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tt'Ei'enn':ił.. Us;tillw Nr 5\ 

30r 

z dnia 7 J.jslopadit łi9601 r: 

Q ' apUkalltach, l as.esw:ach sądQw}{c:h. 

Na podsta.wie art. t.5A> płia.wa· ()o ustnflfjjUl sądów P(,),W;S;"Eech
Dych (Dz. U. z 1950. r. Nr 39. poz. 361:) i i t957 r. Nr 31, 

- poz. 133), art. 41 ~, 2 prawa; o sąda'Ch ubezpieczeń społecz

nych (Dz. U. z 1939, r. Nr 71. poz. 476. z 1946 r. Nr- 12, poz. 76, 
z 1950. r; Nr 49, poz. 4~45,. z 1951. r.Nr 5,poz. 41 i Z' 1'960 r. 
Nr 11 , poz. 70) oraz art. 1-05 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca:" 
1950 r. Oys.twju adwokatury (Dz. U. 11959 r.Nr 8, poz, .łl)' 
zarządz~' się, co następuje: . 

§l. Celem Bplikacji s'ądowej jest przygoł:owa-n';'e. a'!'Jłi1t~ 
ta do należytego, - zgpdnego z ' z1tdaniami wym·iai!tl sprawiedli
wości w Porskiej Rzeezy;p'O-:Yp'oł'i'te-j. ll.llulo'Vfe--.i: Wyk0IllYWam:. 
obowil\zkóW ~ęc;t:zieg:o. . . 
'.' -. - " <', 

,. §! 2:_ Du; prl::y.;lmnwani'a. ta słaoowfskCJi.:lli;ll\Jtlia: Sądiclxw~
!JO-,. do) pnr.w j ! abnwiązic·€i,w; WiaZ': 'do;odpooW1'ea<m~lnośt}: d,!-'S'Cy
pUD;a~ji. dpij;kćllLt~W!. s~;W;ł'€h; , s.t9Sll,j~ $i~ .. od'j)~,. terl~ . prz.e
pisy 'o pM$'W:Q1wej).s:lil.1:żhj;iI; iqr1trilne.j- O;llllZ" o ' <ir~ruiii:-d'.Ć.j4i k@mi

sji dyscyplinarnych i o postęp.owaniu. dyscyplinarn)ittl prt.e,' 
ci wko funkcjonariuszom państwowym, o i1~ Tozporzą:dzeroie 

n iniejsze i inne przepisy nie stanowią, ill'<łC7.'e'f' 

§ 3'; ł. Apl1kantó,w sądowych mIalluje i z.w<r}rnil< prezes: 
Mld\!. w&jewódz-ltie.go:. O> mi<mowa'\l:iu j' Z'W'O'lni-eIl'iu' aplikanta

, s:ądow:e!J6 I.''f.ez-es:' są:d'1l wo'jew.&dxkfego Z'Cl'Wiadd'Il'l'i"" a i'e'.!:wlocz
ni'e' Minish1r Spr!ł'w'i'ed:l'i wuś'ci~, 

2~ Wszezegt'j,J,rrych l'T1;y-padkiłCTI.. za, Tg'od'ą. Ministra Spra
'W'i-ed'!!iwośd" mOOle- być mian'(}W:(l11'Y apllkacn:tem sądowym, poza. 
ram ami przyznau'1ctr d'l'iI' d'anego' okTęgw eta:t-olW'; praCGwttik 
państwowy lub- społeczny, j,alt nó'wIUei pOJaQCuili:zy pH.<!:OW
n ik na.ukowy na wydziale prawi uniwersytetu", posl.ad'ający 

kV:"iIIlilikacj'e W11ooaga,ne dra apli k,mla.Po'\..:o.fani:e n.a stane
wisko> a,~likanta n as:tę:p uJe' w falUch, przypad-kach ni! wniosek 
władz): prz:ełożonej kandydata, z rymz~: 

f) mianowany porostaje rradaJ p-raG:ownikiell'f w cto.rychcza
s.owym miejscu 'ril'trudhhmi'a 'i pobi era:- wyĘ<tezrrie tam 
u-posażeBi'e' służbowe; 

2) odbywa, apfikacj,ę sądOWI!, w ' og:ran-iczonym zakresie, n ie 
. mniej. ruz (lwa. dnj w tyg,od'ni'u .. w ty m. j;eden. dzi'e'n przy
padaj;ą.c.y, ~a s.eminarium~_ o kt6rym mowa w f 8" 

:l Przenf esiie-rrie a:pli'k'arrrct: do, okręgrr ' hlnego' s'ąd\J! woje
wódzkiego bądź del eg.owanie egzaminowanego, a}!l'l'i'lucr.nta do 
pełnienia czynnoścł w Minis1ers:twie SprawiedUwości, lub Są
dlzie ,Maj'wyis-aym' nd'r~y· dh Mi'll'istretSpra:wied11woSci,. 

