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działa rzecznik prasowy
Na}wyzszego.
3. Członkami Biura Orzecznictwa są , sędziowie delegowani oraz inne osoby mające kwalifikacje sędziowskie.
4. Działami kie~ ują kierownicy. wyznaczeni spośród

2. W Biurze Orzecznictwa

2.

~ądu

'

1. l , Biuro Prezydialne dzieli

si -ą

na

kierujl\ naczelnicy.

t 8. ' l. Kaida izba. wydd~ w izbie oraz Biuro
Orzecznictwa ma odrębny sekretariat, który wykonuje
czynności pomocnicze w sprawach sądowych i administr acyjn ych.

lędziów Sądu Najwyższego.

"§

Wydziałami

2. W sekretariatach zatrudni_ni ' są sekret,a rze i starsi
sekretarze sądowi oraz inni pracownicy ~I\dowi.

wydziały:

ogólny.
2'1 spraw pracowniczych,
31 tińansowo-budżetowy,
, 14) 'gospod arczy.
l)

3. Sekretariatami

a.

f

Pierwszy

kierują

kierownicy.

Prezes ustala

wewnętrzną

strukturę
. 1

organizacyjną ~duNajwyższego.
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UCHWAŁA RADY

z dnia 27

PAAsTWA

września

1984 r.

Sądu

w sprawie regulaminu

Najwytszego.

/'

t 6. Pierwszy Prezes:

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 września · 1984 r.
b Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 45, poz. 241) Rada PIlAitwa uchwala następujący

cyjne

organiza-

Sądu Najwyższego.

2) określa terminy przyjęć własnych oraz godziny przyj-

REGULAMIN SĄDU NAJWYŻSZEGO

Sądzie Najwyższym,

mowania interesantów w

'
w izbach oral przydziału
Dział I
pracowników administracyjnych do wydziałów dokonuje
prezes izby, aw Biurze Orzecznictwa i w Biurze PIeZYPrzepisy ogółue.
' dialnym - dyrektor.
t l. Przy załatwianiu wszelkich wniosków. podań
§ 1. Całokształtemdzialalnośc1 Sądu Najwyższego
f prIWb sędziów i pracowników. kierowanych do Pierwki!"! tl je Pierwszy Prezes przy pomocy prez.e sów Sąc.łu Najszego Prezesa l ·prezesów. powinna być zachowana droga!
w , L,szego oraz dyrektorów Biura Orzecznictwa i , Biura'
służbowa.
•
Prezydialnego.
J 9. Prezes do spraw ogólnych sprawuje nadzór nad
~ 2. Pierwszy Prezes wyznacza terminy i ustala poBiurem Orzecznictwa i Bjurem Prezydialnym. koordynuje
rządek dzienny posiedzeń pełnego składu Sądu Ńajwyż
współdziałaM. Sądu Najwyższego z innymi organami oraz
izeg.Q. składu połączonych izb, Zgromadzenia Ogólnego wykonuje inne cżynności zlecone przez Pierwszego Prei Ko~giuln Sądu Najwyższego oraz pIzewodniczyn~ tych usa.

;

-,

11.

posi.edzeniac~. ,

§ 3. Pierwszy Prezes

,,,.

1. Pierwszy Pr.... po wysłuchaniu opinii

Ko.-

Sądu Najwyższego, wyznacza i zwalnia przewod·
niczących wydZliałów w lizbacłi. dyrektorów BiUl. Orz~

legium

Ilictwa I BiWll Prezydialnego.' kierowników' działów w
Bitnze OIzeczmctWa oru mianuje 1 zwalnia naczelników
wydżiaJów w' m1ll'ze Prezydialnym I kierowników sekre·

Właściwość łzb

2. Piecwszy Preżes , zatrudnia członków Biura Orzecz..
nlGtwa or,azmtanuje i zwalnia pra.cowników ad'ministra:.. '
cyjnych. Pierwszy Prezes może upoważnić dYrektora Biu~
ra , Prezydialnego do nawi~zywania ,i rozwiązywania sto' Stmku'pr-acY, 'S./. pMogta,ły.mi , pracownlkilmi Sądu Na jwył~
.z,e qo,
, orzeczeń

ló

oraz zaJues dz.alanla
Rozdział 1

bby:

BłW'.OueG:zuk:t\fił'

,

~u ~ajwytszege.

t 11. 1. Izba Cywilna i Administracyjn-a sfHawrtje,

w granicach f w ttybie , określonym 'przez~ wlaś€iweprze-'

w zbicracb urzędowych.
wytyczne ,w zakresie- wykładnipra.IIldowej Pł~szy Preżes kieruje pona<tta
w ,M:unitorze.PtHsldm.

pisy. nadzór nad orzecznictwem sądowym w .' sprawach
cywHnych ortdw sprawach skarg nad'ecyzjeadministi acyj~. z wyłączeniem spraw arfministracyjnych ' z zalue'su,
pf.a~" pracy ,I spraw' socjalnych.,

zarządza

ogłaszanie ,

Sąd.t.t_ Najmszego

tJgłQszellia,

II

Biura Prezy.dialnego.

