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Art. 8. 

Członkowie Komisji Specjalnej, ·biura wyko
nawczego oraz .delegatur stałych i czasowych 
mogą być każdej ,chwili odwołani przez władzę 
mianującą· . 

Art. 9. 

. (1) Budżet Komisji Specjalnej objęty / jest 
budżetem Krajowej Rady Naro9owej. 

(2) Wewnętrzną organizację, sposób urzędo
w ani a , oraz tryb postępowanIa Komisji Specjal
nej, w szczególności w zakresie,przepisów w przed-

. miocie pOdejmowania postanowień Komisji Spec
jalnej, stosunek służbowy oraz normy uposaże
nia członków biura wykonawczego, delegatur 
i innych pracowników Komisji, nie pozostających 
w służbie państwowej lub samorządowej,usłali 
Prezydium Krajowej Rady l'!'arodowej. .• 

(3)Czło"nkowie Komisji Spęcjalnej, biura wy
konaY{czego i delegatur mają prawo do bezpłat
nego korzystania z państwowych środków ko
munikacjina terenie całego państwa. 

Art. ,W. 

(1) W sprawach o przestępstwa, ścigane przez 
Komisję Specjalną, . orzekają sądy właściwe we
dług Qbowiązujących przepisów prawa. 
. (2) Komisja Specjalna, nie ' ki~rując ' sprąwy 

, na drogę postępowania sądowego, może po 
. przeprCiwadzeniu dO'fhodzenia skierować sprawcę 
do pracy przymusowej, jeżefi jego działanie po-

. zostaje w związku ze wstrę tem do pracy albo . 
stwarza nieb~zpieczeństwo popełnienia naduż~ć 

. lub dopuszczania się szkodnictwa gospodarczego. , 
(3) Skierowanie do pracy przymusowej winno 

następować na czas określony, jednak nie prze
kraczający lat 2. Komisja może zarządzić przed
terminowe zwolnienie. 

Art. 11. " 

Wszystkię władie . i urzędy państwowe i sa-
_ morządowe oraz władze sądowe ' i prokuratorskie 
tudzież wszelkie organa kontroli społecznej obO
wiązane są wykonywać postanowienia Komisji 
Specjalnej oraz jej delegatur, wydane w zakresie 
ich właściwości. 

Art; \12. 

Komisja Specjalna oraz delegatury mogą 
żądać przekazania im sprawo przestępstwa, na
leżące do ich właściwości, , a prowadzone przez' 
organa prokuratorskie lub władze sądow~-śledcze ' 
albo bezp,ieczeństwa ' p!lbJicznego. . 

Art. 13 . 

W zakresie postępO\~ania przygotowawczego 
oraz stosowania środków zapobiegawczych służą 
członkom Komisji Specjalnej, biura _ wykonaw
czego i delegatur odpowiednie uprawnienia or-
2a"nów sądowych i prokuratorskich . 

Art. 14. 

Wszelkie ' postanowie,oia /Komisji Specjalriej 
są 'ośtateczne; od postanowień tych nie służy 
żaden środek prawny. 

Art. 15. ' . 
~ 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się 
Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Spra
wiedliwośCi, Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa 
Publicznego i Administr.acji Publicznej-każdel]1l1 
we właściwym zakresie dz.iałania. 

• Art. 16. 
'-. -

Sekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. ' ,. 

Prezydent Krajowej ' Rady Narodowej 
Boleslaw Bierut 

Prezes Rady Miriistr6w 
w/z Wladyslaw aomulka 

Minister Sprawiedliwości 

• • Henryk $wiqtlrow$ki 

Minister 'Obrony Narodowej 
Michal Żymierski ' 

Marszałek Polski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego 
Stanislaw Radkiewicz 

Minister Administracji Publicznej 
w/z Wl«dyslaw Wolski 
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ROZPORZĄDZENIE · MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

-z dnia 27 listopada 1945 r. 
'. 

o trybi~ powoływania oraz o prawach i obowiukach\ ławnik6w w poatępówaniu' dorainym 
. i VI sprawach ' 0 przestępstwa szcze.gólni~ niebezpiec~ne w okre.ieodb~dowy Państwa. 

