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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 8 września 19~ o r. 

o Sądach Obywatelskich na Obczyznie. 

Na -podstawie art. 79 ust. (2) Ustawy Konstytucyjnej 
stanowię co następuje: 

Rozdział I. 

Cel, nazwa, właściwość i obszar dziafania. 

Art. 1. 

W celu kształtowania poczucia prawnego i ochrony 
dobrego imienia wolnej społeczności polskiej na ob
czyźnie oraz zapewnienia jej w dopuszczalnych grani
cach własnego, niezawisłego wymiaru sprawiedliwości 
tworzy się Sądy Obywatelskie na Obczyźnie. 

Art. 2. 

Sądy Ooywatelskie są powołane do orzekania w spra
wach: 

a) o czyny, określone w polskich przepisach praw
nych bądź w zarządzeniach władz Polski Podziem
nej, jako sprzeczne z obowiązkami obywatelskimi 

. lub zdziałane na szkodę polskiego dobra ogólnego, 
popełnione po 1 września 1939 r., 

b) o czyny naruszające powszechnie uznane normy 
etyki obywatelskiej, 

c) o naruszenie czci w związku z działalnością pu
bliczną, 

d) o roszczenia cywilne. 

Art. 3. 

Sądy Obywatelskie są właściwe w stosunku do osób, 
które poddadzą się ich orzecznictwu, składając w tym 
celu odpowiednie oświadczenie na piśmie. 

Art. 4. 
(1) O właściwości miejscowej Sądu Obywatelskiego 

rozstrzyga miejsce pobytu obwinionego bądź pozwa
nego albo osoby ubiegającej się o rehabilitację, zaś 

w postępowaniu przedmiotowym - miejsce pobytu po
krzywdzonego, a w postępowaniu o zabezpieczenie do
wodów - miejsce pobytu powoda. 

(2) Wszelkie spory o właściwość rzeczową lub miej
scową rozstrzyga ostatecznie instancja odwoławcza Są
du Obywatelskiego. 

Art. 5. 
Tworzenie i znoszenie Sądów Obywatelskich oraz 

określenie obszaru ich działania wymaga aktu usta
wodawczego. 

R o z d z i a I II. 

Organizacja. 

Art. 6 . 
(1) Sąd Obywatelski składa się conajmniej z 10 

a najwyżej z 30 sędziów, powołanych na okres 3 lat. 
(2) Sąd Obywatelski wybiera ze swego ,grona Pre

zesa i wiceprezesów na okres określony w regulami
nie Sądu, 

Art. 7. 
(1) Przy Sądzie Obywatelskim działa Rzecznik i jego 

zastępcy, powołani na okres 2 lat. 
(2) Do zakresu działania Rzecznika należy: 

a) prowadzenie dochodzeń, 
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b) składanie wniosków o wszczęcie, zawieszenie 
bądź umorzenie postęl)'o'Wania, 

c) udział w postępowaniu przed Sądem w cha
rakterze przedstawiciela polskiego interesu 
publicznego. 

Art. 8. 

(1) Sędzią lub Rzecznikiem bądź jego zastępcą może 
być ten, kto: 

a) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z peł
ni praw cywilnych i obywatelskich, 

b) jest nieskazitelneg'o charakteru, 
c) ma ukończonych 30 lat. 

(2) Połowa składu Sądu Obywatelskiego oraz Rzecz
nik i jego zastępcy małą posiadać ponadto kwalifikacje 
sędziowskie bądź adwokackie albo mieć przynajmniej 
ukończone akademickie studia prawnicze z przepisany
mi egzaminami. 

(3) Prezesem Sądu lub wiceprezesem może być tylko 
ten, kto odpowiada warunkom, określonym w ustępach 
poprzedzających i pracował przynajmniej 3 lata w za
wodzie bądź zawodach prawniczych, związanych z wy
miarem sprawiedliwości, na stanowisku sędziowskim 
lub prokuratorskim w sądownictwie powszechnym lub 
wojskowym, na stanowisku sędziowskim w Najwyż
szym Trybunale Administracyjnym lub na stanowisku 
referendarskim w Prokuratorii Generalnej, albo jak0 
adwokat. 

