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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

Z DNIA 24 PAźDZIERNlKA 1944 R. 
• 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszeohnyoh. 

Na. podstawie art. 4 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospo)i~j z dnia 21 paidziernika.1944 r., Ż.mienia.j ącego 
niektóre przepisy prawa o ustroju sądów powszech
nych (Dz. U.R.P. Nr. 12, poz. 23) ogła.sza.m jedno
lity tekst działów I do VIII rozporz~zenia. Prezy
denta Tuzeozypospolitej z dnia 6 lutego 1928, zawiera
jącego "Prawo o ustroju sądów powszechnych» 
(Dz. U.RP. Nr. 12, poz. 93) z uwzględnieniem 
zmian, wprowadzonych : 

a.) ustaw~ z dnia 4 marca 1929 r. (Dz. U.RP. 
z 1930 r. Nr. 5, poz. 43), 

b) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 listopada 1930 r. (Dz. U.RP. Nr. 80, 
poz. 626), 

c) rozporządzeniem Prezydenta. Rzeczypospolitej 

z dnia. 23 sierpma. 1932 r. (Dz. U.RP. Nr. 73, 
poz. 661), 

d) rozporz~eniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia. 7 pa.idziernika. 1932 r. (Dz. U.R.P . 
Nr. 86, poz. 734), 

e) ustaw~ z dnia 14 kwietnia. 1937 r. (Dz. U.R.P. 
Nr. 30, poz. 220), 

f) usta.wą z dnia 9 kwietnia 1938 r. (Dz. U.RP. 
Nr. 24, poz. 213), 

g) dekretem Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 
21 października 1944 r . (Dz. U.R.P . Nr. 12, 
poz. 23). 

Minister Sprawiedliwości : W. Koma,rni,clci 
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Załącznik do obw. Min. 
Sprawiedl. z dnia 24 paź
dziernika 1944 r. (poz. 24). 

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 6 LUTEGO 1928 R. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy 
z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z 
mocą ustawy (Dz. U.R.P. Nr. 78, poz. 443) postana
wiam co następuje : 

DZIAŁ I. 

SĄDY. 

Rozdział I. 
Przepisy ogólne. 

Art. l. 

§ l. Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywil-
nych i karnych sprawują sądy powszechne : 

sądy grodzkie oraz sędziowie pokoju, 
sądy okręgowe, 
sądy apelacyjne i 
Sąd Najwyższy. 

§ 2. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypos
politej Polskiej. · 

§ 3. Sądy powszechne nie sprawują wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach, przekazanych ustawami 
szczególnymi innym sądom lub władzom. 

Art. 2. 

§ J. Sąd Najwyższy ma siedzibę w Warszawie. 
§ 2. Tworzenie i znoszenie sąd.ów grodzkich, 

okręgowych, apelacyjnych i wydziałów zamiejsco
wych sądów okręgowych, oraz ustalanie i zmiana 
ich okręgów wymaga aktu ustawodawczego. 

§ 3. Zmianę granic okręgu sądu grodzkiego i 
okręgowego może zarzą,dzi6 także Rada Ministrów 
w drodze rozporządzenia, jednakże taka zmiana 
nie może być połączona z przeniesieniem sędziego 
bez jego zgody w stan spoczynku lub na inne miejsce 
służbowe. Zmianę siedziby sądu może zarządzić 
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.. 

§ 4-. Minister Sprawiedliwości w drodze rozporzą
dzenia postanawia, dla których gmin mają być 
ustanowieni sędziowie pokoju, ustala ich okręgi i 
siedziby, oraz stanowi o ich znoszeniu. · 

Art. 3. 
(U chylony). 

Art. 4. 
§ 1. Minister Sprawiedliwości może w drodze roz

porz.ądzenia tworzyć w sądach okręgowych wydziały 
karne dla nieletnich. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może w drodze 
rozporządzenia przekazać rozpoznawanie spraw kar
nych dotyczących nieletnich, jednemu sądowi grodz
kiemu dla kilku okręgów tych sądów. 

Art. 5. 
§ l. Minister Sprawiedliwości oznaczy w drodze 

rozporządzenia w każdym sąd.zie okręgowym liczbę 
_sędziów tego sądu, jako sędziów śledczych. 

§ 2. Minister Sprawi.eqJiwości mo_że w drodze 
rozporządzenia ustanowić siedziby dla sędziów 
sądu okręgowego, jako sędziów śledczych, poza 
siedzibą tegoż sądu. -

§ 3. W przypadkach, określonych w § l i § 2 
Minister Sprawaedliwości wysłuchuje uprzednio wnio
sku właściwego prezesa sądu apelacyjnego. 

§ 4. Sędzia okręgowy śledczy nie moie być bez 
swej zgody wyznaczony na stanowisko poza sie
dzibą właściwego sądu okręgowego. 

§ 5. W razie zniesienia stanowiska sędziego okrę
gowego śledczego w miejscowości poza siedzibą sąd.u 
okręgowego, sędzia ten wraca do siedziby tegoż sąd.u. 

Art. 6. 
Sąd może spełniać czynności poza swoją siedzibą, 

a w razie konieczności - i poza swoim okręgiem, 
jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości 
lub jeżeli przez to oszczędzi się znacznie na kosz
tach. 

Art. 7. 

Minister Sprawiedliwości, po wysłuchaniu wniosku 
właściwego prezesa sądu apelacyjnego, może zarzą
dzić odbywanie poza siedzibą sądu stałych roków 
sądów okręgowych i sądów grodzkich. 

Art. 8. 
l\'finister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia 

oznaczy urzędy, mające prowadzić rejestry skaza
nych, oraz sposób prowadzenia tych rejestrów. 

Art. 9. 

Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporzą
dzenia powierzyć prowadzenie ksiąg gruntowych, 
rejestrów handlowych i innych, przekazane ustawami 
sądom grodzkim, jednemu z nich dla kilku okręgów 
tych sąd.ów. 

Art. JO. 

Językiem sądowym jest język polski. Używanie 
innych języków określają ustawy szczególne. 
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Rozdział II. 

Sądy grodzkie. 

Art. 11. 
S~ grodzki składa się z jednego lub więcej 

sędziów. 

Sądem grodzkim, składającym się z dwóch lub 
więcej sędziów, kieruje naczelnik sądu grodzkiego. 

Art. 12. 

~y grodzkie rozpoznają. sprawy, powierzone 
im p!"l,eZ ustawy postępowania sądowego i ustawy 
szczególne. 

Ar t. 13. 

§ 1. Sądy grodzkie są obowiązane spełniać posz
czególne czynności sądowe na. żąda.nie innych sądów, 
za.równo powszechnych jak i szczególnych, oraz w 
pnypadkach przez usta.wy przepisanych - na. żąda.
nie innych władz państwowych . 

§ 2. Sądy grodzkie są. obowią.za.ne udzielać pomocy 
sądowej równiei na żąda.nie sądów zagranicznych, 
o ile W'l.ajemnośó jest, zapewniona ; żąda.nie pomocy 
sądowej, skierowane przez. Ministra Sprawiedliwości, 
ma moc obowiązującą. dla są.du wezwanego. 

§ 3. O spełnienie czynności należy zwracać się do 
sądu grodzkiego, w którego okręgu czynność ma być 
spełniona. 

Art. 14. 

Sprawy, należące do zakresu działania sądów 
grodzkich rozpoznaje jeden sędzia. 

Art. ló. 

§ l. Sędziowie pokoju rozpoznają sprawy powierzo
ne im przez ustawy postępowania sądowego lub 
ustawy szczególne. 

§ 2. Jeżeli dla danej miejscowości nie ustanowiono 
sędziego pokoju, sprawy należące do jego właści
wości rozpoznaje sąd grodzki. 

Rozdział III. 

Sądy okręgowe. 

Art. 16. 

Sąd okręgowy składa się z prezesa, jednego lub 
kilku wicepre2,esów, oraz sędziów. 

Art. 17. 
Są.dy okrę.gowe dziel~ się na wydziaJ.y. 

Art. 18. 
Sądy okręgowe rozpoznają sprawy, powierzone im 

przez u.stawy postępowania sądowego i ustawy szcze
gólne, oraz o ile u.stawy inaczej nie stanowią, -
środki odwoławcze od orzeczeń sądów grodzkich i 
sędziów pokoju oraz od postanowień sędziów okrę
gowych śledc2,ych. 
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Art. 19. 

Sądy okręgowe rozpoznają w pierwszej instancji 
sprawy, nie należące do właściwości innyoh sądów. 

Art. 20. 
(Uchylony). 

Art. 21. 

§ 1. Sądy okręgowe, którym podlegają m1eJsco
wości o znaczniejszym ruchu handlowym, rozpoznają 
w pierwszej instancji sprawy handlowe, wymienione 
w ustawach, w składzie jednego sędziego okręgowego, 
który przewodniczy, i dwóch sędziów handlowych. 

§ 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, 
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu, oznaczy są.dy okręgowe, w których mają 
być tworzone wydziały handlowe. 

Art. 22. 
Sprawy karne należące do zakresu działania wy

dzia.łów karnych dla nieletnich rozpozna.je jeden 
sędzia. 

Art. 23. 

§ 1. We wszystkich innych spra,vach, prócz wy
mienionych w art. 21-22, sądy okręgowe orzekaj~ 
w składzie trzech sędziów, o ile ustawy inaczej nie 
stanowią. 

§ 2. W składzie sądzącym sądu okręgowego może 
brać udział zastępczo jeden sędzia grodzki, który 
nie może być jednak przewodniczącym . 

Art. 24. 

§ 1. Sąd okręgowy z udziałem przysięgłych, jako 
sąd przysięgłych, składa się z trybunału i ławy przy
sięgłych. 

§ 2. Trybunał składa się z przewodniczącego i 
dwóch sędziów okręgo,vycb. 

§ 3. Ława przysięgłych składa się z dwunastu 
przysięgłych. 

Art. 25. 
Prezes sądu apelacyjnego corocznie w listopadzie, 

a w miarę potrzeby także i w ciągu roku, wyznacza. 
dla każdych roków sądu przysięgłych w swoim 
okręgu przewodniczących i ich zastępców, bądi 
spośród sędziów okręgowych przedstawionych px:zez 
prezesa sądu okręgowego, bądź spośród sędzjów 
apelacyjnych. 

Art. 26. 

§ l. Roki. sądu przysjęgłych odbywają się w 
siedzibie sądu okręgowego. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości władny jest w 
drodze rozporządzenia : 

a) połączyć w jeden okręg sądu przysięgłych 
okręgi kilku sądów okręgowych, należących 
rlo j P-dnego ~ądu apelacyjnego, ora7. 07,na.c"'·YĆ, 
w którym z nich będą się odbywały roki sądu 
przysięgłych ; 

b) oznaczyć na obszarze sądu okręgowego, poza 
jego siedzibą., mjejscowości, w których maj4 sil? 
odbywać roki sądu przysięgłych. 
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Art. 27. 
§ 1. Działalność sądów pnysięgłych moie być 

ze.wieszona na przeciąg sześciu miesięcy co do wszy
etkich przekazanych im przestępstw lub pewnych 
ich rodzajów, na całym obszarze PańsLwa lub w 
pewnych okręgach, jeżeli to okaże się koniecznym 
ze względów ponądku publicznego lub bezpieczeń
stwa publicznego. 

§ 2. Rozporządzenie o zawieszeniu działalności 
61\dów przysięgłych wydaje Rada Ministrów za 
.tezwolero em Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Art. 28. 

Wprowadzenie sLanu wyjątkowego lub wojennego 
w siedzibie sądu okręgowego lub wydziału zamiej
scowego pociąga za sobą, z mocy samego prawe. 
za.wieszeme dz.iałalności sądu przysięgłych w całym 
jego okręgu. 

Art. 29. 

W razie zawieszenia działalności sądów przysię
głych, sprawy zastrzeżone ich właściwości ulegaj~ 
rozpoznaniu sądów okręgowych. 

Art. 30. 

W razie uchylenia rozporządzenia., zawieszającego 
działalność sądów przysięgłych, będą ukończone 
bez udz.ia.łu przysięgłych tylko te sprawy, w których 
rozprawę rozpoczęto pned wejściem w życie roz
porzfłdzenia. uchylającego zawieszenie : wszakże 
jeżeli rozpoczętą rozprawę odroczono, sprawa będzie 
przekazana sądowi przysięgłych. 

Rozdział IV. 
Sądy apelacyjne. 

Art. 31. 

Sąd apelacyjny składa się z prezesa, jednego lub 
kilku wiceprezesów, oraz sędziów. 

Art. 32. 

Sądy apelacyjne dzielą się na wydziały. 

Art. 33. 
Sądy apelacyjne rozpomaj11: środki odwoławcze od 

oneczeń sądów okręgowych, o ile usta.wy ine,czej 
nie stanowią, ora,z orzeka.ją w sprawach przekaza
nych im przez usta.wy. 

Art. 34. 
Sądy apelacyjne orzekają w składzie trzech sę

dziów, o ile ustawy inaczej nie stanowią. 

Rozdział V. 
Sąd Najwyższy. 

Art. 35. 
Sąp. Najwyższy składa się z Pierwszego Prezesa., 

prezesów i sędziów. 
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Art. 36. 
Sąd Najwyiszy dzieli się na izby : cywiln11: i 

karną. 
Art. 37. 

Sąd Najwyższy rozpoznaje środki od,voławcze od 
orzeczeń sądów apelacyjnych, o ile ustawy inaczej 
nie stanowią, oraz w pnypadkach wskazanych w 
ustawa.eh - środki odwoławcze od orzeczeń sądów 
okręgowych i sądów pnysięgłych; nadto .Sąd 
Najwyższy orzeka w innych sprawach, przekazanych 
mu przez ustawy. 

Art. 38. 
Regulamin Sądu Najwyższego oznaczy, do której 

izby na.leżeć będą, prócz spraw cywilnych i karnych, 
inne jeszcze sprawy, przekazane przez ustawy S!\:dowi 
Najwyższemu. 

Art. 39. 
§ l. Sąd Najwyiszy orzeka w składzie traech 

sędziów. 
§ 2. W sprawach karnych oraz w tych sprawach 

cywilnych, w których wymaga tego przepis szcze
gólny, S!\:d Na.jwyiszy orzeka po wysłuchaniu wnio
sków prokuratora.. 

Art. 40. 
§ 1. Skład sądzący może przedstawić zasadę 

prawną budzącą wątpliwość do rozstrzygnięcia 
składowi siedmiu sędziów , po czym uchwaloną 
zasadę rooina wpisać do księgi zasad prawnych. 

§ 2. Jeżeli w innej spra.wie jakikolwiek skład 
sądzący zamierza odstąpić od za.sady prawnej, 
wpisanej do księgi, wówczas pnedstawia daną 
zasadę do rozstnygnięcia całej izbie, po czym uch
waloną zasadę wpisuje się do księgi zasad prawnych. 

Do powzięcia. uchwal izby wymagana jest obecność 
przynajmniej połowy jej członków, a. w ka.idym 
razie niemniej, niż dziesięciu sędziów. 

§ 3. Jeżeli skład sądzący w jednej izbie zamierza 
odstąpić od zasady prawnej, wpisanej do księgi innej 
izby, rozstrzygnięcie następuje na zgromadzeniu 
ogólnym. Uchwały zgromadzenia ogólnego wpisuje 
się do ksiąg obu izb. 

§ 4. Odstąpienie od zasady prawnej, ustalonej 
przez izbę lub zgromadzenie ogólne, nastąpić moie 
tylko w drodze ponownego rozstrzygnięcia izby 
względnie zgromadzenia ogólnego. 

Art. 41. 
§ l. Są,d Najwyższy w składzie całej izby, na 

wniosek Ministra. Sprawiedliwości, Pierwszego Preze
sa lub prezesa. danej izby, wyjaśnia. przepisy prawne, 
które budzą wątpliwości lub których stosowanie 
wywołało rozbieżność w orzecznictwie ; izba. moi~ 
przedstawić zaga<lnienie prawne pod rozpoznanie · 
zgroma<lzenia. ogólnego. 

§ 2. Uchwały izby lub zgromadzenia ogólnego 
wpisuje się do ksi11:g zasad prawnych. 

Art. 42. 
Sąd Najwyższy wydaje zbiór swoich orzeczeń, 

za.wiera.jących rozstrzygnięcie zasadniczych zagad
nień prawnych. 
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Art. 43. 
§ 1. Materiał prawny do orzecznictwa Są.du Naj

wyiszego zbiera Biuro orzecznictwa, złożone z osób 
posiadających kwalifikacje na stanowiska sędziow
skie. 

§ 2. Ustrój Biura określi reguła.min Sąpu Najwyż
szego, który może członkom Biura powierzyć 
ponadto inne czynności pomocnicze. 

Rozdział VI. 

Spory o . wlaściwoś6. 

Art. 44. 
§ 1. Spory o właściwość między sądami równorzęd

nymi rozstrzyga. ostatecznie są.d bezpośrednio prze
łożony nad sądem, który pierwszy wszczął spór. 

§ 2. Orzeczenie sądu wyższego w przedmiocie 
właściwości wiąże sąd niższy. na.wet należący do 
innego okręgu. 

Art. 45. 

§ 1. O ile ustawy lub przepisy szczególne inaczej 
nie stanowią., spory o właściwość między sądami 
powszechnymi a są.da.mi szczególnymi rozstrzyga. 
przełożony nad sądem powszechnym sąd apelacyjny, 
a spory o właściwość między sądami szczególnymi 
- Sąd Najwyższy. Prawomocne orzeczenie są.du 
powszechnego, że dana sprawa nie należy do zakresu 
działania. sądów powszechnych, wi~e sąd szcze
gólny. 