'Ut:hwały, z..,wter.jące

~'., iw4;ł.i ~ 'Pfaktykł

ł

uchw~IJ

'§. ~. Pierwszy" Prezes

f

czynności

Dzie

tariat6w ~

' .' .

Podziału

, 10. 1. Pracami ~łlŻdej izby S c:; c: u Najwyższego
kieruje prezes izby przy pomocy przewodniczących wydziałów oraz kierowników sekretariatów, Prezes izby w
szcŻegćlnośti wyznacza terminy. usŁala porządek dzi.enny
posiedzeń składu całej izby i zgromadzenia sędziów Sądu
Najwyższego oraz terminarz rozpraw i posiedzeń wszystkich składów orzekających. Naposiedzeniacb sk lad u całej
izby przewodniczy prezes właściwej izby.
'
2 Na cza.awej nieobecnoścł prezes, izby w .porozumieniu z Pierwszym Prezesem, wyznacza do kierowania
Jej pracami j~neg,() z przewodniezących wy{~ziałów ,

może zleciĆ

prezesom izb .oraz
dy rektorowi Biura Orzecznłctwa opracowanIe a1I~liz i dok.umentacji dotycZ4cych orzecznIctwa Sądu Najwyższego.
wsz;ystkich ' sądów•• ądów dyscyplinarnych i innych organów, nad których orzecznictwem Sild Najwyższy .pra~
wujenadzór,

';" ",

\

1) ustala podział czynności między jednostki

,

i

\
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.2. Do Izby Cywilnej I Administracyjnej ' należy rówrozpoznawanie spraw przekazanych ustawą ~ Ordynacja ,wyborcza do. rad narodowych. ~

nież '

§ 12. Izba Karna sprawuje. ' w granicach i w trybie
określonym

nictwem

właściwe

przez

sądowym

właściwości Slłdów

\

Poz. 165
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przepisy. nadzór nad orzeczw sprawach ka.rnych należących do
powizechnych.

na

3. Biuro Orzecznictwa
podstawie posiadanych madotyczących orzec znictwa
Sądu
Najwyższego
i Innych sądów ' sporządza uwagi i spostrzeżenia o funkcjonowaniu .prawa oraz przeótawia Pierwszemu Pre!esowi propozycje co do ich wykorzystania.
teriałów

§ 18. 1. Biuro Orzecznictwa zbiera i przygotowuje
wybrane orzeczenia, I uchwąły do ogłoszenia w zbioraćh
urzędowych, a także \fr'omadzi odpisy wszystkich orzecze ń
Sildu Najwyższego.

§ .13, 1. I1ba Pracy i Ubezpieczeń Sj>Oł~znych sprawuje. 'w granicach i w trybie określonym przez właściwe
2. Biuro Orzecznictwa prowadzi księgę zasad praw·
przepisy. nadzór nad orzecznictwem . sądów i' innych orga' nów w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń spo- nych stanowiącą zbiór uchwał Zgromadzenia Ogólnego
łecznych. w sprawach wynalazczości oraz w 'sprawach
oraz księgi zasad prawnych stanowiące zbiory uchwał
administracyjnych z zakresu prawa pracy 1 spraw socjal- ' poszczególnych izb. Uchwały połączonych izb włącza sią
nych, a nadto w sprawach przekazanych na podstawie do ksiąg zasad prawnych obu izb.
przepisów szczególnych.
•
3. Biuro Orzecznictwa prowadzi zbiory urzędowe
2. Do hby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy orzeczeń Sądu Najwyższego, . zawierające rozstrzygnięcia
również rozpoznawanie spraw przekazanych Sądowi Najważniejszych zagad nieI'l prawnych.
.wyższemu ustawami: o przedsiębiorstwach państwowych.
4. Biuro Orzecznictwa za pośrednictwem rzecznika
.0
poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego
oraz o jego upadłości. o samorządzie załoql przedsiębior prasowego współdziała ze środkami masowego przekazystwa pańsJwowego, o związkach zawodowych. o społeci. wania w informowaniu o działalności Sądu ,Najwyższego.
5. Zakres działania rzecznika praso~ego w SIldzie
,n o-zawodowych org~izacjach rolników. prawo o adwoNajwyższym określa zarządzenie Pierwszego Prezesa:
.
katurze i o radcac~ prawnych. ,
§ 14.1. Izba Wojskowa sprawuje. w granicach i w
trybie określOnym prz" właściwe przepisy. nadzór nad
orzecznictwem sądów wojskowych.
.

§ 19. Pierwszy Prezes może zlecać osobom majłlcym
odpowiednie kwalifikacje wykonywanie. określonych , prac
w Biurze Orzecznictwa.