~ -ł. Cełlem ~b1ęda; s1iK1GW'isket a;płHGaflł sąd'owy p@wfni,etIi 

~gł(!)sić się- li, pJf'JłZesa- sąd,!, w<:lle'\."ó~jeg'l:ł; wo.lJee' litl6l\leqo. 
s:kl!a-d'(l> ~ruaowan~:e. Os(!)b'3' p'f-'])e·e.noet'Z'ą'C'a< \}e!lIJrnhred'Illi·o. na s;t:~ 

' nowi-sxo> if?T'l~ił'n'tfa; ' sąd'6we'ę}CI' '& i'IH'reIjO: S~<mOwi.sltlł p'diIłs,tW.o,
'~;egO' pono'Wll:ego' ś'i-u' l!lUw'ani'il; ńłe s<IHadit. 

~ 5, l'}t,· (!),lf're-Sl1' 1łI!"li kitcjT sądhw'e'j> Iti'e 'Z'ilific"t'lJ si~ nh!o
becnościaplikanta' w praeypołfarll 3(łl dirii />ą{1' Zlt i e- WJ €.ii~. U.IY.-· 

ku bez względu n.a jej przyczynę, z wyjątkieu't ni·eobecności 

w okresie urlopu i.1 ~!:1~ ta·i~sią"iII I'JItZ1?~Il!ftlmu: .P~ ... 
jącego , egzamin. sędziowski . Pr.ezes s.ądu wa.j,ewódz:)\;i.eqo mooe 
wy jątkowo zaJiczye do apfi:1t'acJv dli1Ż'S'Z'if n:ieo,fi~ltoSĆ' w l!i.łZ~ 
sz'CZególrue . dobrych postępów aplikanta, 

§: 6. L Prezes- sądu waj;e\v.ó'dzkjego, pn:yd.zie.la. ' a,phka.n,., 
ta sądowego do odpowi:edni.ego sądu, wyzna'C'lają'C jednocze
śnie sę'dziego-patrona do jeg() szkolen'ia. Prezes sądu ' woje. 

, wódz:kiego powołuje spośród sędziów sądu wojewódzkiego 
kie-rownika szkoleni!)' aplikantów sądowych., odpowiedzialne
go za Całość szkolenia, aplikantów w okręgu sądu wojewódz" 
.kieg,o. 

2. Prezes sądu wojewódzkiego w pororumieniu z proku
J:atO>renr w0'je.wódzkil!l deleguje' aplikanta w odpowiednim cza
si.e- w, ramach, 'aplikacJi, są.dowej 'RlI>' a:plika cj ę ' do , pwkuratury , 
000 0łues It'wJÓc~.i~j~. 

:ł. Pr~ ~ w.'li);je-wód-alti.ega. 1lKl'i'e clIe-ł~y9JWjae: ~d'Il
ta: na ':eIttes, j~d'l\e~: IQ'j'estif(ta wrIiiłll'l!iiErn ilipiiilialf±i sił'i'&W'~ tła. 
dzialu ' pen;i,LeIm;.iat~ ~ kar~. . 

.. Jejelll W' si:ed?ib.ie: są,.tu- 'M1fllJj~,tbrlxkiie9.Q istn:"ej,e- okrę~ 

gow)!" sąd , lltb~i.ecRli SiłołieCZl'tyciłl J!llIlHes · ,,~u' w(j);j~
llkegp piO. jilQl"Q'llU'1D!ienia sj~ :t; p.!le!lie:'Senł Gkc~0:,"gp sąp.u; u'bez" 
pie.czeń spolec:myeh. pnedstawLa". Mi:nisi re wi S:prawi.edliwośd 
imienne. wnioski ce do oddeteg'Owmri3' Ct'pJitlbmta' pa o~ciu 

.~ n\i;e~~ .i!IerlnGrIil<ume-j; aiW-~~.i1i WI s.ąda.«h PQi'MiSZ'eC~ych 
Ira p.m:0.ostalłyt e&-1'6 ćtplibc.j;i. dO' ~ęg.'Ow;eó!!J;G, ~ uil:l~ze:ń' 
Sopołe:c:łmy cb;.. 

