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.Art. 13. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Ra~ Ministrów i Ministrowi 
Obrony Narodowej. 

1,rt. 14-. 
Dekret niniejszy wohodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obo

wię.zuję.C} dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. /Dz.U.R.P. 
Nr.86, poz • .54-3/. 

OBWIESZCZENIE PREZESA Rf.DY MINISTRÓW 
z dnia 28 maja 1957 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
8 września 1950 r. o Sę.dach Obywatelskich na Obczyźnie. 

Na podstawie art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 12 lutego 1957:r. /Dz.U.R.P.Nr.l z 1957 
r. ,poz.]/ o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 8 września 1950 r. o Sę.dach Obywatels
kich na Obczyźnie /Dz.U.R.P.Nr.3 z 1950 r.,poz.2/ 
ogłaszam jednolity tekst dekretu z dnia 8 września 
1950 r. z uwzględnieniem zmian, "Prowadzonych przez 
dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 wrześ
nia 1953 r. /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1953r.,poz.:4/,z dnia 
11 października 19.54- r./Dz.U.R.P.Nr.13 z 19.54- r., 
po~.~4-/ i z dnia 12 lutego 1957 r. /Dz.U.R.P. jak 
wyzeJ/• 

, 
PREZES RADY MINISTROV7 

/-/ Antoni Pajęk 

Załę.cznik 

DEKRET PREZYDEN.I'A RZECZYRlSFOLITFJ 
z dnia 8 września 1950r. 

o Sę.dach Obywatelskich na Obczyźnie. 

Na podstawie art. 79 ust./2/ ustawy konst;ytucyjnej stanowię co następuje 

Rozdział I. 
Cel, nazwa, właściwość i obszar działania • 

.l.rt. 1. 

W celu kształtowania poczucia prawnego i ochrony dobrego imienia wolnej społecz
ności polskiej na obczyźnie oraz zapewnienia jej w dopuszczalnych granicach własnego 
niezawisłego wymiaru sprawiedliwości tworzy się S~dy Obywatelskie na Obczyźnie, 
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Art. 2. 

sidy Obywatelskie sę. powołane do orzekania w sprafrach: 
a/ o czyny, ~kręślona w polskich przepisach prawnych bę.d.ź w zarzę.d.zeniaoh władz 

Polski Podziemnej, jako sprzeczne z obowię.zkand obyvlatelskind lub zdziałane 
. na szkodę polskiego dobra ogólnego, popełnione po 1 'Wl'Ześnia 1939:r:., 

b/ o czyny naruezaję.ce povvszechnie uznane normy etyki obywatelskiej, 
o/ o naruszenie czci w zwię.zku z dzialaJ.nośoię. publicz~, 
d/ o roszczenia cywilne. 

Art. 3. 
Sę.dy Obywatelskio sę. właściwe w stos\ll'lku do osób, które poddadzę. się ich orzecz

nictwu, sk1adaję.o w tym celu odpowiednie oświadczenie na piśmie. 

Art. 4. 
/1/ O właściwości miejsoO\"rej Sę.du Obywatelskiego rozatrzyga miejsce pobyte obwinionego 
bę.dź pozwanego albo osoby ubiegaję.oej się o rehabilitację, zaś w postępowaniu przed
miotowym - miejsce pobytu pokrzywdzonego, a w postępowaniu o zabezpieczeniu dowodów -
miejsce pobytu powoda. 
/2/ Wszelkie spory o właściwość rzeozowę. lub miejscowę. IOzat.rzyga ostatecznie instan
cj~ odwoławcza Sę.clu Obywatelskiego. 

Art. 5. 

Tworzenie i znoszenie Sędów Obywatelskich oraz określenie obszaru ich działania 
wymaga aktu ustawodowczegO. 

Rozdział II. 

Organizacja. 

Art. 6. 
/1/ Sę:d Obywatelski składa się conajmniej z 10 a · najwyżej z 30 sędziów powołanych 
na okres 3 lat. 
/2/ Sę.d. Obywatelski wybiera ze swego grona Prezesa i wiceprezesów na okres określony 
w regulaminie Sę.clu. 

Art. 7. 