2. Do Izby Wojskowej nale~y lakże nadzór administracyjny i służbowy nad sądami wojskowymi i sędziami
tych sądów.
.
.
3.

Sędziowie

Izby Wojskowej podlegaj, w zakresie
.

służby wojskowej Minishowi Obrony Narodowej.

§. 15.

1. Właściwość

izb do rozpoznawania innych
spraw przekazanych Sądowi Najwyższemu .szczególnymi
przepisami. a nie wymienionych w § 11 ust. 2 1 I 13
ust. 2. określa Pierwszy Prezes w drodze urzqdzenia.
2. Spory kompetencyjne

między

izbami rozstrzygane

są w składzie prezesów zainteresowanych izb pod prza-

wodnictwem Pierwszego Prezesa.

f 16. Prezesi izb oraz

przewodniczłlcy ' wydziałów

Rozdział

3

Biuro PrezycUaIne.

. f 20. Do Biura Prezydialnego należ. !Sprawy administracyjne ~du !)1ajwyższego.
ł 21. Wydział
ogólny .kład. · sili z sekretariatu
Pierwszego Prezesa i prezesa do spraw ogólnych Sądu
Najwyższego. biura podawczego. składnicy akt i hall maszyn. Wydział ten wykonuje · taUeczynności sekretariatu
w sprawąch rozpoznawanych na posiedzeniach . pełnego
składu Sądu Najwyższe{JO". czynności sekretariatu i obsłu
g.kancelaryJną Trybunału ' Stanu.

mogił organizować

robocze narady ' sędziów w celu omadziałalności i wyłaniających się proble-

f 22. 1. Do wydziału spraw pracowniczych należ"
w szczególności sprawy osobowe sędziów, cżłonków / Biu·
r. Orzecznictwa. pracownik<>w administracyjnych i innych
pracowników Sądu Najwyższego. sprawy socjalne oraz
Rozdział l
czynności sekretariatu w ' .sprawach dyscyplinamych. Do
wydziału tego należą również sprawy twiązan. z proBlur9 Orzecznictwa.
wadzeniem biblioteki Sądu Najwyższego.
l '
2. Akta osobowe sędziów i pozostałych pracowników
§ 17. 1. Biuro Orzecznictwa prowadzi prace. anali- .
tyczno-badawcze. opracowuje projekty rewizji iladzwy- ' S~du Najwyższego. z wyłączeniem sędziów i innych żoł
czajnych. pytań prawnych. wniosków Pierwszego ~zesa . nierzy w czynnej służbie wojskowej oraz pracowników
o uchwalenie wytycznych w zakresie wykładni prawll Iiby Wojskowej. prowadzi wydział spraw pracowniczyc;h.
i praktyki sądowej, sporządza dkresowe iriformacjeci dzia, § 23. Do wydztału finansowo-budżetowegonależ~
. łalności Sądu Najwyższego. prowadzi kartotekę orzecz- mIędzy innymi sprawy finansowe i budżetowe Sądu Najnictwa i publikacji dotyczących tego orzecznictwa oraz wyższego oraz wypłaty tiposaźen I innych . należności.
opracowuje - w miarę potrzeby także w porozumieniu
§ ', 24, Do wydziału . gospodarczego należłl sprawy
z zainteresowanymi izbami - opinie . .do projektów nadzaopatrzenia. inwestycji. budynków ipoDiieszczeń .lądo..
syłanych ustawi .innych aktów normatywnych. Biuro
wych. środków transportu i ich eksploatacji oraz gospod.~
Orzecznictwa rozpatruje również skargi ł wnioski nadsyrowania środkami trwałymi.
łane do Sądu Najwyższe.go.
'
§ 25, 1. Organizację i . zakres działania.. archiwum
• 2. Biuro Orzeczilictwa informuje Pierwszego Preze,sa
zakładowego oraz czas i sposób przechowywania .• kt w.
oraz prezesów właśCiwych . izb o dostrzeżonych ~ozpie:ż:~
archiwum określają odręb I1 e pr'lepisy.
nościach w órzecznictwłeSądu Najwyższ~gootaz . wsźyst
wiania
mów.

bJeżącej

kich sądów i innych organów. nap których orzec'z iiidwem
Sąd Najwyższy sprawuje nadzór.

, 2. Księgi zasad prawnych pozostajq w Sądzie Na}e
na stałe.

wyższym
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Dział

Zasady

wewnętrznego

III

postępowania

Sądu

Najwyższego.

poszczególnych pracowników naukowych lub przez inne
organy.