Art. 9. 

(1) Sędziów, Rzecznika i jego zastępców powołuje 
Prezydent Rzeczyposp'olitej na wniosek Ministra Spra
wiedliwości. 

(2) Kandydatów na sędziów z kwalifikacjami praw
niczymi oraz na Rzecznika i jego zastępców wskazuje 
w podwójnej liczbie Zrzeszenie Sędziów i Prokurato
rów R. P., biorąc pod uwagę również wnioski zgłoszo
ne w tym zakresie przez. stowarzyszenia prawnicze 
działające na obszarze danego Sądu Obywatelskiego. 

(3) Kandydatów na pozostałych sędziów wskazuje w 
podwójnej liczbie zrzeszenie bądź zrzeszenia społeczne, 
określone w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej o 
powołaniu danego Sądu Obywatelskiego. 

(4) Jeżeli w ciągu trwania kadencji Sądu Obywatel
skiego opróżni się stanowisko sędziego lub jeżeli wzmn
żona praca Sądu wymagać będzie zwiększenia ilości 
sędziów - Sąd Obywatelski wybierze kandydata bądź 
kandydatów na wakujące stanowiska sędziowskie i zło
ży odpowiedni wniosek Ministrowi Sprawiedliwości dla 
nadania mu biegu zgodnie z przepisami ustępu (1) ni
niejszeg'd artykułu. 

Art. 10. 

(1) Sąd Obywatelski może większością 2/3 głosów 
usunąć z swego grona sędziego, który dopuści się 

czynu, nielicującego z piastowaną godnością. 
(2) Sędzia, którego wniosek dotyczy, nie bierze u

działu w głosowaniu, natomiast służy mu prawo zło
żenia wyjaśnień ustnie lub na piśmie. 
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(3) Uchwała Sądu Obywatelskiego w tej sprawie wy
maga zatwierdzenia przez Prezydenta Rzeczypospo
litej. 

Art. 11. 
(1) Sąd Obywatelski dzieli się własną uchwałą na 

Wydział Ogólny i Cywilny, przy czym poszczególni sę
dziowie mogą wchodzić w skład obydwóch wydziałów. 

(2) Wydział Ogólny orzeka w pierwszej instancji w 
składzie wiceprezesa Sądu i dwóch sędziów, zaś w in
stancji odwoławczej w składzie Prezesa Sądu lub wi
ceprezesa i czterech sędziów, z których dwaj mają po
siadać kwalifikacje prawnicze. Osoby, które rozp'ozna
wały sprawę w I instancji nie mogą jej rozpoznawać 
w instancji odwoławczej. 

(3) Wydział Cywilny orzeka w składzie Prezesa Są
du lub wiceprezesa oraz dwóch sędziów, jeżeli zapis nie 
stanowi inaczej. 

(4) Wydział Cywilny Sądu Obywatelskiego jest po
wołany do orzekania w sprawach o roszczenia cywilne, 
zaś Wydział Ogólny jest powołany do orzekania w po
zostałych sprawach. 

Art. 12. 

(1) Sędziowie są w sprawowaniu swych czynności 

niezawiśli i orzekają według najlepszej wiedzy i su
mienia oraz zgodnie z zasadami prawa i przepisami 
niniejszego dekretu. 

(2) Sędziom, Rzecznikowi i jego zastępcom służy 

prawo do zwrotu kosztów, poniesionych w związku ze 
sprawowaniem obowiązków, oraz wynagrodzenie z 
vl)łat, wpływających do Sądu z tytułu jego czynności. 

Art. 13. 

Ustrój wewnętrzny, tryb urzędowania, porządek roz
prawy przed Sądem Obywatelskim oraz sposób ogła

szania jego postanowień i orzeczeń określa regulamin, 
uchwalony przez Sąd. 