/i/ Przy Sę.d.zie Obywatelskirr. działa Rzecznik i jego zastępcy povrolani na olaes 2 lat. 
/2/ Do zakresu działania Rzecznika należy : 

a/_ prowadzenie dochodzeń, 
b/ składanie wniosków o wszczęcie, zawieszenie bę.d.ź umorzenie postępowania, 
o/ udział w postępowaniu przed Sę.demw charalcterze przedstawiciela polskiego in

teresu publicznego. 
Art. 8. 

/1/ Sędzię. lub Rzecznikiem bę.d.ź jego zastępcę. może być ten, kto : 
a/. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
b/ jest nieska~lnego charakteru, 
o/ ma ukończonych 30 lat. 

/2/ Polowa składu Sę.du Obywatelskiego oraz Rzecznik i jego zast'(poy maję. posiadać po
nadto kwalifikacje sędziowskie bę.d.ź adwoknckie albo mieć przynajmniej ukończone aka
demickie studia prawnicze z przepisanymi egzaminami. 
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/3/ Prezesem Sę.du lub Wiceprezesem może być tylko ten, kto odpowiada. warunkom, okJ;lś
lonym w ustępach poprzedzaję.cych i pracO'!val przynąjmniej 3 lata w zawodzie bę.di w 
zawodach prawn;i.czych, zwię.zanych z wymiareIJ. sprawiedliwości·, na stanowisku sędziow
s}d.~ w Najwyższym Trybunale Adm;!.nistracyjnym lub na stanowisku referendarski,mw Pro
kuratorii Generalnej albo jako adwokat • 

.Art. 9. 
/1/ Sędziów, Rzecznika i jego zastępoów powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na wnio
sek Ministra Sprawiedlj.wości. 
/2/ Jeżeli w cię.gu trwania kadencji Sę.du Obywatelski.ego opróżni się stanowisko sędzio.. 
go lub jeżeli wzmożona praca Sę.du uymagaó będzie zwiększenia ilości sędziów - Sęd 
Obywatelski. wybi,e;rze kanqydata bę,dź kandydatów na wakuję.ce stanowiska sędziowsld.e i 
złoży odpowiędni wniosek Ministrowi Spra,ffiedliwośc;i. dla nad.ani.a niu biegu igodnie z 
przepisami ust~pu /l/ niniejszego artykułu. 

Art. 10. 

/1/ Sę.d Obywatelski. może w;i.ększościę. 2/3 głosów usunić z swego gronn sędziego,ld;ócy 
dopuści się czynu, nie licuję.cego z p;i.astowanę, godnościę., · 
/2/ Sędzia, którego wniosek dotyczy, nie bierze udziału w glosowaniu, natomiast słu
ży mu prawo złożenia wyjaśnioń ustni€! lub na piśmie. 
/3/ Uchwala Sę.du Obywatelski.ego w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

.Art. ll. 

/1/ Sę.d Obywatelski dzieli się wlasnę. uchwalę. na Wydział Ogólny i Cywilny, przy czym 
poszczególni sędziowie mogę, wchodzić w skład obydwóch wydziałów. 
/2/ Wydział Ogólny orzeka w pierwszej instancji w składzie wiceprezesa Sę.su i dwóch 
sędziów, zaś w instancji odwoławczej w składzie Prezesa Sę.du lub wiceprezesa i czte
rech sędziów, z których dwaj maję. posiada.ć kwalifikacje prawnicze. Osoby, które roz
poznawały sprawę w I instancji, nie mogę. jej rozpozna-wać w instancji odwoławczej. 
i3/ Wydział Cywilny orzeka w składzie Prezesa Sę.du lub wiceprezesa oraz dwóch sędztć1N, 
jeżeli zapis nie stanowi inaczej. 
/4/ Wydział Cywilny S~d.u Obywatelsld.ego jest powołany do orze~a w sprawach o rosz
czenia cywilne, zaś Wydział Ogólny jest powołany do orzekania w pozostałych sprawach • 

.Art. 12. 

/1/ Sędziowie sę. w sprawowaniu swych czynności niezawiśli i orzekaję. według najlep
szej wiedzy i sumienia oraz zgodnie z zasadomi prawa i przepisami niniejszego de
kretu. 
/2/ Sędziom, Rzecznikowi i jego zastępcom służy prawo do zwrotu kosztów, poniesionych 
w zwię.zku ze sprawowaniem obowię.zkńw, oraz wynagrodzenie z opłat, wplywaję.cych do 
Sę.du z tytułu jego czynności. 

