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sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy."; 
2) dotychczaso'wy przepis art. 397 staje się § 1 tego 

artykułu, ponadto w artykule tym dodaje się § 2 
w brzmieniu : 
,,§ 2. W razie wn;esienia nadzwyczajnej rewizji 

Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżo
nego orzeczenia aż do czasu rozstrzygnięcia sprawy:' 

Ar·t . 2. W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmia
nie przepls0w postępowania w sprawach cywilnych 
(Dz. U. R P. Nr 33, poz. 349) wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) wart. 16 dodaje się § 3 w brzmieniu: 
,,§ 3. W przypadku uwzględnienia nadzwyczajnej 

rewiźji od orzeczenia sąau drvgiej lub trzeciej instancji, 
wydanego według przepisów dotychczasowych, Sąd 
Najwyższy - o ile nie orzeka co do ' istoty sprawy -
uchyI-a orzeczenia wszystkich instancyj i sprawę prze
kazuje do rozpoznania sądowi pierwszej instancji, wła
ściwemu w chwili rozpoznania rewizji lub zatwierdza 
orzeczenie jednego z sądów niższej instancji.", 

2) art. 18 i 19 otrzymuj ą brzmienie: 
"Art. 18. ' W okresie do dnia 31 grudnia i953 r. 

strona może w drugiej instancji powoływać nowe fakty 
i dowody, . chyba że mogła je powołać już w pierwszej 
instancji. Sąd rewizyjny, j eżeli uzna te fakty i dowody 
za mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, 
uchyli zaskarżone orzeczenie i odeśle sprawę sądowi 

pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Jed
nakże 'w przypadku uznania roszczeń, przyznania fak
tów lub powołania dowodów z dokumentu dopiero 
przed ' sądem rewizy jnym, sąd ten dokonu ie samodziel
nie ustaleń i rozstrzygR sprawę ostatecznie, jeżeli nie 

zachodzi potrzeba przeprowadzenia dalszego postępowa
nia dowodowego. 

Art. 19. § 1. W czasie do dnia 31 grudnia 1953 r. 
zawiesza się moc obowiązującą art. 336 kodeksu postę
powania cywJnego 

§ 2. W okresie zawieszenia mocy obowiązującej 

. art. 336 kodeksu postępowani? cywilnego wyrok z ' uza
sadnieniem powinien być sporządzony na p'śmie w cią

gu dwóch tygodm w przypadkach, gdy z mocy 
art. 340 § 1 kodeksu postępowania cywilnego ulega on 
doręczeniu na żądanie strony lub z urzędu albo gdy 
strona złożyła rewizję bez żądania doręczenia wyroku 
z uzasadnieniem (art. 373 §. 2 k.p.c.)" 

Art. 3. W prawie· o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. R P. z 1950 r . Nr 39, poz. 360) wprowadza się 
następującą zmianę: 

w § 1 art. 7 dodaje się na końcu zdanie w brzmie
niu: "Sprawy na skutek rewizji nadzwyczajnych od 
orzeczeń Sądu Najwyższego rozpoznaje Sąd Najwyższy 
w składzie siedmiu sędziów z wyłączeniem sędziów, 
którzy wydali zaskarżone orzeczenie." 

Art. 4. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 
Spra w i edli wości. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w żyr: ie z dniem ogłosze
nia. z mbcą obowiązuj ącą od dnia 1 stycznia 1952 r . 

Prezydent Rzeczypospolitej: B Bierut 

Prpzes Rady Ministrów: J . Cyrankiewicz 
./' 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqlkowski 
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USTAWA 

z dnia 29 grudnia 1951 r. 

o ratyfikacji podpisanego w Moskwie dnia 8 grudnia 1951 ·r. protokołu pomiędzy Rządem Rzeczyposrolitej 
Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych RepuhIiI. Radzieckich o wprowadzeniu zmian do umowy o sto
sunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicypańshyowej oraz do konwencji o sposobie regulowania 

konfliktów granicznych i incydentów - podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Pre
zydenta Rzeczypospolitej ratyfikacj·i ' podpisanego w 
Moskwie dnia 8 grudnia 1951 r. protokołu pomiędzy 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich o wprowadzeniu 
zmian do umowy o stosunkach prawnych na polsko
radzieckiej granicy państwowej oraz do konwencji 
CI sposobie regulowania konfliktów granicznych i incy
dentów - podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r. 

Art. 2. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 

Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień po
wyższ~go protokołu Ministrowi Spraw Zagranicznych 
w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospoli tej: B. Bierut 

Preze" Rady Ministrów: l .. Cyrankiewicz 

Minister . Spraw Zagranicznych: St. Skrzeszewski 
• 

7 

ROZPORZĄDZENIE RAny MINISTRÓW 

z dnia 28 grudnia 1951 r. 

w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej 
w rolnictwie. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 dekretu z dnia 12 wrze
śnia 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie (Dz. U. 
R. P. z 1947 r. Nr 59, poz. 3:0 i z 1950 r. Nr 13, poz. 125) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą dekretu z dnia 12 września 
1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie (Dz. U. R. P. ' 

z 1947 r. Nr 59, poz. 320 i z 1950 r. Nr 13, poz. 125) 
przedłuża się do dni,a 31 grudnia 1954 r. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 1952' r. ,. 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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