Art. 14. 

Koszty postępowania przed Wydziałem Ogólnym Są
du Obywatelskiegio· są pokrywane z funduszów pań
stwowych, zaś koszty postępowania przed Wydziałem 
Cywilnym są wykładane przez strony i obciążają jedną 
lub obie strony zależnie od orzeczenia Sądu. 

R o z d z i a ł III. 

Postępowanie przed Wydziałem Ogólnym 
Sądu Obywatelskiego. 

Art. 15. 

(1) Sąd Obywatelski wszczyna postęl)'o'Wanie na 
wniosek Rzecznika w sprawach, określonych w art. 2; 
lit. a) i b), zaś na wniosek pokrzywdzonego w sprawach, 
określonych w art. 2, lit. c). 

(2) Rzecznik może brać udział w postępowaniu w 
sprawach, wszczętych na wniosek pokrzywdZ'Onego, je
żeli uzna to za .wskazane. 
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(3) Obwinionemu lub osobie ubiegającej się o reha
bilitację, służy prawo korzystania z pomocy obrońcy; 
pokrzywdzony m'o'Że wykonywać swe prawa strony oso
biście albo przez pełnomocnika'. 

( 4) Obrońcą bądź pełnomocnikiem może być ten, kto 
odpowiada warunkom, określonym w art. 8, ust. (1), 
lit. a) i b). 

Art. 16. 

(1) Rzecznik składa wnit>sek o wszczęcie postępowa
nia z własnej inicjatywy lub na wniosek Ministra 
Sprawiedliwości albo na wniosek osoby, pragnącej wy
kazać bezpodstawność zarzutów ciążących na niej · bądź 

na zmarłym lub zaginionym członku jej rodzipy. 
(2) Przed złożeniem wniosku o wszczęcie postęp'v'Wa

nia Rzecznik przeprowadza w miarę potrzeby docho
dzenie. 

( 3) Jeżeli w wyniku przeprowadzonego dochodzenia 
Rzecznik uzna że nie ma dostatecznych podstaw do 
poparcia prośb~ ubiegającego się o rehabilitację, wów
czas odmawia złożenia wniosku o wszczęcie postępowa
nia rehabilitacyjnego. 

Art. 17. 

(1) Postanowienie Rzecznika o odmowie złożenia 
wniosku o wszczęcie postępowania rehabilitacyjnego 
bądź o umorzenie dochodzenia wymaga zatwierdzenia 
przez Sąd Obywatelski, przy czym postanowienie Sądu 
odmawiające zatwierdzenia zastępuje wniosek Rzecz
nika 'd wszczęciu postępowania. 

(2) Sąd Obywatelski może zarządzić przeprowadze
nie bądź uzupełnienie dochodzenia. 

Art. 18. 

(1) Jeżeli obwiniony o czyn, określony w art. 2, lit. a) 
lub lit. b) nie podda się orzecznictwu Sądu Obywatel
skiego, Sąd na wniosek Rzecznika stwierdza to posta
n'v'Wieniem i zawiesza postępowanie. 

(2) Rzecznik przed złożeniem wniosku o zawieszenie 
postępowania zabezpiecza w miarę możności dowody. 

Art. 19. 

(1) Jeżeli obwiniony o czyn, określony w art.. 2, lit. c) 
nie podda się orzecznictwu Sądu Obywatelskiego, Sąd 
stwierdza to postanowieniem i umarza postępowanie. 
W tym przypadku pokrzywdzony może wnieść o prze
prowadzenie postępowania przedmiotowego. 

(2) W postępowaniu przedmiotowym Sąd Obywatel
ski orzeka jedynie o zasadności zarzutów stawianych 
pokrzywdzonemu. 

Art. 20. 

(1) Wniosek o wszczęcie postępowania ma oznaczać 
obwinionego, określać zarzucany mu czyn oraz wska
zywać dowody. 

