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23 lipca

Rok 1929.

T R E Ś Ć:
ROZPORZf\DZENIfl MINISTRÓW:
Poz.: 427-Spra w i e dliwo ś ci z dnia 15 lipca 1929 r. w sprawie wydania regulaminu

Sądu Najwyższego

428-Skarbu, Przem ysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 5 czerwca 1929 r. o ulgach celnych .
429-Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu, Ministra Pracy i Opieki Społeczn e j , Ministra Spraw Zagraniczn ych i Ministra Spra w iedliw o śc i z dnia 6 lipca 1929 r. w sprawie cz ę ściowej zmiany rozporzą dzeń wykonawczyc h do ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzlO oraz o zaopatrzeniu rodzin po pole gł yc h i zmarł y ch lub zaginionych bez wł a snej win y, których śmierć,
względnie z aginię c i e , po zostaje w związku przyczynowym ze służbą woj s kową .

SPRA WIE-

z dnia 15 lipca 1929 r.
W

sprawie wydania regulaminu Sądu Najwyższeg?

Na podstawie art. 78 § 2 prawa o u stroju sądów
powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 12, poz. 93) z arządzam co następuje :

§ 1. Regulamin ogólny Sądu Najwyrższego,
uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne tego Sądu,
wydaję w brzmieniu dołączonem.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.
Minister SprawiedIiwośd: St. Car

829

§ 2.
Pierwszy Prezes wyznacza term1ny i 'porządek
dzienny z g rom a dze ń ogólnych, wyznacza sędziów
sprawozdawców i w l>półsprawozdawców w sprawach
rozpoznawa nych przez zgromadzenie ogólne.

427.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
DLIWOśCI

821
828

ży

§ 3.
P,ier wszy Prezes nie kieruje izbą, bierze jednak
ja k o prz e w odniczący w posiedzeniach izb,
w za kresie i 't erminach według swego uznania,
uprzedzając o tern zawczasu właściwego prezesa.
udział

§ 4.
Pierwszy Prezes może czasowo objąć kierownictwo ,i zby, lub wyznaczyć kierownika: z pośród
sędz iów, jeżeli przerwa w urzędowaniu prezesa ma
trwać lub trwa dłużej niż sześć tygodni.

§ 5.
Załącznik

do rozp . Min. Sprawiedl.
z dnia 15 lipca 1929 r. (poz. 427).

REGULAMIN OGóLNY

SĄDU NAJWYżSZEGO.

D ,ział

L

Pierwszy Prezes udziela url opów pracownikom sekretarjatów i niż s zym funkc jonarjuszom. MoŻe upowa ż nić prezes ów do udziel a nia: tych urlopów
w danej izbie na czas do 1 tygodnia.

§ 6.

ADMINISTRACJA SĄDOWA.
Rozdział

Pierwszy Prezes

I.

Sądu Najwyższego.

§ 1.
Pierws zy Prezes kieruje ' Sądem Najwyższym,
wykonywa o,gólny nadzór nad nim, oraz reprezentuje go nazewnątrz.

Pierwszy Prezes, ja,k o przewodniczący Najwyż
Sądu Dyscyplinarnego, pełni w tym zakresie
czynności, należące, w myśl niniejszego regul aminu,
do prezesa.
§ 7.

szego

Pierwszemu Prezesowi podlegają bezpośrednio~
a) Biuro Orzecznictwa, b) Sekretar,j at Prezydjalny, '
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c) Biuro Rachuby, d) Biuro Podawczo - Wykonawcze, e) Bibljoteka i f) Archiwum.

"

P,ierwszy Prez'es, po porozumieniu z właści
wym Prezesem Sądu Apelac)'1nego, powołuje asesorów sądowy~hdo czynności pomocniczych.

Prezes

ał

Powoła,nie

przez Pierwszego Przzesa dwóch
Kolegjum Administracyjnego i dwóch zastępcóworaz oznaczenie kolejności zaf.tęptw aastę
puje w Lidopadzie każde g o r oku na rOK i,;lstępny po
duk :l:laniu wyboru c złon ków Kolegjum i zast ępców
przez zgromadzenie ogólne.

§ 17.

II.

Sądu Najwyższego.

§ 9.
r,zoną

§ 16.
członków

§ 8.

Rozdzi

Nr. 53.

Uchwały Kolegjum Administracyjnego zapadają w składzie pięciu członków bez w z gl ędną większo
ścią ,głosów.

Prezes kieruje izbą Sądu Najwyższego, powiemu przez Pierwsze,go Prezesa.

Roz dzi a ł

IV.

Wybory kandydatów na
§ 10.

§ 18.

