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394.
.
ROZPORZĄDZ ENIE
MINI S' 'RA SPRAWIEDLIWOśCI
z dnia 25 czerwca 1929 r,

sprawie wprowadzenia togi i biretu jako stroju
urzędoweł!o dla sędziów i prokuratorów przy roz·
prawach.
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skutkiem czego brzeg u góry luźno odstaje. Brzeg
biretu składa się z 4 równych części, w środku łu·
kowato wyciętych tak , że wysokość każdej z tych
części wynosi w środku 7 cm. a po obu. stronach
10 cm.

§ 3.

Strój

sędziów

różni

się

~. -I

,
(.
J

obszyciami na

kołnierzu i mankietach tORi, obszyciami biretu oraz
kolorem żabotu i przedstawia się jak następuje~

1) To,g a Pierwszego Prezesa Sądu Najwy.ŹlSze
go ma kołnierz cały j!ronostajowy, ma.nkiety' z zie·
Na podstawie art. 128, 213 i 243 § 1 prawa lone~o aksamitu (welwetu), a żabot zielony jedwabo ustroiu sądórw powszechnych z dnia 6 lute!,!o 1929 r. ny; główka biretu zrobiona jest z zidoneQo aksatlll o
(Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 93) postanawiani ,co nastę
tu ił brze!! pokryty gronostajem.
puje:
2) T ol1i prezesów Sądu Najwyższe!!o maią koł
nierz
cały z zielonego aksamitu obramowany ~rono
§ 1. 8trojem urzędowym sędziów i pTokurastajami, m anki.e t y i żabot jak wyżej pod 11; biret ma
torów przy rozprawach jest toga i biret (wzory).*)
głó'Wkę z zielonego' aksamitu, a brzeJ! ,z CZal'lleQ.o
Sęaziowie i prokurator mają birety na głowie
aksamitu, obszyty u dołu paskiem z zielQneRo aksaprzy odbieraniu przysię!!i i o ,głaszan,iu sentencii wymitu.
roków; ponadto sędziowie wchodzą na salę rozpraw
3) TOl1i sędziów Sądu Najwyżs'zego mają kol.
i wychodzą z sali w bire~ach.
nierz i m ankiety z zieloneSlo aksaJlł.itu, a żabot Clzar§ 2. TORa jest suknią fałdzistą z lek)<ie~o czar- ny jedw,abny; główka biretu uszyta z tego samego
nego materjału wełnianego (kamgarnu), sięgającą po- materjału co toga, a brze!! pokryty ie'st czarnym
wvtei Jmstek 25 cm. od ziemi i ma u Róry odcinany ak samitem z zielonym paskiem aksamitnym u dołu,
karczek szerokośCIi 21 cm. T aga u dołu ma w obwo4) StrÓoj pre'1.esów sądów apelacyjnych jak wydzde 2 m. 70 cm. do 2 m. 7Rcm. i od karczka w dół żej pod 2) z tą różnicą, iż kolor zielony aksamitu nd,
ułożo'!la jest w kontr afałdy p'o 3 na obydwóch przokołuli,erzu, mankietach i
główoe biretu z'astąpiony
dach togi i 7 na plecach. Środkowa kontrafałda na
jest kolorem czarnym, a mankiety oblamowane są
plecach tOj;fi posiada fałdy po obu stronach, a pozoaksamitem zielonym.
stałe są wszywane do karc?:ka w kierunku rękawów.
5) Togi prezesów sądów okręgowych mają
Kol'n;łerz tO,!!i jest okrągły, pł asko wyłożony,
kołni
e
rz a}<samitny czarny z 2 p:tskarrił z aksami~u
zapinany pod szyję na haftkę. Sz erok ość kołnierza
zielonego, a mankiety, żabot i biret jak wyżej pod 4).
wynooi z tyłu 16 cm. a z przodu 18 cm. Końce koł
6) Sędziowie apelacyjnI, okręgowi i grodzcy
nierza są ścięte, tworząc wycię c ie w formie kąta promają togi różniące się tylko tern, iż na kołnierzu
stego. Toga zapinana jest na 5 guzików rogowych,
z )<tórych jeden umieszczony jest po prawej stronie uszytym z materiału tOI!;i, sędziowie a1)clacyjni matuż pod kołnierzem ,
a 4 dalsze zapinane kryto ją naszyte 3 paski, sę,dziowie okręgowi 2 paski, a sę
dziowie grodzcy 1. pasek z zielonego aksamitu. Zaunmeszczone są poniżej kar czka.