(2) Wniosek o wszczęcie postępowania rehabilitacyj
nego ma oznaczać osobę, uóiegającą się o rehabilitację, 
określać zarzuty, które pragnie odeprzeć, oraz wska
zywać dowody. 
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Art. 21. 

(1) Sąd Obywatelski odrzuca wniosek o wszczęcie 
postępowania: 

a) gdy stwierdzi, że został złożony przez osobę 
nieuprawnioną, 

b) gdy nie dopatrzy się w zarzuconym czynie 
cech, wskazanych w art. 2, 

c) w przypadku miejscowej niewłaściwości Sądu. 
(2) W razie przyjęcia wniosku Sąd Obywatelski prze

syła go niezwłocznie w odpisie obwinionemu bądź ubie
gającemu się o rehabilitację, zawiadamiając g-i jedno
cześnie o terminie rozprawy, oraz wyjaśnia mu, że 
może przybrać obrońcę i wnieść o przeprowadzenie in
nych dowodów prócz wskazanych we wniosku. 

Art. 22. 

(1) Sąd Obywatelski wyłącza sędziego na jego wła
sne żądanie lub na wniosek strony, jeżeli z okoliczn1r 
ści, przytoczonych przez stronę, wynika wątpliwość co 
do jego bezstronności. 

(2) Wniosek o wyłączenie może być złożony najpóź
niej przed rozpoczęciem przewodu chyba, że okoliczno
ści uzasadniające wyłączenie powstały w toku roz
prawy. 

Art. 23. 

(1) Podstawę orzeczenia Sądu Obywatelskiego sta
nowi całokształt okoliczności ujawnionych w toku prze
wodu. 

(2) Orzeczenie zapaaa większością grosów i wymaga 
uzasadnienia. 

Art. 24. 

Sąd Obywatelski wydaje orzeczenie: 
a) rehabilitujące, 
b) odmawlające rehabilitacji, 
c) uniewinniające, 
d) stwierdzające winę, 
e) umarzające postępowanie, jeżeli materiał dowo

dowy, zebrany w toku przewodu jest niewystar
czający i nie ma możliwości jego uzupełnienia. 

Art. 25. 

(1) W razie wydania orzeczenia stwierdzającego wi
nę Sąd Obywatelski może zalecić obwinionemu zapla· 
cenie określonej kwoty pieniężnej tytułem opiat sądo· 
wych albo na rzecz pokrzywdzonego. 

(2) Ponadto Sąd może orzec: 
a) upomnienie, 
b) naganę, 
c) uznanie obwinionego za niegodnego piastowa

nia kierowniczych stanowisk w polskim życiu 
publicznym, 

d) uznanie obwinionego za niegodnego brania 
udziału w polskim życiu publicznym, 

e) uznanie obwinionego za wyłączonego ze spo
łeczności polskiej. 

(3) Orzeczenia, przewidziane pod lit. c) i d) mogą 
być ograniczone do do czasu trwania. 
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Art. 26. 
(1) Każda ze stron może wnieść odwołanie od orze

czenia Sądu Obywatelskiego, wydanego w trybie, prze
widzianym w niniejszym rozdziale, w terminie dwu
tygodniowym od daty doręczenia orzeczenia. 

(2) W P'6Stępowaniu odwoławczym stosuje się odptl
wiednie przepisy art. 20-25. 

Art. 27. 
(1) Wznowienie postępowania zakończonego prawo

mocnym orzeczeniem Sądu Obywatelskiego może na
stąpić ria niekorzyść obwinionego tylko wtedy, gdy 
wyjdzie na jaw, że orzeczenie wydano pod wpływem 
fałszywego zeznania świadka, biegłego lub tłumacza, 
sfałszowanego dokumentu albo przekupstwa. 

(2) Wznowienie postępowania zakończonego prawo
mocnym orzeczeniem Sądu Obywatelskiego m'o'Że na
stąpić na korzyść obwinionego także wtedy, gdy po wy
daniu orzeczenia wyjdą na jaw nowe okoliczności, nie
znane przedtem osobie, która złożyła wni•osek o wzno
wienie. 