Prezes wyznacza termin y posie1dzeń i~by, skład
sędziów i porządek dzienny każde go posiedzenia',
przewodniczy na posiedzeniach całej izby, oraz bierze udział, jako przewodniczący, w innych po's iedzemach izby.
§ 11.
Co do każdego pisma wpływającego do są,du,
a nie mają-cego charakteru nowej sprawy, prezes wydaje zarzą,dzenie piśmienne po niezwłocznem przedstawieniu mu piSlma ,t ego przez ' kierownika se,kretarjatu,
§ 12.

o

ile ustawa inaczej nie stanowi, prezes może
powierzyć kierownikowi sekretarjatu wydawanie nie
budzących wątpliwości zarządzeń, dotyczących za,wiadamiania stron o terminie posiedzenia lub o wyniku sprawy, wydawania stronom odpisów, lub zaświadczeń z akt sprawy, tudzież załączania do akt
pism, nie wymagających innego pilne'go zała,twlienia.

§ 13.
Prezess>prawuje bezpośredni na,d zór <Dwd wyznaczonymi do izby członkami Biura Orzecznictwa,
asesorami sądowymi, oraz pracownikami sekretarj atu izby.
§ 14.
Celem omówienia bieżących kwestyj z zakresu
izby prezes może zwoływać zebrania sę
dziów danej izby. Udział wezwanych sędziów jest
obowiązkowy. Na zaproszenie prezesa: w zebraniu
mogą brać udział prokuratorzy danej izby. O terminie zebrań tych oraz treści narad winien być zawiadomiony Pierwszy Prezes.
czynności

Rozdzi a

ł

III.

Kolegjum Administracyjne.
§ 15.
Równocześnie

z wyborem zastępców dwóch
członków Koleg,j um Administracyjne,go zgroma,d zenie olg ólne OZlnacza kolejność powoływania ich do zastępstwa.

sędziów.

W l.istopadzie każde go roku Pierwszy Preze,s
obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa
Sprawiedliwości w oddzielnym dodatku "Ruch służ
bowy" , że w terminie miesięcznym od rozesłania tego dodatku mo gą się zg ła s zać kandydac i na wolne
w na'stępnym roku kalendarzowym stanowiska sę
dziów Sądu Najwyższego.
§ 19.
Podania składa się Pierws zemu Prezesowi Są
Najwyższego. §§ 5 8 roz po rządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie po-

du

stęp0wania

przy obsa,d zaniu wolnych stanowisk sę
dziowsk ich w są da,ch apelacyjnych, okręgowych
i gro dzkich (Dz. U. R P. Nr. 104, poz. 935) mają od~
powiednie zastosowanie.

§ 20.
Poda'nil! wszystkich kandydatów na stanowisko
Pierwl'izy Prezes wnosi
na posiedzenie Kole gjum Administracyjnego, poczem
wraz z opinją Kolegjum prze kazuje je zgromadzeniu
ogólnemu.
§ 21. '
sędziego Sądu Na,jwyższego

Przy wyborach, w razie rozstrzelenia się gło
sów, następuje wybór ściślejszy pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali naj większą liczbę głosów.
W razie. równości głosów odbywa się powtórne gło
sowanie, a jeżeli i przy niem okaże się równość gło
sów, rozstrzyga przewodnicz ący zgromadzenia ogólnego.
§ 22.
Jeżeli przy wyborze z listy rocznej trzech kandydatów na stanowiska sędziów zarządzono głoso
wanie kartkami, to głosowanie odbywa się osobno
na pierwsze miejsce, osobno na drugie i trzecie.

§ 23.
Jeżeli liczba kandydatów, którzy się zg łosili
wskutek obwieszczeń lub zostali przedstawieni przez
członków zgromadzenia ogólnego, nie jest większa
niż 25, z,g romadzenie ogólne wciąga na !,istę roczną
wszy,s tkich kandydatów, posiadających warunki wy':'
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magane przez ustawę. Jeżeli liczba kandydatów,
posiadaj ących warunki wymagane przez ustawę, je,s t
większa niż dwadzie ś cia pięć, zgromadzenie ogólne
wciąga na listę roczną dvvudziestu pięciu najodpowiedniejszych kandydatów.

§ 24.
Przy nazwisku k ażdego kandy data zaznacza się
w osobnej r ubryce , do któ re j izby kandydat
nadawał by się najb ardz iej ze w zglę du na swoją wle-

na

li ś cie

dz~ specjalną.

§ 25.
Jako załączniki do listy rocznej Pierwszy Prezes prze syła Ministro wi opinję zgromadzenia ogólnego o każ dym k ai1 d y(~ acie, jego życiorys oraz odnośne do kumen ty. Odpisy za łączn ik ów poz o s ta~ą
w aktach SeIuetarjatu Prezydj aln ego. Opinja o kandydacie jest po ufna i nie może b yć pod żadnym pozorem podana do wiadomości kandy data.