§ 36. Zebrane uwagi i wnioski dotyczące projektu
uchwa!y niogą być przed!>tawione na naradzie roboczej,
do udziału w której mogą być zaproszeni zgłaszający
Ogólny porząde~ rozpraw I posiedzeń.
uwagi.
§ 37. Na posiedze'niu sędziowie sprawozdawcy przedł 26, Akta w sprawach cywilnyc h. w .których bierze
stawiają ogólne założenia projektowanej uchwały i uzaudział prokurator. oraz akta w sprawach karnych. w których zostały wniesione środki odwoławcze. udostępnia sadniają. dlaczego nie uwzględnili . zgłoszonych uwag
i wniosków.'
się Prokuraturze Generalnej. Akta spraw powinny znaj§ 38. W razie zgłoszenia uWc:lg wymagających odrodować się w Sądzie Najwyższym co najmniej ' 14 dni przed
czenia posiedzenia. przewodniczący może zażądać pTzedterminem rozpr~wy lub posiedzenią.
t 27. Akta ' sprawy powinny być w ciągu siedmiu !,itawienia ich na piśmie.
§ 39; W skład siedmiu' sędziów Sądu Najwyższego
dni przed teiininem roiprawy dostępne dla stron.
t . 28 . . W czasie rozpraw sędziowieuzywajg stroju podejmującego uchwałę z zakresu właściwości dwóch izb
wchodzi po trzech sędziów z każdej izby i jako przewodurzędowego: togi i biretu. 'a przewodniczący składu niczący prezes tzby; do której wpłynęła sprawa.
również łańcucha z godłem J Polskiej Rzeczypospolitej Lu§ 40. 1. W posiedzeniach, r..aktórych podejmowai'e '
dowej.
.
są uchwały Sądu Najwyższego, biorą udział jedynie osoby
§ 29. W razie przewidywanego . dużego napływu
uprawnione
na podstawie właściwych przepisów.
publiczności na, salę rozpraw. przewodniczący wydziału
~ W głosowaniu biorą udział wyłąqnle 'sędziowie
~ydaje karty wstępu.
t ; 30. Wszyscy obechi ńa sali r,o zpiaw. nie wyłącza- . należący do wyznaczonego składu Sądu' Najwyższego. \
Zaden z nich .nie mo.że " wstrzymać się. od · głosowa nią:,
jąc ucze~tnicUlcego' w posiedzeniu *okurator,a i protokolanta. powstajll w czasie wejścia i wyjścia składu sądzą złożyć zdania odrębnego ani też odmówić złOżenia podcego z ·sali. w czasie odbierania przyrzeczenia i w czasie pisu ' pod uchwałą podjętą w trybie ustawowo przewidzianym.
.
ogłaszania wyroku. Każda osoba obecna .na rozprawie po'Wstaje. gdy przemawia do sądu albo gdy sąd się do niej
Rozdział 3.
zwraca. PrzewOdniczący moie zezwolić na pozostawailie
w pozycji siedzącej osobom chorym i kalekom oraz w inTryb kwalifikowania uchwał I ' orzeczeń do, ogłoszenia /
nych wyjątJrowych wypadkach. Sędziowie powstają tylko
w zbiorach urzędo'WYch.
podczas odbierania przyrzeczenia.
'
Rozdział

1

ł 31. Jeżeli usta~a nie stanowi. inapej. 'na wszystkie
posiedzenia nrejCiwne · mają ,dostęp prokurator L, protokolant. a w wypadkach przewidzianych pr zez usta:wę - także strony i ich pełnomocnicy. Po wysłuchaniu sprawomania . sędziego .sprawozdawcy i wniosku prolmratora
oraz biorących udział w posiedzeniu stroni ich pełnomoc
ników. sąd przystępuj. do narady, w której bierze udział
tylko skład Sądu Najwyższego.

§ 41. Uchwały l orzeczenia Sądd Najwyższego . p.odlegaj~ ogłoszeniu w zbiorach urzędowycQ po uprzeqnim

zakwalifikowaniu ich do druku. ·

.

