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395. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWO
SCI WYDANE W POROZUMIENIU Z MINISTRA
MI: SPRAW WEWNĘTRZNYCH, 'SKARBU, ROL
NICTW A, PRZEMYSŁU I HANDLU, KOMUNIKA
CJI, ROBóT PUBLICZNYCH, PRACY I OPIEKI 
SPOŁECZNEJ, REFORM ROLNYCH, POCZT I TE-

LEGRAFóW 

z dnia 28 czerwca 1929 r . 

o właściwości organów administracji do wnoszenia 
i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi. 

Na podstawie art. 10 przepisów wprowadzają
cych kodeks postępowania karnego z dnia 19 marca 

1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 314) zarządza s : ę co 
następuje: 

§ 1. Poza wypadkami przewidzianemi VI po
szczególnych ustawach, właściwemi do wnos; enia 
i popierania oskarżenia przed sądami grodzkieI:li -
obok lub zamiast policji państwowe) - są: 

A) Władze administracji ogólnej - w spra
wach o przestępstwa przewidziane: 

1) w § 6 rozporządzenia .Ministra Spraw We
wnęŁrznych i Handlu z dnia 17 września 1883 r. 
o rozgraniczeniu uprawnień między aptekami a han
dlami materjałów i podobnemi rodzajami przemysłu 
(Dz. u. p . austr. Nr. 152) w brzmieniu nadanem roz
porządzeniem z dnia 17 czerwca 1886 r. (Dz. u. p. 
austr. Nr. 97); 
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. 2) w rozporządzeniu c~sarskiem z dnia 22 paź
dziernika 1901 r. o obrocie środkami leczniczemi (Dz. 
u. Rzeszy str. 380); 

3) wart. 364 rosyj skiej ustawy lekarskiej (Zb. 
praw, wyd. 1905r., t. XIII); 

4) wart. 19 i 23 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. 
o zwalczaniu lichwy wojennej, w brzmieniu ustawy 
z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 69, 
poz. 618); 

~) W ~rt , (> qst~\Vy z dnia 1 lipca 1921 r. 
o uprąwąieQiach do wykonywania czynności felczer
skich (Dz: U. R. P. Nr. 64, p0Z. 396); 

6) w przepisach wydanych na podstawie usta
wy z dnia 31 ma ja 1921 r. o nadzorze nad kotłami 
parowemi (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 303); 

7) wart. 8 ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. 
o substancjach i przetworach odurzających (Dz. U. 
R P. Nr. 72, poz. 559); 

8) wart. 7 ustawy z dni::t 6 maja 1924 r. o po
mocy pafjstwowej na odbudQw~ budynków ~nis?,~;;:o
nych lub uszkodzonych wskutek działań wojęnQych 
(Dz. U. R. P. Nr. 49, f}OZ. 492)j 

9) wart. 19 us ta wy z dnia 15 lipca 1925 r. 
o mierniczych pr:zysięgłY!2h (Dz. U. RP. :z 1928 r. 
Nr. 46, poz. 4~4); 

10) wart. 16 rozporządzenia Prężydepta Rze
czypospolitej f. ~nia 1:3 !'ięrpniił t 9,?6 r. o cudzoziem
ca~h (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 465); 

11) wart. 100, 101 rozporządzenia Prezydenta' 
Rj':ęczyposp olitej z dnia 22 sierpnia 1921 r. o ' zwal
czaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R P. 
Nr. 77, poz. 613); 

12) wart. 78 r.ozporządzenia Prezyaenta: Rze
czypospolitej ~ dnią 3 grudnie t 9n r. o pr~wif'l łg.,. 
w!ę9kiem (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 934), popełnione 
na terenach li!-!'ów, nie będących własnością ll+b pod 
zarządem Państwa; 

13) wart. 22 rozporzącl:zeni.ą Prezyqelltą R:z;e
czypospoIitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach 
Państwa (Dz. U. R.. P. Nr. 111, poz. 9~6); 

14) wart. 403 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie bu
dnwlanęm i ?;i!-bllą.owąnju Q§jęd1i (Qz. U, R. p, Nr, n, 
poz. 202); 

15) wart. 24 rozporządzenia Prezydenta Rze
q;ypospą1itę:i :z clfl!ą 1{1 flliif9a 19~8 r. o ewid?Heji 

. i kontroli ruchu ludności (Dz. U. R. P. Nr. 3;2, 
poz. 309); 

16) Wart. 17 rO:ZPQrzadi':ęnii!- Prę:zy~enta Rze
cllypospolitej z clnią 16 marca 1928 r. o r~:zgranh::Bę
niu merqcP:offiqści ziemskich przy pq:ębllctowię 
ustroju rolnęgo (pz, u, R. p, Nr. 31, P ·O;?;. 319); 

17) w art. 3~, 33, 34, 36, 37 I'OZporząązenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 192~ r. 
o !1adzorze nad artykułami żywności i przedrniota
tarni użytkll (Dz. U. R. P. Nr. 36, pO,ll. 343); 

18) wart. 31 rozpor7:ądzenia Prezydenta Rze
q:ypospglitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwie
rząt r:z;einych i mięsa (Dz. U. R. P. 38, poz. 361). 