Rozdzi a

ł

zwolnienia od

bkres ur10pów wypoczynko \·,'ych przypada
w zasadzie na czas od 15 czerwca do 15 września
włąc zn :e.
.
Pierwszy Pr ez es zwal nia sęd zi ów od zaJęc po
zasię gnięciu opinj i preze sa iz oy (art. 114 § 3 u . s. p.).
Kontrolę urlo pów i zwo lnień od zajęć prowadzi
Sekretarjat Prezydjalr'y.

POSIEDZENIA

II.

Po zwrocie akt przez prokuratora, przesyła
je wraz z wnioskiem niezwłoc znie do sędziego
sprawozdawcy, który w ciągu 14 dni, a w każdym razie nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia, zwraca akta do sekretarjatu.
się

§ 32.
Terminy 14-dniowe, wymienione wart'. 30 i 31,
na mocy zapotrzeby, po

mogą ulec skróceniu lub przedłużeniu
rządzenia prezesa, wydanego, w razie
porozumieniu z pro~uratorem.

Prezes może wyznaczyć współsprawozdawcę
zar ządzić kolejno pr zesła nie akt na czas określony do wszys tkich członków składu sądzącego.

§ 34.
Ostatnie trzy dni przed terminem rozprawy,
akta sprawy powinny się znajdować w sekretariacie
i być dostępne dla stron.

§ 35.
Wniosków prokuratora nie załącza się do akt
sprawy i stronom się nie okazuje.

Ro z dz i a

SĄDOWE.

Rozdział

Czynności poprzedające

§ 31.

oraz

§ 26.

ł

Akta spraw, wyznaczonych do ostatecznego
rozpoznania, prze,syła się na 31 dni przed terminem
posiedzenia celem przygo't owania wniosków do wła
ściwego prokuratora, który w ciągu 14 dni od ich
otrzymania zwraca je sekretarjatowi.

§ 33.

zajęć.

Dzi a

§ 30.

V.

Okres urlopów wypoczynkowych
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II.

Przepisy ogólne o posiedzeniach.

I.

posiedzenia

ł

sądowe.

§ 27.
Po wpłynięciu sprawy sekretarjat zaciąga ją
do repertorium i pr zed s tawia prezesow i celem wyznaczenia sędziego - sprawczdawcy i term :nu posiedzeni a, na któ rem spra wa ma być roz poznawana.
Jeżeli ustawa lub s tan sprawy tego wymaga,
prezes. przed wyzn acz e ni em posiedzenia do rozpoznania sprawy, wyz nacza termin pos iedzenia niejawne go.
§ 28.
SprJwy pokrewne \v miarę możnoś c i winny być
powiercane jednym ,j tym samym sęd z i om - sprawozdawcom.
§ 29.

§ 36.
Sędziowie biorą udział w posiedzeniach w kolei, ułożonei przez prezesa danej izby i podanej do
wiadomości sędziom nie później niż na mies,iąc przed
posiedzeniem. Termin powyższy nie ma zastosowania w przypadkach pilnej potrzeby, wywołanej nagłością sprawy lub niemożnością przybycia wyznaczonego sędziego.
§ 37.

Prezes może wezwać do udziału w posiedzeniu
sędziego ~ innej izby po porozumieniu się z właści
wym prezesem.
§ 38.
O niemożności przybycia na posiedzenie sędzia
powinien możliwie zawczasu zawiadomjć prezesa.

§ 39.

'VI r a zie odro czen ia sprawy lub ponownegCll jej

wpłyn i ec ia

po uchyleniu orzecz e nia i następnem rozpo zna '1 iu sprawy prze z sąd niż s zej in stancji należy,
w miarę mo ż: no ~ ci, powierzyć spraw~ temu samę
mu sprawozdawcy.

W

Protokll1ant prowadzi dziennik posiedzenia;
którym powinny być zapisane:
1) rok, miesiąc, dzień i godzina rozpocz~ch
oraz ukończenia posiedzenia,

,

·

,
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obecności, obejmująca nazwiska składu
, są.dzącego, prokuratora i protokulanta,

§ 48.

2) lista

3) wykaz spraw rozpoznawanych ze wskazaniem sędziego - 3prawozdawcy,
4) wymienienie stron obecnych na rozprawi'e,
5) zaznaczenie istoty wniosków stron i prokuratora oraz zapadłe!go rozstrzygnięcia.

R o z d z i a ł IV.

Jeżeli ustawa lub przebie,g s,prawy tego wymaga, protokulaJllt z polecenia przewodniczącego sporządza poza d~iennikiem oddzielny protokuł.

RO:iprawy.

Dziennik i
i protok101lant.

protokuł ,podpisują przewodniczący

§ 42.

~. ,

O ,ile ustawa inaczej nie stanowi, 'zapadłe na
posiedzeniu orze,c zenia protokulantwpisuje do dziennika. W sprawie zawiłej do dziennika wpisuje się
tylko sentencję orzeczenia, poczem mają zastosowanie §§ 42 i 43.

§ 40.

§ 41.