, 5::. iT~'Z.es; obę;g.()jWegQ s.ądn I1he2!pift'C~e ll społ~~J'l'W~ da. 
!Etfureg;o. . (!)d,de:l~W'CNll!l aphkanliiJ. wyznam sę.d;Ueg,&'patrona 
dQ. ~ nkCillE.;j~ . 

, §1 1: 1:" P.Te1leS s.ąrłUl" dOi kt@'Il~ )!lił\zy,~i-e'I~ ęUkltnta, 
!ąD:F~W'Ulj:e- ml'd'llIiJr litaa pt.u:bie.gi-elłll szkele-niG a!płiJ6a.\llt~ Da te) 
t ·en:i.e: j.'eg,a .lł_ . , 

:A. 

2. Sędziowfe szkoląq aplikantów (pafroni) przed's'iitv,'ja- ' 
Ją. w - d'l'wd1ie' słwiżioQlwej p'.f.e'.I'6!'SUwf s,ądiu. w'<:Iłjew;~j~ pisem
H~ sj)l1a'wo"cłł.m~.e oottJJjie1Ai>e- ('J lQ"iWdy;rg;a:pJ:i~ill:i4:ie" nwiit:rwJące -
5'U'l~0>Wą d'ra\T Ctleter.y.stylię; ap:h:kalttal pmze~ apbkacji> 
ii opi:ni~ G JI0cz;~ni cm)fdh }łQ!Itę-padL- I:\lF.e2r.WIt0.ezme-r po zalkoń
C7:en i'l:l' s:U;frf-en i. , patcli i.€h ' K:fe'runk:.i:am.. S-PTii.woedGi'a;t te: dołącza 
się> d'o' ~l(t1 o5Obu\""Y'(h! . 'iikaRta..; 

§ci Ił: l , WI S'ą,tail€lt: wlJ;jeWiQQvJcikrh: p){01wad:z!f siię· QG.QJWiąz-
1wwe seminiu:ium dl a aplikantów sądowych!.. Nal %a~i.a1 s.emi
rutI);j;n.:e pl'zeznacz& się: leden dzieó w tyg.o.d:niu . . P'rzedmiotem 
s:z:Kolen.ia. ,seminaj:'~lnego lest: prawo st'osowane w s'ądach po
ws:zecbny,ch o·t az: wybra.netematy z. zakresu prob:fem<ł'tyk:.ii ide
OWQ-po titycznei ze s"lczegjHnym uwzg)~dni;eniem alUU'~lnycb 

z-.arla;ń bm:lowlliiGtwa socjał:iZlllu w p'o.r~e. 

2-. Aplt kan'f od'cl'el'egow!tny <fo: okręgowego sądU uhez'; 
r>~~ !iJjl'el!eqm;y,c1II1 wc~C:Z$ Ltd'd<1lL "'II S4lrmimiIlhua;. o · kló
JI)':lll ' m1i> wrcr. Wf Hs,h \, t'eli:~ tylKa. - \'II :a.a.kIre&ile, ~r~ cyw;i:.laego 
i: l!~,fił1dlrubeÓl idleO'WiO;-pod1i:t:)!li:w.ye11. 

§ 9 t. Aplikanci sądowi składa ją. raz je.de1t w ok.nesię 

aplika-cli kolokwium z. teg,Q' dziaJu; pt:a.wa: fkal',neg,o bądŹ' cy~

wiln:eg,O:I •. w którymroz-poczęllszltolen i'e ' s'eID'imuyjrreo, bezpo.
średlnio po' z-akoń'C.2'e1'Iits Dj::ęł semfnarYiIl'ycb Z' f-e1J& c&iał.':ll~ 
lł:aJO'k W'lU-t:l1' ObEl'jinl2'j:e: r01wl'fi'ri wYD-fa'Il'Er femlJły' 7 :ta.ltresu.p,ro .. 
Mellia:t'1:k~ ~dieO"MO-p0ł~'CZD.'t!'.r. Ci' Jt:~ydl\ ~ W f ll_ J. 



