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1107. 
, 

PI- mooy Ilrt. 44 Konstytucji ogłaszam ustawfł na-
8ł:fłpuJllceJ trdcł: 

Ustawa 
z dnia 5 grudnia 1923 r. 

O uposaieniu sędziów vi sądownictwie pow
szechnem i admlnistracyjn!!m oraz prokuratorów. 

ROZDZII\t:. I. 

Przepisy zasadnicze. 

Rrt. t. 

System hierarchiczny, według którego qgrupo
wani są urzędnicy I urządzone jest ich uposażenie. 
nie ma zastosowania do s~dziów w sądownictwie 
powszechne m i administracyjnem. prokuretorówi kan
dydatów na stanowiska sędziowskie. 

1\rt. 2. 

§ 1. S~dziowle w sZldownictwie powszechnem 
I administr2lcyjnem I prokuratorzy, z wyłączeniem 
sędziów pokoju nie prawników i pełniących swe 
czynności uboczrtie niezawodowych ,sędziów pokoju, 
podzieleni S2l pod względem uposażenia na cztery 
grupy. 
, § 2. Do grupy 1\ należZł: s~dziowle pokoju. 
sędziowie śledczy (w b. zaborze rosyjskim I austrjac· 
kim). sędziowie powiatowi, sędZIowie zapasowi (w b. 
zaborze austrjackim), naczelnicy sądów powiatowych 
i prezesi sądów powiatowych. 

Do grupy B należą: prezesi, wiceprezesi j sę
dziowie sądów okręgowych, dyrektorowie przy sądach 
okręgowych, prokuratorzy I podprokuratorzy przy są-
dach okręgowych. . 

Do grupy C należą: prezesi, wiceprezesi i s~
dziowie sądów apelacyjnych, prezesi senatów przy 
sądach apelacyjnych (w b. zaborze pruskim), proku
ratorzy i podprokuratorzy przy sądach apelacyjnych. 

, ;~astępcy prokuratorów przy sądach apelacyjnych 
(w b. zaborze pruskim), podprokuratorzy przy Sądzie 
Najwyższym. 

Do grupy D należą: PierwszY'fre1.es, prezesi 
i sędziowie Sądu Najwyższego, Pierwszy Prezes, pre
zesi i sędziowie Najwyższego Trybunału fldministra
cyjnego, Pierwszy Prokurator i prokuratorzy przy Są
dzie Najwyższym. 

lirt. 3. 

§ l. Dla: grupy f\ ustanawia się 7 szczebli 
uposażenia, dla grupy B-6 szczebli, dla grupy C-6 
szczebli, dla grupy D-4 szczeble. 

§ 2. Poszczególne szczeble uposaż~nia ozna
czone są w tabeli, zawartej wart. 4, małemi literami 
alfabetu. 

lirt. 4. 

§ 1. Wysokość uposażenhJ oznacza się w pun
ktach, ustalonych w następującej t~peli: 

.. tOlIl S ' z C z e b ł e u p o s a ż e n a: 
!loUl_ 
::lO c: 

II , b c d e f g Lo !lo <IJ ' , o ;:l -N 

f\ 700 800 900 1000 1100 1200 1300 
B 1000 1100- 1200 1300 1400 1500 
C 1300 1400 1500 1600 1700 1800 
D 1700 1800 1900 2000 

§ 2. Kwotę uposażenia miesięcznego otrzymuje 
się przez pomnożen ie jednakowej dla wszystkich 
grup uposażenia mnożnej (art. 5 ustawy z dn. 9 paź
dziernika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów 
państwowych i wojska (Dz. U. R. P. N2 116 poz. 924) 
przez Iiczb~ punktów odpowiedniej grupy i szczebla. 