ł
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Uza'saclnienie orzeczenia sporządza sędzia sprawoz:d awca w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia
sentencji. Termin ten może być przedłużony za zgodą Pierwszego Prezesa w poszczególnym wypadku
najwyżej o dalsze dni trzydzieści.
Je, żeH sędzia - sprawozdawca nie uzna za możliwe podjąć się uzasadnienia orzeczenia, zapadłe
, go przeciw jego wnioskowi, to sporządza je sędzia,
wyznaczony przez skład sądzący z pośród tych, którzy głosowali za przyjętem rozstrzygnięciem.

§ 43.
O ile ustawa nie stanowi inaczej, każdy sędzia
ma prawo dołączyć do akt !sporządzone na piśmie
uzasadnienie swego poglądu, odmiennego od przyję
tego roz'strzygnięcia.
§ 44.
Na żądanie urzędu prokuratorskiego
Najwyższego przesyła mu się odpis orzeczenia

Sądu

z uza-

sadnieniem.

R o z d z i a ł III.
Posiedzenia niejawne.

§ 49.
bywa

o ile
' się

O ile ustawa inaczej nie stanowi, o wyznaczonym przez Prezesa izby terminie roz.prawy sekretarjat zawii adamia strony lub ich pełnomocnikow jedynie w razie gdy tego zażądają, wniosą przewidzianą
w ustawie opłatę i wskażą miejsce zamieszkania
w Warszawie.
§ 51.
i

Rozprawy rozpoczynają się o godzinie
w zasadzie nie dłużej niż do godz. 16.

Na: posiedzeniu niejawnem sąd, po wysłuchaniu
sprawozdania sędziego - sprawozdawcy oraz wniosków prokuratora, przystępuje do narady. Przy naradzie i .głosowaniu prokurator nie jest obecny.

§ 47.
O ile ustawa inaczej nie stanowi, prokurator

może zawiadomić sąd, że nie będz.ie obecny na posiedzeniu niejawnem, jeżeli złożył wnioski na piśmie
z uzasadnieniem. Sąd może jednak zażądać ustnego

wniosku prokuratora.

10

twają

i :~

§ 52.
Wokanda spraw, wyznaczonych do rozprawy,
winna być wywieszona przed wejściem do sali najpóźniej na trzy dni przed rozprawą, drugi egzemplarz
wokandy winien posiadać wożny audjencjonalny.
Po jednym egzemplarzu wokandy doręcza się
, mającym brać udział w rozprawie sędziom i prokuratorowi.
§ 53.
Rozprawy odbywają się w salach, przeznaczonych dla każdej izby stosownie do rozkładu, ustalonego przez Pierwszego Prezesa. Na ścianie za stołemsędziowskim winno być umieszczone godło pań
stwowe, a na stole sędziowskim krzyż.
§ 54.

§ 45.
Na posie,d zenie n1eJawne nie mają dostępu inoe osoby poza składem sądzącym, prokuratorem
i protokulantem. Przepis ten nie uchyhia analogicznym uprawnieniom, przewidzianym w § 2 art. 72
U. S. p.
§ 46.

ustawa inaczej nie stanowi, rozprawa odjawnie.
,
§ 50.

Na rozprawie przewodniczy prezes lub jeden
z

sędziów.

§ 55.
Przewo,dniczący zajmuje pierwsze mIeJsce; sę
dziowie zajmują miejsca podług starszeństwa. Prokurator i protok)llant zajmują miejsca przy stole sę
dziowskim: pierwszy na prawo, drugi na lewo od sę
dziów.
§ 56.
Sę,dziowie i prokurator mają na: głowach birety
przy odbieraniu przysięg,i i przy ogłaszaniu sentencji wyroku. Ponadto sędziowie wchodzą na salę rozpraw i wychodzą z sali w biretach.

§ 57.
Wykonywanie zarządzeń przewodniczącego co
do zachowa'nia porządku na sali oraz przestrzegania
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porz ą dku w czasIe przerw w rozprawach należy
obow i ązk ów wożnego audjencjonalnego.

R o z d z i a ł V.

do

Przepisy szczególne, dotyczące posiedzeń Izby, skła
powiększone go , Izb Połączonych i Zgromadzenia
Ogólnego. ;

du

§ 58.
W szystkie osoby, znajdujące się na sali sądo
przy wejściu sądu na salę. Ws taje rówdo kogo sąd się zwraca lub kto do sądu
przema wia.
§ 59.

wstają
nież ka ż dy,

§ 68.

wej,

Woźny audjencjon alny wywołuje sprawy w kolejn ości , wskazanej prz ez przewodn i czącego ,i ozna jmia, czy z$łosiły się osoby, uprawnione do udziału
W

Posie dzenia w skł adzie siedmiu sędziów, posiedzenia izby , połączonych izb cywilnych i zgromadzenia ogólnego odbyw aj ą się jawnie tylko w sprawach, w których roz st rzy ", ni ęcie zaga dnie nia pra wnego przekazano na ro zpraw ie. W innych sprawach
posiedzenia te są niejawne.

rozpraWIe.