podlegają wszystoraz'" te spośród orzeczeń
opracowaniu tez zostały'
p:zez sędzióW ,Sądu Najwyzszego lub przez Biuro OrzeczDlctwa zaproponowane do opublikowania.
'
t 32. Prze wid ziane wart. 17 ust. 1. art. 18 ust. 1
2. Bitiro Orzecznictwa. zapoznając się bieżąco z orze- . <;
i 4 oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r.
czeniami Sądu Najwyższego. przygotowuje projekty tei.;
o Sądzie Najwyzszym (Dz. U, Nr 45. poz. 241). zwanej odpowiada jących treści orzeczenia. jeśli sędziowie orzedalej "ustawą o Sądzie Najwyższym", posiedzenia pe'łnego . kający w określonej sprawie sarm nie opracowali tezy.
składu Sądu Najwyższego. po/ąc:onych izb. całej izby
§ 43. Wstępnego zakwalifikOWania uchwał i orzeoraz posiedzenia , składu siedmiu sędziów są niejawne.
czeń w celu ich ogłoszenia w zbiorach urzędowych dokoPrzepis §31 stosuje się odpowiednio.
nują zespoły sędziowskie. poWoływane do' tych czynn~ści ' "
§ . 33 JeŻeli .w sprawie rozpoznawanej według przew PO,szc;zególnych izbach przez właściwych dla nich pre·
pisów postępowania cywilnego postanowienie o przed- zesów Sądu Najwyższego .
'
.
stawieniu zagadnienia . . prawnego 'zapadło na rozprawie.
§ 44. O skierowaniu uchwał i orzec'ze~ do .ogłosze
uchwała , składu siedmiu, pięciu lub trzech sędziów. zawie- . :
ra jąca odpowiedź na pytanie prawne. podejmowana jest nia we właściwych zbiorach urzędowych decyduje Pierwszy Prezes po wysłuchaniu opinii ' wyznaczonego zespołu
, po przeprowadzeniu rozprawy. '
.sędzi owskiego.
Rozdział 2
§ 45. Uchwały i tezy orzeczeń podlegające kwalifikacji na posiedzeniach właściwych ze~połów sędziowskich
Tryb wydawania uch.wał przez Sąd Naiwyższy.
zbi~ra i . przygotowu je do ogłoszenia Biuro Orzecznictwa,
§ 34. Projekty uchwał składówpowiększo~ych wraz
§ 46. L W orzeczeniach Sądu Najwyższego prze7: uzasadnieniem bądź referaty Pierwszy Prezes lub właś~
znaczonych do ogłoszenia wolno dokonywać poprawek
ci wy prezes ,Sądu Najwyższego przesyła .Prokuratorowi redakcyjnych i stylistycznych oraz opuszczać ustępy nie..Generalnemu.... · oraz wnioskodawcom do ustosunkowania istotne dla wykładni. Nazwisk stron i nazw miejscowośći
się na piśmie.
nie ogłasza się. zastępując je inicjałami.
ł 35. Projekty uchwał ' lub referaty Sąd Najwyższy
2: Poważniejsze ' poprawki redakcyjne i stylistyczne
może. ponadto przesyłać w celu wyrażenia poglądów przez
wymagają uzgodnienia z sędzią sprawozdaweą lub ze ' skła.
Instytuty naukowe, odpowiednie wydziały szkół wyższych. ' .,d em orzekającym.

'.

§ 42.

1. K\valifikowaniu do druku

uchwały Sąclu Najwyższego
Sądu Najwyzszego. które po

kie

/ ,

,. -~

' ,\

,

Monitor Polski Nr 24

Poz. lti5

241
---------------------------------

§ 47~ Uchwały
urzędowym

wskazanie

Sądu
składu

orzeczenia ogłoszon~ w , zbiorze
powinl1Y zawierać także
sędziowskieg,o , ora,z prokurato[~,

j.. 56, l.

i

Najwyższego

Dział

IV

łączeniem

Post ę powanie

dyscyplinarne toczy

si ~

z

w'y~

jawności;

2, Na rozprawie dyscyplinarnej, mogą być obecni
sędziowie Sądu Najwyższego oraz sędziowie tego sądu,

w którym pracuje obwiniony. Inne osoby m o gą być obec c
. ne na rozprawie ~a , zgodą przewodniczącego składu olzekającego. Skład orzekający może wyłączyć jawność roz§ 48. Do Izby Wojskowej stosuje się przepisy dzia- , prawy w . całości lub w części.
łów I-III ze zmianami , wynikającymi z przepisów działu
§ 57. 1. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna
~iniejszego.
się, a ws zczęte umarza, gdy zachodzi według Kodeksu po§ 49, 1. Do Izby Wojskowej OJaz do żoinierzy ' peł stępowania karnego . okoliczność wyłączająca postępo
niących służbę w tej Izbie mają zastosowanie, w zakresie
wanie.
nie unormowanym w przepi~ach o Sądzie Najwyższym,
2. Jeżeli obwiniony w ,toku postępowania został odprzepisy ~dotyczące instytucji wojskowych i żołnie r zy w
wołany ze stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, postę
czynnej służbie wojskowej.
2. Sprawami personalnymi, administracyjnymi. flnan- , powanie dyscyplinarne tociy się dalej, przy czym w razie '
, .owymi i gospodarczymi Izby Wojskowej kieruje jej , gdy obwiniony przechodzi do ' innej służby państwowej
'prezes na zasadach przewidzi/mych w przepisach wojsko- \ lub do adwokatury, wyrok po jego uprawomocnieniu przesyła się właściwemu dla obwinionego kierownictwu nawych.
czelnemu.
'§ 50. L Do pełnienia funkcji w Izbie Wojskowej,
§ 58. 1. Obwinionemu, przY.$ługuje prawo do obrony
przewidzianych dla :sędziów Sądu Najwyższego, wyznacza
prawo przybrania obrońcyspoś~ód sędziów .
• ędzi6w ' Minister Obrony Narodowej W porozumien\u
J; , JE Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego.
.
2. Obwinionemu wyznacza ,się ' obrońcę z urz·ędu .epo,~ ',
2. Na czas swej nieobecności prezes Izby Wojskowe}, 'ród sędziów w następujących wypad,kach: ,
1"; 'r 7 w_ porozumieniu z Pierwszym PFęzesem, wyznacza do za1) jeżeli sam o to wnosi.
.tępowan.ta 9:0 jednego ze swych zastępców lub przewod2)
,w razie jego odmowy udziału w ' postępowaniu albo '
' . :; ' .lezących ., wydziałów.
.
dłuższej nieobecności w , kraju,
f 5,1. W rozpoznawanych przez Izbę Wojskową -spra3) jeżeli zachodzi' uzas~dniona wątpliwość codó jego
wach,., w których wniesion,o ' rewiije, oraz w sprawach,
poczytalności,
które doty_c:z'ą uchwalenia wytyczn ch w izakresie wykład-4) )'eżeli postępowanie tocz, y się po jeg' o śmie, r~L,.
nip~awa i praktyki sądowej, jak 'również w sprawach
' " .
dotyczących
wy]asmenia przepisów prawnych, które
§ 59. ' 1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym
Pierwszy Prezes skierowal do rozpoznania przez tę izbę III wyłąćżnie obwiniony oraz rzeczn1k ,dyscyplinarny. Jeśli
, l~b 'skład {łOwiększohY, akta przesyła się Naczelnej- Pro- ' ' obwiniony, nie bierZe udziału W postępowaniu, jego prawa
kuraturze Wojskowej Vi celu złożenia wniosku -na piśmie . . jako strony przysługują obrońcy.
'
Przepisy szczególne dotyczące Izby Wojskowej. I