§ 3. W okresie przejściowym (sanacji Skarbu 
Państwa) zmienia się tabelę, podaną w artykule ni
niejszym, w ten sposób, że do liczby punktów w każ
dym szczeblu wszystkich grup dodaje si~ tytułem 
dodatku regulacyjnego po 7D punktów. Dodatek re
gulacyjny ulegać będzie stopniowej redukcji po 
10 punktów w okresach półrocznych (art. 6 powoła
nej wyżej ustawy), począwszy od terminu, który 
ustali Rada Ministrów na wniosęk Ministra . Skarbu, 
w zależności od wyników akcji sanacji Skarbu Państwa. 

flrt_ 5. 

§ 1. Na czas trwania wyjątkowych warunków 
ekonomicznych ustanawia si~ dla utrzymującego ro
dzinq sędziego i prokuratora dodatek ekonomiczny, 
wynoszący na każdego członl~a rodziny, nie więcej 
jednak, niż na pi~ciu członków, po 45 mnożnych 
miesięcznie. 

§ 2. Jednocześnie ze zmniejszaniem slElokre
ślonego wart. 4 dodatku regulacyjnego o 10 punktów. 
dodatek ekonomiczny ulegać b~dzie w tych samych 
terminach redukcji o jedną mnożną, aż do wysokości 
38 mnożnych. 

§ 3. Do rodziny w rozumieniu ustawy niniej
szej należy: 

a) żona, wyjąwszy wypadki, gdy pobiera upo
sażenie w instytucji państwowej, albo gdy 
jest sądownie separowana, a na me:żu nie 
Ciąży obowiązek ' alimentacji; 

b) dzieci ślubne i uprawnione; tudzież pasierby7"' 
- do ukorlczenia lat 18, jeżeli zaś uczęszczają 

do szkół publicznych lub wskutek ułomności 
fizycznych, umysłowych, albo nieuleczalnej 
choroby nie mogą na swe utrzymanie zara
biać-clo ukończenia lat 24. 

§ . 4. W wypadkach ułomności fizycznej, umy
słowej, albo nieuleczalnej choroby, jakoteż w wypad
kach, gdy studja przewlekły . si~ ponad wiek 24 lat 
z powodu służby wojskowej; odbytej wskutek zarzą
dzenia mobilizacji lub częściowego uzupełnienia woj
ska do stopy wojennej, albo z powodu pełnienia 
w tym czasie służby ochotniczej, Minister Sprawiedli
wości. a w stosunku do sędziów Najwyższego Try
bunału f\dministracyjnego Prezes Rady MinisJrów, 
może \'II drodze wyjątku uwzględnić dzieci w wieku 
ponad 24 Jata. 

§ 5. W razie. gdy na m~żu ciąży obowiązek 
1I1irTU!ntowania żony. sądownie z nim separowanej, 
suma dodatku ekonomicznegp na żonę nie może 
przewyższać sumy alimentacji. 

,. 
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§ 6. Dzieci i pasierbów, które weszły w związki 
małżeńskie, lub które same się utrzymują, albo po
siadają własne zaopatrzenie-nie uwzględnia się przy 
wymiarze dodatku ekonomicznego. 

§ 7. Ponadto Rada f\I\inistrów władna jest przy
znać sędziom i pro kuratorom, pełniącym obowiązki 
w stolicy i na kresach, procentowo obliczony doda
tek do uposażenia. 

Rrt. 6. 

§ 1. Do sędziów i prokuratorów stosują się 
odpowiednio art. 5-17 ustawy z dnia 9 pażdziernika 
1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych 
i wojska (Dz. U. R. P. N2 116 poz. 924). 

§ 2. Sędzia i prokurator, pobierający dodatek 
na podstawie art. 8, mianowany do grupy wyższej 
na stanowisko, do którego nie jest przywiązany ża
den dodatek lub też przywiązany jest dodatek niższy 
od dotychczas pobieranego, zachowuje ilość punktów, 
przysługujących mu łącznie z dodatkiem w grupie 
niższej, gdyby się okazało, że jego ogólne uposaże
nie w grupie wyższej byłoby niższe od dotychcza~ 
sowego. 

Rrt. 7. 