§ 69.

§ 60.
Po wywołaniu 's prawy i po sprawozdaniu sę
dziego, przewodniczący udziela głosu osobom, uprawnionym do udziału vi rozprawie. O ile ustawa inaczej
nie stanowi, każda ze stro n przemawia t ylko raz;
jedynie w sprawach zawiłych prze wodn iczący może
zezwol,ić na dalsze wywody.

§ 61.
Po głosach stron prokurator składa wnioski,
poczem sąd udaje się na naradę . Po przemówieniu
prokuratora przewodniczący m oże u dzielać głos u
stronom o tyle tylko, o ile ustawa wyraźnie go do
tego upoważnia.
§ 62.
W sprawach, zawier ają cych znaczną liczbę zarzutów, można rozdzielić rozprawę i otwierać ją kolej'no nad poszczególnemi zarwtami, lub grup a mi zarzutów, oraz odbywać nad niemi narady.

§ 63.
Jeżeli

przy naradzi e sąd do jdzie do wniosku

ko tlieczności uzyskania od stron dodatkowych wyja ~ fli eń, mo ze wż n owić rozprawę i 'Ponownie wysłu
chać głosów stron i wniosk ów proktlratora.

o

§ 64,

o lIe ustawa inaczej nie stanowi, sentencję
orzeczenia sporządza na piśmie pr zewodn.icz ący lub
jeden z sędziów, poczem podpisuje ją cały skład są

W posiedzeniu w składzie siedmiu sędziów biorą udział w miarę możno ści wszyscy ·~ ędziowie, nale·
żący do tego składu sąd ząceg o, który przeka zał zagadnienie prawne do rozstrzy gnięcia.

§ 70 . .
O terminie posiedzenia ws zyscy sędziowie i prokurator, mający brać w niem udział, winni być zawia domieni nie pó źniej, niż na dwa tygodnie przed
posiedzenie m, z jednoczesnem wręczeniem im odpisów wnio sk ów sęd zi ego - sprawozdawcy i ; prokuratora. Termin p owyższy może być ,s krócony tylko
w wypadkach wyjątkowych.

§ 71.
Na posie·dzeniach izb połączonych przewodniprezes tej izby, która zagadnienie prawne
rprz ekazał a do rozstr ży(>n i~ cia; w wypadkach prze,widzianych w § 3 art. 275 u. s. p ., gdy zagadnienie
dotyczy ustawodawstwa ogólnego, przewodniczy
prezes starszy służbowo, gdy zaś zagadnienie dotyczy ustawodawstwa dz,ielnicowego, preze,s właściwej
izby. Wyznaczenie 's prawo zdawców i współsprawo
. zd awców oraz terminu posiedzenia następuje na mocy porozumienia prezesów obu izb.
czy

§ 72.
Do ważności uchwał posiedzeń izb połączonych
niezbędna jest obecność pt3ynajmniej połowy człon
ków każdej z tych izb.

§ 73.

dzący.

§ 65.
W czasie
obecni stoją.

ogłoszenia

sentencji

się w
sąd

wszyscy

§ 66.
Jeżeli skład , sądzący przekazuje zagadnienie
wynikające w rozpoznanej sprawie, do rozstrzygnięci a składowi powiększonemu, to ogłasza

prawne,

o tern publicznie.

§ 67.
pc) rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przez
s kła d powi ększony , skład zwykły wznawia rozprawę.
W21nowien.ie rozprawy
dnia.

może ,nastąpić

825

tego samego

Posiedzenia Zgromadzenia ogólnego wyznacza
zasadzie na pierwszą lub trzecią sohotę mie-

siąca.

§ 74.
O Ha ..gromadzenie ogólne w danej sprawie nie
po's tanowi jednogłośnie inaczej, głosowanie, dotyczą
ce wyborów ora·z wszelkich spraw osobistych człon
ków zgromadzenia ogólnego, odbywa się kartkami.
Zgromadzenie ogólne może uchwalić głosowanie
kartkami również w każdej innej sprawie, nie należącej do zakresu orzecznictwa:. ,

§ 75.
Sędzia nie ma prawa wstrzymywać się od gło

sowania.

.1
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§ 85.

§ 76.
JeżeLi przy obliczaniu kartek znajdzie się taka
liczba kartek nieważnych, która mogłaby wpłynąć
na wynik łosowania, to odbywa się gł~sowanie ponowne.
§ 77.

Orzeczenie składu powiększoneg o,
jące zasadę prawną, d o łącza się wra z z
niem do akt sprawy jako osobną całość i
strony wydaje się jej w odpisie.

rozstrzygauza,s adnietla żądanie

§ 78.
Tezę, ustaloną przez skład powiększony, wcią
ga się
całości do uzasadnienia orzeczenia składu
zwykłe,go w danej sprawie.

w

§ 79.
W sprawach, nie wchodzących w zakres orzecznictwa, a rozpoznawanych na posiedze niach zgromadzenia ogólnego, tudzież w wypadkach, przewidzianych wart. 41 § 1 u. s. p., prokurater bierze udział
w naradzie sędziów.
I> z i a

ł

III.