.Art. 13. 
Ustrój wewnętrzny, tryb urzędOW'ania, perzę.dek rozprawy przed Sę.dem Obywatelsld.m 

oraz sposób ogłaszania jego postanovn.eń i orzeczeń określa regulamin, uchwalony przez 
Sę.d. 

Art. 14. 

Koszty postępowania przed Wydziałem Ogólnym Sę.du Obywatelskiego sę. pokrywane z 
funduszów państwowych, zaś kos~y postępowania przed Wydziałem Cywilnym sę. wykładane 
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przez strony i obci~żaj~ je~ lub obie strony zależne od orzoczenia S~du. 

Rozdział. III. 

Postępowanie przed Wydział.em Ogóln;ym 
Sę..du Obywatelsldego • 

.Art. 15. 

/1/ S~d Obywatelski wszczyna postępowanie na wniosek Rzecznika w sprawach,określo
nych w art.2,lit.a/ i b/, zaś na vmiosek pokrzywdzonego w sprro1ach, określonych w 
art.2,lit.c/. . 
/2/ Rzeczllik może bra:ć udział. w postęporraniu vr sprawach, wszczętych na wniosek po
krz_yrnizonego, jeżeli uzna to za ws:lo'izano. 
/3/ Obwinionetm.1 lub osobie ubiegaj~cej się o rehabilitację służy prawo korzystania 

!z pomocy obrońcy; pokrzywdzony może wykonywać swe prawa strony osobiście albo przez 
pełnomocnika. 
74/ Obrońc~ ~d.ź pełnomocnikiem może być ten, kto odpmdada warunkom, określonym w 
art.8,ust./1/,lit.a/ i b/. 

.Art. 16. 
/1/ Rzecznik składa wniosek o wszczęcie post~powania z własnej inicjatY\vY lub na 
wniosek Ministra Sprawiedliwości albo na wniosek osoby, pragncej wykazać bezpodstaw
ność zarzutów cię.żę.cych na niej bę.di na zmarł~m lub zaginionym czl.onlru rodziny. 
/2/ Przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania Rzocznik przoprowadza vr miarę 
potrzeby dochodzenie. 
/3/ Jeżeli w wyniku przeprowadzonego dochodzenia Rzecznik uzna, że nie ma dosta
tocznych podstaw do poparcia prośby ubiegaj~cego się o rehabilitację, wówczas odma
wia złożenia vmiosku o wszczęcie postępovmnia rehabilitacyjnego • 

.Art. 17. 

/1/ Postanowienie Rzecznika o odmo~ie złożenia wniosku o wszczęcie postępovro.nio re
habilitacyjnego bę.d.ź o umorzenie dochodzenia wymaga zatwierdzenia przez Sę.d Obywa
telski, przy czym postanowienie SQ.du odmn....-daję.ce zatwierdzenia zastępuje wniosek 
Rzecznika o wszczęciu postępowania. 
/2/ S~d Obywatelski może zarzę.dzić przoprowadzerri.e bę.d.ź uzupołnienie dochodzenia • 

.Art. 18. 

/1/ Jeżeli obwiniony o czyn, określony w art.2,lit.a/ lub lit.b/ nie podda się 
orzecznictwu SQ.du Obywatelskiego, Sę..d na ,miosok RzoczDika stwiord.za to postano
\7.i.ol'liom-i zawiesza post~pownnio. 
/2/ Rzocznik przed złożeniem wniosku o zawieszenie postępowania zabezpiecza w mia
rę możności dowody. 

.Art. 19. 
/1/ Jeżeli obwiniony o czyn, określony w art.2,lit.c/, nie podda się orzecznictvru 
Sę.du Obywatelskiego, Sę.d st.-..,i.erdza to postanovdeniom i umarza postępowanie. W tym 
prz_ypadlru pokrzywdzony może wnieść o przeprowadzenie postępm1ania przedmiotovrogo. 
/2/ W postępowaniu przedmiotowym Sę.d Obyvratolski. orzeka jedynie o zasadności za
rzutów starnanych pokrzywdzonemu. 
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.Art. 20. 

