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Polskiem z dnia 18 lipca 1917 r. oraz zawarte wart. 28 tychże przepisów 
postanowienie o składzie Sądu Najwyższego jako dyscyplinarnego. 

Dan w Warszawie, dnia 8 lutego 1919 r. 

Naczelnik Państwa: 
/. Pz'lsudskt 

Prezydent Ministrów: 

f . .f. Paderewskt 

Minister Sprawiedliwości: 

SuPiński 

200. 

DEKRET 

w przedmio.cie zmian o urządzeniach wymiaru sprawiedliwości 
w b. zaborze austrjackim. 

I\rt. 1. Dotychczasowy ustrój sądownictwa, prokuratury, adwokatury 
notarjatu ulega zmianom, określonym w następujących przepisach. 

J\rt. 2. Postanowienia artykułów 6 do 10 włącznie, 13, 14 i 15 usta
wy o władzy sędziowskiej z 21 grudnia 1867, Dz. P. P. N!! 144, zachowują 
moc obowiązującą. 

Wyroki będą wydawane w imieniu Republiki Polskiej. 
Prawo łaski i abolicji, określone wart. 13 powołanej ustawy, wykonuje 

Przedstawiciel Najwyższej Władzy Państwowej. 

J\rt. 3. Każdy sędzia już z tytułu nominacji uzyskuje pełnię władzy 
i praw związanych z tym stanowiskiem w rozumieniu ustawy o władzy s~· 
dziowskiej . z 21 grudnia 1867, Dz. P. P. N~ 144. Instytucja sędziów pomoc
niczych, jako sędziów ograniczonych z mocy ustawy w sprawowaniu swego 
urz~du, jest zniesiona. 

Sędziowie zapasowi, mianowani jako tacy dla okręgu Sądu I1pelacyj
nego mogą być także wbrew swej woli przenoszeni na inne miejsce słu
żbowe. 

I\rt. 4. Okres reorganizacji sądownictwa, w ciągu którego tak s~dzio
wie, jak i urzędnicy niesędziowscy z urzędu mogą być przenoszeni na . in
ne miejsca służbowe lub też w stan spoczynku, bez względu na ogranicze
nia ustanowione w ustawie o władzy sędziowskiej oraz w pragmatyce służ
bowej z dnia 25 stycznia 1914, Dz. P. P. N!! 15, upływa z końcem roku 1920. 
Okres ten może być przedłużony uchwałą Rady Ministrów. 

I\rt. 5. Sąd Najwyższy w Warszawie przejmuje zakres działania Naj
wyższego Trybunału sądowego i kasacyjnego oraz Trybunału I1dministra
cyjnego. 

Statut Najwyższego Trybunału sądowego i ' kasacyjnego z d. 7 sierpnia 
1850 r., Dz. P. P. N!! 327, traci moc obowiązującą. W jego miejsce wstępuje 
statut Sądu Najwyższego w Warszawie. 
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flrt. 6. W sqdach apelacyjnych komplety z pi~ciu b~dq zastqpione 
przez komplety z trzech s~dziow, wliczajqc w to przewodniczqcego. Jedynie 
w sprawach dyscyplinarnych zasiadajq nadal komplety z pi~ciu. 

flrt. 7. Sqdy Krajowe i Obwodowe uzywajq jednolicie nazwy "Sqd 
Okr~gowy", Wyzsze Sqdy Krajowe zas - nazwy "Sqd f\pelacyjny". 

Prokuratura bierze nazw~ od sqdu, przy ktorym jest ustanowiona, za
tem: "Prokurator (podprokurator) przy Sqdzie Okr~gowym, f\peJacyjnyrn, 
Najwyzszym" . 

Tytul urz~dowy s~dziego winien okreslac jego kaidoczesne stanowi
sko sluzbowe i opiewa bez wzgl~du na rang~ (kJas~ placy): "St::dzia powia
owy, st::dzia sJedczy, st::dzia zapasowy, st::dzia Sqdu Okrt::gowego, f\peJacyj
nego lub Sqdu Najwyzszego". Kierownicy sqd6w uzywajq tytul6w nastt::pu
jqcych: "Naczelnik s<,!du . powiatowego, Prezes (Wiceprezes) Sqdu Okr~go· 
wego lub f\pelacyjnego". 

Kandydaci przygotowujqcy sit:: -do urz~du' st::dziowskiego nOSZq Lytul 
"aplikant6w", kandydaci adwokatury zas, odbywajqcy praktykt:: sqdowq, za
chowujet tytul ,. praktykantow". Do jednych i drugic~ majq zastosowanie 
postanowienia § 17, ust. 3 ustawy organiZacyjnej z dnia 27 listopada 1896, 
Di. P. P. N'2 217. 

flr t. a. yrezes Sqdu f\pelaey jnego kier uje ogolnCi administracjet sqdo
wnictwa w poruczonym mu okr~gu w granicach umocowania udzieJonego 
mu betdz przez ustawt::; betdi przez Ministra Sprawiedliwosci. Sprawy pow
tarzajqce sit:: CZE::sto, nie majetce znaczenia zasadniczego i nie nastrt::czajqce 
wqtpliwosci, oraz sprawy osobowe (rnianowanie, przenoszenie, zwolnienie) 
personeJu niesE::dziowskiego letcznie z aplikantami bE::dq decydowane przez 
Prezesa Sqdu F\peJacyjnego. Winien on w sprawach wainiejszych wysluchac 
opinji SetdU HpeJacyjnego. / 

Te zasady okreslajq anaJogicznie takze zakres dzialania Prokuratora 
przy Sqdzie F\pelacyjnym w poruczonych . mu sprawach administracyjnych. 

Minister Sprawiedliwosci okresla rozporzCldzeniem w szczeg6lach korn
petencj~ prezesa Sqciu F\pelacyjnego i prokurato~a przy Sqdzie F\pelacyj
nym w sprawach administracji. Moze on mimo to poszczeg61ne sprawy 
z przekazanego zakresu dzialania zastrzegac sobie do decyzji. 

flrt. 9. Sqdy i inne wladze wyrniaru sprawiedliwosci uzywajq it::zyka 
polskiego jako urz~dowego. 

Odr~bne przepisy okreslajet, gdzie i w jakiej rnierze dopuszczone jest 
uzywanie j~zyka ruskiego i niemieckiego. 

flrt. 10. Postanowieni a art. 7 zyskujet moe obowietzujqeC\ z dniern 
1 kwietnia 1919 r., inne postanowienia tego Dekretu zas z dniem oglo· 
slenia. 

Dan .VI Warszawle, dnia 8 lutego 1919 r. 

Naezelnik Panstwa: 
I. Pilsudski 

Prezydent Ministrow: 
1. ]. Paderewsld 

Minister Sprawiedliwosei: 
SUpinski 