INNE SPRA WY, PRóCZ CYWILNYCH I KARNYCH, POWIERZONE SĄDOWI NAJWYżSZEMU.

§ 80.

""

W sprawa~h dyscyplinarnych Sądu I>yscyplinarnego Wyższego oraz w sprawach dyscyplinarnych a,d wokatów i notarjuszów czynności prezesa
pełni najstarszy słuŻibowo preze's Sądu Najwyższego,
a czynności kancelaryjne załatwia Sekretarjat. Prezydjalny.
§ 81.
Siprawy wyborcze należą do izby cywilne.j. Na
okres trwania tych spraw z,g romadzenie ogólne wyznacza ,do pomocy odpowie,dnią ilość sędziów z innych izb.

Dz i

ał

IV.

BIURO ORZECZNICTWA.

§ 82.
Biuro Orzecznictwa s.kłada~ię z sędziów i orokuratorów niższych instancyj bądź innych osób' posiadających kwal.ifikacje na stanowiska sędziowskie.
Sędziów i prokuratorów deleguje do biura Minister Sprawiedliwości na wniose.k Pierwszego Prezesa.

§ 83.
Pierwszy Prezes wyznacza: z pośród członków
Biura OrzeczIliictwa kierownika i jego zastępcę.

§ 84.
ności
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Biuro Orzec ~nictwa posiada dla swoich czynkancelaryjnych osobny sekretarjat.

Urlopów i zwolnień od zajęć członkom Biura:
Orzecznictwa udziela Pierwszy Prezes.

§ 86.
Zadaniem Biura Orzecznictwa jest zbieranie
prawnego do orzecznictwa Sądu Najwyż
szegooraz wydawnictwo urzędowego zbioru orzeczeń; .ponadto członkowie Biura Orzecznictwa peł
nią czynności, wymienione w § 94 niniejszego regulaminu.
§ 87.
materiału

Do Biura Orzecznictwa sekretarjaty przesyłają
odpisy wszystkich orzeczeń Sądu Najwyższego.
Czlonkowie biura opracowują otrzymany materjał
i prowadzą kartkowy zbiór wykładni prawnej, do
której wchodzą tezy, wymienione w § 88 oraz inne
tezy, ustalone przez członków biura na podstawie
orzeczeń i aprobowane przez prezesów wła'ściwych
izb, jak również zasady prawne, wpisane do księ,gi
zasad prawnych, ułożone według odno'śnych ustaw
i rozporządzeń oraz artykułów i paragrafów, a także
według alfabetycznego skorowidza rzeczowego; ponadto cz.łonkowie biura prowadzą zapiski co do waż
niejszych prac naukowych z dziedziny prawa.

§ 88.
Każdy skład sądzący po rozstrzygnięciu zasadniczego zagadnienia prawnego ustala wykładnię
prawną w postaci sformułowane,j tezy, która wchodzi YI osnowę uzasadnienia orzeczenia; sędzia - spra-,
wozdawca zakreśla odnośny ustęp uzasadnienia.

§ 89.
Ustaloną w myśl' § 88 tezę, odbija: się na od.;.
dzielne,j .kartce, którą sekretarjat biura doręcza każ
demu z sędziów danej izby oraz urzędowi prokuratorskiemu; jeżeli wykładnia dotyczy także innej izby, odbitki doręcza się preze's om i wszystkim sę
dziom właściwych izb.

§ 90.
W razie SiPostrzeżenia rozbieżności w orzecznictwie, kierownik biura zawiadamia o tem prezesa
odnośnej izby.
§ 91.
Na żądanie prezesów, sędziów i prokuratorów
N a jwyższego, Biuro Orzecznictwa udziela im
potrzebnych wyjaśnień na zasa dzie materiału , znajdujące g o się w biurze oraz zbiera w razie potrzeby
materjał ,d odatkowy.
Sądu

§ 92.
Materjał, zebrany przez Biuro Orzecznictwa,
za po,dstawę do wydawnictwa urzędowego
Zbioru Orzeczeń. Materjał, OiPracowany do druku,
kierownik biura przedstawlia prezesowi odnośnej
izby do aprobaty. Orzeczenia, aprobowane do druku, prezes i~by przedstawia Pierwszemu Prezesowi,
z którego polecenia następuje ogłoszenie W urzędo
wym Zbiorze Orzeczeń Sądu Najwyższego.
służy

;,
J

§ 101.