Sędzia i prokurator, mianowany z grupy wyż
szej do niższej, zatrzymuje uzyskany w grupie wyż
szej szczebel uposażenia oraz prawo do uzyskania 
W tej wyższej grupie następnych szczebli. 

Rrt. 8. 

§ 1. Poniżej wymienionym sędziom i prokura
torom dodaje się do punktów, ustalonych w tabeli 
art. 4, miesięcznie: 

a) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego 
i Pierwszemu Prezesowi Najwyższego Trybu
nału f\dministracyjnego 600 punktów; 

b) prezesom sądów apelacyjnych 500 punktów; 
c) prezesom sądów okręgowych większych oraz 

wiceprezesom sądów okręgowych w Krako
wie i Lwowie, będącym kierownikami sądów 
okręgowych karnych, 400 punktów; 

d) prezesom sądów powiatowych i prokurato
rom przy sądach apelacyjnych 300 punktów; 

e) prezesom Sądu Najwyższego i prezesom Naj
wyższego Trybunału f\dminisŁracyjnego, pre
zesom" sądów okręgowych mniejszych, Pierw
szemu Prokuratorowi przy Sądzie Najwyż
szym, prokuratorom przy sądach okręgowych 
większych 250 punktów; 

t) wiceprezesom sądów apelacyjnych, prezesom 
senatów przy sądach apelacyjnych, naczelni
kom i stałym kierownikom sądów powiato
wych większych 200 punktów; 

g) wiceprezesom sądów okręgowych, dyrekto
rom przy sądach ,okręgowych, prokuratorom 
przy sądach okręgowych mniejszych i zastęp
com prokuratora przy sądach apelacyjnych 
(w b. zaborze pruskim) 150 punktów; 

h) naczelnikom i stałym kierownikom sądów po
wiatowych mniejszych i podprokuratorom 
przy Sądzie Najwyższym 100 punktów. 

§ 2. Za sądy okręgowe większe w rozumieniu 
niniejszego artykułu uważa się sądy okręgowe w mia
stach, będących siedzibą sądów apelacyjnych. a nadto 

sądy, VI, których liczba etatów sędziów okr~gowych 
łącznie z prezesem, wiceprezesamI I dyrektorami 
przekracza 18. Sądami powiatowemi większe mi są 
sądy, w których, wli czając naczelnika (kierownika), 
ustanowionych jest więcej niż 10 stanowisk sędziow· 
skich. 

Rrt. 9. 

§ 1. Suma całego uposażenia łącznie z dodat
kiem, wedle art. 8, sędziego i prokuratora, który 
mianowany został z grupy wyższej do niższej, nie 
może przewyższać sumy calego uposażenia wedle 
najwyższego szczebla, jaki w danej grupie niższej 
może być osiągnięty , łącznie z dodatkiem, przystoso
wanym do tej niższej grupy. W danym wypadku 
powinno nastąp ić stosowne zmniejszenie, ewentualnie 
całłwwite odjęcie rzeczonego dodatku. 

., § 2. Postanowienie powyższe ma zastosowanie 
także do sędziów i prokuratorów, którzy w myśl 
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1920 f. (Dz. U. 
R. P. N2 65 poz. 436) zaliczeni zostali do grupy wyż
szej, niż ta, do której powinniby być zaliczeni w myśl 
art. 2 powołanej ustawy. 

Rrt. 10. 

§ 1. Zawodowi sędziowie pokoju nie prawnicy, 
w b. zaborze rosyjskim otrzymują pięć szóstych czę
ści uposażenia, ustanowionego dla grupy f\. 

§ 2. Z tern ogran iczeniem stosują się do nich 
odpowiednio przepisy art. 3, 4 i 6 ustawy niniejszej. 
Nadto stosuje się do nich art. 5 ustawy niniejszej 
w całej pełni. 

Rrt. 11. 

§ 1. Niezawodowi sędziowie pokoju w b. za
borze rosyjskim i pruskim, pełniący swe czynności 
ubocznie, sprawują swe obowiązki honorowo. 