§ 52 .... Do posiedzeń ,Vi Izbie Wojskowej, na których
rozpoznaje, się sprawy w p'ostępowaniu rewizyjnym; Itoluje /się przepis § 30.
.

,

,
"

,:

§ , 53. Strojem urzędowym sędziów Izb'y, Wojskowej.

"
jes~

umundurowanie

wojs~we.

W czasie rozpraw przew()dnicżący ~ sj{ładu używa łancucha z godłem Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.
'
§ 54. Prezes kierujący Izbą Wojskową informuje
Ministra Obrony Narodowej o działalności I~by. Wsprawach dotyczących poruCzonego nadzoru administracyjnego
nad , sl\dami ' wojskowymi prezes kierujący Izbą Wojskową
,
'"
podlega, bezpośrednio Ministrowi Obrony Na,rodowej~
, Dział'

Przepisy o
w

V

Rozdział

1

Przepisy ogólne.
§ 55. 1. Postępowanie dyscyplinarne przed Wyższym
Najwyższym

2. ,Stronom doręcza się ' z urzędu odpisy }Vszystkich .
i orzeczeń żapadających w , toku postępowania
dyscypiinarnego.
uchwał

" § 60. O wyłączeniu rzecznika dyscyplinarnego rozlItrzyga sąd dyscyplinarny właściwy do rozpoznawania
sprawy.
§ 61. Rzecznik ' dyscyplinarny jest związany wS,kazaniami Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego co do postępo~ania dyscyplinarnego oraz. co do wnoszenia ś. rod
'ków odwoławcżych.
,
§ 62. 1. Sądy d, yscyplinarne wydają rozstrzygnięcia
w postaci uchwał. postanowień, a w postaci wyroków gdy w wyniku rozprawy rozstrzygają o winie i karze dys'cyplinarnej lubo umorzeniu postępowania.

postępowaniu dyscypłinam~
Sądzie Najwyższym.

Sądem Dyscyplinarnym odbywa się na
poastawie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym oraz
niniejszej uchwały,' a jeżeli dotyczy oho sędziów innych
sądów - także przy stosowaniu przepisó'W prawa o ustroju sądów powszechnych.
2. W zakresie nie unormowany'm " aktami prawnymi
wymienionymi w ust. I stosuje się" odpowi'ędnio przepisy
~9<ieksu postępowania karnE;90.

I'

2. Wszystkie

rozstrzygnięcia

zapadające

w tokli po .. '

'itępowaniadyscyplinarnego wymagają z mzędu uzasad~

nienia na

piśmie,

doręczenia

sędziów Sądu Najwyżs1;ego -

ich stronom, a

dotyczące

<;loręcźenia również Pierw-

szemu Prezesowi Sądu Najwyższego . Przed wydaniem
jakiegok(jlwiek rozstrzygnięcia niezbędne jest wysłuchanie
wniosku rzecznika ' dyscyplinarnego, a w miarę możności
także obwinionego.
'
L. Postępowanie dyscyplinarne toczy się nie,od postępowania karnego o ten sam , czyn, może
jednak zawieszone do czasu prawomocnego ukończe

§ 63.
zależnie
być

nia postępowania ka'r~ego.
2. Na
przysługuje

postanowienie o zawieszeniu
stronom zażalenie.

postępowania

,

"
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§ 64, 1. Czynności członków sądów dyscyplinarnych.
rzeczników dyscyplinarnych, obrońców oraz protokolantów

powyższej

uchwały

zarządzić uzupełniające wyjaśnienie okoliczności

Istotnyela

I~ czynnościami słuzbow ymi.

dla

2. Koszty' p o stęp o wania dyscyplin arnego ponosi Skarb

2.

