeżeli sędzia uznał to za niezbędne. W powyż-
szych sytuacjach sędzia śledczy nie musiał zgadzać się 
z wnioskiem prokuratora, a wniosek oskarżonego mógł 
oddalić. Zgodnie z art. 265 oskarżony doprowadzony 
do sędziego śledczego musiał być niezwłocznie prze-
słuchany. Sąd, w przeciągu maksymalnie 24 godzin od 
chwili doprowadzenia, decydował o jego aresztowaniu 
lub zwolnieniu. Przy wszystkich czynnościach wyko-
nywanych w toku prowadzonego śledztwa mógł być 
obecny prokurator, strony mogły być obecne jedynie 
za zgodą i uznaniem takiego wniosku przez sędziego 
śledczego. Istniała również możliwość dokonywania 
czynności procesowych w ramach pomocy prawnych, 
z zaznaczeniem, że sędzia śledczy mógł przeprowadzać 
czynności na terenie innego okręgu oraz wzywać oso-
by zamieszkałe poza właściwością miejscową sędziego 
śledczego. 
Jeżeli śledztwo nie dało podstaw do rozprawy głównej, 
sędzia śledczy je umarzał, o czym zawiadamiał oskarży-
ciela. W sprawach popieranych przez prokuratora, przy 
jednoczesnym jego powiadomieniu, przesyłał mu akta 
sprawy (art. 271). Umarzając śledztwo, sędzia śledczy 
odnosił się również do zabezpieczonych dowodów rze-
czowych, jeżeli w sprawie takie były.
Zgodnie z art. 274, jeżeli śledztwo dało podstawę do 
rozprawy głównej, sędzia śledczy miał w obowiązku po-
wtórne przesłuchanie oskarżonego, zaznajamiał go z ze-
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