Na podstawie art. ~ ust. -(4) dekretu z dn,a I nym (Dz. U. R. P" Nr 53, poz. 301) oraz art. 35 
. . 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraź- ust. (5) dekretu z dnia 16 listopada 194i r. 
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o przestęp~twach szczególnie niebeżpiecznych ' 
w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. ' R. P. 
Nr .'$3, poz. 300) zarządzam, co następuje: 

§ l. 

" Do' sprawowania obowiązków ławnika po-
wołujeSię cosoby płci 'obojga, które: 

a) 'posiadają obywatelstwo ' polskie, są 
nieskazitelnego charakteru i korzystają 
z pełni praw cywilnych i obywatel-
skich, ' 

b) ukończyły 2,5 a nie przekroczyły 6S lat 
życia, . 

c) władają językiem polskim W słowie 
i piśmie. ' 

§ ' 2. 

Nie powotuje się do sprawowania obowiąz-
ków ł61wnika: , 

a) posłów do Krajowej Rady Narodowej, 

b) pozostających w czynnej ~łużbie sę
dziów; prokuratorów oraz urzędników 
i ' funkcjonariuszów sądowych i pro-
Juratorskich, " , 

c) adwokatów i obrońe>w sądowych, 

d) pozo~tających w służbie czynneJ1unk
cjonariuszów bezpieczeństwa publicz· 
nego i Milicji Obywatelskiej, " 

e) wojskowych w służbie czynnej, 

f) duchownych i zakonników uznanego 
prawnie wyznania. 

§ 3. 

Nie 'mogą być ławnikami osoby: 
- ' a) przeCiwko którym toczy się postępo-

wanie karne, 

b) które z powodu wady' umysłowej lub 
fizycznej nie mogą pełnić obowiązków 
ławnika. 

§ 4. 

'(1) Zwalnia się od obowiązków 'ławnika-' 
w rażie zgłoszonego żądania-osoby: 

a) których stan zdrowia ' nie pozwala na 
pełnienie tych obowiązków, 

' . . b) ' co qo których ważny interes społeczny 
lub państwowy' wymaga tego zwol-
nienia, ' 

" c) które , przesiedliły się poza okręg da
, nego są~u okręgowego. 

(2) . Żądanie zwolnienia należy zgłosić dQ pre
zesa właściwego sądu okręgowego. 

, ,_ § 5. 

, (1) Prezydium wojewódzkiej rady narodówej 
ułoży nadzi~ń l grudnia każdego roku kalen
darzowego listy ławników z poszczególnych po
wiatów i miast wydzielonych znajdujących się 
w okręgu , dartego sądu okręgowego w ilości, 
wskazanej przez prezesa sądu, i prześle je pre· 
zesowi najpóźniej do dnia 15 grudnia. 

(2) Listy powinny podawać imię, nazwisko, 
miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, 
zajęcie i wykształcenie ławnika. 

§ 6, 

(1) Prezes sądu okręgowego układa na dzieq 
1 stycznia każdego roku kalendarzowego w po
rządku alfabetycznym ogólną roczną listę ław
, ików. Lista roczna nie może zawierać mniej 
niż 200 nazwisk. ) " 

(2) P~ezes sądu ' może w ogólnej' liŚcie ław
ników pominąć tylko te osoby, co do których 
zachodzi przeszkoda, określona w §§ 1, 2 lub 3, 

§ 7. 

(1) Listę zawierającą imiona, nazwiska.j miej
sce zamieszkania ławników prezes sądu okręgo
wego ogłasza w urzędowym -dzienniku woje
wódzkim województwa, na -któreg~ obszarze 
ma swoją siedzibę sąd okręgowy, oraz conaj- . 
mniej w jednym z mie,jscowych dzienników. 

, (2). Ponadto prezes sądu okręgowego za"ria-
damia ławników o wpisaniu .ich na listę. ' , 

§ 8. 

(1) Z ogólnej rocznej listy przewodniczący , 
wydziału wyznacza na poszczególne posiedzenia 
sądowe z uwzglę~nieniem w miarę moiności 
kolejności alfabetycznej . - , dwóch 'ławników, 
a w miarę potrzeby jednego lub dwóch 'ławni-, 
ków dodatkowych. 