". 

Ust.aw No 51 ' '49'1' - 'f'oz. 101 
'~~~~~~----------------~--------------------------

'2, Do lkalokwium rnają odpowiedni e zastosowilll ie JlfZ€

pi sy '§ ''0, '§ 11 ust. l, § f2,§ H, § la, ~ló ust. 1. :§ 18 
ust. 1 . § 19. 

~O. 1. Ąplika,ncisk,łildaj.~ -e:gzaJl1l.i.n ;s~dz,iowsk;i pr,:red 
komis}~ egzamiu'acyjną sądu woj-ewooik.i.eg'Q" VI kti:'XI.ą!Jo ,okr'~ 
gu od Iywają aplikację. ' 

'2. 'Kom-łsjaegzaminacyjn'askłada 'Sfę 'z -prezesa:sądlll" 
wojew dzkiego jako przewodniczącego, kierown fka szkole
nia ' apl' kantówsądowych WoiłlZ IPO\WIÓł6'l1J{c.R JPI1ll'eZ ~r.e-~e5'8 'ą
pu czt rec'h sędziów sądu wojewódzkiego, w -tym ,owoch 5pe-

- ,~jalis-l' z zakreSu prawa cywilnego i dwó<:h , zzaltresu pra-
wa, ka nego. Jeżeli jednym z ;tych specjalistów je;;Ł kierow

'" .. ~nik· sz olenia aplikantów~. w . skład, komisji , pfezes ,~sąd'll powo~ 

'fuje-;·ty, k(J' .. .(1'rugi,eyo' specjalisU~ ' z ' tego dZiału;' 

3. W ' skład, komisJi, przeprowadzającej egzamin równ:~z 
,u prawa slosQwanegoprzez sądy ubezpieczeń~po-' 

wchodzi ' ponadto sędzia ' okręgdwego są'du ubezpie
ołecz.nyeh, de1eyowanyprzez prezesa tego'S~du. 

... Ponadto do skłaaukomisji mogą wchodzi'ć de}egatMi
:praw-i-8dliwosci ',lYraz "na ,7Ałpfoszenie przewodnicząe~- ' 

łsjiprofesor pr.awa. 

§1. , Miniśter SprawiedliwośCi może powołać komisję 

-" ~Ami cyjnądla, przeprowadzenra~gzaminu - osędz"iowskiego 

,aplikan ów sądQwychz kilku okręgów- sądów woj~wódzkich. 
'.-WtYrR przypadku MinjSler Spf.awi'edliw<ościusłalil ~skład 'Iw
--<misji ,t! ~ilminacyJDej. 

i ,'KomisjIlJJ'o4ejmuj.e -uchwały większością głosowI 
rownOśoicgł'osGw <tlecyduje !fłos priewodniczącego. ' 

" " 1'. ' Egzamin' sędziowski -odby,wa..--sicr W : Ził'Sadzre dwa. 

-§ li6. 1. P.r,rew4>dnioząCf Jk;omisj:i teg:zam'~n'acrjnej 'pfZy

dz i ela pr.ace ~g!lJćliD1illlacyiin'e ;PCXSZC2'eg'ID'łn;YID (c~l0'Fl'k0'm 'k;'omrsji 
c'elemzreferowania wstępnej .ich oceny .na posied;zeniu ,k,o
IIlj~ii. 

2. ~s}a egzamn:aqrfjn'a ·ooen18 'wyni'k'i ' ~gzaminu pi
semnego :i na t~jpodsła:v.~iiel/J0dejmmij:e 'n'c'll>Wtt'łę ' 0 llleypuszcz:e
-nill lub ni~d()puszczeniu aplikanta do egzaminu ustnego.. 

-§ 11. l. 'Egzamin 'tl'Stny .olyejmuj-e w.szystk·ie daJiłłur fPra~ 
'wa-st'0Sow.nego w 's~da'ChpowsZ'echnycb, Ż , mV'Lględriieniem 

-z-a5ad wykładni 'prawa i 'orz&:Z'nictwa Sądu Najwyższego .()T.aL 

problematykęideowo-polityczn.ą. ' 

', 2 ., Egzamin, Us,Łny.osóI:.." k.tó.r.e aplikowaly ,w." s<Id'ZJ~ ,ubez., ,: '." 
-pieczen . społecznych, obejmuje W szczególności zasadniCze 
wiadombści z 'prawa stOsowanego przez, te sądy z riwzględ~ 
,nlęn'ie-m za:sad- - wyltładniprawa- i orzecznictwa Trybunału ' 

: Ube7.piee~eJ\ SpQłw~nych:. l""'" ' 

§ iR 1. Ocenę wyniku egzaminu 'pisemnego i ustnego 
określa się łączn ie stopniami: "bardzo dObry", "dobry", ,;00-
'stateczny" i,;niedostateczny". 