§ 93.
Przy
można w
wykładni
ogłasza.
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ogłoszeniu drukiem dłuższych orzeczeń
nich opuszcza ć te czę ś ci, które są dla
prawa nieistotne. Nazwisk stron się nie

O ile ustawa inaczej nie stanowi, do akt, które
po rozstrzygnięciu sprawy zwraca się sądowi niższe:j
instancji, sekretarjat dołącza - wszy~tkie dokumenty,
wniesione przez strony do Sądu Najwyższego oraz
uwierzytelnione odpisy orzeczeń, przeznaczone dla
sądów niższych instancji.

§ 94.
Pierwszy Prezes w porozumieniu z prezesami
izb może polecić c z łonkom Biura Orzecznictwa inne ' czynności pomocnicze, a w szczególności: protokułowanie na posiedzeniach Sądu Najwyższego,
przygotowanie do spraw materjału naukowego
i prawnego, opracowanie w poszczególnych Siprawach projektów wnios ków sędziowskich i prokuratorskich ora'z projektów orzeczeń, wresz.cie sprawdzenie toku czynności kancelaryjnych sekretarjatów, a w wypadkach, wskazanych w ustawie, sprawowanie obron z urzędu.

§ 102.
Pisownia winna być jednolita i Ojpierać się na
zasadach ustalonych przez Akademję Umiejętności
w Krakowie.

R o z d z i a ł III.
Bibljoteka.

§ 103.

D z i a ł V.

Bihljoteką zarządza urzędnik Sekretarjatu Prezydjalnego, wyznaczony przez Pierwszego Prezesa.

ORGANA POMOCNICZE.
Rozdział

L

Sekretarjat Prezydjalny.

§ 104.

§ 95.

O nabyciu ksi~żek i zaprenumerowaniu pism
do bibljoteki decyduje Kolegjum Administracyjne.

Sekretarjat Prezydjalny Ojpracowuje wedłu~
wskazówek Pierwszego Prezesa sprawy osobowe,
administracyjne i gos podarcze Sądu Najwyższego
oraz załatwia czynności kancelaryjne z tem związane.
§ 96.
Sekretarjat Prezydjalny jest zarazem, sekreta,rjatem Najwyższego i Wyższego Są'du Dyscyplinarnego.
§ 97.
Sekretarja t Prezydjalny prowadzi statystykę
na podstawie materjału, dostarczonego przez sekretarjaty izb.
Sekretarjat Prezydjalny prowadzi kontrolę urlopów i zwolnień od z ajęć.

§ 98.
Naczelnikiem Sekretarjatu Prezydjalnego jest
w zasa-d zie członek Bi ura Orzecznictwa, wyznaczony na to -s tanowisko przez Pierwszego Prezesa.
§ 99.
Naczelnik Sekretariatu Prezydjalnego s.prawuje bezpośredni nadzór nad rachubą, biurem podawczo - wykonawczem, bibljoteką i archiwum; nadto
bezpośrednio IUlb za pośrednictwem je,dnego z urzęd
ników Sekretarjatu Prezydjalnego sprawuje nadzór
nad niższymi funkcjonarjuszami Sądu Najwyższego.

R o z d z i a ł II.
Sekretarjaty.
§ 100.
Przy każdej izbie czynny jest osobny sekretarjat, który załatwia wszelkie czynności kancelaryjne.

§ 105.
,

W bibljotece -należy iprowadzić: katal9g ogólny książek i wydawnictw, skor,owidz kartkowy i alfabetyczny według nazwisk autorów i według przedmiotów, kontrolę wypożyczanych książek, zeszYt zarządzeń ogólnych, -'oraz ,s pis książek i wydawnictw,
których nabycie, według wskazówek osób korzystających z bibljoteki, jest pożądane.

§ 106.
Z bihljoteki mają prawo korzystać wszyscy sę
dziowie, prokuratorzy, asesorowie s ądowi i urzę dni
cy Sądu Najwyżs zego. Innym osobom mo g ą b yć udzielane i wypożyczane książki oraz wydawnictwa z zezwolenia Naczelnika Sekretarjatu Prezydjalne-go.
Dział

VI.

INSTRUKCJE.

§ 107.
Pierwszy Prezes dla całego Sądu oraz prezesi
dla swoich izb za z-godą Pierwszego Prezesa mogą
wydawać instrukcje w granicach przepisów § 7 oraz
działów IV i V niniejszego regulaminu.
§ 108.
Instrukcja wchodzi w życie, po wyrażeniu na
z:gody przez Ministra Sprawiedliwości, w terminie przez Ministra wskazanym.

nią
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VII.

ZMIANA NINIEJSZEGO REGULAMINU.

. § 109.
Zmiana lub uzupełnienie niniejs ze~:) regulaminu może na s tąpić w trybie art. 78 § 2 u. s. p. Uchwała zgromadzenia ogó}nego Sądu Najwyższ ego zapada
na wniosek Ministra Sprawiedliwości, albo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, albo dziesięci u sę
dziów tegoż Sądu .

