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ł\rt. 11. Ustawa nIniejsza obowiązuje od dnia 1 lipca 1920 r. 
Z dniem 1 lipca 1920 r. tracą moc obowiązującą wszystkie ustawy 

przepisy w przedmiocie, objętym niniejszą ustawą. . 
Wypłaty, dokonane w ciągu marca, kwietnia, . maja i czerwca 1920 r. 

ponad ustawOwe uposażenie, uważa się za bezzwrotny dodatek regulacyjny 
do dnia 30 czerwca 1920 r. • 

I\rt. 12. Wykonanie ustawy niniejszej poleca się Prezydentowi Mini-
strów i Ministrowi Skarbu oraz ministrowi właściwemu dla danej szkoły; 
a nadto o ile chodzi o b. dzielnicę pru ską-Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej. 
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USTF\WF\ 
z dnia 13 lipca 1920 r. 

o.~ uposażeniu sędziów i prokuratorów (wymiar sprawiedliwości) 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ro zjd z (aJ ,I. 

I\rt. 1. System hierarch iczny, wedle 'którego ugrupowani są urzędnicy 
pa ństwowi i u rządzone jest ich u posaże nie , nie ma zastosow3nia do sę
dziów prokuratorów i kandyda tów na stanow is ka sędziowskie.] 

I\rt. 2. Sędziowie i proku ratorzy, z wyłącze n iem sędziów pokoju nie 
prawników i pełn iących swe czy n noś ci u bocznie nie zawodowych sędziów po- ' 
koj u, podzieleni są pod względem u posażen ia na cztery grupy: 

Do I grupy n ależą: sędziowie pokoju, sędziowie sledczy (w b. dziel
nicy rosyjskiej i aus trjackiej), sędzio wie powiatowi (w b. dzielnicy austr
jackiej i pruskiej), sędziowie za pasowi (w b. dziel nicy a us trjackiej), naczel
nicy sądów powiatowych (w b. dzieln icy austrjackiej i pruskiej), prezesi 
sądów powiatowych (w b. dzielnicy pruskiej), podprokuratorzy przy sądach 
okręgowych. ' 

Do II grupy należą : prezesi, wiceprezesi i sędziowie sądów okręgo~ 
wych, dyrektorowie przy sądach ,okfE:gowych (w b. dzielnicy pruskiej), pro
kuratorzy przy ' sądach okręgowych, podprokuratorzy przy sądach apela-
cyjnych. . 

Do grupy III należą: prezesi, wiceprezesi i sędziowie sądów apelacyj
nych, prezesi senatów przy sądach ' apelacyjnych (w b. dzielnicy pruskiej), 