2.+ ' przebiegu j, wyników:egzaminu sędz jowski~o spo
rządza się pro.tokół. ktury podpisują wszyscyc~łonkówieko

, misji egzaminacyjnej. 

3 . . Aplikantowi sądowemu, który- złożył egzamin, p'rezes 
sądu" woj~wódzkiego wydajezdświadczenie , ze stwierdzeniem 
oceny. 

4. :Prezes .sądu '"w,ojewódzk.jego ,zaw iadamia Ministra 
:Sprawiedliwości o wyniku egzaminu ' każdęgQ , aplikanta po 
:zako'nczeniu egzaminu. , 

r'szy· 'li TOk.u ',W ,terminach 'wyznaczonych .przez prze.wo:dniezą- ;; § 19'~ , Przewudniczący ' i cźłonko'Yie ' k~)I}i iSjf ' egzarili-?a
, c~o ,k~isji , ~gz&~)ulcy;}.nej. "', ,GYjnej ' za 'przeprowadzenie- 'egzami-riit : .sędz.iow;Ski~g.o i'otrzy-

-' .. , ""'ł~"" " . '. ' .. , .' '. . mują., wynagrodunie ,. w' wysokości, ,30 .zł , O(}' j,ednego egzami-" - ' 2: O termmach I IJHe)SCU ,e9',zammu prze'\Yoanrczą!=y ' Jto- , nowanego. 
' misji '2 Witld.am,raco' najmn, iej na mies'iąc ' nap,riód 'Ministra 

Spr&wi liwości , członkówkonrisji. aplikantów podłegaJących§ 20. Do asesorów sądowych stosU:jesi~ odpowiednio 
egzamin,owi. 'oraz,', -- 'w, fa.z.ie ",po,tneby -prezesa Okręgowego _ol ł ' b '1 ' . ... k 

' .1 lHZt'Pi:sy -o ,:pcwstwQwej ,.s uz, je CyWIlH!J l o-.ol'9<lnlilaC).lO-
,I~du u ezpleczen społeczny;h. , misji dyscyplinarnych oraz postępowaniu dyscyplinarnym 

ł t . Eg:LamiJls,ędziowski Jest 4>tS,emny i 1lS1n1'- Eg.zw:nin 
piselnlł ",d:by'w,a '-&i~ w . -ólleon6ŚCi 'l ,pod :nil'd2oremjedDe!fO 
€;złonka k<Jlmł,isji eg,Hmiinacy;i'Be~,. ustny wóbe5'uośd 'Całej 

~ kopW;}l egUl'lIDłl'ii-cy}nej. 

1 '1 . 1 . 1!gza.riiin pisemny (pOlega -na 'Qł>;];ac-Dw8inm',-~z~
'C'.lenia , uz-as-aanuanji'em IW 'SI)'r<4lwte -'karnej ,or.a-z,'w'Spr-8wie _ty:
~llńej, t-'P<Jdsliawieoakt ~ówy~, wybr~riych, prZ;ęz KtimiSj~. 

, ,· 2. ' ,gzamln ,plsemny aplikanta ,oddelegcwamego 060 "Ok~ 
·goweg.c> ;sąd ,u 'uibezpieCg;e<ń sp~c:l!IrylDb l!iGl;}ega ' tltl ·0pra.-cOIWa
' niu !Orz czenia ż ' uza:sadnieniem w spraw~e -cywilnej _ oraz w 
sprawię z zakresu,p,LaiWa 'stoso,wa,nego -oN s{łduoh, :u-bez.piec~eń 

_ 5połecych: ' 

'k~awy'brtt1ie 'do ~gz~mlriu .powinny- .dotyc~yc ~raw;, 
'~zg'Lę4u na ,slan , ~tycz'nl' ,L ~rcawny -daj-ą ' :nmżl!l.OŚĆ 
6P.tlHl~~riy~t0'Wdńi'6' -egi8irtmow-ą:ng:o. ' ' ,- , 