(2) W posiedzeniu sądowym, które przy
puszczalnie trwać , będzie czas dłuższy, bierze 
udział również ławnik dodatkowy. W naradżie 
i głosowaniu uczestniczy ławnik dodatkowy tyl
ko ,wóws:zas, gdy jeden z ławników ustąpi ze 
składu sądząc~go. 

§ 9. 
1\ 

Przewodniczącym wydziału w rozumieniu 
niniejszego ,rozporządzenia jest przewodnicżący 
wydziału, okreśł<i>nego wart. 4 ust. (I) dekretu 
z dnia 16 listopada 1945 r, o postępowaniu do
raźnym lub wydziału, wymienionego wart. 35 

.. 
( 
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ust. (4) dekretu z dnia 16 listopada 1945r. o prze
stępstwach szczególnie niebezpiecznych w okre
sie odbudowy Państwa. 

§--1O. 

(I) Ławnicy składają ślubowanie przed pre
zesem właściwego - sądu okręgowego lub prze
wodniczącym wydziału najpóźniej przed rozpo
częciem pierwszego posiedzenia sądoweg(), w któ
rym mają wziąć udział, według roty następującej: 

"Przyrzekam, -że na pówierzori'tm mi urzę
dzie ławnika będę sumiennie i gorliwie 

. spełniał powierzone mi obowiązki, ił spra
wiedliwość bezstronnie i zgodnie z przepi
sami prawa i zasadami słuszności w~mierzału. 
(2) Z odebrania ślubówania sporządza się · 

protokół, który podpisują: odbierający i składa-
jący ŚJubowanie. . 

l , 

§ 11. 

", Przed rozpoczęciem posiedzenia-...~ędzia prze
"'-, wodni~zący odbywa zebranie z ławnikami , bio

rącymi w nim udział, i poućza ich o prawach 
i obowiązkach ławników. 

/ § 12. 

Ławnicy podczas pełnieni;! swoich czynności 
na posiedzeniu mają prawa i obowiązki sędzie
go należącego do składu orzekającego. 

§ 13. 

(1) Ławnky obowiązani są do zachowania 
w tajemnicy okoliczności, o których w związku 
ze sprawowaniem urzędu ławnika powzięli wia
domość poza jawną rozprawą. 

I . ~ , 

(2) Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, 
gdy --ławnik składa zeznanie jako świadek przed 
sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża 
dobru Państwa. _ . . 

(3) Od obowiązku zachowania tajemlJicymoże 
zwolnić ławnika tylko Minister Sprawiedliwości. 

(4) Obowiązek zachowania tajemnicy trwa 
także po upływie okresu, na który ławnik został 
wyznaczony. 

.§ 14. 

Ławnik powinien strzec powagI sądu i unio 
kać wszystkiego, co mogłoby uchybiać godno
ści jego urzędu lub zachwiać zaufanie do jego 
bezstronności. 

. § 15. 

(1) Wniosek o wyłączenie ławnika w myśl 
art. 44 kodeksu postępowania . karnego należy 
złożyć najpóźniej przy rozpocżęciu rozprawy głów
nej. 

(2) Póini~jsze zgłoszenie wniosku jeśt ni~
ważne. 

(3) O wyłączeniu ławnika orzeka przewodni~ 
czący wydziału, a w przypadku zgłoszenia wnio
sku na rozprawie- przewodniczący . składu orze-
kającego. . 

§ 16. 

Nadzór' nad ławnikami sprawuje prezes są
. du okrę~owego. 

§ 17 . 

(I) Prezes sądu okręgowego może skreślić 
ławnika z listy na wniosek przewodniczącego 
wydziału, jeżeli zajdą okoliczności, przewidziane 
w §§ 2 lub 3, albo jeżeli ławni.k dopuścił się po
ważnego naruszenia swych obowiązków lub 
w razi·e trzykrotnego ukarania karą porządkową. ' 

(2) Od p,ostanowienia prezesa sądu okręgo
wego (ust. 1) służy ławnikowi prawo odwołania 
się dó prezesa sądu apelacyjnego, który roz
strzyga ostatecznie .. Do czasu wydania orzecze
nia przez prezesa sądu apelacyjnego ławnik nie 
może, pełnić swych ' obowiązków. . 