Dzi

ał

VIII.

a przedstawionych S ą dowi Najwyższemu po aniu
31 grudnia 1928, zgromadzen ie ogóine Sądu Najwyż
s~ego oznacza rodzaj spraw, któryc h akta będą najpierw !przesyłane do prokuratora celem przy 6 0towania wniosku.
b

§ 115.
Sprawy, przed dniem 1 stycznia 1929 r. przeka zan e kompletowi całej izby lub zgromadzeniu
ogólnem u, przekaz uje się właściwe j izbie celem rozpoznania w z wykłym składzie, stosownie do art. 39
i 40 u. s. p., o ile rozprawy przed kompletem c ał ej
izby lub zgr omadzeniem. o :~ ó j nem nie ro z poczęto
przed 1 stycznia 1929 r. (art. 269 § 2 u. s. p.).

§ 116.

PRZEPISY PRZECHODNIE I KONC OWE.

§ 110.
Przepisy §§ 18, 19, 20, 21, 22, 24 i 25 niniejszego regulaminu ' oraz §§ 1 i 3 do 9 ro lp. MinisŁrą Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie postę
powania przy obsadza niu wolnych stanowisk sę
dziowskich w ,sąd ac h apelacyjnyc h, okręgowych
i grodzkich (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 935) mają odpo"wiednie zasto sowanie do listy, pr zesyłanej Min i.strowi Sprawiedliwości w myśl art. 283 § 2' zdanie
trzecie u. s. p.
W liście tej, obok nazwi<;k
kandydatów, nie nadających s i ę zdaniem zgromadzenia ogólnego na sęd ziów Sądu Najwyższ ego,
umieszcza się w rubryce, wskazanej w § 25, wyrazy "nie nadaje się".
§ 111.·
W okresie, przewidzianym wart. 285 u. s. p.,
:zgromadzenie ogólne Sądu Najwyższego, w w)'lpadku, gdy liczba kandydatów, którzy się zgłosili wskutek obwieszczeń lub zostali przedstawieni przez
członków zgromadzenia ogólnego, nie jest większa
niż 25, może wciągnąć na listę roczną tych tylko kandydatów, którzy uznani zostali przez zgroma dzenie
ogólne za odpowiednich do objęcia stanowiska sę
dziego Sądu Najwyższego.

§ 112.
Do czasu wprowadzenia jedne,j izby cywilnej
zgromadzenie ogólne oznacza izbę, do której należą
sprawy wyborcze w myśl § 81.

§ 113.
' .
W ,s prawach rozpoznawanych na podstawie
usbwy postępowania karnego z 1873 r. oraz w sprawach dyscyplinarnych adwokackich z okrę gów są
dów <ł!pelacyjnych w Kra ko'wie i we Lwowie i sadu
okrę gowego w Cieszynie mo;;'n a także co do czyn~o
ści, poprzedzających posiedzen ie sądowe, stosować
dotychcza sowy spo sóą, p os tępowania.

§ 114.
W czasie do dnia 1 lipca 1934 r. w sprawach
z okręgów sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie i sądu okręgowCigo w Cieszynie,
pochodzący c h
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Do czasu wydania instrukcji w myśl § 107 naodpowiednio stosować przepisy §§ 165 - 289
i §§ 295 - 342 re gulam inu ogólnego wewnętrznego
urzęd owania
są dów
apela cyjnych , okrę t; owyc h
i grodzkich z dnia 24 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 104, poz. 934).

leży

428.
ROZPORZADZENIE MINISTRóW: SKARBU,
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 5 czerwca 1929 r.

o ulgach celnych.
Na pod stawie ar t. 7 p. b usta\':y z dnia 31 lipca
1924 r. w prze dmiocie uregulowania stosunk ów celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co
następuje:

Po niże j 'w yszc zególnione towary opłaca~
ulgowe, którego wysokość w stosunku do cła
normalnego (autonomiczn ego) wynosi odpowie dni
procent, uwidoczniony w poni ższ ej tabeli :

§ 1.

ją cło

Poz tar.
celnej

Nazwa towaru

Cło
cła

ulgowe w %
normalnego

z 71 p,5 hl. Elektrcdy Z węgla , niewyrabiac)
ne w kraju, do wyrobu karbidu,
azotniaku, żelazokrzemu (ferrosili cium) i ługu - za pozwoleniem
Ministerstwa Sk arbu .
10
z 124 p. 2 a) Ekstrakt quebr ach owy, suchy,
niesulfitowany
25
z 152 p. 6 a) I Dna wygi'ęte żel azne, stalowe dla
b)
t. zw. kolfów krakowych o ś re
dnicy 2700 mm. g rubo śc i ścian
ki 32 mm. i w yżej za pozwoleniem
Ministerstwa Skarbu
20
W stosunkach z p aństwam i, kt óre będą podlegały postanowieniom ro zp orz ądz enia z dnia 25 stycznia 1928 r, w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R.