Sąd

może

po w~i ę cia

przed . powzięciem

t ego 'rodzaju

uchwały.

3. Na uchwal ę oddalającą wniosek o wszczęCie postępo w ania

Państwa .

3. Jeżeli postęp owanie toczy się poza zw'ykłym
Icem zamieszkani a , osobom wymienion ym w uśL -l
lługują nale ż n oś ci anal ogiczne jak przy podró ż ach
bowych. Dotyczy to t akż e obwinionego, który z o stał
winniony lub có do którego p o st ęp o w an i e zostało
rzo'ne.

miejprzys łuż

unieurno-

rzecznikowi dl'scyplinarnemu przysługuje zado Najwyższego Sądu Dyscyplinarnego w ciągu
siedmiu dni od dnia doręczenia mu odpisu tej uchwały
wraz z uza sadni eniem.
żalenie

§ 73. 1. vVszczynając postępowanie dyscyplInarn..
Wyższ y Sąd Dyscyplinarny może na wnios ek jednej ze
stron lub z urz ęd u .zarz ą dzić przepr owadzenie przez jednego z s ędz (ó w dyscyplinarnych uzupełniającego postępo
wania w y j aś ni a jącego .

§ 65. Prawo wglądu do akt p o st ę p o w a nia ,dyscyplinarnego przysługuje w każdym jego stadium poui stronami Pierwszemu Prezes owi S ą du Na jw yż szego oraz oso2. S ędz ia wyznaczony do prze prowadzenia uzupełniabom przez niego up oważn io n ym. Inn ym osobom, wł a dzom . jącego p o st ę p owani a wy ]as ma jąc e go zobowiązany jes't
lub urzędom w uzasadni onych wy padkach zezwol enia na zba d ać wszyst kie ok olic zn ośc i spra wy , zebrać dostępne
wgląd do akt m o że udzielić pr z e w odni c zący wł aś ciwego
dowod y , p r ze sl Ll cha ~ świadk ó w i bie głych pD odebraniu
sądu dyscyplinarnego.
. . od nich przyrzeczeni a.
§ 66. 1.

Obsługę kancel a r y jn ą

cyplinarnym Biuro Prezydialne

zape wni a

s ą dom

dys-

Sądu N a jwy ższ e go.

2. Na rozprawach d)'l,scyplinarnych pr ot ok oł ować m{)2;e

'j edyuie .'członek Biura Orzecznictwa.
§ 67 . Orzeczeń dyscyplinarnych liie podaje się do
wiadomośoi publicznej. Po ich uprawo mocn ieniu Pierwszy

lrezes może zezwolić na odstąpienie od powyższej zasady.

3.' W tych wy padk ach s ę dzi a wy znaczon y może ro~ ·
ba dani a t a kże na zarzut. y nie obj ęte uchwal,
o . w s zc zę ciup os t ~ p o wania dyscyplin a r.nego.
Ciągać . s\'Vo je

. 4. Po ukończeniu zleconego postępowania sędzia ' v.ry..
znaczon y p r.z e sył.a akta rzec:z;nikowi dyscyplinarnemu w
celu przedstawieni a wniosku. Przed zwrotem sprawy
Wyższemu Sąd owi Dyscy plinarnemu sędzia wyznaczony
powini en' obwinionemu lub jego obrońcy umożliwii: przef
rzenle akt i poczynienie wyciągów.
'

skazującego na!
do akt osobowych {)bwi- '
§ 74. Wy ż szy Sąd Dyscyplinarny wydaje na posi...
nionego oraz zamieszcza o tym wyroku wzmiankę w wy- dzeniu:
kazie służbowym.
1f w mimę potr zeby postano.wienie o dalszymuzupełnie niu post ępowania wy jaśniająceg()y
.
'
§ 69. Po upłYwie trzech lat od daty uprawomo cnie~ '
nfasię wyr.o ku dyscyplinarnego, ' orzek ającego jedną z kar
2) postanowTeni.e Q umorzeniti ' postępowania dylcyp~t
dyscyplinarnych. na wniosek skazanego s ędziego Sądu
narnego,
Najwyższego jeśli nie został ()n skazany w innej spra3) wyr ok skazujący, jeżeli wymierza tylko kar4 'upom-:
wie Pierwszy Prezes zarządza zatarcie powyższego
niema.
skazania przez usunięcie z akt oS9boWych odpisu wyroku
4) uchw ał ę
ski er.owaniu sprawy na rozpr aWę. rOZBtrz-yi wzmianki o nim w wykazie służbowym ' obwinionego.
gajqc . przy tym o potrzebiE;" iwezwanf.a wśkazanyc1l
'.
\
imiennie świadków i biegłych. '
-§ 70. Pierwszy PTezes może badać orzecznictwo dyscyplinarne, wglądać w czynności Wyzszego i Na j wyższe
§ 75. L W '" r azie ska zania ' bez przeprowadzenia r ( j p
go Sądu ' Dyscyplinarnego, ; zwracać uw a gę na dostrzeil!>ne prawy na karę upomnie nia, rzecznik dyscyplinarny I obwiuchybienia.
usterki eraz żądać ich usunięcia.
niony mogą 'w ciągu siedmiu dni od daty doręCzenia .~
żądać przeprowadzenia rozprawy.
.