B) Władze skarbowe -..,. w sprą.wa~h e PTji':ę
stępstwa przewidziane: 

1) wart. 112, 11J, 114, 115 ustawy z dnia 
2? października 1920 r. o sppldzielniach (Dz. U. R. P. 
Nr. 111, poz. 733) w brzmieniu u~talonem w pun
ktach 21, 22, 23 art. 1 ustawy z dąja 4 grudnia 1923 r. 
w przedmiocie częściowej zmiany ustawy z dnia 
29 f>aździernika 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R 
p. Nr. 135, poz. 1119); 

2) w § 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spQlitej z dnia ~8 cz~rwca 1924 r. o lichwie pienięż
nej (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 573); 

3) wart. 96, 97, 98 ustawy o podatku do<;;lw
dawym w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Mi
nistra Skarbu z dnia 30 kwietnia l G2S r.. (D •. U. R. D. 
Nr. 58, poz. 411); 

4) wart. 96, 105, 106, 107 ustawy z dnia 15 lip
ca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym 
(Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 550); 

5) wart. 100, HH, 100, 103, 1M rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia' 26 stycznia 
192~ r. o kontroli ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr.. ij, 
poz. 64). 

C) Drrękcję Liłsgw rą~§hvq\fyj::h i Nadle
śnictwa - w sprawach o przestępstwa popełnione 
w lasach państwowych lub będących pod i!larządem 
Państwa, a przewidziane: 

1) wart. 624 - 634 kodeksu kal'llego 1903 r.; 
2) wart. '78 rozporzfl:~zenia Prezydenta Rze

czypospolitej z dnia 3 grudnia 192'7 r. o prawie ło
wieckiem (Dz. U. R. P . Nr. 110, poz. 934). 

D) Dyrekcje Kolei Państwowych - w spra
wach o przestępstwa pfZewidzian~: 

1) wart. 14j - 152, 1§'§, 1M ególnej ustawy 
fQ!lyj&kieh ~gl~i ~~lallpychi 

2) w przepisach MiRisha Kemunlkacji, wyda
wąpy~p 1lą: podstą:wi~ ~!ft, '1 pkt. 7, 8, ę ll§t~WY z dnia 
1~ q:erWQ1!- ~e44 r. ę Ząkf@§j@ d?;iałfl:!1ia Ministra Ko
lęi Zęląznyęh i p. grgąnjfia{::ji yr~~gl?\V kolejowych 
(Oz. TJ. Ę· P , Nr. 57, poz. ;i80) i!- doty~ząH!!h Ipro
wadzenia i bezpieozeństwa rljchu, utr;;~ymaBia kolei 
i porządku na kolejach, wydawania 'regulaminów 
przewozowych i ustalania taryf na kolejach. 

E) OFgany Uuędu EmigFaeyjnega - w spn
w.ach o przestępstwa przewidziane wart. 58, 59, 60, 
61 ust. 1, 6~, 63, 64 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 11 plltd:z.iernika 1927 r. o emi
gracji (Dz. U. R P. Nr. 89, poz. 799). 

f) Uri'lęcjy Zięm~kię - w spFawach ę 'ł?!,ile .. 
stępstwa pFzewiq,,:iane: 

1) W art, 4~ r~pop:ąd7ęllia PF~ilyą~mtil !ł.iilę" 
q:YPo8'pąlitej '? ~nią. 1 hltę~O 1947 1', a zńięilię~iy słą
ż~bnośGi w wojęwództwie kię!ee~ięfll, lyąe!i!~łęDl, 
łódzkiem, warszawski/all! i w ;ze.Ghodniej części wo
jewództwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. lO, 
poz. 74); 

2) wart. 46 rozporządzenia Prezydenta Rze
c~ypo&Politej l; dnia l hltf;lgg 19~7 F. a zfli~ili@J1ill słp
żebftP~l'i W wej~wgd:ztwif.ł w0łyń~kięJll., pqle~kjępll 
nowogródzkiem, wileńskieIll i we wschodniej CZęŚCI 
wąjewócljtwa bie.ł~staę~i~gQ (p?;. V. R, P. Nr. lO, 
P tł~, 7g). 
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G) Dyrekcje Poczt i Telegrafów - w spra-
wach o przestępstwa przewidziane wart. 28 - 32 
usta wy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie 
i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży- . 
cie z dniem 1 lipca 1929 r . 

Minister Sprawiedliwośd: St. Car 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewskj 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji: Kiihn 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej : A. Prystor 

Minister Reform Rolnych: Witold $taniewicz 

Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 

- 396. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 28 czerwca 1929 r. 

o pieczęciach urzędowych w Zarządzie Centralnym 
Ministerstwa Sprawiedliwości, jako też w sądach 
i urzędach wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa. 

