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(5) Członkowie ustępują<:y mo,gą być po
nownie powoływani. 

(6) Organiz:a<:ję Sądu Honorowego i tryb, po
stępowania przed nim określi statut, o.prac1owa
ny przez Komitet i zatwierdzony przez Pr:ez,esa 
Rady Ministrów. Zmiany slta:tu.tu przeprpwadza , 
na wniosek Sądu HonQlrowego Prezes RacPy Mi-
nistrów. I ' 

Art. 12. 

(1) Sąd Hono.ro.wy ma prawo wzywać ()ISO

by do stawienia się z oznajmieniem skutków. 
przewidzianych ' wart. 117 kodeksu poSltępowa
nia karnego. Grzywn~ za niestawienructWlO 
orzeka i przymusowe sprowadizenie zarządza 
właściwy sąd! grod,zki na wnio.sek Sądu Hono
rowego. 

(2') W razie nieusprawiedliwionei odmowy 
zeznań, Sąd Honorowy zwraca się do właściwe
go sądu grodzkiego z wnioskiem Q ukaranie 
świad'ka w myś1. art. 118 kod'eksu postę.powania 
karnego. 

(3) Sąd! ' Honorowy może zwrócić się do 
miejscowego sądu grodizkiego o przesłucltanie 
świ a dJka , zamieszkałego poza ,W'iaJl'szawą. 

(4) Sądowi Honorowemu należy przesyłać 
co do osób odznaczonych Krzyżem lub Media
lem Niepodległości: 

a) o.dpisy wyroków, skazUjjących za ' zbrod· 
nie lub występki, 

b) odpisy orzeczeń oficerskich sąd'ów hotliO
rowych o wyldt!czeniu z korpusu oficer
skiego, 

c) od!pisy orzeczeń dtyscyplinarnych Q prz,e
niesieniu funkcjonariusz,a pubHcznego w 
stan spoczynku lub o wydaleniu go ze 
służby. 

(5) Na żądanie Sądu Honorowego należy . 
~ielić mu do przejrzenia akta sprawy karnej, 
honorowej lub dyscyplinarnej. 

Art. 13. 

(1) O utrade Krzyża lub Med/alu Niepod'le
gło.ści ogła!sza się w gazecie rządlowej. 

(2) Odebrania odJznaki, dyplomu i legity
macji dJOtkonywają władze ,administracji ogólnej. 

Art. 14. 

~-yłkonanie niniejszegorozporządlzenia po
rucza się P.rezesowi Rady ~strów. 

Art. 15. 

RQą>orząd%eme nini:ej~e wcho.dzi w życie 
z dniem OgłO'SiZ~nia,. 

849 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ· 

z dhla. 3 grudhla 1938 t". 

o sprostowaniu błędu w tekście dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 
1938 r. Q usprawnieniu postępowania sądowego. 

Na p,odstawie ari. 5 ust. (1) pkt 1) de~etu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 
1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczy
pospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423) 
prostuje się w tekśde c.ekretu Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 21 listopada 1938 T. 

Q usprawnieniu po,stępowania sądlowe~o ,(Dz. U. 
R. P. Nr 89, poz. 609) następujący błądJ: 

wart. 20 § 1 przepisów wprowadlzającycłi 
kodeks postępowania ka;rneg.o, w brzmieniu na-, 

dianym mu przez ari. 2 pkt 11' wymienionego de
klt'.etu o u~prawriieniu postępowania sądowego, 
po wyrazach: "tego Kocltewsu" umieścić należy 
wyra'zy: "oraz przesłuchiwać świadków bez od
bierania od nich przysię~". 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski 
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