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490
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 15 listopada 1990 r.
w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 14 Umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej
w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 35,
poz. 189), weszły w życie dnia 1 stycznia 1988 r. oraz dnia

1 stycznia 1990 r. zmiany do załączników A i B do powyższej
umowy.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że tekst zmian
przechowywany jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
i w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej.
Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski

491
ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 1990 r.

w sprawie

postępowania

dyscyplinarnego w stosunku do

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r.
o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 23, poz. 166
i z 1989 r. Nr 73, poz. 436) zarządza się, co następuje:
Rozdział

1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa organizację i sposób wyboru Sądu Dyscyplinarnego dla Sędziów Sądów Wojskowych,
zwanego dalej "Sądem Dyscyplinarnym", tryb postępowania
dyscyplinarnego oraz udzielanie zezwoleń na wszczęcie
postępowariia karnego przeciwko sędziemu sądu wojskowego.
§ 2. Przed

Sądem

Dyscyplinarnym

ponoszą

odpowie-

dzialność:
sędziowie sądów wojskowych - za przewinienia dyscyplinarne określone wart. 36 § 2 ustawy z dnia
8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych (Dz. U.
Nr 23, poz. 166 i z 1989 r. Nr 73, poz. 436). zwanej dalej
"ustawą", oraz za wykroczenia,
2) asesorowie - za przewinienia dyscyplinarne, o których
mowa w pkt 1, oraz za wykroczenia - popełnione podczas
lub w związku za sprawowaniem obowiązków sędziego.

1)

sędziów sądów

wojskowych.

§ 5. 1. Prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższe
go, zwany dalej "Prezesem Izby Wojskowej", zwołuje
zgromadzenie sędziów dla dokonania wyboru członków
Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczy temu zgromadzeniu .
2. Zgromadzenie sędziów wybiera trzyosobową komisję
dla przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów.

§ 6. 1. Przewodniczący zgromadzenia sędziów ma prawo przedstawić dwunastu kandydatów do Sądu Dyscyplinarnego spośród sędziów wojskowych.
zgromadzenia sędziów przysługuje prawo
siebie innych kandydatów w liczbie
ustalonej przez to zgromadzenie.
2.

Członkom

zgłaszania spośród

§ 7. 1. Wyboru Sądu Dyscyplinarnego dokonuje się
w głosowaniu jawnym. Jednakże na żądanie chociażby
jednego z obecnych członków zgromadzenia sędziów głoso
wanie jest tajne.
2. Do ważności wyboru wymagana jest obecność co
najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków zgromadzenia sędziów.

Dyscyplinarnego

§ 8. 1. Za wybranych uważa się tych spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, nie mniej
jednak niż połowę głosów ważnie oddanych.

§ 3. 1. Sąd Dyscyplinarny działa w siedzibie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, zwanej dalej "Izbą Wojskową",
która zapewnia obsługę administracyjną Sądu.

2. Przewodniczącym Sądu Dyscyplinarnego zostaje
kandydat. który otrzymał najwięcej głosów, a zastępcą przewodniczącego który otrzymał następną z kolei liczbę

Rozdział

Organizacja i sposób wyboru

2
Sądu

Sąd Dyscyplinarny może orzekać na sesji wyjazdowej
w sądzie wojskowym, na którego obszarze właściwości
obwiniony zajmuje stanowisko sędziego. Zarządzenie w tej
sprawie wydaje przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego.

2.

§ 4. Wyboru członków Sądu Dyscyplinarnego dokonuje
na okres czterech lat zgromadzenie sędziów sądów wojskowych, zwane dalej "zgromadzeniem sędziów" .

głosów.

3. W razie równości głosów, decyduje głos przewodzgromadzenia sędziów oddany jawnie.

niczącego

§ 9. 1. Z wyborów komisja
2.

Protokół.

wodniczący

sporządza protokół.

o którym mowa w ust. 1, podpisują przezgromadzenia sędziów i członkowie komisji.