§ 2. Nqrmy ryczałtowego "zwrotu kosztów i od
szkodowania za stratę czasu ustanowi Mjnister Spra
wiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Rrt. 12. 

§ 1. f\plikanci bez egzaminu na sędziego otrzy
mują w pierwszym roku aplikacji ustanowione 
w ustawie z dnia 9 października 1923 r. o uposaże
niu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. 
R. P. N!! 116 poz. 924) uposażenie urzędników pań
stwowych X grupy szczebla a (art. 3, 4, 5, 9-17 cy
towanej ustawy), a po upływie roku ustanowione 
w tejże ustawie uposażenie urzędników państwowych 
IX grupy szczebla c (art. 3, 4, 5, 9 - 17 cytowanej 
ustawy). 

. § 2. f\plikanci, którzy złożyli egzamin na sę
dziego, i asesorowie (w b. zaborze pruskim), otrzy
mują ustanowione w powołanej wyżej ustawie upo
sażenie urzędników państwowych VII grupy (art. 3-17 
cytowanej ustawy). 

f\plikanci, przyjęci poza etatem, otrzymują upo
sażenie, określone w §§ 1 i 2, z chwilą zaliczenia 
ich na opróżniony etat (art. 11 cytowanej ustawy). 
Czas spędzony na aplikacji poza etatem, liczy si~ 
im przytem tak, jak gdyby byli od początku apli
kacji zaliczeni na etat. 

, 
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Rrt. 13. 

Rozporządzenie Rady Ministrów określi sposób 
Jiczenia czasu, _ spędzonego w służbie par'lstwowej 
niesE:dziowsklej, w celu oznaczenia grupy uposaże
nia sE:dziowskiego (prokuratorskiego) i szczebla 
w obr~bie danej grupy, w wypadkach, gdy osoby 
2 prawniczem wyksztakeniem, których uposażenie 
unormowane jest ustawą z dnia 9 października 1923 r. 
o uposażeni.u funkcjonarjuszów państwowych i woj
ska (Dz. U. R. P. N2 116 poz. 924), przechodzą na 
stanowiska sędziego w sądownictwie powszechnem 
i administracyjnem lub prokuratora, oraz sposób 
liczenia czasu, spędzonego w służbie państwowej 
sędziowskiej i prokuratorskiej, w celu oZ!12lczenia 
grupy i szczebla uposażenia w obrębie donej grupy 
w wypadkach, gdy sędziowie lub prokuratorzy prze
chodzą na stanowiska w służbie pari.stwowej ' riiesę"
dziowskiej. 

ROZDZIRŁ II. 

Przepisy przejściowe. 

Rrt. 14. 

Sędziowie i prokuratorzy, którzy będą już w czyn
nej służbie w chwili wejścia w życie ustawy niniejszej, 
otrzymują w tej grupie, która odpowiad3 grupie, 
zajmowanej przez danego sędziego lub prokuratora 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. 
(Dz. U. R. P. N2 65 poz. 436) szczebel uposażenia, 
odpowiadający wedle kolej ności, licząc od dołu w da
nej grupie, pobieranemu dotychczas dodatkowi star
szeństwa. 

Rrt. 15. 

Przy pierwszem zaliczeniu ustala się termin po
su nięcia do nash:!pnego szczebla w ten sposób, że 
jako termin, ' od którego zaczyna się liczyć trzech
lecie, przyjmuje si~ datę 1 stycznia, jeżeli sędzia, 
prokurator lub aplikant egzaminowany (asesor) uzyskał 
ostatni dodatek starsze!lstwa w okresie półrocznym 
od '1 , stycznia do 30 czerwca, zaś datę 1 lipca, jeżeli 
sędzia, prokurator lub <lplikant egzaminowany (asesor) 
uzyskał ostatni dodatek starszeństwa w okre~ie pół
rocznym od 1 lIpca do 31 grudniu, przycze:n czas 
służby, w ciągu któ rego sE:dzia, prokurator lub apli
kant egzaminowany (asesor) otrzym)'v:ał ostatni d o
datek starszeństwa, liczy się w całości. 