• ~,,"":: :.~',~ . ··1 • ' . . -, 

, "," 'A. . :o:'la±dą . .z .,pl.ac -69".umfnacY1>F1y~h wymten'łoł1~h '--w 
-,łlSt. 1 , l 2 ~p~ezna~ 'Się ' "II gedzi-n jedIl'eg'o ,d-nhl. Puy 'ę,g za-

/ lniriie olno . posłUgIwać 'Iłę tekst\łmi uslaw;komentarzami 
_ : i ~biora i ';orzeczefi; , , 

. ' 

,pr,Zl~dwko :funkcjona:duszompaństwow;y~ j-eż:elf ,prawo 
-() ustroju Sądów ,p;owSl:eÓhnyrn f l"~ar.iIie&ie JIli_j5&'e ,~ie 
'sta:~w;~ inao:e/j. 

, . 1 ,2-t. Ast!S()To,'W .si)do,wyoh mlenuj-e \i '~walnia :yinister 
-5:prawie'd1iwoSd. . A,sew,r,.. 'sąifó\vy :w.yKauul:e .swe i>bowiązki 
w. , okrf)gu . s~d.u ,w,ojewó~legO , wym'j;tMiiooym !IN, momii1uu:j1. 

. Mi.nister .sp'rawiedU~ścim,(Xże ."J'zen!eśC ·łI·seSl)Ill 11-0 ~§'U , 

' i:nnego'Sąd\ł-. :w,o\jewótl*,k:\leg-o ;będz ~e'leg'O'w:ać ;9'0 ,'do pe1n'ienin 
' -cżynrrosei w 'Min~sl~r~.twie 'S,~rawledUwości lub w Sądzie Naj- . 

w}[iszym. 

.. § 22~ Sąd dY$qplinainy 4ll--a ,'Sędziów S(łd:u :pow.i'awwe:gn 
jest .-orgallem 'dyS'oYllłiną:myml'ówn.i'eż dht ,B-s<es'Or-t\ 'S:ądowe

~--yo, kt6ry.do:p1l'śdł iSlę prz.ewin'fenia lub uch'y'.ljrenia w okre
s ie 'powrerzenia mu ;p'etnienia czynności s !lfl:;:i ow:skkh., W t;yc-h 

:pgypadkach -sto'suj,e ,s'ię pnepisy -o -WŁaśClW0ŚCi .) , postępu
.wa.ntu . 'f>r~d ty-mi s'ądami. 

. '§23. 1: Karami dyscyp1inilrllymia:la, ~seSQrow' ';;ądo-~ 
, ,w:ych; JUórym powJ.e.r,zono-pełll-ie-nie ·'.c~Y'ftłteści ~d'lio",ski>ch, 

,!; ą:upom,ni-enie,nagana, ' :'przeniesienie na ., lanie", miejsc~ służ:: 
·bowe '·ll:a kos~t . skazanego i- ,wydalenie z·e 's,łużbY. . "p 

.,:--
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2. Wykonanie wyroku skazującego na upomnienie i na
ganę należy do prezesa sądu wojewódzkiego, wyroku zaś 
skaZUjącego na inne kary - do Ministra Sprawiedliwości. 

cji sądowej l złożenia egzaminu sędzibwski~go ' przed U:~Y- ' :,0,1 

skaniem wpisu na ' listę aplikantów adwokackich" , w()ho~z" ",,:" 
w życie z dniem 1 lipca 1961r. "" ,'~ ,~, 

§ 24. 'W okresie, na który asesorowi powierzono pełnie
nie czynności sędziowskich, nie stosuje się ~o 'as~sora ,prze
pisów o odpowiedzialności porządkowej, przewijzianej 'w 
ustawie o państwowej służbie cywilnej. 

§ 75. Przepisy art. 40 ust. 1 pkt 5 oraz art. 15 ustawy 
z dnia 21 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury (Dz. U. 
z 1959 r. Nr 8, poz. 41), dotyczące obowiązku odbycia aplika-

., 

§ 26, Traci moc rozporządzenie Ministra 
z dnia 5 września 1957 r. o aplikantach 
wy ch (Dz. U. Nr 49, poz. 241). 