§ 2. Pr't.epis powyi:sz.y nie narusza w niczym 
postanowień usta.wy z dnia 25 listopada I 925 r. o 
Trybuna.le Kompetencyjnym (Dz. U.R.P. Nr. 126, 
poz. 897). 

Art. 46. 
§ l. Spory, powstałe między są.da.mi grodzkimi 

wskutek odmowy udzielenia pomocy sądowej, roz
strzyga. ostatecznie sąd okręgowy przełożony nad 
są.dem, ~o którego się o pomoc zwrócono. 

§ 2. Zą.danie -pomocy sądowej, skierowane przez 
sąd przełożony, wiąże sąd grodzki. 

§ 3. W razie odmowy udzielenia pomocy sądowej 
na żąda.nie innego są.du wyiszego, rozstrzyga. ostate
cznie sąd apelacyjny przełożony nad są.dem, do 
którego się o pomoc zwtócono. 

Rozdział VII. 

Zgromadzenie Ogólne I Kolegium Administracyjne. 

Art. 47. 
§ I. Zgromadzenie ogólne składa się ze wszystkich 

~ iów donego sądu . Sędziowie s~ obow:ią:zani brać 
udział w zgromadzeniu ogólnym, z wyją,tkiem 
sędziów pełni~ych czynności poza. siedzibą, sądu. 
Pnewodni~y prezes sądu. 

§ 2. lnepisy o zgromadzeniu ogólnym nie ma.jl\: 
zastosowania. w sądach grodzkich. 
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Art. 48. 

Najpóźniej w listopadzie każdego roku zgromadze
nie ogólne Są.du Najwyższego, sądu apelacyjnego oraz 
są.du okręgowego wybiera na rok następny ze swego 
grona trzech członków i trzech zastępców do kole
gium administracyjnego, w skład którego wchodzi 
ponadto z urzędu prezes sądu jako prze,vodniczący 
kolegium oraz dwaj najstarsi służbą prze,vodniczący 
wydziałów : cywilnego i karnego. 

Art. 49. 
§ 1. Posiedzenia. zgroma.dzenia. ogólnego winny 

być tak zwoływane, aby umożliwić obecność sędziom, 
obowiązanym do udziału w posiedzeniach. Do 
powzięcia uchwal zgromadzenia ogólnego wymagana. 
jest obecność przynajmniej połowy jego członków. 

Kolegium administra.cyjne rozpoznaje sprawy w 
pełnym składzie. 

§ 2. Uchwały Zgromadzenia ogólnego i kolegium 
administra.cyjnego za.pa.da.ją więksi.ością: głosów. 

Przewodniczą.cy glosuje na. równi z iIU1ymi człon
kami ; w razie równości głosów przeważa głos 
przewodniczącego. 

§ 3. Prokurator bierze udział bez głosu stanowcze
go w zgromadzeniu ogólnym i w kolegium admini-. 
stracyjnym i ma. prawo stawiania wrriosków. 

Art. 50. 
(Uchylony). 

Art. 51. 
Zgroma.dzenie ogólne rozpozna.je sprawy przeka

zane mu ustawami, ora.z te sprawy z zakresu admini· 
stracji sądowej, co do których kierownik sądu 
za.żąda opinii zgromadzenia ogólnego. 

Rozdział VIII. 

Podział czynności. 

Art. 52. 

§ 1. Kolegium administracyjne najpóźniej w listo
padzie każdego roku ustala na podstawie wniosku 
prezesa podział czynności na rok kalendarzowy na
stępny lub na okres dluiszy, o ile ustawyszczeg6lne 
to stanowią,, a. w ra.zie potneby-ta.kże w ciągu roku. 
Prezes sądu oznaczy zakres czynności własny i 
wiceprezesów. 

§ 2. Podział czynności obejmuje również wyzna
czanie sędziów jednostkowych, ich zastępców, sę
dziów śledczych oraz zastępców sędziów i usta.lenie 
kolejności zastępstw. 

§ 3. Podział czynności w sądach grodzkich ustala 
kolegium admiriistra.cyjne sąp.u okręgowego, po 
rozpoznaniu wniosku naczelnika sądu grodizkiego. 

Art. 53. 
§ l. Kolegium administracyjne są.du okręgowego 

corocznie w październiku usta.la. terminy roków 
sądów przysięgłych na. następny rok kalendarzowy, 
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wyznacza na ro.ki te potrzebną liczbę sędziów 

okręgowych i ich zastępców, oraz zawiadamja o tym 
prezesa sądu apelacyjnego. 

§ 2. W razie potrzeby, prezes sądu apelacyjnego 
moie na przedstawienie kolegium administracyjnego 
sądu okręgowego wyznaczyć, poza ustalonym roz
kładem, termin nadzwyczajnych roków sądu przy
sięgłych. 

Art. 54. 
(Uchylony). 

Art. 55. 
W sądach okręgowych, w których będą utworzone 

wydziały karne dla nieletnich, kolegium admini· 
stracyjne danego sądu wyznacza na lat trzy jednego 
lub kilku sędziów i jednego lub kilku zastępców do 
każdego wydziału karnego dla nieletnich. 

Art. 56. 

Wątpliwości co do wykonania podziału czynności 
rozstrzyga ost.atecznie kierownik sądu. 

Art. 57. 
§ 1. Sędziego może zastąpić bą.dź sędzia tego 

samego sądu, b~ równorzędnego, bą.dź wyższego, 
bądź bezpośrednio niiszego. 

§ 2. W składzie sądzącym moie brać udział tylko 
jeden sędzia innego sądu. Sędzia . sądu niższego 
nie może być przewodniczą.cym. 

§ 3. W wypadkach nagłych kierownik sądu powoła 
zastępcę z poza liczby sęd1...iów, wyznaczonych do 
zastępstwa według podziału czynności. Sędziów 
śledczych wolno powoływać tylko do uzupełnienia 
składu są.dzącego i nie ponad miarę, zakreśloną. przez 
prezesa właściwego sądu apelacyjnego. 

Art. 58. 

§ I. Do rozpraw, które przypusze2alnie czas 
dłuższy trwać będą, prezes sądu moie powołać 
sędziego dodatkowego. 

§ 2. W na.radzje i głosowaniu sędzia ten bierze 
udział tylko w razie gdy jeden z członków ustą.pi ze 
składu sądz~ego. 

Spełnienie czynności przez innego sędziego niż 
ten,. który był do niej powołany według podziału 
czynności, nie wpływa. na jej ważność. 

Art. 591 . 

Ferie sądowe trwają od I lipca do 15 sierpnia 
włącznie. 

Art. 691 . 

W czasie ferii sądowych rozprawy odbywają się 
tylko w sprawach, na które ferie sądowe nie mają. 
wpływu. 

Art. 598 • 

§ I. Podczas ferii sądowych nie biegną terminy. 
§ 2. Terminy, których początek przypadałby w 

okresie ferii, rozp9czyna.j ą, się z pierwszym dniem po 
feriach; poza tym jeżeli część terminu przypada.la-
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by w okresie ferii, to całą tę część, obliczoną, według 
dni, przenosi się na czas poferyjny. 

§ 3. Przepisy §§ l i 2 nie mają zastosowania do 
terminów rocznych i dłuższych. Jeżeli jednak, 
koniec takiego terminu przypada.łby w okresie ferji, 
wówczas termin kończy się z upływem miesiąca 
po feriach. 

Art. 59' . 
§ I. Ferie sądowe nie mają. wpływu na postępo-

wa.nie: 
a) karne, 
b) niesporne (incydentalne), 
c) hipoteczne, 
d) upadłościowe i układowe, 
e) egzekucyjne i zabezpieczające, 
f) sporne w sprawach, w których wartość przed

miotu sporu nie przenosi 300 zł., oraz bez 
względu na wartość przedmiotu sporu w spra
wach, naleią.cych do wlatciwości sądów pracy, 
choćby toczyły się w sądzie powszechnym, o 
alimenty, o ochronę zakłóconego lub przywró
cenie utraconego posiadania, o wydanie lub 
odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, 
w sprawach z postępowania nakazowego i o 
zabezpieczenie dowodów. 

§ 2. Są.d może na wniosek strony uznać na. posie· 
dzeniu niejawnym każdą sprawę za pilni:\: i nie 
stosować do niej przepisów o feriach sądowych. Od 
takiego postanowienia niema środka odwoławczego. 

Rozdz i ał IX. 
Utrzymanie powagi sądu . 

Art. 60. 
§ I. Przewodniczący sądu moie upomnieć osobę, 

która na.rusza. powagę, spokój lub porządek czyn
ności sądowych, a po bezskutecznym upomnieniu 
może j/:\: wydalić. 

§ 2. Uczestników sprawy sąd może wydalić tylko 
wtedy, gdy, mimo uprzedzenia o skutkach prawnych 
ich nieobecności, nadal zachowują się niewłaściwie. 

Art. 61. 
§ 1. W razie cięższego na.ruszenia powagi, spokoju 

lub porządku czynności sądowych, albo ubliienja 
są.dowi, innej władzy lub osobom biorą.cym udziaJ 
w sprawie, sąd może skazać winnego na grzywnę 
do 30-0 złotych lub na karę pozbawienia. wolności 
do tnech dni ; osobie uwięzionej moina wymierzyć 
kary, przewidziane w przepisach więziennych. 

§ 2. Skazanie jest natychmiast wykonalne i nie 
uchyla odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej. 

§ 3. O ukaranie osoby, podlegają.cej sądownictwu 
wojskowemu, sąd zwraca. się do władz wojskowych. 

Art. 62. 
§ I. Grzywny wpływają na rzecz Skarbu Państwa. 
§ 2. W razie niemożności ściągnięcia. grzywny, 

zamienia się· ją na karę pozbawienia wolności do 
trzech dni. 
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Art. 63. 
Zarządzenia porządkowe przewodnimącego oraz 

kary porządkowe wymierzane przez są.d nie mają 
zastosowania do sędziów, ualeiącycb do składu 
sądzącego, i do prokuratora, a kary pozbawienia 
wolności, z wyjątkiem kary przewidzianej w art. 62 
§ 2 - do adwokata, jako rzecznika strony w danej 
sprawie. 

Art. 64. 
S~ moie wydalić z sali publiczność z powodu 

niewłaściwego jej zachowania się. 

Art. 641 . 

Sędziemu, dokonywującemu czynności sądowej 
jadnoosobowo, słuią, prawa przewodniczącego i slt(lu, 
przewidziane w art. 60 - 64. 

Rozdział X. 

Administracja sądowa i nadzór. 

Art. 6ó. 
Czynności administracji sądowej pełnią kierow

nicy sądów. Mogą oni powoływać do współdziała
nia w czynnościach administracyjnych, nie wyłą
czając nadzorczych, swoich zastępców, a w poszcze
gólnych wypad.ka.eh - sędziów. 

Art. 66. 

Kierownikami sądów są : 
W Sądzie Najwyższym - Pierwszy Prezes; 
w są.da.eh apelacyjnych i okręgowych -

prezesi tych sądów ; 
w sądach grodzkich - naczelnicy 5ą:dów gro

dzkich. 
Art. 67 . 

§ 1. Zastępcą. kierownika sądu jest najstarszy 
słuibą, prezes, wiceprezes lub sędzia. 

§ 2. W razie przerwy w urzędowaniu kierownika 
sądu, zastępcę wyznaczyć może : 

a) M:iniater Sprawiedliwości - w stosunku do 
Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, 
spośród sędziów tego samego lub wyższego 
są.du ; 

b) kierownicy sądów - w stosunku do sądów 
okręgowych i grodzkich, nad którymi pełnią 
nadz&r, spośród sędziów danego sądu albo 
są.d6w równorzędnych lub wyższych swego 
okręgu. 

Art. 68. 

O starszeństwie służbowym. prezesów, wicepreze
sów lub sędziów, zajmujących stanowiska rów
norzędne w tym samym sądzie, rozstrzygają. nastę
pujące dane w wymienionej poniżej kolejności : 

a) mas spędzony na danym stanowisku ; 
b) ogólny mas służby na stanowiskach sędziow

skich, prokuratorskich lub referendarskich w 
Ministerstwie Sprawiedliwości i w Prokuratorii 
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Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, lub na 
stanowisku adwokata ; 

c) wreszcie wiek. 
Art. 69. 

§ 1. Na czele kaidej izby Sądu Najwyższego stoi 
prezes Sądu Najwyiszego. 

§ 2. Na czele wydziału w są.dzie apelacyjnym lub 
okręgowym stoi prezes, wiceprezes lub sędzia. 

Art. 70. 
Nadzór nad sądami i sędziami pełnią : 
a) kierownik sądu - nad swoim sądem; naczel

nik sądu grodzkiego - ta.kie· nad sędziami 
pokoju swego okręgu ; 

b) prezes są.du okręgowego - nad sądami grodz
kimi wraz z sędziami pok oj u swego okręgu ; 

c) prezes sądu apelacyjnego - nad sądami okrę
gowymi i grodzkimi wraz z sędziami pokoju 
swego okręgu. 

Art. 71. 
§ 1. Naczelny nadzór nad wszystkimi sądami i 

sędziami sprawuje Minister Sprawiedliwości : 
§ 2. Minister Sprawiedliwości wykonywa nadzór 

ten osobiście, przez Podsekretarza Stanu lub przez 
delegowanych sędziów instancyj równorzędnych lub 
wyższych. 

Art. 72. 

§ 1. Osoby powołane do nadzoru (art. 65, 70, 71) 
mają prawo żądać wyjaśnień, wglądać w czynności 
i usuwać oczywiste usterki, oraz z powodu dostrze
żonych przewinień kierować sprawy do sądu dyscy
plinarnego, nadto Minister Sprawiedliwości oraz 
prezesi, co do sądów podległych ich nadzorowi, mają 
prawo uchylać zarządzenia administracyjne, niez
godne z prawem oraz zarządzenia niezgodne z 
regulaminami lub innymi przepisami porzą.dkowymi. 

§ 2. Osoby powołane do nadzoru mogą być 
obecne na rozprawie, toczącej się przy drzwiach zam
kniętych. 

§ 3. Kierownicy sądów, w granicach słuiącego im 
nadzoru, tudzież Minister Sprawiedliwości mogą, w 
razie dostrze:ź.enia uchybienia, zwrócić na nie uwagę 
oraz żądać usunięcia skutków uchybienia.. 

§ 4. Nadzór nie moie wkraczać w dziedzinę, w 
której w myśl art. 64 ust. (3) ustawy konstytucyjnej 
sędziowie są niezawi~li. 

Art. 73. 
W stosunku do urzędników i niższych funkojo

nańuszów sądowych ma.ją zastosowanie ogólne prze
pisy o służbie cywilnej, dotyczące nadzoru słuibo
wego. 

Art. 74. 
§ I. Minister Sprawiedliwości kontroluje działal

ność słuibową władz powołanych do nadzoru, dele
guje osoby wymienione w art. 71 do periodycznych 
wizytacyj sądów oraz czuwa nad wykonaniem wyda
nych w drodze nadzoru zarządzeń. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości wydaje przepisy. co 
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do periodycznych wizytacyj sądów okręgowych j 
grodzkich wraz z sędziamj pokoju przez prezesów 
sądów przełożonych. 

Art. 75. 
Kaidy są,d wyiszy o spostrzeż.onych przez siebie 

usterka.eh w urzędowaniu sądu niższego zawiadamia 
osobę powoła.n!!: do na.dz.oru. 

Art. 76. 

§ 1. Sąd wyższej instancji, w razie dostneienja 
przy rozstrzyganiu środków odwoławczych oczy
wistej obrazy przepisów ustawowych w postępowa
nju są,du niższej insta.ncjj, władny jest - niezależnie 
od uprawnień słu.il\:CJOh mu z mocy ustaw postę
powania. ~dowego - stwierdzić uchybienie i wyt
knął je wł~ciwemu sądowi. 

Na it\(la.nie, sąd niis-zy obowią:za.ny jest udzielić 
wyjaśnień . Stwierdzenie i wytknięcie uchybienia 
nie ma wpływu na daną sprawę. 

§ 2. O wytknięciu uchybienia sąd wyższy zawia
damia kierownika właściwego sądu, a w przypadka.eh 
ważniejszych - ponadto Ministra. Sprawjedliwości. 

Art. 77. 

Sąd Najwyższy władny jest na wniosek Pierwszego 
Prokuratora. uniewa.inić orzeczenie, wydane przez 
sąd w sprawie, która ze względu na osobę lub przed
miot niepodlega orzecznictwu sądów powszechnych, 
aibo wydane w sprawie karnej bądź przez sąd rze
czowo niewłaściwy, wyją:wszy, gdy sprawę rozpoz
nawa.ł sąd wyiszego rzędu niż wlaścjwy, bądź przez 
sąd, w którego składzie uczestniczyła osoba., nie
uprawniona do wydawania wyroków. 

Art. 78. 

§ l. Minister Sprawiedliwości wyda w drodze 
rozporządzeń regulaminy, w których określi tryb 
wewnętrznego urzędowania. sądów a.pela.cyjnych, 
okręgowych i grodzkich oraz sędziów pokoju. 

§ 2. Sąd Najwyższy na zgromadzeniu ogólnym 
uchwali dla siebie regulamin, który Minister Sprawie
dliwości wyda w drodze rozporządzenia. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości oznaczy w drodze 
rozporządzenia, po upływie jakiego czasu i pod 
jakimi warunkami akta. spraw sądowych będą w 
całości lub w części niszczone lub przekazywane 
archiwom na.ukowym. 

DZIAŁ II. 

SĘDZIOWIE. 