Rrt. 16. 

§ 1. Sędziom i prokuratorom .. którzy przyje,ci 
zosŁaną do służby sądowej polsl,iej po wejściu w życi\!! 
ustawy niniejszej, atoli w oznaczonym osoonemi prze
pisami okresie organizacji jednolitego sądownictwa 
pojskiego, a którzy w czasie przed przyjęciem do 
służby sądowej polskiej pozqstawali w służbie pań
stwowej rosyjskiej, austrjack-iej i bośniacko-hercego
wińskiej lub niemieckiej, albo w zawodzie adwokac.kir~ 
lub notarjalnym - liczy się w celu oznaczenia szcrzerJAa 
uposażenia w grupie, do jakiej powinni być we,dle 
ustawy niniejszej zaliC7-eni: 

1) czas spędzony w służbie sąclowei, p~kiej, 
a to w b. dzielnicy ro:;yjskiel najwcześniej od r wcześnla 
1917 r., \II b. dzielnicy austrj ackiej najwcze'lniej ocl 
1 listopada 1918 r., a w b. dzielnicy prtJtikiej naj-

, 

wcześniej od 1 stycznia 1919 r. n stanowisku, odpo
wiadającem tej s3mej grupie, w całości; 

2) czas spędzony: , 
a) w jakiejkolwiek służb ie par'istwowej polskiej, 
b) w formacjach wojskowych polskich, a to naj

wcześniej od chwili wybuchu wojny świato~ 
wej - na obszarach Polski i zClgranicą, 

c) w sądownictwie (wymiar , i zarząd sprawiedli
wości) cywilnem, administracyjnem lub wojsko
wem rosyjskiem, austrjackiem, bośniacko
hercegowiński em lub niemieckiem, 

d) w adwokaturze, notarjacie, rosyjskiej Proku
J:atorji Królestwa Polskiego albo austrjackiej 
Prokuratorji Skarbu, oraz w charakterze radcy 
prawnego instytucji publicznych, 

e) w szczególności członkom Najwyższego Try
bunału Rdministracyjnego także czas, spędzony 
w służbie administracyjnej austrjackiej, rosyj
skiej i niemieckiej, a mianowicie: 

w grupie R w dwuch trzeci ch częściach, 
,. " B" " szóstych częściach, 
.. " C" " dwunastych częściach, 
" " D" "dwudziestych czwartych cz~ściach. 

§ 2. Przy obliczaniu służby (pracy zawodowej) 
poprzedniej uwzględnia się również czas, sp~dzony 
w charakterze aplikanta (auskultanta, praktykanta 
sądowego, kandydata do posad sądowych), referen
darjusza oraz kandydata adwokackiego (pomocnika 
adwokata przysięgłego) i kandydata notarjalnego. 

§ 3. Czasu pełnienia no rmalnej i powszechnej 
powinności woj:ółkowej nie uwzględnia się przy obli
czaniu czasu poprzedniej służby (pracy zawodowej); 
inną słLiżbę wojskową policza się tylko wówczas, gdy 
sędzia (prokurator) nie spełniał jej równocześnie 
z państwową służbą cywilną (praca zawodowa). 

§ 4 , W wypadkach urlopu bez uposażenia, odli
czania pewnego czasu orzeczeniem dyscyplinarnem, 
pełnienia dobrowolnie służby wojskowej, zawieszenia . 
w urzędowaniu, zakończonego prawomocnem skaza
niem w drodze cJyscyplinarnej, nie uwzględnia się 
odnośnego czaso~resu przy obliczani u czasu po-
przedniej służby. • 

§ 5. Podstawę obliczenia sIanowi cały w ra
chubę wchodzący czas (lata, miesiące, dni). Przerwy 
w czasie, który pOI}'linien być policzony, nie stanowią 
przeszkody do po!iczenii;! poszczególnych okresów. 
Z czasu, który będzie wynikiem obliczenia, dokona
'nego według zasad artykułu niniejszego, skreśla się 
niepełne półrocza. 