Rękawy togi u góry ułożone są w 7 9 kon- . boty wszystkich tych tóg sporządzone są z iedwabiu
czarnego a mankiety tól1 i birety z materiału togi,
trafałd tworzących bufv. Rękawy mają u dołu w @bwodzie 75 cm. i skrojone są w ten sposób, że po od- przyczem mankiety mają lamówke, a brzeg bir'e tu
jeden pasek z aksamitu zielone~o.
winięciu tworzą mankiet szerokości 10 cm., przymocowany ziprzodu do szwa rękawa. Wewnątrz ręka
7) Strój wiceprezesów sądów apelacyjnych
wa przy przegubie r ęk i umieszczony jest zatrzask, i okręgowych tud zi!?ż naczelnik6w sądów grodzk1ch
jest taki sąm, jak sędziów odno śnych sądów, z tą tylna który można rękaw zapinać.
Przy' kołn1erzu togi ws zyty jest żabot dłu~ośd ko różnicą, że mają oni żaboty z zielonego jedwabiu.
21 cm. szerokości u dołu 28 cm. uło ż ony w 13 kon8) Przewodniczący sądów pracy i ich zastępcy
trafałd, z których środkowa szerokośc i 2 cm. posiaużywają tó~ odpowiadaiacych ich stanowisku sę
da fałdy po obu stronach, a pozostałe biegną w kiedziowskiemu.
runku rękawów. Żabot z prawej strony togi jest za·
9) Asesorowie sądowi, o ile biorą udzliał w rozpinany na guziczek.
prruwach w wypadkach przewidzianych wart. 282
Przody to,gi po obu stronach wewnętr znych § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych używają
mają podszycie Oi'stwyl z te20 same!!o materiału co
stroju urzędowe~o przew,idzianego dla sędziów
toga, szerokości 10 cm.
grodzkich.
Przód togi, boki i karczek są szyte podwójną
stebnówką s!leroko ś ci 0,5 cm., a karczek t02i p'o d§ 3. Sędziowie handlowi używaJą przy rozSZyty jest cz.arną podszewką.
pTawach t6g -i biretów przepis,a nych dla sędziów
Biret ma J!łówkę skroi oną kuli!s to, wysokości okręgowych.
w środku 17 cm. i brzeg sztywny w dolnej części
przymo,c ow,a ny do główki; obwód górnej części brze§ 4. Strój urzędowy prokuratorów zasadni.gu jest o 6 - 8 cm. większy od dolnej częśo; brze~u,
czo odpowiada strojowi sędziów z tą odmianą, że'
przyięty w stroju sędziów kolor zielony odznak w
e) Wzory zostaną ogłoszone , oddzielnie.
S!TOjU prokuratora ma być z.aJStąpiony kolorem c~er-
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'Wonym; w szczególności strój urzędowy prokuratorów przedstawia s ię jak na stę puje:
. 1) Toga Pierwszego Pr okuratora Sądu Na jwy ż szego 'ma k ołnier z z aksamitu (welwetul czerw Qneigo, obramowany ).!r onos!a jami, mankiety z aksamitu czerwone,go a żabot jedwabny czerwony; biret
uszyty jest w całoś c i z czerwonego aksamitu.
2) Togi prokuratorów Sądu Na jw yższego m aj ą
kołnierz i manki ety z czerwone.Qo ak s!tmit u, żabot
czarny jedwabny, głów kę bire,tu u s z y t ą z te go samego materjału co t oga, a brze.g biretu pokryt y czarnym aksami t em z czerwonym paskiem ak samitnym
li dołu ; ci jedna k prokura t orz-, S ą du Na jw yższego,
którym poruczono kierownictwo czynno ści prokurator sk ich przy poszczególnych izbach tegoż sądu,
mają żaboty jedw3bne czerwone.
3) Togi wiceprokuratori'Jw Sądu Najwyższe.g c
mają kołnierz us zy tv z mater jału to.Qi oh ramcwany
pasem z aks amitu czerwonego; mankiety, ża bot i biret jak wyżej pod 21.
4) Togi prokurat orów s ą dów apelacyjnych maz czarne.go ak samitu, obr am ow any gronos t a jami, ma nkiety z czarnego ak samitu obramowane ak sami t em czerwony m a żab ot jedwabny czerwony; biret uszyty w całośc i z czerwone.Qo aksamitu.
przyczem br zeg hiretu obszyty jest u dolu p as kiem
z czerwonego ak samitu.
ją kołnier z