Rozdział I. 
Niezawisłość sędziowska. 

Art. 79. 

Sędz.iowie są, w sprawowaniu swego urzędu sędzio
wskiego niezawiśli i podlegają tylko ustawom. 
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Art. 80. 
Njeza.wisłość sędziego nie wyłą:cza. obowią:zku 

spełniania zleceń w zakresie administracji sądowej, 
wyda.nych w gra.nicach uprawnień władzy dającej 
zlecenie. Sędzia. ma. prawo żądać, ażeby mu zlecenie 
doręczono na piśmie. 

Art. 81. 
§ I. Sędzia nie może być pociągnięty do odpowie

dzialności karnej, sądowej lub administracyjnej, bez 
zezwolenja właściwego sądu dyscyplinarnego a.ni 
za.trzymany bez nakazu sądu, chyba że zosta.ł 
schwyta.ny na. gorącym uczynku. Aż do wydania. 
uchwały , zezwa.la.jącej na. pociągnięcie sędziego do 
odpowiedzialności ka.mej, wolno przedsiębrać tylko 
czynności niecierpiące zwłoki. 

§ 2. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o zezwole· 
nie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności 
- właściwy sąd dyscyplinarny władny jest zai!\:da.ć 
niezwłocznego zwolnienia za.trzymanego sędziego. 

§ 3. W ciągu siedmiu dni od doręczenia. uchwały, 
od.mawiającej zezwolenia. na. pociągnięcie sędziego do 
odpowiedzialności karnej, elu.ży władzy lub osobie, 
która wnosiła o zezwolenie, oraz prokuratorowi 
dyscyplinarnemu skarga do sądu dyscyplinarnego 
drugiej instancji . 

§ 4. Są:dy dyscyplinarne wydają uchwały, prze
widziane w niniejszym a.rtykule, na. posiedzeniu nie
jawnym, po wysłuchaniu prokuratora dyscyplinar
nego. 

Rozdział II. 

Objęcie stanowiska. 

Art. 82. 
Na stanowisko sędziego moie być mianowany ten, 

kto: 
a) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w 

pełni z praw cywilnych i obywatelskich; 
b) jest nieskazitelnego charakteru; 
c) ma dwadzieścia pięó lat ukończonych ; 
d) wla.da językiem polskim w słowie i piśmie ; 
e) ukończył uniwersyteckie studia prawnicze, z 

przepisanymi w Polsce egzamin.a.mi ; 
f) odbył aplikację sądową ; 
g) zloiył egzamin sędziowsh 

Art. 83. 

Od wyma.ga.ń wymienionych w art. 82 pod f ) i g) 
wolni są: 

a.) profesorowie i docenci nauk prawniczych na 
polskich uniwersytetach państwowych ; 

b) adwokaci i stali urzędnicy referendarscy Pro
kuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 84. 
Nikt nie moie zostać sędzią w tym sąd.zie, w 

którym jest już sędzi~ lub prokura.torem jego krewny 
do czwa.rtego lub powinowaty do drugiego stopnia. 
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włącznie. W razie późniejszego powstania powino
wactwa pomiędzy sędziami lub prokuratorami jed
nego sądu, ten, który zawad związek małżeński 
tworzący powinowactwo, powinien być przeniesiony 
na inne równorzędne stanowisko. 

Art. 85. 
Od kandydatów na sędziów, roaj~cych zająć 

stanowiska w sądach okręgowych, apelacyjnych lub 
w Sądzie Najwyższym, oprócz warunków· wymienio
nych w art. 82 i 83, wymaga się ponadto przesłużenia 
określonej liczby lat na stanowiskach sędziowskich 
lub prokuratorskich, a mianowicie: 

a) od kandydatów na sędziów okręgowych -
trzech lat służby na stanowisku przynajmniej 
sędziego grodzkiego lub podprokuratora okrę
gowego; 

b) od kandydatów na prezesów i wiceprezesów 
sądów okręgowych oraz na wiceprezesów i 
sędziów apelacyjnych - trzech lat służby n:;t, 

stanowisku przynajmniej sędziego okręgowego 
lub wiceprokuratora okręgowego, alboteż 
przynajmniej sześciu ląt sł.uiby na stanowisku 

· sę<;l.ziego grodzkiego lub podprokuratora okrę= 
gowego, - ogółem niemniej nii sześć lat służby 
sędziowskiej lub prokuratorskiej ; 

c) od kandydatów na prezesów sądów apelacyj
nych oraz na sędziów· Sądu Najwyższego -
trzech lat służby na stanowisku przynajmniej 
prezesa sądu okręgowego, sędziego apelacyjnego 
ll)b prokuratora apelacyjnego, prokuratora 
Sądu Najwyższego, albo sześciu lat na stąno
wisku wiceprokuratora apelacyjnego lub couaj
mniej dziewięciu lat służby na stanowisku 
sędziego okręgowego lub wiceprokuratora okrę
gowego, - ogółem najmniej dziewięciu lat służ
by sędziowskiej lub prokuratorskiej. 

Prezesem Sądu Najwyższego może zostać sędzia 
Sądu Najwyższego, Pierwszy Prokurator lub prokura
tor Sądu Najwyższego, albo też prezes sądu apelacyj
nego lub prokurator apelacyjny, o ile mają niemniej 
niż dwanaście lat służby sędziowskiej lub prokurator
skiej. 

Art. 86. 
(Uchylony). 

Art. 87. 

(Uchylony). 

Art. 88. 
§ l. Przy obliczaniu lat służby wymienionej w 

art. 85, służbę na stanowisku referendarskim w Pro
kuratorii Generalnej, w Ministerstwie Sprawiedli
wości, na stanowisku sędziowskim lub prokurator
skim w sądownictwie wojskowym, bądź pracę zawo
dową, na stanowisku adwokata zalicza się w całości. 

§ 2. Warunek przesłużenia określonych w art. 85 
lat służby na poszczególnych stanowiskach sędziow
skich lub prokuratorskich nie dotyczy osób wymie
nionych w § l. 
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§ :t Osoby wymienione w § 1 mogą ubiegać się 
o stanowiska naczelników sądów grodzkich, wice
prezesów, prezesów oraz prokuratorów sądów okrę
gowych, apelacyjnych i Sądu Najwyżi;zego, jeżeli na 
stanowisku sędziego lub prokuratora i;ądów powsze
chnych przesłużyły conajmniej trzy lata. 

Art. 89. 
Sędzią Sądu Najwyższego może ponaqto zostać : 
a) profesor zwyczajny · prawa na uniwersytecie 

pa.ństwowym polskim ; 
b) sędzia Najwyższego Trybuna1u Administracyj-

nego. 
Art. 90. 

Sędziów,. naczelników sądów grodzkich, wice
prezesów i prezesów sądów okręgowych i apelacyj
nych oraz pr~esów Sądu Najwiszego mianuje 
Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Ministra 
Sprawiedliwości. 

Art. 91. 

O ka1,dym wolnym stanowisku sędziego, naczel
nika sądu grodzkiego, wiceprezesa i prezesa są.du 
okręgowego i apelacyjnego oraz prezesa Są.du Naj
wyższego obwieszcza się niezwłocznie w Dzienniku 
Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości, z ozna
czeniem terminu zgłaszania kandydatów. 

Tryb postępowania określi rozporządzenie Mini
stra Sprawiedliwości. 

Art. 92. 

§ I. Na każde wolne stanowisko sędziego grodz
kiego i naczelnika są,du grodzkiego oraz sędziego 
okręgowego kolegium administracyjne wła,ściwego 
sądu okręgowego, przedstawiając zgromadzeniu ogól
nemu wszystkie kandydatury, zgłoszone w myśl 
art. 91, wskaże w umotywowanej opinii trzech 
najodpowiedniejszych kandydatów spośród osób, 
które zgłosiły swe kandydatury. 

§ 2. W ciągu czternastu dni po upływie terminu 
do zgłaszania się kandydatów, zgromadzenie ogólne 
poweźmie uchwałę, w której wskaże trzech kandy
datów na dane stanowisko. Opfoiakolegium admini
stracyjnego nie jest dla zgromadzenie ogólnego 
wi~żąca. 

Prezes są,<;łu prześle w ciągu siedmiu doi uchwałę 
sądowi apelacyjnemu z dołączeniem opinii kolegium 
administracyjnego i kwalifikacyj kandydatów, 
którzy zgłosili się wskutek obwieszczenia. 

Art. 93. 

§ I. Kolegium administracyjne sądu apelacyjnego 
w ciągu 14 dni po otrzymaniu uchwały zgromadze
nia ogólnego sądu okręgowego wyrazi swą opinię o 
kandydatach wskazany~h w uchwale, przy czym ze 
swej strony może ponadto wskazać z podaniem 
motywów nie więcej nii dwóch innych jeszcze 
kandydatów spośród osób, przedstawionych zgro
madzeniu ogólnemu sądu okręgowego. 

§ 2. Opinię kolegium administracyjnego sądu 
apelacyjnego wraz z uchwałą zgromadzenia ogólnego 
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są.du okręgowego prezes sądu apelacyjnego przesyła 
bezzwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 94. 
§ 1. Przepisy art. 92 i 93 mają. zastosowani~ do 

sposobu przedstawiania kandydatów na stanowiska 
sędziów apelacyjnych oraz prezesów i .wicepreze~"'.' 
sądów okręgowych z ~ zmianą., ze czynnosci 
są.du okręgowego wykonywa są.d apelacyjny, sądu 
apelacyjnego-· Są.d Najwyższy. . , .. 

§ 2. Uchwały powzięte przez kolegmm admm1-
stracyjne Są.du Najwyższego Pierwszy Prezes tego 
sądu przesyła bezpośrednio Ministrowi Sprawiedli
wości. 

Art .. 95. 
§ I. Na każde wolne st.anowisko sędziego Sąd~ 

Najwyższego, prezesa i wiceprezesa sądu apelacyJ
nego - kolegium administracyjne Są.du Naj
wyższego przedstawi ogólnemu zgromadzeniu wszy
stkie zgłoszone kandydatury, przy czym art. 92 § l 
ma tu zastosowanie. 

§ 2. W ciągu czternastu dni po upływie_ terminu 
do zgłaszania się kandydatów zgromadzenie ogóln~ 
Sądu Najwyższego poweźmie uchwałę, .\v któreJ 
wska.ie trzech kandydatów na dane stanowtsko. 

Opinia kolegium administracyjnego nie jest dla 
zgromadzenia ogólnego wiążąca. Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego prześle niezwłocznie uchwalę 
ogólnego z.gromadzenia Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 96. 
Sąd Najwyiszy i jego Pierwszy Prezes wykonuje 

czynności przewidziane w art, 95 r6wniei w sto-
1mnku do prezesów tegoż sądu. 

Art. 97. 
Minister Sprawiedliwości przedstawia w ciągu 

miesiąca Prezydentowi Rzeczypospolitej do miano
wania na stanowiska sędziów i naczelników sądów 
grodzkich , sędz.i6w, wiceprezesów i p~ez~ów ~ów 
okręgowyoh i apelacyjnych oraz sędziów 1 prezesów 
Sądu Najwyźszego jednego z kandydatów .wskaza
nyc,h przez są.dy w trybie określonym \V art. 92 - 96. 

Art. 98. 
§ L Stoimnek służbowy, zawi,zuje się, z chwJJą. 

doręczenia urzędowego zaw(adom1en,a o mia.nowa.mu. 
§ 2. Sędzia powinien się zgłosić w celu obj.ęoia, 

stanowiska u kierownika właściwego są.du w ciągu 
dni czternastu od dnia. otrzy,nania unędowego 
zawiadomienia o mia.nowa.ni u, o ile władza. nie ozna
czvla. terminu krótszego. Osoba, która, pruchodzi z 
innego stanowiska w s~żbie . ptmstw:owej n_a. stano: 
wisko sędziowskie , powinna. su~ zgłoruć w ciągu dm 
czternastu od dnia. zwolnienia od obowiązków 
poprzedniej służby. . . . . . . 

§ 3. Nieuspra.wiedhw1one mezgłosz.eme ~1ę n~J
póiniej dnia czternastego po otr.zy~aniu zaw1adom~e: 
nia o mianowaniu lub po zwolmenm od poprzedmeJ 
służby daje Ministrowi Sprawiedliwości prawo posta
wienia wniosku o unieważnienie nominacji. 
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Art. 99. 
Na sędziego, ~tóry bezpośrednio przedtem był w 

służbie państwowej wszelkie prawa i obowiązki, 
związane z jego stanowiskiem sędziowski_m prze
chodzą z chwilą. zwolnienia go od poprzednięj służby. 
w innych przypadkach - z chwilą. objęcia 
stanowiska, o ile szczególne przepisy nie zawierają 
odmiennych postanowień. 

Art. 100. 

§ l. Prrc.ed objęciem stanowiska sędzia składa 
wobec prezesa właściwego sądu oraz dwóch sędziów 
przysięgę następującej treści : 

"Przysięgam Pa.nu Bogu Wszechmogącemu 
i Wszechwiedzącemu, ie powierzony mi urząd 
sędziego sprawować będę gorliwie i bezstronnie 
wedle mej najlepszej wiedzy i sumienia ; że stać 
będę zawsze na straży prawa ku chwale Rze
czypospolitej Polskiej ; że żadnej tajemnicy 
un.ędowej nie zdradzę ; tak mi Panie Boże 
dopomóż." 

§ 2. Sędzia przechodzący z jedn~go sta~o~is~a 

I 
sędziowskiego na drugie ponowneJ przysięgi rue 
składa. 

I 
·1 

I 
l 
! 

Art. 101. 

§ l . Prezes właśoiwego sądu prowadzi dla kaidego 
sędziego osobny wykaz służbowy, zawie.rający i.stot~e 
dane dotyczą.ce jego stosunków osobistych I sluz

. bowvch. 
§ 2. Sposób prowadzenia tych wykazów określi 

roz porzą.d:, enie Ministra Sprawiedliwości . 

Rozdział III. 

ZmJana stanowiska. 

Art. 102. 

§ l . Mianuwanie sędziego na inne stanowisko 
lub przeniesienie go na inne miejsce służbowe może 
nastą.pić tylko za jego zgod3c, z odpowiednim za.stoso
waniem art. 91 - 97. 

§ 2. Przepis ten nie dotyczy przypadków pne
niesienia: 

a.) z powodu zwinięcia stanowiska wskutek ~.ia~y 
orga.ni~ji sądów powszechnych lub zrues1erua. 
danego są.du ; 

b) z powodu powstałego powinowaotwa (art, 84) 
pomiędzy sędzia.mi danego sądu ; 

c) w drodze dyscyplinarnej . . 
§ 3. Prieniesienie sędziego w przypadkach obJę

tych niniejszym artykułem zarzą,dza Minister Spra
wiedliwości. 

Art. 10:3. 
Przeniesienie stałe lub czasowe siedziby sądu 

powoduje tym samym zmianę miejsca służbowego 
sędziów tegoż są.du. 

Art. 104. 

W razie przeniesienia s~dz'iego do innej miejsco
wości, należy się mo zwrot kosztów przenies'ienia. z 



wyjątkiem pI"Lypadku, gdy przemes,enie sęch,iego 
nastąpiło w drodze wyroku dyscyplinarnego. 

Art. 105. 

§ 1. Delegować sędziego za jego zgodą do zastęp
czego pełnienia w innym sądzie obowią.1.ków sędziego, 
prokuratora lub czynności administracyjnej, albo do 
czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, moie 
tylko Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu 
opinii kolegium administracyjnego właściwego sądu. 

§ 2. W nagłych przypadka.eh Minister Sprawiedli
wości moie i bez opinii kQlegiu.m administracyjnego 
delegować sędziego za jego zgodą i po wysruchaniu 
kierownika właściwego sądu, jednakie na czas nie 
dłuższy niż trzy miesiące. 

§ 3. O ile chodzi o czynności sędziowskie w okręgu 
tego samego sądu apelacyjnego, prawo wymienione 
w § 2 służy także prezesowi sądu apelacyjnego. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości może delegować 
sędziego nawet wbrew jego woli, jednakże na czas 
nie dłuższy niż trzy miesi~ce w ciągu trzech lat. 

Art. 106. 
W razie powołania sędziego do c-zasowej służby 

wojskowej , przywiązane do jego stanowiska prawa 
i obowiązki służbowe pozostają w czasie trwania tej 
ąłuiby w zawieszeniu. Sędzia. zatrzymuje jednak 
swoje stanowisko, a czas słuiby wojskowej wlicza 
się całltowide do jego służby cywilnej c1.ynnej . 
Należne w tym czasie uposażenie określają osobne 
przepisy. 

Art . 107. 
Sędzia, którego stanowisko zwinięto w myśl 

art. [02 § 2 Tit. a), przenjesiony zostaje na. inne 
równorzędne stanowisko. Aż do tego czasu sędzia 

,może być delegowany w tym samym charakterze 
do innego sądu bez ograniczeń wskazanych w art. 105 
§ 4, lub otrzymuje zwolnienie od zajęć z prawem 
pobierania całkowitego uposażenia. 

Art. 108. 
Sędzia ma prawo przejść w stan flpoczynku · na 

własne żądanie : 
a) bez względu na wiek, jeżeli z powodu ułom

ności cielesnej · albo z powodu upadku sił 
fizycznych lub umysłowych stał się trwale 
mezdolny do słuiby ; 

b) bez wz.ględu na zdolność do służby, gdy prze
kroczył sześćdziesiąt lat życia ; 

c) gdy uzyskał prawo do pAJnego uposażenia 
emerytalnego i ukończył pięćdziesiąt, pięć 
lat życia. 