§ 6. Mii1ister Sprawiedliwości może za zgodą 
Minislra Skarbu zastosoWilĆ zasady, wskazane w §§ po
przedzających, także do sędziego lub prokuratora, 
będącego już w służbie, którego we wspomnianym 
w § 1 okresie mianowano na stanowisko wyższej 
grupy, a to przy oznaczeniu dodatku starszeństwa 
w danej wyższej grupie. 

11rt. 17. 

§ 1. Sędziowie prawnicy i prokuratorzy otrzy
mują uposażenie . dla sędziów i prokuratorów, w usta
wie niniejszej ustanowione, tylko o tyle, o ile będą 
mieli za sobą conajmniej trzechletnią słufbę lub 
pracę zawodową (art. 16). Ten trzechletni okres 
liczyć należy, uwzględniając ~ły czas służby (pracy 
zawodowej), nie zaś tylko w ulamkach. 
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§ 2. S~dziowie, prawnicy I prokuratorzy, którzy 
najmniej trzechletniej służby lub pracy zawodowej 
jeszcze nie ukończyli, pobierać będą aż do ukończe
nia rzeczonego trzechletniego okresu uposażenie, usta
nowione dla egzaminowanych aplikantów (asesorów), 
podwyższone o jeden szczebel. 

Rrt. 18. 

Przepis art. 2 o zaliczeniu podprokuratorów przy 
sądach okręgowych do grupy B, a podprokuratorów 
przy sądach apelacyjnych do gr'upy C, wejdzie w życie 
z terminem, który w miarę postępu organizacji jedno
litego sądownictwa polskiego ustali rozporządzenie 
Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawied l iwości, 
złożony w porozumieniu z Ministrem Skarbu. Do tego 
terminu podprokuratorzy przy sądach apelacyjnych 
należą do grupy B, a podprokuratorzy przy sądach 
okręgowych do grupy 1\. 

Art. 19. 

§ 1. Podprokuratorów przy sądach apelacyj
nych - którzy będą na tych stanowiskach w dniu 
wejścia w życie ustawy niniejszej, lub obejmą je 
w czasie, wart. 16 wspomnianym, zalicza się do 
grupy C jeszcze przed ustaleniem terminu, o którym 
mowa wart. 18, po upływie osiemnastu lat służby 
lub pracy zawodowej (art. 16), liczonych w całości, 
nie zaś tylko w ułamkach. 

§ 2. Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości, 
ażeby jeszcze przed ustaleniem terminu, o którym 
mowa wart. 18, w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
zaliczył do grupy C tych podprokuratorów przy są
dach apelacyjnych, którzy wprawdzie nie mają jeszcze 
osiemnastu lat służby lub pracy zawodowej (art. 16), 
ale przecież ze względu na znaczną ilość lat, spędzo
nych w służbie sądowej (pracy zawodowej), i wy
sokie swe kwalifikacje na zaliczenie tekle szczególne 
zasługują. 

I\rt. 20. 

Minister Sprawiedliwości może w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu zaliczyć do grupy D tych pod
prokur8tor6w przy Sądzie Najwyższym, którzy ze 
wzgh:du na znaczną Ilość lat, spędzonych w służbie 
sądowej lub pracy zawodowej (art. 16), nie mniej 
jednak, aniżeli lat 24, i wysokie swe kwalifikacje na 
z~liczenle takle szczególnie zasługują; z chwilą zali
czenia do grupy D tracą oni dodatek, przewidziany 
wart. 8. 

I\rt. 21. 

