
Na podstawie art. 351 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Sprawy podlegajàce rozpoznaniu na rozpra-
wie, wp∏ywajàce do wydzia∏ów karnych sàdów pierw-
szej instancji i sàdów odwo∏awczych, wpisuje si´ nie-
zw∏ocznie, w porzàdku chronologicznym, do w∏aÊci-
wych repertoriów i oznacza kolejnymi numerami tych
repertoriów. Data wpisu do repertorium odpowiada
dacie wp∏ywu sprawy do wydzia∏u.

2. W przypadku gdy w jednym dniu do wydzia∏u
wp∏ynie wi´cej ni˝ jedna sprawa, wpisuje si´ je do w∏a-
Êciwego repertorium w kolejnoÊci alfabetycznej na-
zwisk pierwszych oskar˝onych.

§ 2. 1. W ka˝dym z wydzia∏ów, o których mowa
w § 1 ust. 1, sporzàdza si´, w porzàdku alfabetycznym,
imiennà list´ s´dziów orzekajàcych w danym wydziale,
zwanà dalej „listà s´dziów”.

2. Na liÊcie s´dziów, z prawej strony, powinna znaj-
dowaç si´ rubryka „uwagi”, w której odnotowuje si´
okolicznoÊci stanowiàce podstaw´ odst´pstwa od za-
sad wyznaczania s´dziów, o których mowa w art. 351
§ 1 Kodeksu post´powania karnego, jak równie˝ infor-
macje, w jakim wymiarze orzeka dany s´dzia.

3. W zarzàdzeniu o wyznaczeniu rozprawy nale˝y za-
znaczyç, z jakiej przyczyny odstàpiono od wyznaczenia
s´dziego do orzekania w sprawie w kolejnoÊci wp∏ywu
spraw.

4. List´ s´dziów sporzàdza si´ w dwóch egzempla-
rzach, z których jeden znajduje si´ u kierownika sekre-
tariatu wydzia∏u do wglàdu dla stron, a drugi przecho-
wuje przewodniczàcy tego wydzia∏u.

§ 3. S´dziego lub s´dziów powo∏anych do orzeka-
nia w sprawach przewodniczàcy wydzia∏u wyznacza
wed∏ug sporzàdzonej listy s´dziów, w kolejnoÊci wp∏y-
wu spraw, z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci, o których
mowa w § 2 ust. 2.

§ 4. 1. W przypadku koniecznoÊci przeprowadzenia
losowania, o którym mowa w art. 351 § 2 Kodeksu po-
st´powania karnego, przewodniczàcy wydzia∏u nie-
zw∏ocznie wyznacza termin jego przeprowadzenia.

2. O terminie losowania zawiadamia si´ prokurato-
ra i obroƒc´.

3. Sk∏ad orzekajàcy losuje si´ z listy s´dziów,
z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci, o których mowa w § 2
ust. 2.

4. Przed przeprowadzeniem losowania jednakowe
kartki z odr´bnie wypisanymi nazwiskami i imionami
s´dziów bioràcych udzia∏ w losowaniu umieszcza si´
w pojemniku. Z pojemnika pracownik sekretariatu da-
nego wydzia∏u losuje niezb´dnà iloÊç kartek.

5. Losowanie odbywa si´ w obecnoÊci przewodni-
czàcego wydzia∏u, protokolanta oraz pracownika se-
kretariatu dokonujàcego losowania, a tak˝e prokurato-
ra i obroƒcy, je˝eli si´ stawià.

6. Je˝eli po wylosowaniu sk∏adu orzekajàcego wy-
losowany s´dzia nie b´dzie móg∏ braç udzia∏u w roz-
prawie, przewodniczàcy wydzia∏u niezw∏ocznie wyzna-
cza termin losowania uzupe∏niajàcego ten sk∏ad.

§ 5. 1. Z przebiegu losowania sporzàdza si´ proto-
kó∏, który podpisuje przewodniczàcy wydzia∏u i proto-
kolant. Protokó∏ powinien zawieraç nazwiska i imiona
s´dziów, spoÊród których wylosowano sk∏ad orzekajà-
cy, nazwiska i imiona wylosowanych s´dziów, nazwi-
ska i imiona s´dziów wy∏àczonych z losowania wraz
z informacjà o przyczynach tego wy∏àczenia, a tak˝e
nazwiska i imiona prokuratora i obroƒcy, je˝eli byli
obecni.

2. Protokó∏ za∏àcza si´ do akt sprawy.

§ 6. 1. Losowanie ∏awników odbywa si´ w sposób
okreÊlony w § 4 i 5.

2. Przy sporzàdzeniu listy ∏awników do losowania
stosuje si´ przepis art. 170 § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.2)).

§ 7. 1. S´dziowie oraz ∏awnicy wyznaczeni do sk∏a-
du orzekajàcego w drodze losowania niezw∏ocznie za-
poznajà si´ z aktami sprawy w celu stwierdzenia, czy
nie zachodzà powody do wy∏àczenia.

2. Przydzielenie s´dziemu sprawy w drodze loso-
wania przewodniczàcy wydzia∏u uwzgl´dnia przy do-
konywaniu czynnoÊci, o której mowa w § 3.

§ 8. Przepisy § 1—3 stosuje si´ odpowiednio w po-
st´powaniu kasacyjnym.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2003 r.3)

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052.

3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
niem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 12 sierpnia 1998 r.
w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych zasad wyznaczania
i losowania sk∏adu orzekajàcego (Dz. U. Nr 111, poz. 696),
które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozpo-
rzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 2 czerwca 2003 r.

w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych zasad wyznaczania i losowania sk∏adu orzekajàcego

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 17, poz. 155.