Art. 10\J. 
Sędzia pn.echodzi w stan spoczynku z urzędu : 
a) gdy ukończył siedemdziesiąt lat życia. ; 
b) wskutek wyroJm sądu dyscyplinarnego. 

Art. 110. 
Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku 

z urzędu: 
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Il.) gdy z powodu chot"oby lub zwolnienia od zajęć 
dla poratowania zdrowia nie pełnił ~lłuiby 
dłuiej njż rok; za przerwę uważane będą. tylko 
te okresy czynnej służby, które wynoszą oonaj
mniej połowę czasu, spędionego poprzednio 
poza służbą z powyższych powodów ; 

b) gdy z powodu ułomności cielesnej albo z 
powodu upadku sił fizycznych lub umysłowych 
stal się trwale niezdolny do służby ; 

c) gdy sędzia, zwolniony od zajęć w myśl art. 107, 
nie otrzymę. w ciągu r<;>ku nowego stanowiska. 

Art. ll l. 

§ l . Władzą mtczelną w stosunku do sędziów, 
w rozumieniu art. 26 i nast. ustawy z dnia 11 grud
nia 192:3 r. o za.opatrzeniu emerytalnym funkcjo
nariuszów państwowych i zawodowych wojskowych t (Dz. U.R.P. z 1924 r. Nr . 6, poz. 46), jest Minister 
Sprawiedliwości. 

§ 2. Przeniesienie w stan spoczynku w przypad
kach, wskaza.nych w art. l 08 pod a) i w art. 11 O pod 
a.) i b) niniejszego prawa, moie nastąpić tylko na 
podstawie orzec-L.enia kolegium administracyjnego 
są.du wyższego. Tryb postępowania określi rozpo
rządzenie :Ministra Sprawiedliwości. 

Rozdział IV. 

Zrzeczenie się stanowiska. 

Art. 112. 

§ 1. · Sędzia może zrzec się zajmowanego stano
wiska bez podania powodów, jednak opuścić stano
wisko może dopiero po otrzymaniu urzędowego 
1.awiadomienia o zwolnieniu go przez Ministra 
Sprawiedliwości. 

§ 2. Odmowa zwolnienia moie tylko wówc.zas 
nastąpić, jeżeli sędzia pozostaje pod sądem dyscy
plinarnym lub karnym, albo jeżeli nie dopełnił 
zaległych zobowiązań służbowych. 

Art. 113. 
Zrzeczenie się stanowiska. sędziego obejmuje też 

zrzeczenie się wszelkich praw. wynikających ze 
stosunku służbowego. 

Rozdział V. 

Prawa, 

Art. ll3l. 

Sędziowie pobierają uposażenie odpowiadające 
stanowisku, na które zostali mianowani . Wysokość 
tego uposażenia oraz jego wzrost w ząleiności od 
ilości lat służby określi ustawa o uposażeniu sędziów. 

Art. lU. 
§ 1. Sędzia grodzki, który nie przesłużył dziesię

ciu lat, ma prawo do pięciotygodniowego, inni zaś 
sędziowie do sześciotygodniowego wypoczynku w 
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każdym roku kalendarzowym, w zasadzie w okresie 
ferii sądowych, a. ponadto ze szczególnie ważnych 
powodów może uzyskiwać zwolnienie od zajęć na 
terminy określone. 

§ 2. Terminy wypoczynku oznacza : 
sędziom - kolegium administracyjne właści
wego S4du, naczelnikom sądów grodzkich -
prezes S4du okręgowego, prezesom sądów okrę
gowych - prezes sądu apelacyjnego; prezesom 
sądów apelacyjnych i Pierwszemu Prezesowi 
Sądu Najwyższego - M_inister Sprawiedliwości. 

§ 3. Zwolnienia od zajęć udziela sędziom prezes 
sądu właściwego, prezesom sądów okręgowych -
prezes sądu apelacyjnego, prezesom sądów apelacyj
nych i Pierwszemu Prezesowi Sądu N ajwyiszego -
Mi~ter Spraw{ędliwości. Ze zwolenienia od za.jęć 
na cz~s do siecłui.iu dni może ko~yst~ć kierQwnik. 
sądu lub wydziału zamiejscowego w wypadkach 
nagłych, zawiadamiając o tym jednocześnie władzę 
właściwą do udzi.elenia zwolnienia. Z zachowaniem 
tychże warunków, naczelnik S4du gr<;>dzkiego, moie 
udzislEtć zwolQięnia od zajęć sędziom grodzkim. 

§ 4. Zwolnienie od zajęć na. cza.a dłuisiy niż sześć 
tygodni w danym roku kaleo.da.rzowym wymaga zgo
dy Ministra Sprawiedliwości. 

Art. l l5. 
Jeżeli tego wymaga.ją nadzwyczajne i niecierpiące 

zwłoki w-iględy służbowe, władza, która udzieliła 
zwolnienia od za.jęć lub oznaczyła. termin wypoczyn
ku , moie je w każdej chwili odwołać, z wyjątkiem 
wypadku choroby stwierdzonej urzędowym świa
dectwem lekarskim. Z tych samych po,vodów 
Minister Sprawiedliwości moie zawiesić wypoczynki. 
Sędziemu na.leiy zwrócić koszty podróży spowodo
wane odwołaniem , a skoro okoliczności na to poz
wolą. - umożliwić mu dalsze korzystanie z 
wypoczynku lub z udzielonego zwolnienia. od za.jęć. 

Art. ll6. 

Uposażenie sędziego ulega. za.powiedzeniu i za.jęciu 
najwyżej do · wysokości jednej piątej części sumy 
przypadającej do wypłaty, o ile zaś chodzi o rosz
C7..en.ia za alimenty - także do wysokości drugiej 
piątej części. 

Art. 117. 

§ I. Przy zbiegu za.powiedzeń i za.jęć za alimenty 
i za inne należności lub długi, jedną piątą część 
uposażenia należy stosunkowo podzielić między 
alimenty i inne należności lub długi. drugą. jedną 
piątą: część na.leży przekazać wyłącznie na zaspoko
jenie alimentów, o ile pierwsza jedna piątą część 
przy zbiegu innych wierzycieli na pokrycie ali
mentów nie wystarcza. 

§ 2. Należne sędziemu diety, zwrot kosztów oraz 
wszelkie inne wypłaty służbo,ve, prócz uposażenia, 
84 wyłączone z pod zapowiedzenia i za.jęcia. 

§ 3. Umowy, których przedmiot stanowi odstą
pienie lub za.ata,v uposażenia sędziowskiego, są 
nieważne. 
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Art. 118. 
Sędziowie korzysta.ją z praw służących urzędnikom 

państwowym, o ile niniejsze prawo inaczej nie 
stanowi. 

Rozdział Vl . 

Obowiązki. 

Art. 119. 
Sędzin obowiązany jest stu.żyć wiernie Rzeczypos

politej Polskiej, obowiązki swego zawodu wypełniać 
zgodnie z ustawami i gorliwie, poś,vięca.jąc im całą 
swą wiedzę i doświadczenie. 

Art. 120. 
§ l. Sędzia obowiązany jest, zachować w tajem

nicy okoliczności sprawy, o których poza jawną 
rozprawą sądową. powziął wiadomość ze wzgl~du 
na swoje stanowisko sędziowskie. 

§ 2. Obowiązek zachowania. tajemnicy usta.je, 
gdy sędzia skład.a zeznanie jako świadek przed sądem, 
chyba, ie ujawnienie tajemnicy zagraża dobru 
Państwa albo tll>kierou wai;nemu interesowi prywat
nemu, który nie jest sprzeczny z celami wymiaru 
sprawiedliwości. 

§ 3. Od obowiązku zachowania tajemnicy m<>'ie 
zwolnić sędziego tylko Minister Sprawiedliwości , 

§ ~. Obowiązek za.chowania. tajemnicy trwa także 
po opuszczeniu służby. 

Art. 121. 

Sędzia. powinien w służbie i poza. służbą strz.ec 
powagi sądu i unikać wszystkiego, co mogłoby 
przynieść ujmę godności sędziego. Nie powinien 
brać udziału w ta.kich wystąpieniach o charakterze 
politycznym, które mogłyby osłabiać zaufanie do· 
bez.stronności sędziego ; z.ast,rzeżenie to nie dotyczy 
sędziów w stan.ie spoczynku, albo będą,cych człon -
ka.mi Sejmu lub Senatu Rzeczypospolitej . 

Art. 122. 
Je-żeli sędzia nie może pełnić swych obowiązków 

z powodu choroby lub innej uzasadnionej przyczyny, 
powinien o tym niezwłocznie zawiadomić kierownika 
~u, a na jego żądanie złożyć odpowiednie dowody 
lub wyjaśnienia. 

Art. 12:l. 
§ l. Sędzia powinien mieszkać w siedzibie sądu. 
§ 2. Na wyjątek od powyższej zasady moie 

wyrazić zgodę Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 
jeżeli chodzi o sędziów tego Sądu, co do innych zaś 
sędziów - prezes właściwego sądu apelacyjnego. 

Art. 124. 
Sędziemu nie wolno obok piastowanego stanowiska 

sędziowskiego zajmować żadnego urzędu państwo
wego, z wyjątkiem stanowisk profesora., docenta i 
lektora w szkoła.eh akademickich, o ile zajmowanie 
takiego stanowiska n.ie przeszkadza w pełnieniu 
obowiązków sędziowskich. 
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Art. 125. 
§ I. Sędziemu nie wolno oddawać się zajęciom 

ubocznym, któreby przeszkadzały w pełnieniu jego 
obowiązków sędziowskich albo mogły uchybiać jego 
godności lub zachwiać zaufanie do jego bezstron
ności. 

§ 2. Sędziemu nie wolno brać osobistego udziału w 
prowadzeniu przedsiębiorstwa finansowego, prze
mysłowego lub handlowego, ani należeć do rady 
nadzorczej takiego prz.edsiębiorstwa, choćby stano
wiło w całości lub w części jego własny majątek. 

§ 3. Kolegium administracyjne właściwego sądu 
moie sędziemu zezwolić na branie udziału w prowa
dzenir. spółdzielni, prz.eznaczonej dla sędziów, pro
kura.torów lub urzędników sądowych. 

Art. 126. 
§ I. O umiar?,e oddania się za.jęciu ubocznemu 

1,ędzia powinien niezwłoe2nie :ia.wiadomić prezesa 
właściwego sądu. Jeżeli prezes uważa,· że dane 
zajęcie uboczne podpada. pod zakaz art. 124 lub 125, 
sprawę rozstrzyga kolegium administracyjne. 

§ 2. Prezes sądu apelacyjnego lub okręgowego 
powinien zawiadomić o swym zamiarze oddania się 
zajęciu ubocznemu Ministra Sprawiedliwości, który 
moie odmówić swej zgody na to zajęcie. 

Art. 127. 
§ l. Sędzia powinien wnosić w drodze służbowej 

wszelkie żądania, przedstawienia i zażalenia w 
sprawar.h osobistych, związanych z jego stano
wiskiem. 

§ 2. W żadnym razie sędzia nie p<>winien w takich 
sprawach zwracać się do instytucyj i osób postron
nych, a.ni też podawać tych spraw do wiadomości 
publicznej . 

Art. 128. 
§ l. Sędziowie przy rozprawach używają togi i 

biretu, ja.ko stroju urzędowego. 
§ 2. Szczegółytegostroju, t udzieistrójlubodznaki 

sędziów przy czynnościach urzędowych p<>za roz
prawą. określi rozporządzenie Ministra Spra.wiedli · 
wości. 

Rozdział VII. 

Odpowledzlal noś~ dyscyplinarna. 

Art. 129. 
§ l. Za. prt.ewinicni0, służbowe i uchybienia. god

ności urzędu sędziowie ulegają karze dyscyplinarnej. 
§ 2. Sędzia odpowiada. ta.kie za swoje postępowa· 

nie przed objęciem stanowiska sędziowskiego, jeżeli 
przez nie uchybił obowiązkom piastowanego wów
czas urzędu państwowego lub okazał się niegodnym 
stanowiska sędziowskiego. 

Art. _130. 
Kary dyscyplinarne są. na.stępujące : 
a) upomnienie ; 
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b) nagana; 
c) przeniesienie na inne miejsce służbowe na koszt 

skazanego; 
d) usunięcie ze stanowiska prezesa. wiceprezesa. 

lub naczelnika są.du ; 
e) przeniesienie w stan spoczynku ; 
fi wyda.lenie ze służby sędziowskiej. 

Art. 131. 

Kara na.gany może być połą.czona ze wstrzyma
niem przesunięcia do wyższego uposażenia. lub nie
możnością. przejścia na wyższe stanowisko przez 
czas od roku do trzech lat. 

Art. 132. 
Usunięcie ze stanowiska prezesa, wicepre1.esa lub 

naczelnika. są.du pociąga. za. sob~ przeniesienie skaza
nego na koszt własny na stanowisko sędziego rów
norzędnego, z utratą dodatków połą.-cwnych z jego 
dotychczasowym stanowiskiem. 

Art. 1321 • 

W wypadku dyscyplinarnego przeniesienia._ na in~e 
miejsce służbowe pnepisy art. 91 - 96 me ma.Ją 
zastosowania. 

Art,. 133. 
Z karą przeniesienia w stan spoczynku sąd połączy 

zmniejszenie uposażenia emerytalnego najwyżej o 
pięćdziesiąt procent. W przypadka.eh zasługują
cych na szczególne uwzględnienie sąd może za.stoso
wać karę przeniesienia w stan spoczynku bez zmniej
szenia uposażenia., 

Art. 134. 
§ l. Skazanie na wyda.lenie :pociąga za sobą utratę 

tytułu sędziowskiego i wszelkich praw ze stosunku 
służbowego wynikająoyoh. 

§ 2. Są.cl. może jednak w drodze wyjątku przed
stawić Ministrowi Sprawiedliwości wniosek o przyz
na.nie rodzinie skazanego zasiłku na za.sadach wska
za.n vch w art. 23 punkt 2 ustawy z dnia 11 grudnia 
1923 r. o za.opatrzeniu emerytalnym funkcjonariu
szów państwowych i zawodowych wojskowych 
(Dz. U.RP. z 1924 r. Nr. 6, poz. 46). 

Art. 185. 
§ l. Sędziego1 będącego w stanie spoczynku, 

moina pociągnąć do odpowiedzialności dysoyplinar~ 
nej za przewinienia dyscyplinarne, popełnione zarówno 
w ozasie służby czynnej, jak i w stanie spoczynku. 

§ 2. W tym przypadku mogą, być orzeczone kary 
następujące : 

a) upomnienie; 
b) nagana. ; 
c) zmniejszenie uposażenia emeryLalnego naj

wyższej o dwadzieścia pięć procent; 
d) pozbawienia prawa używania tytułu sędziow

skiego z poz.bawieniem lub ze zmniejszeniem 
uposażenia. emerytalnego najmniej o dwadzie
ścia pięć procent ; w razie poz.bawienia. uposaże
nia ma za.stosowanie przepis art. 134 § 2. 
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Art. 136. 
§ I. J eieli od chwili pnewinienia do chwili wszczę

cia postępowania dyscyplina.mego upłynęło pięć 
lat, postępowanie dyscyplinarne nie moie być 
wszczęte, a w razie wszczęcia. należy je umorzyć. 

§ 2. Jeżeli jednak czyn uwiera. znamiona. prze
stępstwa karnego, przedawnienie dyscyplinarne nie 
może na.sf4pić wcz.eśniej, niż pneda.wnienie karne. 

Art. 137. 
§ 1. Do orzekania w sprawa.eh dyi::0yplinarnych 

powołane są sądy następujące : 
a) sąd dyscyplinarny okręgu apelacyjnego, orze

kający w pierwszej instancji w składzie trzech 
sędziów apelacyjnych w sprawach przeciw 
sędziom, zajmującym stanowiska w sądach 
okręgowych i grodzkich danego okręgu 
apelacyjnego ; 

b) sąd dyscyplinarny wyższy, orz.eka.ją.cy w pierw
szej instancji w składzie trzech sędziów Sądu 
Najwyższego w sprawach przeciw sędziom, 
zajmującym stanowiska w sądach apelacyj
nych i w Sądzie Najwyższym, tudzież w drugiej 
instancji w sprawach rozpoznanych przez sąd 
dyscyplinarny okręgu apelacyjnego ; 

c) Najwyższy Sąd Dyscyplinarny, orzekający w 
drugiej instancji w składzie pięciu sędziów 
Sądu Najwyższego w sprawach rozpoznanych 
w pierwszej instancji przez sąd dyscyplinarny 
wyższy. 

§ 2. Właściwość są.du określa stanowisko sędziego , 
zajmowane w chwili wszczęcia postępowania. dyscy
plinarnego, choćby obwiniony po wdrożeniu postę
powania dyscyplinarnego obj ął stanowisko uzasad
niające właściwość innego sądu. Właściwość są.du 
dla sędziego w stanie spoczynku określa. stanowisko 
sędziego zajmowane w chwili przejścia w stan 
spoczynku . . 

§ 3. Spory o właściwość rozstrzyga Najwyis"Ly 
Sąd Dyscyplinarny na posiedzeniu niejawnym . 

Art. 138. 

§ l. mewodniczącym są.du dyscyplinarnego okrę
gu apelacyjnego jest prezes sądu apelacyjnego. 

§ 2. Członków sądu dyscyplinarnego w liczbie 
dziewięciu sędziów, w tym t rzech zastępców prze
wodnicz~cego, wybiera z.gromadzenie ogólne sądu 
apelacyj n ego. 

Art. 139. 