/1/ Wniosek o wszczęcie postępowania ma oznaczać obwiniomGo, określać zarzucany 
nru. czyn oraz wskazywać dowody. 
/2/ Wniosek o wszczęcie postgpoVfflnia rehabilitacyjnego ma oznaczać osobę, ubiegaję.
cę. się o rehabilitację, określać zarzuty, które pragnie odeprzeć oraz wskazywać do
woey. 

.Art. 21. 

/J./ Sę.d Obywatelski odrzuca wniosek o \vSzczęcie postępowania: 
a/ gd:3 stwierdzi, że został złożony przez osobę nieupravmion:J., 
b/ gey nie dopatrzy się w zarzuconym czynio cech, wskazanych w art.2, 
c/ w przypadku miejsco..-roj niewłaściwości Sę.du. 

/2/ W razie przyjęcia wniosku Sę.d Obywatelski. przesyła go niezwłocznie w odpisie 
obwinionetru bę.dź ubiogaję.cemu się o rehabilitację, zawiadamiajg.c go jednocześnie o 
terminie rozprawy, oraz wyjaśnia mu, że może przybrać obrońcę i wnieść o przeprowa
dzenie innych dowodów prócz wskazanych we wnioslru • 

.Art. 22. 

/1/ Sę.d Obywutelsld. i,vyłę.cza s~iego na jego własne ŻQ.danie lub na wniosek strony, 
jeżeli z okoliczności, przytoczonych przez stronę, wynika w:g.tpliwość co do jego bez
stronności. 
/2/ Wniosek o wyłę.czenie może być złożony najpóźniej przed rozpoczęciem przewodu 
chyba, że okoliczności uzusndniaj~ce ~~łę.czenie pov1stały w toku rozprawy • 

.Art. 23. 

/1/ Podstawę orzeczenia S~du Obywatelskiego stanowi całokształt okoliczności ujaw
nionych w toku prze1,rodu. 
/2/ Orzeczenie zapada większościQ. głosów i wymnga uzasadnienia • 

Sę.d Obyrmtelski wydaje orzeczenie 
a/ rehabilitujQ.ce, 
b/ odmawiaję.ce rehabilitacji, 
c/ uniewinniajQ.ce, 

.Art. 24. 

a/ stwierdzaję.ce winę, 
e/ umarzaję.ce postępovmnie, jeżeli materiał dowodowy, zebrany w tolru przewodu, jest 

niewystarczaj~cy i nie ma możliwości jogo uzupełnienia • 

.Art. 25. 
/1/ W razie wydania orzeczenia stwierdzaję.cego winę Sę.d Obywatelski może zalecić ob
winionemu zapłacenie określonej l<Yioty pieniężnej tytułem opłat sę.dowych albo na rzoo.2 
pokrzy'f7dzonego. 
/2/ Ponadto Sę.d może orzec : 

a/ upomnienie, 
b/ naganę, 
c/ uznanie obwinionego za niegodnego piastowania kierovvniczych stanowisk w pol-

skim życiu publiczrzym, 
a./ uznanie obwinionego za niegodnego brania udziału w polskim życiu publicznym, 
e/ uznanie obrdnionego za wyłę.czonego ze społeczności polskiej. 

/3/ Orzeczenia przowidziano pod lit. c/ i a/ mogę. być ograniczone co do czasu trwania. 
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Art. 26. 

/1/ Każda ze stron może wruesc odwołanie od orzeczenia S~du Obywatelsldego, wydane
go w trybie, przfi",r..i_dzianym w niniejszym rozdziale, w terminie dwutygodniowym od daty 
doręczenia orzecz~~ia. 
/2/ W postępowaniu odwol.awcz~m stosuje się odpowiednie przepisy art.20-25 • 