Sprawiedliwości 
asesorach sąd:o- ' , 

.. § 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oqło
szenia. 

Minister Sprawiedliwości: M. Rybicki 

Reklamacje , z powodu niedoręczenia puszczególn)'cb numerów ~nosić naleiydo Admini'itracji Wydaw,ńictw ' Urzędu' Rady Mini" 
Itrów {Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieścl.e .sOl w ,terminie ' 10 dO' 15 ,dni po "otrzymaniu , następne~o kolejrtegO' numeru. 

Oplata za prenumeratę' Dzie,mi.ika . Ustaw wynosi: rIYcznie .75,-'- zł, połroczllie 45,~ zł.- " 
Opłata ,za prenumeratę załącznika do Dziennika Uslawwvoosi : rocznie '45.- zł. półroczrlie 27.- zł. 

Prenumeratę moinazglasza(:, tylko n~ okres ~roczny (od L1) ' 'lub ~a okre~ pÓhoczn~ , Iod LI i od' tVII,_ ' Opłata p~wi~na być uisz
czona co najmniej' na miesiąc pr~ed O'kre,sem prE!numeratY" 'a ,wję~ za olqes roczny lub za" I półrocz(! - do dnia 30 listopada, za >' ' 
II półrO'cze - do dnia 31 mata. Do.)aborie.nió)\', którzy opłacą prenumerat,ę po tych terminach, wysyi·ka 'p'i~rwszyełl numerów do- Jl~< 

,konalia zostan~e z , O'późnleniem. Jędńostki na rozra,eh.unku gospodarcżyIIi 1 innl--'ab(lnenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę J 
na konłO' NarodowegO' Banku Jłols~iegoi ,04dział : IV Miejski. Warszawa. nr 1528-91-903, cz. 3. dz. 5. rozdz. 19. Rachun!s:ów ża ' prenn- ' , ' 
meratę nie wystawia się, Na odcinku wpłaty, riiileży podać dokła~ną nazwę łnstytucjl (bez ,skrótów). nazwę i, 'numer doręczającego - , 
Urzędu , poczt~wego (jak Warszawa 10, Poznań 3· itp,)" powiat; , ulicę . nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość żamawianych • 

, " eifZemplarzy Dlliennika Ustaw, " ':' fl ., .'" ' , . 
Pojedyncze egzemplarze' Dziennika Ustaw nab'fwać można w Administracji- Wydawnictw Urzędu Rady ; Miriistrów, :-Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście ,50, w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom Książki':. K<tięgarnia , Prawno-Ekonomiczna , ' ul. Nowy Sw/at l. 
kiosk "Domu' Książki" w gmacliu sądów al. Gen. Swierc7,ewskiego 127, w kasach 'Sądów \Vojewódzkich w: Białymstoku, Katowkach. 

, 'Koszalinie, Łodzi. OpoJu. Rzeszow:e, Wroc/,awilJ.i Zfe lone] Górie, oraz w kasach, Sądów P-o~\' iato~i'Yeh W~ Bvdgoszczy, ' Ryto-mili, ' 
'Cieszyńie, , Częstocho:wie. Gdańsku' , Gdyni, · Gliwicach, Gnieźnie, Jelenfej ' GÓ~e, · Kaliszu, ' iCielcach, Krakowie'., ttih1inie"Nowy~ ' 

SąC'Ź1l, ,Olsztynie, Ostrowie Wikp" Poznaniu. Przemyślu, :RaciboI'lll. Rado,mi,u ; Szczecinflo Tarnowie: 'Torur.Ju ' i Zamoś<;.! Li : , . 
. '"' . J, . . . ... . ~ _ l • 

Redakcja: 'Urząd' Rady , ~inistrów '~ Biuro Pra'wne, Warszaw'a , ' al. Ujazdo~sk:e 1/3. "<, "''-

:A4ministr:~cja: Administracja WydawnJctw Urzędu Rady. Ministrów, Warszawa, ul, , Kra~ow.sk ie 'Prr.edmi e~cie 50. :.r" ~,, ' 
Tłoczono z puleceri j ~ !' r ez Ę'sil 'Rady Miriistró'w, w Zi,ł ,~adach Graficznych .. Tamka"! Warsząwa ' ul. Tarnl(,a ·.-:3. ;: i,: '; 

. ' 
Zam '2q,1, " 

.' 