§ 1. Przewodniczącym sądu dyscyplinarnego wyż
szego jest prezes Sądu Najwyższego. 

§ 2. Członków są.du dyscyplinarnego wyższego w 
liczbie dziewięciu, w tym trzech zastępców przewod
niczącego, wybiera zgromadzenie ogólne Sądu Naj 
wyższego. 

Art. 140. 

§ 1. Przewodniczącym Najwyższego Sądu Dyscy
plinarnego jest Pierwszy 'Prezes Sądu Najwyższego. 

§ 2. Członków Najwyiszego Sądu Dyscyplinar
nego w liczbie dziesięciu, w tym zastępcę przewod-
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nic74cego , wybiera. zgromadzenie ogólne Sądu Naj
wyższego. 

Art. 141. 

§ 1. Członków sądów dyscyplinarnych wybiera 
zgromadzenie ogólne przed końcem każdego roku 
na rok następny. 

W raz.ie potrzeby uzupełnienie składu może 
nastąpić w ciągu roku. 

§ 2. Skład sądzący dla poszczególnej sprawy 
wyznacza przewodniczą.cy są.du dyscyplinarnego. 

Art. 142. 

Orzeczenia są.du zapadają większością głosów. 
Przewodniczący głosuje ostatni. 

Art. 143. 

§ I. Przed powzięciem jakiegokolwiek orzeczenia 
sąd wysłucha wniosków prokuratora dyscyplinar-
nego. . 

§ 2. Prokuratorem dyscyplinarnym w sądzie. dy
scyplinarnym okręgu apelacyjnego jest prokurator 
apelacyjny, w wyższym sądzie dyscyplinarnym 
- prokurator Są.du Najwyższego wyznaczony prz.ez 
Pierwszego Prokuratora, w Najwyższym Sądzie 
Dyscyplinarnym - Pierwszy Prokurator Sądu 
Najwyższego. 

§ 3. Prokuratora dyscyplinarnego moie zastąpić 
inny prokurator, wyznaczony prze'l. niego dla okre
ślonej sprawy. 

Art. 144. 
Posiedzenia sądu odbywaj~ się w obecności prot<?

kólanta, którym w sądzie dyscyplinarnym okręgu 
apelacyjnego powinien być wyznaczony przez 
prezesa sądu apelacyjnego sędzia lub aplikant, 
w sądzie zaś dyscyplinarnym wyższym i w 
Najwyższym Sądzie Dyscyplinarnym - członek Biu
ra orzecznictwa wyzna.ozony prz.ez Pierwszego Pre
zesa Sądu Najwyższego. 

Art. 145. 

Obwiniony moze przybrać obrońcę z pośród 
sędziów lub prokuratorów bądi adwokatów. 

Art. 146. 

§ I. Postępowanie dyscyplinarne jest tajne. 
§ 2. Podczas rozprawy, prócz 01,ób biorących 

udział w sprawie, mogą. być obecni dwaj mężowie 
zaufania, wybrani przez obwinionego lub obwinio
nynh spośród sędziów lub prokuratorów. 

§ 3. Orzeczenia dyscyplinarne można podawać 
do wiadomości publicznej jedynie po ich uprawo
mocnieniu się , na podstawie uchwały są.du dyscypli
narnego, za zezwoleniem Ministra Sprawiedliwości. 

Art. 14.7. 

§ l . Wniosek o wszczęcie postępowania dyscypli
narnego władza nadzorcza przedstawia. sądowi dy
scyplinarnemu, po wstępnym wyjaśnieniu okolicz
ności koniecznych do ustalenia znamion przewinie-
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nia, przyczym obwinionemu należy dać możność 
złoienia wyjaśnień. 

§ 2. Właściwy sąd dyscyplinarny na posiedzeniu 
niejawnym rozpoznaje wniosek i w razie uwzględnie
nia. go wydaje uchwalę, którą. wszczyna postępowanie 
dyscyplinarne. W uchwale należy dokładnie ozna
czyć zarzuty, mają.ce być przedmiotem postępowa
nia.. 

§ :3. Są.cl może, przed powzięciem uchwały o 
wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, zarzą:dzić 
wyświe.tlęme stanu sprawy za pośrednictwe.i;n wyzna
czonego sędziego albo właściwego kierownika są.du. 

§ 4. Przeciw uc4wale, oddala.jąąej wniosek Q 

wszczęcie postępowania, prokuratorowi dyscypli
narnemu służy w cią.gu siedmiu dni od dnia doręczenia 
skarga do sądu dyscyplinarnego drugiej instancji, 
który rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym. 

Art. 148. 

Ws-iczyn&j~ postępowa.n~e dyscyplina.me, sąd 
może za.nądzić odra.zu rozprawę lub polecić pr2e
prowadz.enie śledztwa. 

Ar t. 149. 

Będzia wyzna.czony do pneprowadzenia śledztwa 
ba.da okoliczności spr~wy i zbiera dowody ; świad
ków i znawców w razie potrzeby przesłuchuje pod 
przysięgą. 

Art. 150. 
· Sędzia wyznaczony d.o przeprowadzenia śledztwa. 

moi1;; rozciągnąć badanie na zarzuty niewyszcze
gólnione w uchwale, wszczynającej postępowanie 

dyscyplinarne. 

Art. 151. 
Na żądanie sędziego, wymam.onego do przeprowa

dzenia śledztwa, sądy oraz inne władze państwowe i 
samonądowe obowiązane są, udzielać pomocy. 

Art. 152. 

§ l. Po ukończeniu śledztwa, sędzia wyznaczony 
pr-besyła akta prokura.torowi dyscyplinarnemu w celu 
przedstawienia; wniosku. Przed odesłaniem sędzia 
powinien dać obwinionemu lub jego obrońcy moiność 
pnejnenia akt i poczynienia wyciągów. 

§ 2. Prokurator i obwiniony mogą. składać wnioski 
o uzupełnienie śledztwa. 

Art. I53. 

Sąd dyscyplinarny po otttyma.niu wniosku pro· 
kuratora, na posiedzeniu niejawnem : 

a) za.rz.ądza, w miarę potrzeby, uzupełnienie śledz
twa; 

b) zarządz:1' wyznaczenie roi-prawy i rozstnyga o 
potrzebie wezwania. świadków i znawców; · 

c) wymierza. karę upomnienia bez za.rGądzenia. 
rozprawy; 

d ) umarza postępowanie dyscyplina,rne. 
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Art. 154. 

§ l. W uchwale zaCT,ą:dza.jąeej wyznaczenie rm
prawy sąd oznacza do\dadn~e zarz.uty, mające 
stanowić fej przed.miot. 

§ 2. Od.pis uchwały doręcza s ię prokuratorowi i 
obwinioneip.u. 

Art. 155. 

§ 1. W razie skazania bez rozprawy na karę 
upomnienia, odpis uchwały z uzasadnieniem doręcza 
się prokuratorowi i obwinionemu, którzy mogą. w 
ciągu siedmiu dni od daty doręczenia za.ią.dać 
przeprowadzenia rozprawy. 

§ 2. W razie takiego żą.da..nia. uchwałę poprzedni\ 
uważa się za niebyłą. 

Art. 156. 
§ l, Odpis ucbwa.ły, umarzającej postępowa.nie 

dyscyplinarne, wraz z uzasadnieniem doręcza. się 
prokura.torowi , któremu służy skarga w cią.gu sied
miu dni od da.ty doręczenia.. Skargę rozstnyga sąd 
d!5_cy~linarny drugiej instancji na. posiedzeniu 
meJawnym. 

§ 2 . Po uprawomocnieniu się uchwały doręcza 
się jej odpis obwinionemu. 

Art. I5i. 

§ 1. Przewodniczący wyznacza dzień rozprawy 
zawiadamia. o nim prokuratora., obwinionego i 
obrońcę, oraz wzywa powołanych do rozprawy 
świadków i znawców. 

§ 2. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwi
nicmego lub jego obrońcy nie wskbymuje rozpozna
nia. sprawy. 

Art. 158. 

Wnioski prokura.tora i obwinionego w przedmiocie 
dowodów, przedstawione przed rozprawą, sąd roz
pozna.je na posiedzeniu niejawnym. 

Art. 159. 

§ l. Rozprawę rozpoczyna odczytanie uchwały 
zarządzająeej jej wyznaczenie, poczym następuje 
przesłuchanie obwinionego. Akta dochodzeń i śle
dztwa można odczytać, według uznania sądu, w 
całości lub w części. Sąd zarządzi bezpośrednie 
przeprowadzenie dowodów, jakich dostarczyły do
chodzenia i śledztwo lub które dopuszczono później, 
jeżeli to uzna za potrzebne. 

§ 2. Rozprawę kończą przemówienia prokuratora 
i obrońcy, poczym obwinionemu służy głos ostatni. 

Art. 160. 

Jeieli w toku rozprawy ujawni się nowe przewi
nienie, sąd może wydać co do niego wyrok tylko za 
zgodą prokura.tora i obwinionego lub jego obrońcy. 
W braku zgody należy wszcząć osobne postępowanie. 

Art. 161. 
W naradzi e i glosowaniu uczestniczą wyłącznie 

sędziowie orzekający. 
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Art. 162. 

§ 1. Koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi 
w razie wyroku ska.zują.cego obwfoiony, w innych 
przypadka.eh -Ska:rb Państwa. 

§ 2. Sąd ma prawo, uwzględniając sposób obrony 
obwinionego i jego stosunki majątkowe, zwolnić 
go od zwrotu całości lub części kosztów. 

Art. 163. 

§ l. Sąd opiera wyrok na. dowodach, ujawnionych 
w toku rozprawy. 

§ 2. Sentencję wyroku, sporządzoną bezpośrednio 
po glosowaniu , podpisują. wszyscy sędziowie, po czym 
pnewodniczą.cy ją. ogłasza.. 

§ 3. Wyrok z uzasadnieniem naleiy sponą.dzić w 
ciągu siedro.iu dni i niezwłocznie doręczyć prokura.-
torowi i obwinionemu. · · 

Art. 164. 

Z przebiegu rozprawy sporz.ądza się protokół, 
który zawiera wymienienie składu są.du i osób 
obecnych na rozprawie oraz przedstawienję przebiegu 
rozprawy z podaniem tr~ci zeznań świadków i 
opinii znawców. Protokół podpisują. przewodni
czący i protokólant. 

Art. 165. 

§ 1. Od wyroku sądu dyscyplinarnego pierwszej 
instancji służy stronom odwołanie. 

§ 2. Odwoła.nie składa się w sądzie, który rozpoz
na,wa.ł sprawę w pierwszej instancji, w ciągu siedmiu 
dni od daty doręczenia wyroku. · 

Art. 166. 

§ l . Sąd od,volawczy na posiedzeniu niejawnym : 
a.) odrzuca odwołanie, jako niedopuszczalne, spóź· 

nione lub niepodpisane prz.ez osobę uprawnioną, 
albo 

b) zarządza wyznaczenie rozprawy odwoławczej. 
§ 2. Do postępowania. odwoławczego mają odpo

wiednie zastosowanie przepisy o postępowaniu w 
pierwszej instancji. Sąd odwoławczy może zleci6 
uzupełnienie materia.lu dowodowego przez sędziego, 
którego wyznaczy sąd dyscyplinarny pierwszej 
instancji. 

Art. 167. 
§ I. W razie śmierci obwinionego przed uprawo

mocnieniem się wyroku, sąd umarza postępowanie. 
§ 2. Jeżeli obwiniony w toku postępowania wystę

puje ze służby sędziowskiej, postępowanie dyscypli
narne toczy się da.lej, przy czym w razie gdy obwi
niony pnechodzi do innej służby państwowej, 
adwokatury, notańatu lub służby samorządowej, 
sąd przesyła wyrok jego zwierzchności. 

Art. 168. 

§ I. Po uprawomocnieniu się wyroku, przewodni
czący sądu pierwszej instancji przesyła odpis wyroku 
z uzasadnieniem Ministrowi Sprawiedliwości, nadto
właściwemu prezesowi sądu apelacyjnego, a o ile 
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chodzi o sędziów Sądu Najwyższego -Pierwszemu 
Prezesowi. 

§ 2. Wykonanie wyroku naleiy do Ministra Spra
wiedliwości, a co do kar wymienionych w art. 130 
pod lit. a) oraz b) i w art. 135 § 2 pod lit. a) oraz b) 
- do prezesa. sądu apelacyjnego lub Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego. 

Art. 169. 

Wznowienie postępowania. dyscyplinarnego na 
niekorzyść obwinionego może nastąpić na. wniosek 
właściwej wła<lzy nadzorczej, jeżeli umorzenie spra.
wy a lbo wyda.nie wyroku nastąpiło wskutek prze
stępstwa karnego, albo jeżeli w ciągu pięciu lat od 
umorzenia lub wyroku wyjdą. na jaw nowe okolicz
ności lub dowody, które mogą uzasadnić ska.za.nie lub 
wyutierzenie kary surowszej. 

Art. 170. 

§ l. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego 
na. korzyść skazanego może nastąpić nawst po j@go 
śmierci, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności lub 
dowody, które mogą uzasadnić uniewinnienie lub 
wymierzenie kary łagodniejszej. 

§ 2. W razie śmierci skazanego, wnioski o wzno~ 
wienie przedstawiać mogą : żona skazanego, Jego 
krewni w linii prostej oraz prokurator. 

Art. 171. 

§ 1. Wniosek o wznowienie postępowanja dyscy-
• p[jnarnego składa się do sądu, który rozpozna.wał 

sprawę w pierwszej instancji, najpóźniej w cią.gu 
trzech miesięcy od chwili powzięcia. przez uprawnio
nego do wniosku wiadomości o okoliC?.nościa.ch 
wymienionych w a.rt. 169 lub 170. 

§ 2. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu nie
jawnym, po zaiądaniu pisemnego oświadczenia 
strony przeciwnej i przeprowadzeniu w -razie potrze
by śledztwa. 

§ 3. Uchwały w przedmiocie wznowienia. ulega.ją. 
zaskarżeniu w ciągu siedmiu dui od doręczenia. Są.d 
dyscyplinarny drugiej instancji rozstrzyga skargę 
na posiedzeniu niejawnym. 

§ 4. Wznawiają;c postępowanie, sąd może zarzą
dzić wstrzymanie wykonania. wyroku. 

Art. 172. 

Jeżeli dopuszczono wznowienie na korzyść skaza
nego, w nowym wyroku nie można wymierzyć kary 
surowszej. 

Art. 173. 

Je-żeli nowy wyrok jest korzystniejszy dla obwinio
nego, Skarb Państwa zwraca to, co obwiniony lub 
uprawnieni do zaopatrzenia członkowie jego rodziny 
stracili z uposażenia lub zaopatrzenia wskutek 
poprzedniego skazania, a. stosownie do uznania sądu, 
również koszta poprzedniego postępowania dyscypli
narnego. 
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Art. 174. 
Jeżeli przewinienie zawiera cechy przestęp~twa 

karnego, sąd wydaje uchwalę w myśl art. 81, co nie 
wstrzymuje toku postępowania dyscyplinarnego. 

Art. 175. 

§ 1. Po prawomocnym zakończeniu postępowania. 
karnego przeciw sędziemu, s~ karny pr-zesyła akta. 
właściwemu sądowi dyscyplinarnemu pierwszej in
stancji . Jeieli postępowanie <.lyscypliname nie było 
wszczęte, są,<l dyscyplinarny poweimie uchwalę, czy 
należy je wsze29tĆ, cho6by sąd karny wydał wyrok 
uniewinniają.cy; przepis art. 147 § 4 ma t u zastoso
wanie. 

§ 2. Jeżoli p~eciw sędziemu zapadł prawomocny 
wyrok karny, pocitłga.jący za, sobą w m)'8l ustawy 
utratę stanowiska., s~ dyscyplinarny zawiadamia o 
tym Ministra. Sprawiedliwości , który zarządza 
wydalenie skazanego ze :.łuiby, chociaiby już 
wykona.no wyrok dyscyplinarny skazujący na karę 
la.godniejszą niż wydalenie, a jeieli w wykonaniu 
wyroku dyscyplinarnego przeniesiono już skazanego 
w stan spoczynku, Minister Sprawiedliwości zarządza 
pozbawienie go prawa używania tytułu sędziow
skiego z pozbawieniem uposażenia emerytalnego. 

§ 3. Przepisy art . 134 ma.ją i w tym wypadku 
zastosowanie. Wniosek na zasadzie art. 134 § 2 
moie pnedstawić sąd dyscyplinarny! który za.wia.
<lamia. Ministra. Sprawiedliwmfoi o wyroku karnym. 

Art. 171.S. 
§ l. Odpis prawomocnego wyroku skazującego na. 

karę dyscyplinarną dołącza się do a.kt osobowych i 
zamieszcza o nim wzmiankę w wykazie służbowym. 

§ 2. Po upływie pięciu lat od <laty uprawomocnie
nia się wyroku dyscyplinarnego, orzekającego kary 
przewidziane w art. 130 pod a) - d), Minister 
Sprawiedliwości na wniosek skazanego zarządza 
sporządzenie nowego wykazu służbowego z opuszcze
niem wzmianki o wyroku dyscyplinarnym, jeżeli 
w ciągu tego okresu nie było innego wyroku skazują
cego. 

Art. 177. 

§ l. Jeieli miejsce pobytu obwinionego jest nie
znane i nie da się bez szczególnych trudności ustalić, 
wszelkie pisma doręcza się jego obrońcy, którego w 
razie potrzeby wyznaczyć na.leiy z urzędu. 