§ 1. S~dzi6w śledczych w b. zaborze austrjackim, 
s~dzjów powiatowych, s~dziów pokoju prawników, 
s~dziów zapasowych w b. zaborze austrjackim l pod
prokuratorów przy sądach okrc;:gowych w b_ zaborze 
rosyjskim - tych ostatnich w czasie przed ustale
niem terminu, wspomnianego wart. 18 - którzy 
~dą na tych stanowiskach w dniu wejścia w życie 
ustawy niniejszej, lub obejmą je w czasie, wart. 16 
wspomnianym, zalicza się do grupy B po upływie 
dzlesi~ciu lat służby lub pracy zawodowej (art. 16), 
liczonych w całości, nie zaś tylko w ułamkach. 

§ 2. Sędziów śledczych w b. zaborze rosyjskim 
i podprokuratorów przy s~dach okręgowych w b. za
borze Dustrjacklm i pruskim, a mianowicie pod-

. prokuratorów w czasie przed ustaleniem terminu, 
wspomnianego wart. 18, którzy b~dą na tych sta
nowiskach w chwili wejścia w życie ustawy niniejszej, 
lub obejmą je w czasie, wart. 16 wspomnianym, 
zaliCza się do grupy B po upływie sześciu lat służby 
lub pracy zawodowej (art. 16), liczonych w całości, 
nie zaś tylko w ułamkach, wtem · conajmniej trzech 
lat służby na stanowisku sędziego śledczego (w b. za
borze rosyjskim), względnie podprokuratora przy są
dzie okręgowym (w b. zaborze austrjackim i pruskim). 

Rrt. 22. 

Ustanowieni przejściowo w b. dzielnicy pruskiej 
s~dziowie śledczy przy sądach okręgowych i podpro
kuratorzy pomocniczy przy sądach okręgowych otrzy
mują uposażenie, ustanowione . w ustawie z dnia 
9 pażdziernika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarju
szów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. NI! 116 
poz. 924) dla urzędników państwowych IX grupy 
szczebla c. 

I\rt. 23. 

, 

S.ędziowie i prokuratorzy, pobierający na Gór
nym Sląsku uposażenie wedle ustaw niemieddch 
lub pruskich, otrzymują uposażenie, przewidzian e 
w ustawie niniejszej, z tem, że rozporządzenie f\~i ni
stra Sprawiedliwości, wydane w porozumien i u z Mi· 
nisŁrem Skarbu, określi zasady, wedle "których wy
mienieni sędziowie i prokuratorzy zostaną z3i iczeni 
do grupy i szczebli uposażenia w myśl ustawy ni
niejszej. 

1\rt. 24. 
Sprawy uposa.żenia podczas urlopu, nie okre

ślone ustawowo, ustali rozporządzenie Mini stra Spra
wiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu, 
a o ile chodzi o sędziów Najwyższego Trybunału 
I\dministracyjnego - rozporządzenie Prez~sa Rady 
Ministrów w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

I\rt. 25. 

Do sędziów, prokuratorów i kandydatów na 
stanowiska sędziowskie stosuje się od powiednio 
art. 118 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o upo
sażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska 
(Dz. U. R. P. NI! 116 poz. 924). 

1\rt. 26. 
Wykonanie ustawy niniejszej poleca si~ .""inl

strowi Sprawiedliwości i Ministrowi Skarbu, (:J o il e 
chodzi o art. 18 - także Prezesowi Rady Minishów. 
O ile zaś chodzi o sędziów Najwyższego Trybunału 
I\dministracyjnego- Prezesowi Rady Ministrów i ,Vii
nistrowi Skarbu. 

I\rt. 27. 
Ustawa niniejsza, prócz przepisu, o którym mo

wa wart. 18, wchodzi w życie na całym obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od dnia 1 października 1923 r. 

Z dniem ogłoszenia ustawy niniejszej trac(l moc 
ob9wiązującą wszystkie dotychczasowe ustawy i prze· 
pisy w przedmiocie, objętym ustawą niniejszą. 

Prezydent Rzeczypospolitej S. Wojciecbowski 
Prezes Rady Ministrów: Witos 
Ministet Sprawiedliwości: St. NowodworskI 
Minister Skarbu: W. Kucbarski 