(3) Wznowienie umorzonego postępowania może na
stąpić zarówno z przyczyn określonych w ustępach po
przedzających, jak i z powodu P'oWstania warunków, 
umożliwiających Sądowi Obywatelskiemu zbadanie do
wodów, których przeprowadzenie było uprzednio dla 
Sądu niemożliwe. 

Art. 28. 
(1) Wniosek o wznowienie postępowania na nieko

rzyść obwinionego może złożyć Rzecznik bądź pokrzyw
dzony. 

(2) Wniosek o wznowienie postępowania na korzyść 
obwinionego może złożyć Rzecznik bądź obwiniony, a 
w razie śmierci lub zaginięcia obwinionego - członek 
jego rodziny. 

Rozdz i a I IV. 

Postępowanie przed Wydziałem Cywilnym 
Sądu Obywatelskiego. 

Art. 29. 
(1) Sąd Obywatelski wszczyna postępowanie w spra

wie o roszczenia cywilne na wniosek powoda, zglosz'v
ny w formie pozwu. 

(2) Pozew ma oznaczać pozwanego określać przed
miot i wartość sporu 'O'raz wskazywać dowody. 

Art. 30. 
Sąd Obywatelski przekazuje pozew w odpisie po

zwanemu przesyłając jednocześnie stronom listę prze
wodniczących składu orzekającego i sędziów Wydzia
łu Cywilnego oraz wyjaśnia stronom, że mają zgłosić 
się do Sądu dla sporządzenia wspólnego zapisu na ~ąd 
Obywatelski, jako sąd polubowny, w formie określonej 
przez prawo miejscowe. 

Art. 31. 
Powód m•oże wnieść o zabezpieczenie dowodów w 

przypadku, gdy pozwany nie wyraził jeszcze zgody albo 
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odmówił poddania się orzecznictwu Sądu Obywatel
skiego. 

Art. 32. 

(1) Osobny regulamin uchwalony przez Sąd Obywa
telski określi postępowanie przed Wydziałem Cywil
nym Sądu w oparciu o przepisy prawa miejscowego 
o sądach polubownych dla stworzenia podstaw praw
nych do zaopatrzenia orzeczeń Sądu Obywatelskiel,:'o 
klauzulą wykonalności przez miejscowe sądy pań
stwowe. 

(2) Regulamin ten określi także wysokość opiat są
dowych. 

Rozdz i a I V. 

Przepisy końcowe. 

Art. 33. 

(1) Tworzy się Sąd Obywatelski z siedzibą w Lon
dynie z właściwością na obszar Zjednoczonego Króle
stwa w składzie 24 sędziów. 

(2) Pierwszy skład Sądu Obywatelskiego w Londy
nie tworzą: 

a) 18 członków Obywatelskiej Komisji Orzekają
cej w Londynie, wchodzących do Sądu mocą 
niniejszego dekretu. 

b) 6 sędziów, powołanych w trybie przewidzia
nym w niniejszym dekrecie spośród !kandyda
tów z kwalifikacjami prawniczymi, wskaza
nych w podwójnej liczbie przez Zrzeszenie Sę
dziów i Prokuratorów R. P., które weźmie 
pod uwagę również wnioski, zgtoszone w tym 
zakresie przez Stowarzyszenie Prawników 
Polskich w Zjednoczonym Królest,wie. 

3) Mandaty sędziów Sądu Obywatelskiego w 
Londynie wyga:-:ają w 3 lata po wejściu w ży
cie niniejszego dekretu. 

Art. 34. 

Sądy Obywatelskie z właściwością na inne kraje bę
dą tworzone w miarę ·potrzeby na podstawie dekretów 
Prezydenta Rzeczypospolitej . 

Art. 35. 
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministro

w: Sprawiedliwości. 
Art. 36. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: August Zaleski 

p. o. Prezes Rady Minisbrów 

Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości: 

Roman Odzierzyński 