§ 2. W razie wyroku skazującego, zapadłego w 
warunkach § 1, obwiniony moie w cią.gu miesiąca od 
da.ty, kiedy się o nim dowiedział, zażądać wznowienia 
postępowania., choćby nie za.chodziły warunki wymie
nione w art. 170. 

§ ?· Przepis art. 170 § 2 ma odpowiednie za.stoso
wa.rue. 

Art. 178. 
Podanie wysłane pocztą lub telegraficznie uwaia. 

się za wniesione w dniu oddania w polskim urzędzie 
pocztowym lub telegraficznym. 
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Art. 179. 
§ 1. Sąd dyscyplinarny drugiej instancji na. posie

dzeniu niejawnym może na prośbę obwinionego 
przywróci6 termin chybiony. 

§ 2. Wniosek o przywrócenie ter.ro.inu składa się 
wraz z odwołaniem lub skarg(\ do sądu pierwszej 
instancji w ciągu siedmiu dni po ustaniu przeszkody . 

Art. 180. 
Pisma dotyczące postępowania. dyscyplinarnego 

są wolne od wszelkich opłat. 

Art. 181. 
O ile przepisy rozdziału niniejszego nie zawierają, 

odmiennych postanowień, ma.ją odpawiednie zast.o
i,;owanie przepisy ustawy postępowania ka.rnego. 

Rozdział Ylll. 

Zawieszenie w czynnościach służbowych. 

Art. 182. 
Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji na. posiedze

niu niejawnym może zawiesić w czynnościach 
służbowych sędziego : 

a) przeciw któremu· wszczęto postępowa.nie karne 
lub dyscyplinarne ; 

b) przeciw któremu wszczęto postępowanie są
dowe o ubezwłasnowolnienie·; 

c) któremu ogłoszono upadłość. 

Art. 183. 
§ l. Jeżeli sędziego a.resztowano z powodu schwy

tania na gorącym uczynku, albo jeżeli ze względu na. 
rodzaj czynu sędziego powaga sądu lub istotne 
interesy służby wymagają natychmiastowego usu
nięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, 
władza nadzorcza moie zaI"'.1:ądzić natychmiastową 
przerwę w czynnościach służbowych sędziego a.i do 
postanowienia sądu dyscyplinarnego. 

§ 2. O zarządzeniu tym należy jednocześni~ zawia
domić sąd dyscyplinarny pierwszej instancji, który 
powinien niezwloc1..nie wydać u.chwalę w przedmiocie 
1.,awieszenia sędziego w czynnościach służbowych. 

Art. 184. 
§ I. Podczas zawieszenia sędzia nie może uzyskać 

wyższego uposażenia. 
§ 2. Na cza.s trwania zawieszenia z powodu postę

powania. karnego lub dyscyplinarnego, sąd dyscypli
narny może ograniczyć uposn,ienie sędziego, nie wię
cej jednak niż do połowy. 

Art. 185. 
Zawieszenie ustaje samo przez się z chwilą pra.wo

mocnego uko11czenia postępowania. dy.scyplinarnego, 
jeżeli sąd dyscyplinarny nie uchyli go wcześniej . 
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Art. 186. 

Uchwały w przedmiocie zawieszenia ulegają. za.
ska.rżeniu w ciągu siedmiu dni od doręczenia ; 
skarga. nie wstrzymuje wykonania.. Skargę roz
strzyga sąd dyscyplinarny drugiej instancji na posie
dzeniu_ niejawnym. 

Art. 187. 

§ I. W raz.ie umorzenia. postępowa.uia., wydania. 
wyroku uniewinniajlł(:ego, albo skazania na upom
nienie, sędziemu zwraca. się zatrzymaną część 
uposa.ienia., a zawieHzenie uważa się za. niebyłe. 

§ 2. W razie ska:t.a.nia na wydalenie ze służby 
sędziowskiej lu b na przeniesienie w stan spoczynku 
zatrzyma.na część uposażenia. przechodzi na rzecz 
Skarbu Państwa.. W innych przypadkach sąd 
si,anowi w wyroku, c7,y zatrzyma.na część uposażFmia 
ma być sędziemu zwrócona (§ 1 ), ozy też przechodzi 
na rzecz Skarbu Państwa. 

§ 3. W przypadku pr:t.eniesienia. w stan Hpoczynku 
okresu zawieszenia. nie wlicza się do czasu służby. 

Roz dzia ł IX. 
Przepis ogólny. 

Art. 188. • 
W przepisach działu niniejszego przez wyrażenie 

ogólne : " sędzia " rozumie się takie prezesów i 
innych sędziów zajmujących st anowi::;ka kierowni
ków ; prze:t. wyrażenia : " właściwy sąd " - ten są.cl, 
do którego sędzia należy a dla sędziów grodzkich -
sąd okręgowy. Przez "sąd wyższy" rozumie się, 
w stosunku do sędziów apelacyjnych lub Sądu 
Najwyższego - Sąd Na.jwyiszy, a. w innych przy
padka.eh - sąd apelacyjny. 

DZIAŁ III. 

Sędziowie pokoju . 

Art. 189. 

§ 1. Sędziego pokoju i jego zastępc~ wyl., i era.ją; 
miestla.ńcy danego okręgu ua pięć lat. 

§ 2. Jeżeli wybór nie dojdz..ie do 1:1kutku lub lici.ha 
głosów odda.uych pt".t.J wybor.t.e nic <lochodzi jednej 
t rzeciej części ogólnej liczby wybo1·ców, i;ę<lziego 
pokoju i jego zastępcę mianuje Minister Sprawiedli
wości. 

Art. 190. 
§ I. W ra:óe przedterminowego opróinienia stano

wiska. sędziego pokoju stanowisko to do końca 
kadencji obejmie jego zastępca.. W tym przypadku 
Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa sądu 
okręgowego mianuje nowego zastępcę. 

§ 2. W razie przedterminowego opróinienia. stano
wiska. zastępcy Minister Sprawiedliwości na wniosek 
prezesa. sądu okręgowego .mianuje nowego zastępcę. 
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Art. 191. 

Sędzią. pokoju moie być ten, k to posiada obywatel
stwo polskie, korzysta. w pełni z praw cywilnych i 
obywatelskich, mieszka. przynajmniej od roku w 
<lanym okręgu, jest nieskazitelnego charakteru, 
ukończył tF.t.ydzieści lat życia, włada. językiem 
poh;kim w słowie i piśmie, oraz otrzymał wykS1:ta.l
cenie przynajmniej w zakresie szkoły powszechnej. 

Art. 192. 

§ 1. Nie rooio być sędzi<t pokoju : 
a) poseł <lo Sejmu lub senator ; 
b) funkcjonariusz państwowy lnb gm.inny w służ-

bie c,-,ynnej ; 
c) wojskowy w słuibie czynnej ; 
d) duchowny lub zakonnik ; 
e) adwokat; 
f) notariusz. 
§ 2. Nic moie być sędzią pokoju osoba: 
a) ska.za.na. za występek lub zbrodnię albo tym

czasowo aresztowana na mocy postanowienia 
sądu; 

b) pneciw której wniesiono akt oskarienia o 
występek lub zbrodnię. 

Art. 193. 

Prawo wybierania posiada każdy: kto w dniu 
ogłoszenia wyborów mieszka. w danym okręgu i 
poi.;iada prawo wybierania do Sejmu. 

Art. 194. 
Wybory zat".t.ądza, pre-.t.es sądu okn;gowego i w tyro 

celu: 
a) mianuje przewodnic'tącego komisji wyborczej 

spośród sędziów sądu okręgowego lub grodz
kiego; 

b) wzywa r,~y gminne do wyboru członków 
komi$ji wyborczej : 

c) wzywa zarządy gn1in do sporządzenia spii.;u 
wyborców; 

d) ogłasza w gminach okręgu wy borczego dzień , 
godzinę i loka.I wyborów, miejsce i czas <lo 
przegl~ania listy wyborców i kandydatów 
i zgłaszania. za.rmtów, termio w ciągu którego 
wybo1·cy majł~ zgh"62ai cło komisji wyborczej 
kandydatów na. sędziego pokoju i jego 7~~pcę. 
Zgłoszenie _powinno podpii;a.ć przyuajroniC'j 
pięćdziesięciu wyborców ; do zgłoszenia. nale-iy 
doLl!Czyć pisemną zgodę kandydatów na objęcie 
i;tanowiska. 

Art. 1!)5. 

§ l. Jeżeli okręg wyborczy obejmuje tylko jedn~ 
gminQ, rada gminna wybiera. dwóch członków i 
dwóch ~a.-itępców do komisji wyborczej. Jeżeli okręg 
obejmuje więcej gmin, rada gminna każ.dej gminy 
wybiera do komisji wyborczej po jednym członku 
i po jednym zru;tępcy. 

§ Z. Jeieli okręg wyborczy obejmnje część gminy 
rada gminna wybie1·a po dwóch członków i dwóch 
zastępców komisji wyborczej dla każdego okręgu. 
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Art. 196. 
§ I . Zarządy gmin winny w ciągu m1es1ąca po 

otrzymaniu wezwania złożyć w biurze komisji wy
borczej listy wyborców, które komisja wylo:iy w 
swym biurze do przejrzenia. 

§ 2. Po upływie terminu do zgłaszania kandy· 
datów, komisja wyborcza wyłoży do przejrzenia 
listę zgłoszony-eh kandydatów. 

Art. 197. 
Każdy mieszkaniec okręgu wyborczego ma prawo 

w ciągu tygodnia od upływu czasu do przeglądania 
list zgłaszać w komisji wyborczej ustnie lub pisem
nie zarzuty przeciw umieszczeniu lub pominięciu 
kogokolwiek na liście wyborców lub kandydatów. 

Art. 198. 

§ 1. Komisja. wyborcza rozstrzyga zarzuty, ustala 
Hstę wyborców i kandydatów i odrzuca kandydatury 
osób, które nie czynią. zadość wymaganiom art. 191 
i 192 i 194 d) zdanie ostatnie. 

§ 2. Ustalon~ listę kandydatów komisja wyborcza 
po~a.je do publicznej wi.~omości w sposób przyjęty 
w danym okręgu. 

Art. 199. 

§ l. Glosowanie jest tajne i odbywa się przez 
oddanie wystawionej przez komisję wyborczą. karty 
głosowania., na. której są. umieszczone imiona. i naz
wiska. kandydatów. 

§ 2. Głos odda.je się przez podkreślenie nazwisk 
dwóch kandydatów. 

§ 3. Kandydat. który otrzymał największą. liczbę 
głosów, zostaje wybrany na sędziego, następny z 
kolei co do liczby otrzymanych głosów - na zastępcę 
sędziego. W racie równości głosów, rozstrzyga los. 

Art. 200. 
Po ukończeniu glosowania. komisja wyborcza 

niezwłocznie stwierdza waźność oddanych głosów, 
ustala wyuik głosowania, podaje go do publicznej 
wiadomości i ogłasza, że zarzuty można ustnie lub 
pisemnie wnosić do komisji wyborczej w ciągu 
tygodnia od dnia ogłoszenia. 

Art. 201. 
Uchwały komisji wyborczej zapadają większością 

głosów. W razie równości głosów, przeważa głos · 
przewodniczącego . 

Art,. 202. 
Komisja wyborcza sporządza ze swych czynności 

protokół i po upływie czasu do wnoszenia zanutów 
przesyła akta prezesowi: sądu okręgowego. 

Art. 203. 
Prezes sądu okręgowego powołuje wybranych do 

objęcia urzędu, a jeżeli wniesiono zarzuty lub jeżeli 
sam poweźmie wątpliwość co do ważności wyborów, 
przekaz.uje akta sądowi okręgowemu. 
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Art. 204. 
§ l. Sąd okręgowy w składzie trzech sędziów na 

posiedzeniu jawnym rozstrzyga o zarzutach po 
wysłuchaniu prokuratora oraz osób zainteresowa
nych, jeżeli się stawią. W razie stwierdzenia, że 
zaszło uchybienie, mogą:ce mieć istotny wpływ tta 
wynik wyborów, albo, że wybrano osobę nieodpowia
dającą, wymaganiom art. 191, 192 i 194 d) zdanie 
ostatnie, sąd unieważnia wybory. 

§ 2. W raz.ie unieważnienia., odbywają: się ponowne 
wybory na sędziego i zastępcę. J eieli ponowne 
wybory będą uniewaźnione, sędziego pokoju i jego 
zastłpcę mianuje Minister Sprawiedliwości. 

§ 3. Orzeczenia są:du okręgowego w przedmiocie 
ważności wyborów są ostateczne. 

Art. 205. 
Sędziowie pokoju i zastępcy składaj ą. przysięgę 

sędziowską, przed prezesem sądu okl."ęgowego. 

Art. 206. 
§ 1. Sędzi.a. pokoju wykonywa swoje czynności aż 

do objęcia s4ino,viską. prie~ jęgo naś~p()ę. 
§ 2, Sędziego pokoju może zwolnię przed qpły

wem czasu, ria który był powo};any, Minister Spra
wiedliwości, bąp.ź na. własne jego żąda.nie, bądź na 
podst.a.wie uchwały kolegium administracyjnego sądu 
okręgowego. 

Art. 207. 

Rozporządzenie Mi.nistra Sprawiedliwości określi 
prawa i obowią:zki sędziów pokoju oraz ich odpowie
dzialność dyscyplinarną. 

Art. 208. 
Sędziowie pokoju otrzymują stałe wynagrodzenie, 

które określi osobna ustawa. Koszty, związane z 
wyborem sędziów i ich urzędowaniem, ponosi 
Skarb Państwa. Szczegóły określi rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu. 

DZIAL IV. 

Sędziowie handlowi. 

Art. 209. 
§ 1. Sędziów handlowych mianuje Minister Spra

wiedliwości na trzy lata, po wysłuchaniu opinii 
Ministra Przemysłu i Handlu, spośród osób wybra
nych przez właściwe izby przemysłowo-handlowe. 

§ 2. Sędziów handlowych może zwolni6 przed 
upływem trzechlecia Minister Sprawiedliwości, bądź 
na wła'3ne ich żądanie, b~dź na podstawie orzeczenia 
kolegium administracyjnego sądu apelacyjnego. 

Art. 210. 
Sędzią. handlowym może być ten, kto posiada oby

watelstwo polskie, korzysta w pełni z praw cywil-
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nycł. i obywatelskich, jest nieskazitelnego charak
t eru, ukończył trzydzieści lat życia., włada językiem 
polskim w słowie i piśmie oraz posiada praktyczną, 
znajomość obrotu handlowego i zwyczajów handlo
wych. 

Art. 211. 

Sądziowie handlowi składają, przysięgę sędziowską 
przed pre7.esem sądu okręgowego. 

Art. 212. 

Sędziowie handlowi pełnią swe obowiązki bez· 
płatnie. 

Art. 213 . 

Rwporzą,dzenie Ministra. Sprawiedliwości określi 
prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność dyscypli· 
na.1·ną tlęd:t.iów liandlowyoh, a w pocoi.umieniu ~ 
Ministrem Przemysłu i Handlu - tryb ich powoły
wania. 

DZIAŁ V. 

Art. 214. 

Do sprawowania. obowiązków przysięgłego powo
łuje się osoby które : 

a) posiadaj~ obywatelstwo polskie i korzystają w 
pełni z praw cywilnych i obywatelskich ; 

b) w dniu l stycznia. tego roku, w którym układ& się 
listę pierwotną,, u.kończyły nie mniej niż 
trzydzieści lat i nic więcej niż siedemdziesiąt 
)at życia. ; 

c) w dniu 1 stycznia tego roku, w którym układa 
się listę pierwotną, mieszka.ją przynajmniej 
od dwóch lat na obsza.ne danej gminy ; 

d) umieją czytać i pisać po polsku. 

Art. 215. 

Nie mogą być przysięgłymi osoby : 
a) które zostały skazane na. karę pozbawienia 

wolności, na czas lub powyżej sześciu miesięcy. 
lub są tymczasowo aresztowane na. mocy posta
nowienia. sądu ; 

b) przeciw którym wniesiono akt oskarienia o 
występek, lub zbrodnię ; 

c) które z powodu wady umysłowej lub fizycznej 
nie mogą pełnić obowiązków przysięgłego. 

Art. 216. 

Nie powołuje się do sprawowania obowiązków 
przysięgłego : 

a) posłów do Sejmu i senatorów ; 
b) pozostaj~cych w czynnej służbie sędziów, 

prokuratorów, urzędników sekretariatu sądo
wego i prokuratorskiego, oraz komorników 
sądowych; 

c) funkcjonariuszów policji państwowej w ałuibie 
czynnej; 

d) wojskowych w służbie czynnej ; 
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e) duchownych i zakonników ; 
f) lekarzy w miejscowościach, w których mieszka 

nie więcej niż dwóch lekarzy praktykujących; 
g) aptekarzy, którzy nie mają pomocników upraw

nionych do wydawania lekarstw ; 
h) sanitariuszów w szpitalach, oraz akuszerek w 

miejscowościach, w których mieszka nie więcej 
niż dwie osoby pracują.ce w tym zawodzie . 

Art. 217. 

§ 1. Uwalnia się od obowiązków przysięgłego w 
razie zgłoszonego żądania : 

a) osoby, którym sta.n zdrowia. nie pozwala. na. 
pełnienie t ych obowiązków ; 

b) osoby mające sześćdziesiąt pięć la.t ukończo
nyoh ; 

c) osoby, które w ubiegłym roku pełniły obowiązki 
przysięgłego ; 

d) nauczycieli szkół powszechnych , posiadających 
t ylko jednego nauczyciela ; 

e) urzędników państwowych i samorządowych 
oraz pracowników instytucyj użyteczności pu
blicznej, uznanych za niezbędnych w służbie 
przez ich władze przełożone . 