.Art. 27. 
/1/ Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sę.du Obywatelskiego 
może nastę.pić na niekorzyść obwinionego tylko wtedy, gdy wyjdzie na jaw, że orze
czenie wydano pod wpływem fałszywego zeznania świadka, biegł.ego lub tl.umacza,sfal
szói11ania dolo.lmerrtu albo przekupstwa. 
/2/ Wznowienie postępowania zakończonogo prawomocnym orzeczeniem Sędu Obywutelsldego 
może następić na korzyść obwinionego także ,.tedy, gdy po wydaniu orzeczenia ,vyjdę. na 
jaw nowe okoliczności, nieznane przodtem osobie, która zł.ożył.a wniosek o wznowienie. 
/3/ W~nowienie umorzonego postępowania może nastQ.pić zar6vmo z przyczyn określonych 
w us1iępach poprzedzaję.cych, jak i z powodu powstania warunków, wnożlivdaję.oych Sę.dowi 
Obywatelskierru zbadanie dov1odów, których przerowadzenie był.o uprzednio dla Sę.du nie
możliwe. 

.Art. 28. 

/1/ Wniosek o wznowienie postępowania na niekorzyść obvdnionego JOOŻe złożyć Rzecznik 
bę.d.ź pokrzywdzony. 
/2/ Wniosek o wznowienie postępowania na korzyść obwinionego może złożyć Rzecznik 
bę.d.ź obwiniony, a w razie śmierci lub zaginięcia obwinionego - członek jago rodziny. 

Rozdział. IV. 

Postępowanie przed Wydział.em Cy,..ilnym 
Sę.du Obywatelsldego • 

.Art. 29. 
/1/ Sę.d. Obywatelski wszczyna postępowanie w sprawach o roszczenia cywilne na vmiosek 
powoda, zgłoszony w formie pozwu. 
/2/ Pozew ma oznaczać pozwanego, określać przedmiot i wartość sporu oraz wskazywać 
dowody. 

.Art. 30. 

Sęd Obywatelski przekazuje poze.1 w odpisie pozwaneIIUl przesylaję.c jednocześnie stronom 
listę przewodniczę.cych składu orzek.aję.cego i sędziów Wydział.u Cywilnego, oraz wyjaś
nia stronom, że maję. zgłosić się do Sę.du dla sporzę.dzenia wspólnego zapisu na Sę.d 
Obywatelski, jako sę.d polubowny, w formie określonej przez prawo miejscowe • 

.Art. 31. 

Powó9- . może wnieść o zabezpieczenie dowodów w przypadku, gdy pozwany nie wyraził. zgo
dy albo odmów.il poddania się orzecznictwu Sę.du Obywatelsldego • 

.Art. 32. 

/1/ Osob:rzy regulamin uchwalony przez Sę.d Obywatelski określi postępowanie przed Wy
działem Oywil:rzym Sę.du w oparciu o przepisy pravva miejscowego o sę.dach polubownych 
dla stworzenia podstaw prawnych do zaopatrzenia orzeczeń Sę.du Obywatelskiego klauzu
lę. wykonalności przez miejscowe sę.d.y państwowe. 
/2/ Regulamin ten określi także wysokość opl.at sę.dawych. 
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Rozdział V. 

Przepioy , końcowe • 

.Art. 33. 

/1/ Tworzy się S~d Obywatelski z siedzib~ w Londynie~ właściwości~ na obszar 
Zjednoczonego l<rólestwa w sklac'l.zie 12 sędziów. 
/2/ Członków drugi ego składu Sę.du Obyvmtolskiego w Londynie powoła Prezydent Rze
czypospolitej z zachowaniem przepisu art.8,ust./2/ niniejszego dekretu na vmiosek 
Ministra Sprawiedliwości na okres 4 lat, liczę.cod daty powołania. 
/3/ Mandaty ewentualnie powołaeych w trybie art.9 ust./V i /2/ niniejszego dekretu 
dalszych członków SQ.du Obywatelskiego w Londynie wygasnę. jednocześnie z wygaśnięciem 
mandatów 12 członków wymienionych w poprzednim ustępie • 

.Art. 34. 
Sę.d.y ObY'Natelsld.e z właściwościę. na inne kraje będę. tv1orzone w miarę potrzeby na 
podstawie dekretów Prezydenta Rzeczypospolitej • 

.Art. 35. 

Wykonanie niniojszogo dekretu porucza się Ministrowi Spravrlodliwości • 

.Art. 36. 

Dokret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

·=============================--=--================================================= 
Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwcści. 

~-------==---====================================================================== 