Na podstawie art. 18 i 25 rozporżądzenia Pre
zydenta Rzeczyp()lSpolitej z dnia 13 grudrun 1927 r. 
o godłach i barwach państwowych, oraz o 'ozna
kach, chor-ąRwiach i pieczęcia~h (Dz. U. R. P. Nr. 115 
poz. 980) i §§ 7, 8 i 22 rozporządzenia Prezydenta 
R:reC;zYPoSipolite; z dnia 20 czerwca 1928 r. o pte
częcIach urzędowych (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 593) 
oraz art. 78 prawa o ustroju sądów powszechnych 
z dnia: 6 lutego 1928 (Dz. U. R. P. N ... 12, poz. 93) 
zarządzam co .następuje: 

. § 1. Zarząd Centralny Minis terstwa Sprawie
dl,iwo,ści używa pieczęci urzędowych z na.pisem 
"Minister Sprawiedliwości" i "Ministerstwo Spra
wi'edLiwości" . 

§ 2. Władze wymiaru sprawiedliwości używa
ją na:stępującej piecz·ęci mzędowej: 

a) w Sądzie Najwyższym - z napisem "Pierw~ 
szy Pn;;ze'S ~ądl1 Najwyższ,ego " , "Sąd Naj
wyŻSZy, "PIerwszy Prokurat·or Sądu Naj
wyższego", "Prokurator Sądu Najwyższe-
i lo", 

b) w sądach apeJa :::v jnych - z napisem "Pre
zes Sądu Apelacyjr..i:!,Ro w ..... ", "Sąd 
Apelacyjny w .... :', "Prokurator Sądu 
Apelacvjnego w .... ", nadto w sądach 
apelacyjnych w Lublinie, we Lwowie, Po
znaniu, Warszawie i Wilnie - z napisem 
"Sędzia śledczy do spraw wyjątkowego zna-
czenia w ...... ", 

e) 'W sądach okrę~owych -t z napisem "Prezes 
Sądu Okr~gowe~i,.o w ..•. ", "Sąd Okręgo-
wy w ..... " , "Sędzia okrę,gowy śledczy 
w .... ", "Prokurator Sądu OkręgowIego 

" w· .... f 

d) w sądach grodzkich - z napisem "Naczel
nik Sądu Grodzkiel!o w .... ", "Sąd 
Grodzki w . . . ."; w sądach grodzkich, ma-
jących siedzibę w Krakowie, wprowadzone 
z08tają pieczęcie z napis0m: "Naczeln'u( Są
du Grodzkie~o w Krakowie", "Sąd Grodz 
ki w Krakowie" i "Naczelnik Sądu Grodz
kiego na POd2órzu w Krakowie", "Sad 
Grodzki na Podgórzu w Krakowie"; w są
dach grodzkich, mających siedzihę we Lwo
wie - z napisem "Naczelnik Sądu Grodz
kiego Miejskiego we Lwowie", "Sąd 
Grodz'ki Miejski we Lwowie", "Naczelnik 
Sądu Grodzkie)!o Zamieiskiego we Lwowie" 
i "Sąd Grodzki Zamiejski we Lwowie"; 
w sądach grodzkich, mających siedzibę 
w Warszawie - z napisem " Naczelnik Są
du Grodzkie~o w Warszawie", "Sąd Grodz
ki w Warszawie", "Naczelnik Sądu Grodz
kiego na Pradze w Warszawie" i "Sąd 
Grodzki na Pradze w W 2rszawie", 

e) w sądach pracy, istniejących na obszarze 
sądów apelacyjnych w Krakowie, LubHnic. 
Lwowie, Warszawie , Wilnie i w okręgu 
sądu okrę gowego w Cieszynie - z napi-
sem "Sąd Pracy w ...... ", w sądach pra-
cy, mających si~dzih~ w Warszawie, wpro
wadzone zostają pieczęcie z napisem "Sąd 
Pracy Warszawa - Północ" i "Sąd Pracy; 
Warszawa - Południe", 

f) w sądo.ch rozjemczych dl a Zakładu ubez
pieczenia od wypadków, i stniejących na ob
szarze, podanym w punkcie el - z napi
sem: "Sąd Rozjemczy dla Zakładu Ubez-

pieczenia od Wypadków w ...... . 

§ 3. Kierownicy sądów grodzkich, mających 
WTa~ z kierownikiem mniej, niż 5 sędziów, nie pos!a
dają oddzielnych pieczęci lecz używają pieczęci sądu. 

§ 4. Pieczęci urzędowych w dziale Minister
stwa Sprawierd~iwości używają ponadto następując~ 
urzędy pomOCIlilcze: 

a) Komis:ja Kodyfikacyjna -- z napisem "Ko
mi'sja Kodyfikacyjna". 

h) zarządy więzień - z napisem Na.czelnikl 
W· . . ,," 

IęZlema w . . . . .. ; kierownicy sądów 
g~odzki~h, j1akQ przełożeni więzień, używają 
pIeczęCI, przysługujących im, jako naczeI
n.ikom tych sądów, wz.ględnie pieczęci sądu 
~ wypadkach określonych § 3 niniejszego 
rozporządzenia j jeżeli w danej miej,scQ .. 