§ 2. Żądanie uwolnienia winna. zgłosić osoba 
interesowana., w przypadku zaś przewidzianym 
w punkcie e) - władza przełożona, nie póiniej 
jednak, jak do chwili otrzymania przez powołanego 
wezwania na dane roki ; żądanie skierować należy 
do właściwego sądu okręgowego, który rozstrzyga 
ostatecznie bez rozprawy. 

Art. 21s. 

§ 1. Listę pierwotną, osób, które w myśl art. 214, 
215, 216 można powołać do sprawowania obowiązĄ 
ków przysięgłych, układa. w sierpniu każdego roku 
zarząd gminny dla swej gminy. 

§ 2. Lista winna być ułożona w porządku alfa
betycznym oraz wymieniać : imię i nazwisko, 
miejsce zamieszkania., wiek, za.jęcie i stopień wy
kształcenia. 

Art. 219. 

Sporządzona w każdej gminie lista winna być 
od pierwszego do piętnastego września wyłożona 
w zarządzie gminnym do przejrzenia. 

Art. 220. 
§ 1. Zarzuty w przedmiocie niewciągmęc1a lub 

wciągnięcia na. listę na.leży złożyć zarządowi gminy, 
układającemu listę, najpóźniej do dnia dwudzie
stego drugiego września. 

§ 2. Od rozstrzygnięcia zarządu gminy osoby 
interesowane mogą w ciągu siedmiu dni po otny
maniu zawiadomienia odwołać się do sądu okrę
gowego, który rozstrzyga. ostatecznie bez rozprawy. 

Art. 221. 

§ 1. Zarząd gminny przesyła listę pierwotną w 
dwóch egzemplarza.eh na. dzień pierwszego paiĄ 
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dziernika powiatowej władzy administracji ogólnej, 
w której okręgu gmina jest położona. 

§ 2. Władza administracyjna może zlecić zarzą
dowi gminnemu sprostowanie usterek dostrzeżonych 
w liście pierwotnej. Jeieli wskutek tego zamiesz
czono na liście osoby przedtem nie wpisane lub 
wykreślono z niej osoby przedtem wpisane, należy 
listę sprostowaną wyłożyć na przeciąg czternastu 
uni od duia. ugiU8'7,,eUia. O Lym W :t.ar:Gąt}zie gmi1u1ym. 
Na wnoszerrie zarzutów przeznacza się dalsze siedem 
dni. 

§ 3. Jeśli zarząd gminny zwleka z ułożeniem, 
przesłaniem lub sprostowaniem listy pierwotnej, 
albo nadeśle listę oczywiście niezupełną pod wzglę
dem ilości uprawnionych, władza administracyjna 
zarządzi wykonanie niezbędnych czynności przez 
swoich urzędników na koszt gminy. W tym przypad
ku postanowierria poprzedniego paragrafu o wyło
żeniu listy i wnoszeniu zarzutów mają, za.stosowanie. 

Art. 222. 

§ l. Władza administracyjna przesyła. prezesowi 
sądu okręgowego prz.ed dniem piątym października. 
po jednym egzemplal"' .. m list pierwotnych. Jeżeli 
nie przesłano wszystkich list, władza administracyjna 
ze.wiadomi jednocześnie prezesa sądu okręgowego o 
przyczynach niewysłania oraz o wydanyc)1 zarzą
dzeniach. 

§ 2. Prezes sąd.u okręgowego może zwrócić się do 
władzy administracyjnej o wydanie zarządzeń prze
widzianych w art. 221 § 2, 3. 

Art. 223. 

§ I. Na podstawie list pierwotnych komisja okrę
gowa sądu ułoży przed dniem pierwszym grudnia 
każdego roku listy roczne główne oraz dodatkowe. 

§ 2. Lista roczna główna winna zawierać s1,eśćdzie
siąt razy, a lista dodatkowa - trzydzieści razy tyle 
nazwisk, ile roków pnysięgłych ma się odbyć w 
danej miejscowości w ciągu roku. 

§ 3. Na, listy dodatkowe wcią,ga. się tylko osoby 
zamieszkałe w siedzibie sądu w promieniu pięciu 
kilometrów. 

Art. 224. 

Na listy roczne wcią,ga się z list pierwotnych osoby, 
które ze względu na nieskazitelny charakter oraz 
doświadczenie życiowe są szczególnie uzdolnione do 
sprawowania obowiązków przysięgłych, a spośród 
tych osób - przede wszystkim oso by posiadające 
wyższy stopień wykszt.rucenia.. 

Art .. 225. 

§ l. W skład komisji okr.ęgowej ,vchod.zą : 
a) prezes sądu okręgowego, jako przewodniczą.cy : 
b) dwaj sędziowie sąd.u okręgowego wyznaczeni 

przez prezesa ; 
c) dwaj mężowie zaufania wyznaczeni przez 

prezesa spośród osób umieszczonych na listach 
pierwotnych ; 
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d) prokurator sądu okręgowego; 
e) przedstawiciel izby adwokackiej ; 
f) przedstawiciel wojewódzkiej władzy admirri

stracji ogólnej, delegowany przez wojewodę; 
g) po jednym delegacie wydziału powiatowego 

ka.idego powiatu wchodzącego w całości lub 
,v części w skład okręgu sądu okręgowego ; 

h) po jednym delegacie magistra.tu każdego z miast 
położonych w okręgu sądu okręgowego, a 
wyłączonych z powiatu. 

§ 2. Delegatem wydziału powiatowego lub magi
stratu moie być tylko osoba wciągnięta na listę 
pierwotną przysięgłych danego okręgu. 

§ 3. Jeśli mężowie za.ufania. nie stawią się, prezes 
sądu okręgowego wyzna.czy niezwłocznie na ich 
miejsce innych mężów zaufarria. Niestawiennictwo 
delegatów wymienionych w punktach g) i h), nie 
tamuje czynności komisji. 

§ 4. Uchwały komisji zapadają, więkswścią, głosów, 
przyczym ka:idy delegat wydziału powiatowego lub 
magistra.tu głosuje tylko przy rozpoznawaniu list 
pierwotnych gmin, wchodzących w skład powiatu lub 
miasta., którego jest delegatem. W razie równości 
głosów, przeważa głos przewodniczącego. 

Art,. 226. 

§ l. W przypadku, przewidzianym w art. 26 § 2 
pod a), prezes s~u okręgo~ego oraz są,d okręgowy, 
w którym ma.ją się o.;lbyć posiedzenia sąd.u przysię
głych, spełniać l;iędzie dla całego okręgu sądu 
prqsięgłych wszelkie czynności związane z układa
niem list oraz tworzeniem lawy. 

§ 2. W przypadku, przewidzianym w art. 26 § 2 
pod b ), rozporz~zenie Ministra Sprawiedliwości 
oznaczy okręgi, dla których będą układane odrębne 
listy roczne sądów przysięgłych w poszczególnych 
miejscowościach. 

Art. 227. 

Przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem 
każdych roków prezes sądu okręgowego w obecności 
dwóch sędziów tego sąd.u, prokuratora, przedstawi
ciela izby adwoka.ckiej oraz protokólanta., wyloso
wuje trzydziestu przysięgłych z listy głównej i 
piętnastu z listy dodatkowej, o czym rriezwłocznie 
zawiada.nia wylosowanych. 

Art. 228. 

Nikogo nie wolno powoływać do pelnierria. obowiąz
ków przysięgłego częściej, niż na. jedne roki w ciągu 
roku kalendarzowego. 

Art. 229. 

§ I. Przysięgli pełnią swe obowiązki bezpłatnie . 
§ 2. Przysięgli utrzymujący się z dziennego zarob

ku otrzymują odszkodowanie za utracony zarobek. 
Przysięgli zamiejscowi otrzymują diety oraz zwrot 
kosztów przejazdu. Bliższe postanowienia wyda 
Ministier Sprawiedliwości w porozumieniu z Mini
strem Skarbu. 



Dziennik Uste.w Nr. 13 

Art. 230. 

§ 1. Prz.ysięgłego , który nie stawił się do sądu bez 
usprawiedliwienia, sąd skazuje na grzywnę do tysiąca 
złotych. 

§ 2. Co do usprawiedliwienia przyczyn niestawien
nictwa, zwolnienia od grzywny oraz zaskarżenia 
uchwal sądu, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy 
postępowania karnego dotyczące świadków. Odle
głość zamieszkania w granicach okręgu sądu przy
sięgłych nie stanowi przyczyny usprawiedliwiającej 
niestawiennictwo. 

§ 3. Postanowienia, niniejszego artykułu mają 
odpowiednie zastosowanie do mężów zaufania (art. 
225 § 1, lit. c)), którzy nie stawili się na wezwanie 
prezesa. 

DZIAŁ VI. 

Prokuratura. 

Art. 231. 
Prokurator stoi na straiy usta.w. 
W czynnościach swoich prokurator podlega zlece

niom swej zwienchności, kierując się równą dla 
wszystkich bezstronnością.. 

Art. 232. 

Naozelnym Prokuratorem jest Minister Sprawied
liwości. 

Art. 233. 
§ 1. Przy Sądzie Najwyiszym są, czynni : Pierw

szy Prokurator i prokuratorowie Sądu N aj wyższego ; 
przy sądach apelacyjnych - prokuratorowie i wice
prokuratorowie apelacyjni ; przy sądach okręgo
wych - prokuratorowie, wiceprokuratorowie i pod
prokuratorowie okręgowi. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może ustanowić przy 
poszczególnych sądach grodzkich podprokuratorów 
okręgowych. 

Art. 234. 

Przełożony prokuratury może przedsiębrać c-zyn
ności , naleiące do za.kresu działania. prokuratury, 
we wszystkich sądach podlegającego mu okręgu 
osobiście lub wykonywanie ich 'Z.lecać podwładnym . 

Art. 2315. 

§ 1. Prawo nadzoru i kierownictwa słuiy : 
a) Ministrowi Sprawiedliwości, jako Naczelnemu 

Prokuratorowi, - w stosunku do wszystkich 
prokuratur ; 

b) Pierwszemu Prokuratorowi Są.du N aj wyższego 
- w stosunku do prokuratorów pny tymże 
sądzie ; • 

c) prokura.torom apelacyjnym i okręgowym -
w stosunku do prokuratorów, wiceprokuratorów 
i podprokuratorów podległych im okręgów. 

§ 2. W tym względzie stosuje się og6lne przepisy 
ustawy o służbie cywilnej , dotyczące nadzoru służ
bowego. 
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Art. 2351 . 

§ 1. Pierwszy Prokurator Sądu Najwyższego wład
ny jest: 

a) cofnąć środek odwoławczy, założony do Są.du 
Najwyższego przez prokuratora są.du niższego ; 

b) stwierdzić oczywiste uchybienie, dostrzeżone 
przy badaniu środków odwoławczych, założo
nych przez prokuratora sądu niższego, oraz 
wytknąć je właściwemu prokuratorowi. 

§ 2. O wytknięciu uchybienia Pierwszy Prokurator 
zawiadamia Naczelnego Prokuratora. 

Art. 236. 

Na stanowisko prokuratora może być mianowany 
ten, kto odpowiada warunkom określonym w art. 
82 i 83. 

Art. 237. 

Nikt nie moie zostać prokuratorem przy tym 
sądzie , w którym jest jui sędzią lub prokura.torem 
jego krewny do czwartego lub powinowaty do drugie
go stopnia włącznie. W ra.zie późniejszego powsta
nia. powinowactwa pomiędzy sędziami lub prokura
torami jednego są.du, ten, który za.warl związek 
małżeński tworzący powinowactwo, winien być 
przeniesiony na inne równorzędne stanowisko. 

Art. 238. 

§ l. Podprokuratorów okręgowych mianuje Mini
ster Sprawiedliwości . 

§ 2. Wszystkich innych prokuratorów mianuje 
Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Ministra 
Sprawiedliwości, przedstawfony w porozumieniu z 
Prezesem Rady l\1foistrów. 

Art. 239. 
§ l. Stosunek służbowy zawiązuj e się z chwj1ą. 

doręczenia urzędowego zawiadomienia o mianowaniu. 
§ 2. Prokurator powinien się zgłosić w celu objęcia 

stanowiska u swego bezpośredniego zwierzchni.ka. w 
ciągu dni czternastu od dnia otrzymania. urzędowego 
zawiadomienia o za.mianowaniu, o ile władza nie 
oznaczyła terminu krótszego. Osoba, która prze
chodzi z innego stanowi.ska. w służbie państwowej na 
stanowisko prokuratorskie, powinna się zgłosić w 
oią.gu dni czternastu od dnia zwolnienia od obowiąz
ków poprzedniej słuiby. 

§ 3. Nieusprawiedliwione niezgłoszenie się naj
później dnia. czternastego po otrzymaniu zawia
domienia o nominacji, lub po zwolnieniu od poprzed
niej służby, daje Ministrowi Spra-wiedliwosci prawo 
uniewainienia nominacji lub postawienia wniosku 
o unieważnienie nominacji, w zaleiności od trybu w 
ja.kim na,stąpiło mianowanie. 

Art. 240. 
§ l. Obejmując stanowisko, prokura.tor składa 

wobec bezpośredniego zwierzchnika przysięgę, której 
brzmienie i formę składania określa rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej , wydane na podstawie 
uchwały Rady Ministrów. 
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§ 2. Prokurator, przechodzący z jednego stano
wiska prokuratorskiego na. drugie, ponownej przy
sięgi nie składa. 

Art. 241. 
§ 1. Prokura.tor przy właściwym ~dzie prowadzi 

dla kaidego podwładnego mu prokuratora osobny 
wykaz służbowy, zawierający istotne dane dotyczące 
jego stosunków osohistych i służbowych. 

§ 2. Sposób prowadzenia tych wykazów określi 
rozporządzenie Ministra. Sprawiedliwości. 

Art. 242. 
§ l. Jeżeli dobro służby tego wymaga, Minister 

Sprawiedliwości może przenieść lub delegować pro
kuratora. do innej miejscowości. 

§ 2. Delegację na. czas do sześciu tygodni mo·że 
za.rządzić również. przełożony danej prokura.tury. 

§ 3. Prokurator apelacyjny może przenosić do 
innej miejscowości w okręgu tego samego sądu 

-okręgowego wiceprokuratorów i podprokuratorów. 

Art. 24::l. 

§ I. Przepisy art. 67, 68, 104 , 106-110, 111 § l, 
112, U3, ll6-ll8, 120, 121 , 124, 127 i 1?8 ma.ją 
odpowiednie ?,8.$tosow(tnie do prokura.torów. 

§ 2. W pl"Zypa.dk~h wskazanych w art. 11 O pod 
li,t. a), b) Minister Sprawie<;l.iwości iarządzi przejście 
lub przeniesienie prokura.tora w stan spoczynku z 
ur~u, zasięgając opinii prokuratora. ą,pelacyjnego 
względnie Pierwszego Prokuratora S9<du Najwyż
szego. Nie za.sięga się opinii w przypadkach, doty
cią<:ych Pierwszego Prokuratora Sądu Najwyiszego 
lub prokuratora. apelacyjnego. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości może za.rządzić prze
niesienie z urzędu w stan spoczynku prokuratora, 
który ukończył sześćdziesiąt lat życia i uzyskał 
prawo do pełnego uposażenia emerytalnego. 

Art. 244. 

Władza bezpośrednio i pośrednio przełożona ma. 
prawo zwrócić uwagę podległych prokuratorów na 
niewłaściwości w urzędowaniu lub zachowaniu się 
-o:ra.z na niedbalstwo w słu~bie. 

Art. 246. 
§ l. Do wszczęcia. i przeprowadzenia postępowa

nia dyscyplinarnego przeciw prokura.torom ma.ją 
zastosowanie przepisy art. 129-1 87 niniejszego 
prawa, z poniższymi zmian.a.mi. 

§ 2. W skład sądu dyscyplinarnego okręgu apela
cyjnego oraz sądu dyscyplinarnego wyższego na. 
miejsce jednego sędziego wchod.zi jeden prokurator, 
w skład zaś Najwyższego Sądu Dyscyplinarnego, na. 
miejsce dwóch sędziów wchodzą dwaj prokuratoro· 
wie. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości wyznacza na. da.ny 
rok kalendarzowy po dwóch prokuratorów dla każ
dego sądu dyscyplinarnego, a dla Najwyższego Sądu 
Dyscyplinarnego - czterech prokuratorów. spośród 
których prokurator apelacyjny lub Pierwszy Prokura-
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tor Sądu N ajwyiszego wyznacza prokuratorów do 
składu sądzącego w poszczególnej sprawie. 

Art. 24(:i. 

O ile nadzwyczajne względy służbowe nie stoją 
temu na. przeszkodzie, podprokurator okręgowy ma 
prawo do pięciotygodniowego, inni zaś prokuratoro
wie - do sześciotygodniowego wypoczynku w każ
dym roku, w zasadzie w okresie ferii sądowych, a. 
ponadto ze szczególnie ważnych powodów mogą 
uzyskiwać zwolnienie od zajęć na terminy określone. 

Art. 247. 

§ l. Terminy wypoczynku oznacza oraz zwolnie
nia. od zajęć udziela: 

a) co do Pierwszego Prokuratora Sądu Najwyż
szego i prokura.torów apelacyjnych - Mini
ster Sprawiedliwości ; 

b) co do prokuratorów Są.du Najwyższego -
Pierwszv Prokurator ; 

c) co do .;szystkich innych - prokura.tor apela
cyjny. 