5) Togi prokura torów są dów okn~ .gowvch maz ak samitu czerwonq~o z 2 paskami
z aksamitu czerwonego a manki ety, żabot i bir e t jak
wyżej pod 4).

ją kołnierz

6) To.gi wic.cpr okuratorew 'sądów \ ap ela cy jnych, wiceprokuratorów sądów okręgowych ,1 pod·
prokuratorów sądów okręgowych różnią się t ylko tern, iż na kołnierzu uszytym z materjału togi, wiceprokuratorzy s ądów apelacyjnych mają
nla szyte 3 paski, wiceprokurator zy sądó w okręgo
wych 2 p 3.s ki, a podprokurator zy sadów okręgowych
jeden pasek z czerwone.Oo aksamitu. Żaboty w szystkich t vch t.óg sporządzone s ą z iedwabiu czarneeo ,
a m a nkiety tóg i birety z materjału toei, przvczcm
mankietv mają lamówkę, a brzeg biretu ma u d o łu
jeden pasek z ak samitu czerwone20.

7) A ses or zy sądowi , wvznClczeni

do

urzedu

prokurator skie~o (art. 260 § 2 prawa o us lroju "ą 

dów pow's zec hnychl, o ile biora ud z iał w r .)Zprawach , użvW etj ą st roju urz ęclo weQo, pr ze widzianeiZo
dla podprokuratorów są dów okrę.gowych,

§ 5. Sposób umieszczania naszyć na kołnie
rzach, manki etach , biretach i ża botach oraz ich wym ra ry , są na s tępuj ące:
1) Obramowanie gronos t a jowe na kołn!ierlzu
togi P,ierwszego Prokuratora Sądu Na jw vż sz ego jest
szerokie na 8 cm., a na kołnierzach tóg prezesów
Sądu Najwyż sze ,go, pre zesów s ądów apelacyjnych
i prokuratorów sądów apelac y jnych - sze rokie na
4 cm. Obramowania gronos tajowe n aszy wane są w
odległości 1 cm. od b~· ze.g u kołnierza. '
2) P asy aksamitn e na kobierzach tóg wi ce,p rokurat orów Sądu Najwyższ ego mają szero kość
8 cm. i naszyte są w odleQł'o ś ci 0,5 cm. od brzegu
kołnierza, zaś pask i aksamitne na kołnier zac h Inn ych tóg mają s ze roko ś ć 2,5 cm. a nCl.szyte są w ten
sposób, iż pierwszy pa s ek biegnie wzdłuż całej krawędzi kołnier za w odleglo śc i 0,5 ·cm. od krawędzi,
dal sze zaś paski bie gną w odl egło ś ci 0,5 cm. od paska popr zedniego wzdłuż kolistej krawędzi kołnie
r za i zachod zą pod część pierWSZEgo paska wzdłuż
wycięcia kcłnier za .

3) Szer okość lamów ki aksamitnej na mankietach po zewn ę tr z ne j s tronie mankietu wvn0~i 2,5 cm.
4) Pa ski ak samitne umieszczane na brzegach
biretu m ają szerokość 2,5 cm. i naszyte są w odległości 0,5 cm. od krawędzi dolnej biretu.
5) Za boty z czarnego jedwabiu mają u dołu la~
mówki szerokie na 1,5 cm ., które pr zy togach dla
sędziów są z jedwabiu zielonego a pr zy toliach dla
prokuratorów z jedwabiu czerwonego.

§ 6. Ro z por zą d ze nie ninieisze wchodzi w ż.y
c,i e z dniem 1 J,ip ca 1929 r. Minister Sprawiedliwości
osobnemi zarządzeniami oznaczy terminy, w których strój ur zędo wy ma b yć wprowadzony dla pos'z,c ze,gólnych rodzajów sądów i w poszczeliólnych
okręgach sądowych.
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