(3) Prezes sądu okręgowego zawiadamia wła: 
ściwą wojewódzką radę parodową o , skreśleniu 
ławnika, dołączając równo~ześnie odpis prawo
mocnego orzeczenia. 

§ 18, 

(1) Termin złożenia pierwszych po wejściu 
w życie rozporządzenia niniejszego Ost ' ławni~ 
ków, przewidziany w §§. 5 i 6 określa się: 

a) dla prezydium wojewódzkich rad na
rodowych - do dnia 20 grudnia 1945 r., 

b) dla prezesa sądu okręgowego - i,eden . 
tydzień od dnia otrzymania list ławni.
ków od 'prezydium wojewódzkiej rady 
narodowej, . 

(2) Ogólna lista roczna, wymieniona w ust. 1, 
ustalona zostaje na ,okres do ,dnia 31 grudnia 
1946 r. 

§ 19. 

Rozporządzenie ni nieJsze wchodzi w życie 
równocześnie z wejściem wżycie dekretów 
z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaniu do
raźnym i o przestępstwach szczególnie niebez
piecznych w okresie odbudowy Państwa . . 

Minister Sprawiedliwości 

Henryk Swiątk~wski 
. ; 

/ 
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Do P. T. Prenumeratorów! 

Administr,acja Dziennika Ustaw R. P. uprasza o ~ysłanie' zamówienia na Dziennik 
Ustaw R. P. oraz wpłacenie prenumeraty na konto czekowe w P. K. O. Łódź VII ~ 134 za I kwar
tał 1945 r. najpóźnie1 do dnia .15 grudnia- 1945 r. 

. " 
PrenUmerata kwartalna za I kwartał 1946 r. wyno,si za jeden egzemplarz wraz z doręcze-

niem .dla władz, urzędów, instytucyj państwowych i samorządowych oraz dla sędziów, prokura~ 
torqw, asesorów i. aplikantów sądowych zł· 100.-, dla notariuszów zł 160.-~ dla int1ych pre-
n.umeratorów zł 200.- . 

Wźamówieniu . należy podać dokładny. adres , prę.nqmeratora, nazwę ostatni~go urzędu 
pocztowego, ilość zamówionych egzemplarzy i datę przekazania prenumeraty kwartalnej. 

Na 'odcinku przekazu pocztowego, o ile zamówienie zostało dokonane w osobnym piśmie, 
należy zaznaczyć, że przekazana kwota jest opłatą prenumeraty. za I kwartał 1946 r. oraz wyszcze

. gólnić ilość zamówionych egzemplarzy. ' 

Zgłoszenie zamówienia prenumeraty lub opłacenie jej po 15 grudnia 1945' r. spowpdu1e 
.- znaczne opóźnienie wysyłki pierwszych egzemplarzy Dziennika Ustaw R: P. wydanych w 1946 r. 

, 

Uprasz;a się nie łączyć z zamówieniem oraz opłatą za prenumeratę zamówień i opłat za 
poszczególne numery oraz należności z'a 1945 r. -' . . 

Rózliczenie z wpłaconych kwot za,1945 r. nastąpi w_ styczniu 1946 r.Ewentualne salda ' 
dodatnie zostaną zaliczone na prenumeratę za drugi kwartał 1946 r. _ f " 

_ W korespondencji oraz na przekazach pocztowych prosimy zamieszczać swój adres ' do- ' 
'kładnie w tym 'samym brzmieniu, jak na zamówieniu. 

• 

ADMINISTRACJA 
\ 

Tł4łczono z polecenia M~istra Sprawiedliwości w Drukarni Min. Bezp, Pub!. ' w Lodzi.-

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Lodzi, ul. Piotrkowska 49 . . 
Pojedyncze numery' są do nabyci3: . . 

-w Biurie Sprzedaży - Warszawa, ul. Targo wa 59, w Administracji Dziennika Uslaw R. P. w Lodzi, Piotrkowska -49 
oraz w Kasach Sąd6w ' Okręgowych w Lublinie, ul. Kl'ak.-Przedmieś.c ie 76, Krako'Yie, Katowicach i Poznaniu. 

Cena 12 zł. 


