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USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. – PRAWO PRASOWE (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. 

zm.) 

 

[Art. 45. 
Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone 

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.] 
<Art. 45. 

Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone podlega karze 
grzywny.> 

 
Art. 53. 

[1. Sprawy o przestępstwa określone w art. 43 i 44 podlegają rozpoznaniu przez sąd 
wojewódzki, a określone w art. 45-49a oraz o przestępstwa popełnione w prasie - przez 
sąd rejonowy. 

2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, może wyznaczyć sądy rejonowe 
właściwe do rozpoznawania spraw o przestępstwa, o których mowa w art. 45-49a, oraz o 
przestępstwa popełnione w prasie - na obszarze właściwości danego sądu 
wojewódzkiego.] 

<1. Sprawy o przestępstwa określone w art. 43 i 44 podlegają rozpoznaniu przez sąd 
okręgowy, a określone w art. 47–49a oraz o przestępstwa popełnione w prasie – 
przez sąd rejonowy. 

2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, może wyznaczyć sądy rejonowe 
właściwe do rozpoznawania spraw o przestępstwa, o których mowa w art. 47–49a, 
oraz o przestępstwa popełnione w prasie – na obszarze właściwości danego sądu 
okręgowego.> 

3. W sprawach o przestępstwa popełnione przez opublikowanie materiału prasowego lub 
przestępstwa określone w niniejszej ustawie właściwość miejscową sądu ustala się 
według siedziby redakcji, a następnie wydawnictwa, a gdy ta siedziba nie jest znana lub 
znajduje się za granicą - według miejsca ujawnienia lub rozpowszechniania materiału 
prasowego. Jeżeli w tej samej sprawie wszczęto postępowanie w kilku sądach, właściwy 
jest ten sąd, w którym najpierw wszczęto postępowanie. 
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Art. 54b. 

Przepisy o odpowiedzialności prawnej i postępowaniu w sprawach prasowych stosuje się 
odpowiednio do naruszeń prawa związanych z przekazywaniem myśli ludzkiej za pomocą 
innych niż prasa środków przeznaczonych do rozpowszechniania, niezależnie od techniki 
przekazu, w szczególności publikacji nieperiodycznych oraz innych wytworów druku, wizji i 
fonii. 
 

<Art. 54c. 
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 45, następuje na podstawie 
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.> 
 