§ 2. Ze zwolnienia od zajęć na czas do siedmiu dni 
moie korzystać przeloż.ony _prokura.tu.ry lub od
działu zamiejscowego w wypadkach nagłych, zawią..
da.miając o tym zwierzchnika właściwego do udziele
nia. zwolnienia. Z zachowaniem tych warunków 
prokurator okręgowy może udzielać zwolnienia od 
zajęć wiceprokuratorom i podprokuratorom okrę~ 
gowym. Art. 114 § 4 i art. lló ma.ją. odpowiednie 
zastosowanie. 

Art. 248. 

Prokurator obowiązany jest służyć wiernie ·Rze
czypospolitej Polskiej, obowi~zki swego zawodu 
wypełniać zgodnie z ustawami i gorliwie, poświęcając 
im całą_swoj~ wiedzę i doświadczenie. 

Art. 249. 
§ l. Prokurator obowiązany jest z całą, ścisłością, 

wykonywać polecenia swej zwierzchności; może 
jednak odstąpić od nich przy składaniu ustnych 
wniosków i oświadczeń na rozprawie, o ile na niej 
ujawniły się nowe okoliczności, które zmieniły 
dotychczasowy stan sprawy. W tych przypadkach 
powinien jednak w miarę moiności uzyskać uprzed
nio zgodę swego bezpośredniego zwier7.chnika. 

§ 2. J eieli polecenia. zwierzchności są niezgodne z 
przekonaniem prokuratora, moie on zwrócić się 
na piśmie do swego bezpośredniego zwierzchnika 
z wnioskiem o zwolnienie go od udziaro w danej 
sprawie. 

§ 3. W razie nieuwzględnienia. wniosku, prokura
tor obowi~zany jest polecenie wykonać. 

Art. 250. 

Jeżeli prokurator nie może pełnić swych obowiąz
ków z powodu choroby lub innej uzasadnionej przy
czyny, powinien o tym niezwłocznie zawiadomić 
swego bezpośredniego zwierzchnika, a na jego żą.da
nie - złożyć odpowiednie dowody lub wyjaśnienia. 
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Art. 251. 

Prokurator powinien mieszkać w miejscowości 
przez zwierzchność mu wyznaczonej, podać do 
wiadomości swego bezpośredniego zwierzchnika swój 
adres i zawiadomić go niezwłocznie o każdej :z.mianie 
adresu. 

Art. 252. 

§ l. Prokuratorowi nie wolno oddawać się zaję
ciom ubocznym, któreby przeszkadzały w pełnieniu 
jego obowiązków urzędowych, albo mogły uchybiać 
jego godności lub zachwiać zaufanie w jego bez
stronność. 

§ 2. Prokuratorowi nie wolno brać osobistego 
udziału w prowadzeniu przedsiębiorstwa finanso
wego, przemysłowego lub handlowego, ani należeć 
do rady nadzorczej takiego pnedsiębiorstwa, choćby 
stanowiło w całości lub w części jego własny majątek. 

§ 3. Bezpośredni zwierzchnik może prokuratorowi 
pozwolić na branie udziału w prowadzeniu spół
dzielni, przeznaczonej dla sędziów, prokuratorów lub 
urzędników sąd.owych . 

Art. 25:t 

Zezwolenia. na, zajęcie uboczne udziela. : 
a) Pierwszemu Prokurl\torowi Sądu Najwyższego 

i prokura.torom apelacyjnym - Minister Spra
wiedliwości; 

b) prokuratorom Sądu Najwyższego - Pienvszy 
Prokurator tego Sądu; 

c) wszystkim innym prokuratorom - prokurator 
apelacyjny. 

Art. 254. 
W przepisach działu niniejszego przez wyrażenie 

ogólne : " prokurator" rozumie się takie Pierw
szego Prokuratora, wiceprokuratorów i podprokura
torów. 

DZIAŁ VI1. 
Aplikan el &ądowl. 

Art. 255. 

§ 1. Aplikantów są4owych mianuje i zwalnia 
prezes są.du apelacyjnego. 

§ 2. Prert.es sądu apelacyjnego może zwolnić apli
ka.nt,a. po za.sięgnięciu opinii kolegium administracyj
nego nie później jednak jak przed upływem dwóch 
lat apl0-acji, jeieli uzna, ie aplikant ze względu 
na swo)e postępowanie w czasie aplikacji nie od· 
powiada godności aplikanta sąd.owego, albo że nie 
pełni gorliwie swych obowią,zków. 

§ 3. Deoyz.ję prezeso. wydaną. w myśl § 2 moie 
zmienić tylko Minister Sprawiedliwości, według 
swego uznania. 

§ 4. Z prawa przewidzianego w § 2 może również 
konystać Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu 
opinii właściwego prezesa sądu apelacyjnego. 
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Art. 256. 

Aplikantem są.a.owym może zostać ten, kto odpo
wiada warunkom wymienionym w art. 82 pod a), 
b), d), e). 

Art. 257. 

§ I. Aplikacja są<lowa polega na zaznajomieniu 
się ze wszystkimi działami czynności sędziego i pro
kuratora. oraz z czynnościami sekretariatów są.dó
wych i prokuratorskich. 

§ 2. Aplikanta. sądowego można równiei delego
wać na czas nie dłuższy nii trzy miesiące do urzędu 
władzy administracji ogólnej celem zaznajomienia go 
z czynnościami tej władzy w zakresie orzecznictwa 
karnego. 

Art. 258. 
§ 1. Aplikacja sądowa trwa trzy lata i jest, płatna. 
§ 2. W razie potrzeby Minister Sprawiedliwości 

może na wniosek prezesów są.a.ów apelacyj nych lub 
okręgowych rad adwokackich tworzyć w danych 
okręgach apelacyjnych etaty dla aplikantów bez
płatnych , których ilość nie może jednak przekraczać 
polowy ilości etatów płatnych . 

§ 3. Do l,rzechlecia prezes sądu apela.cyjnego może 
wliczyć nie więcej niż jeden rok aplikacji poza.s~o
wej u adwokata. notariusza lub w Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, albo referen
darskiej służby admioii;ł,racyjnej lub w charaktene 
asystenta ,v sąd.ownictwie wojskowym. 

§ 4. Mini.stel· Sprawiedliwości może cło trzechlecia. 
aplikacji sądowej zaliczyć z wymienionej wyż.ej 
aplikacji lub służby, prócz jednego roku w całości -
o ile zaliczenie takie nie nastąpiło już w myśl § 3 -
nadto <laJsze dwa lata za je<len jeszcze rok aplikacji 
sądowej . 

Art. 25A. 

Egzamin sędziowski dzieli się M ustny i pisemny. 
Prt.edmiotem jego są. wszystkie dziedziny prawa, 
kl,órych znaj omość jest potrzebna na stanowisku 
sędziego lub prok1-tratora. 

Art. 260. 

§ l. Aplikanta, który złożył egzamin sędziowski, 
Minister Sprawiedliwości może mianować asesorem 
sądowym. 

§ 2. Prezes sąd.u apelacyjnego moie powierzyć 
asesorowi są.a.owemu na oznaczony pneciąg ozasu 
pełnienie czynności sędziowskich, nie wyłąozająo 
śledztw. W zakres czynności sędz.iowskich asesora 
nie może wchodzić wydawanie wyroków. Asesorowi 
wyznaczonemu do prokuratury prokurator 
apelacyjny może poruozyó pełnienie ozynnośoi pro
kuratorskich. 

Art. 261. 
§ 1. Ro'l.porzą.dzenie Miniatrs. SprawiedJiwości o

kreśli organizację aplikacji sądowej, egzaminu sę
dziowskiego, skutki niezłożenia egzaminu w ciągu 
pewnego czasu po ukończeniu aplikacji, prawa i 
obowiązki aplikanl,ów i asesorów tudzież ich odpo
wiedzialność dyscyplinarną. Asesorzy mają prawo 
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do czterotygodniowego wypoc.zynku w każdym roku 
kalendanowym. · 

§ 2. Asesorzy, którym powierzono pełnienie czyn
ności sędziowskich, nie mogą, być w tym okresie 
czasu bez ich zgody przeniesieni w stan spoczynku, 
ani nai inne mJejsce służbowe (art. 66 usta.wy kon
stytucyjnej). 

DZIAŁ VIII. 

Sekretariaty, urzQdnlcy, komornicy i nttsi funkcjonariusze 
sądowi i prokuratorscy. 

Art. 262. 

§ l. Sekretariaty ~dów składają się z sekreta.rzy 
sądowych, unędników kancelaryjnych i innych 
fu nkcj ona.riuszów. 

§ 2. Prokuratury mają sekretariaty odrębne od 
sekretariatów są,dowych. 

Att. 263. 
§ l . W ąądach grod~kich u.rzęd.ają, komQr.g,icy d.9 

pełnienia czynności egzekucyjnych i innych, wskaza
nych w ustawach. 

§ 2. \'f\T sądach są, czynni woźni sądowi. 

Art. 264. 
§ I. Sekretarzem sądowym lub prokuratorskim 

tudziei komornikiem może być mianowany każdy, 
kto odpowiada warunkom wym.a.ga.nym dla objęcia. 
urzędów państwowych, odbył służbę przygotowaw
czą, i złożył przepisany egzamin. 

§ 2. Rozponą,dzenie Ministra Sprawiedliwości o
kreśli szczególne warunki dopuszczenia do służby, 
poza warunkami ogólnymi przewidzianymi w pne
pisach o państwowej służbie cywilnej, zalo:es egza
minu, skutki niezłożenia egzaminu w ciągu pewnego 
czasu po ukończeniu służby przygotowawczej, władze 
mianujące i tryb mianowania. wreszcie co do komor
ników- także ich prawa i obowiązki oraz odpowie
dzialność dyscyplinarną,. 
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Art .. 2R5. 

§ l. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o
kreśli ustrój i zakres działania sekretariatów sądo
wych, sekretariatów prokuratorskich o:raz innych 
unędów {td,m.in.istn1,vH ~~ówej (rę.chqby, depozytów 
sądowych i t.d.). t\ldziei warunki szC'Zególne priy
jęcia unędników kancelaryjnych i innych funkcjo
nariuszów, poza ogólnymi warunkami przewidzia
nymi w przepisach o państwowej słuibie cywilnej . 

§ 2. W przypadkach określonych ustawami sekre
tarze spełniają samoistnie niektóre czynności sędzio
wskie. Jeieli strona nie poprzestaje na roztrzyg
nięciu sekreta1~t.a, orzeknie sędzia lub sąd, do którego 
sekretarz naleiy. Przepis ten ma odpowiednie 
zastosow(łinie do sekret(liI"'4J prokuratorskich. 

§ 3. Rozpo~ą,dzenie :Ministra Spr~wiedliwości o
kreśli strój urzędowy lub odznaki urzędników. komor
ników i niższych funkjonariuszów sądowych tudzież 
prokuratorskich przy czynnościach urzędowych. 

Art. 266. 
(Uchylony). 

Art. 267. 
O ile ustawy inaczej nie stanowią., mają zastosowa

nie do sekretarzy, urzędników kancelaryjnych i 
innych funkcjonariuszów sądowych oraz prokurator
skich, tudzież do komorników i woźnych sądowych 
przepisy, dotyczące urzędników i niższych funkcjona
riuszów państwowych. 

Art. 268. 
Przy są.dach mogą być ustanowieni biegli sądowi i 

tłumacze przysięgli. Bliższe w tym względzie 
postanowienia wyda Minister Sprawied.li wości. 

Dział IX, obejmujący Przepisy przechodnie i 
końcowe znajduje się w obwieszczeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 (Dz. U.RP. 
Nr. 102, poz. 863); zmiana art. 282 i 295, wpro
wadzona dekretem Pre't.ydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 21 października 1944 r. w Dzienniku Ustaw 
R.P. Nr. 12, z dnia 28 października 1944 r., •poz. 23. 
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DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

Przemówienio Minilltra Sprnwiedliw~ci prof. Wadawll Komarnickiego wygfo~zone JH"'L.e1. ra1lio londyńskie w d11iu 
10 listopada 1044 roku f<tr. 120 

DZIAŁ NIEURZEDOWY· 

PRZEMÓWIENIE MINISTRA SPRAWIEDL1WO$Cl PROF. WACŁAWA KOMARNICKIEGO 
WYGŁOSZONE PRZEZ RADIO LONDYŃSKIE W DNIU 10 LISTOPADA 1944 ROKU. 

Dnia. 21 pa.idziernika Pa.n Prezydent Rzplitej 
podpisał dekret o zmianie niektórych pnepisów 
prawa o ustroju sądów powszechnych. Dekret 
ten dokonywa reformy sądowej na za.sa-dach demo
kratycznych i jest ważnym etapem w praca.eh Rządu 
Polskiego, zmierzających do oparcia rz~ów w 
Polsce na zasadach demokracji i prawa. 

Praca nad pnygotowaniem· tej doniosłej reformy 
rozpoczęła się w Ministerstwie Sprawiedliwości 
dn. 10 kwietnia 1942 r . Zajęła się nią powołana 
przeze mnie Komisja Prac Ustawodawczych, do 
której węsiH najwybitniejsi prawnicy polscy, znaj 
dujący się w Wielkiej Brytanii. Przewodniczył 
sekcji "stroju sądownictwa mecena1> Stanisław Szur
lej, referentem projektu był prokuratol' S. N. 
Tadeusz Cyprian, koreferentem prof. Uniw. Warsz. 
RC>man Pi.otrO'Wski. Podkreślić na.leży też czynny 
udział w pracach sekcji seniora prawników polskich 
sędziego S. N. Ignacego Baliń3kiego. 

Prace Komisji Prac Ustawodawczych nad reformą 
sądową skończyły się 24 listopada 1943 r . poczem 
projekt został wykończony przez specjalny Komitet 
redakcyjny pod moim przewodnictwem przy udziale 
wiceministra. Stanisława Gelicho'l.vskiego, i radcy 
prawnego Prezydium Rady Ministrów Ludwika 
K rajewskiego, a następnie uchwalony p:nez Radę 
Ministrów oraz poddany zaopjniowa.niu przez Radę 
Narodową. R.P., która poświęciła. mu 10 posiedzeń, 
obradując na podstawie r:efera.tu dra. Mieczysława 
Szerera. 

Zasady nowego ustroju sądów w Polsce wypły
wa.ją. z deklaracji Rządu Polskiego z dn. 24 łut.ego 
1942 r . W dekla.racji lutowej Rui:d oświadczył, ie 
Na.ród Polski odcina się bezwzględnie od wszelkich 
sprzecznych z zasada.mi demok.ratycznynu totalitar
nych systemów r:7.ądzenia. i jakichkolwiek form dyk
tatur. W szczególności Rząd oświadczył, że Polska 
będzie państwem demokratycznym, przestrzegają
cym ściśle zasady rządów prawnych i że wymiar 
sprawiedliwości będzie ni&lależny od jakichkolwiek 
wpływów administracji państwowej. 

W wykonaniu tych za.sad nowe prawo o ustroju 
sądów powszechnych pnywraca pełną niezawisłość 

sędziowską., zapewniając sędziom nieusuwalność, 
nieprzęna.nalność bez ich zgody oraz samorząd 
wewnętrzny. 

Według nowego prawa. Minist.er Sprawiedliwości 
przedstawia Prezyden towi R. P. do nomina-oji na 
sędziego jednego z pośród trzech kandydatów 
wybranych przez są,dy . Zostaje więc zniesfone 
prawo Ministra, stanowiące poważny wyłom w 
samorządzie sędziowskim, samoistnego t . j. be-z 
wniosku sądów obsadzania corocznie 1/10 stanowisk 
sędziowskich. 

Również na stanowiska prez~ ów i wicęprezesów 
sądów Minister Sprawiedliwości przedstawiać będzie 
jedynie kandydatów wybranych przez sądy wyższe. 

Szczególnie wa.żną reformą jest skreślenie moż
ności przeniesien.ia sędziego na inne miejsce lub w 
stan spoczynku "dla dobra wymiaru sprMviedli
wości ". Nie potrzebuję tego podkreślać, jak jgt
nienie takiej możliwości podważało niezawisłość 
sędziowską, to też przepis ten znika z prawa o 
ustroju sądów. 

Nowe prawo łączy wysokość uposażenia sędziego 
ze sprawowanym stanowiskiem ora.z w t rosce o 
młodzież prawnicz~ ustala platnoś6 aplikantury. 

Drugim zasadniczym celem reformy jest zapewnje
nie udziału czynnika. społecznego w wymiarze spra
w.iedliwości. Nowe prawo przywra.ca są.dy przysię
głych, dopuszczając do lawy przysięgłych także 
kobiety, oraz powołuje instytucję sędziów pokoju, 
wybieranych przez obywateli w głosowaniu pomne
chnym . Ta reforma. zwiąże ściśle są.dy ze społeczeń-
8t wem i wzmocni w społeczeństwie poczucie prawa 
i szacunek dla prawa. 

Prawdziwa, rzetelna calkow.ita niezawisłość są
dów jest fundamentem wolności obywatelskiej , 
wszystkie bowiem swobody i prawa obywatelskie 
stają się pustym dźwiękiem, pozbawionym prakty
cznego znaczenia., jeżeli na straży ich nie stoi 
niezawisły s~. 
Wolność narodu łą-02y się nierozerwa,lnje z wol

nością obywatela. Wolność tę za.pewni obywa.telom 
polskim po swym powrocfo do K raju Rząd Rzeczy
pospolitej. 

Tłoczono z polecenia. Min is tra Sprawiedliwości w Drukarni Gco. B11.rber & Son Ltd . w Londynie. 

Cen& 2/2, N~r niniejszy moi.na oabyć w Ministerst-wie Sprawiedliwości, 30, s~. Ja.mes'a Street. 