§ 68. Odpis prawomocnego wyroku

karę dyscyplinarną

dołącza się

o

Rozdział

2. W razie takie~J'0 żądania wyrok uważa sl4U ni ..

2

były.

§ 76. 1. Na post.anowienie o \jmorzen~u postępowa
nia dyscypl inarnego stronom ' przysługuje żażalenie ." cią
gu siedmiu dni od daty doręczenia odpis.u postanowienia
.§ 11.' 1. Z wnioskiem do Wyższego Sądu Dyscypli.
narnego o wszczęcie postępDwania dyscyph'n arnego prze- z uzasarlniepiem.
2. Za ~ąJenie rozstrzyga Na j wyższy Sąd DyscYplinał"
ciwko sędzi emu Sądu Najwyźszeg o wystąpić może Pier wszy Prezes po wstępnYJ;D ' wyja ś nieniu o,kolitzności sprawy.l . nY 'na posi-edzp.niu.
ko.niecznych do ustal enia znamion przewinienia służbowe§77. 1. Przewodniczący Wyższego Sądu ' Dyscypli/ go. lub trchybienia godno.~ci urzędu, przewidzianego Vi narnego wyznacza - dzień r07Jprawy i zawi adamle <> niej
art. 54 ustawy oSądzie Najwyższym .
. rzecznika dysc yplinarnego.• o bwinionego i obroncę. zarzlł
Postępowanie

\

przed

pierwszą instancją .

.

2. Pierwszy Prezes może zledć rzecznikowi dyscyplinarnemu dokonanie wstępnego wyjaśnienia okoliczności
sprewy. w tym również wysłuchania obwiniQneqo.
.

dzając jednocześnie przesła nie tym
uch wały okreś'l cmej w § 74 .p kt 4.

osobom

odpisów
.

2. Nl~ usprawiedliWiom~ niestawiennictwo obwini oWyższy
Sąd DyScypUnaniy
rozp<!ZD.aj~. . ~go lub :' Jego obroń Cy ni ('! ' wstrzY\Illl)e rozpoznania
wniosek Pierwszego. Prezesa o. ' wszciEęcie postępowanł4 sprawy. ,
3. Wniośki rzeczhika dyscyplinarnego. i obwinione.y o
Iw razie jego. uwzględnienia wydaje stOSOW121ł · uctlwa.lę.
W tichwale tej, stanowiącej akt oska.fŻenta dla dalszego w;' priedmićdedowodów. przedstawioneprzedrozptaw,,"
postępow,ania. nalezy do.kładnie oznaczyĆ zarzuty mające ' ,sąd w · miar,ę ID f1:- nosCI rozpoznaje DiI pOliedzełliQ,
O uwzględnieniu :zgłvszoneg·o wniosku dowodo~o ·re.
:być przedmiotem . post'ępO\łania.

§ 72. L

./

(
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może

przed

rozprawą

przewodniczący

wyzria-

, § 86. Po uprawomocni eniu się wyroku przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przesyła odpis

rozpoczyna odczytanie uchwały
• wszczęciu postępowania dyscyplinarnego ora1. o skierowaniu .s prawy na rozprawę główną, po czym następuje
przesłuchanie obwjslonego. Sąd zarządza następnie bezpośrednie przeprowad'zenie dowodów ' wymienionych w
uchwale o skierowaniu sprawy na rozprawę ,oraz dopuszcz:onych na wniosek stron. Wolno też odczytywać z akt
IpraW}' w ca'łoścf łub w części- znajduJące · się w nich dok.umenty oraz protokoły przesłuchań tych 'osób, których
przesłuchan.Ie. na/ rozprawie nie jest .według uznania sądu
koniecme lub których stawiennictwo na rozprawę zWią
sane byłoby z nte dającymi srę usunąć w naj'bliższym

wyraku wraz z Jego uzasadnieniem Pierwszemu Prezeso.wi w celu ' zarządzenia wykonania. W (azie gdy Wyższy
lub -Najwyższy Sąd Dyscyplinarny orzekł w sprawie dyscyplinarnej sędzi e go sądu powszechnego, odpis wyroku
wraz z uzasadnie niem prze s y ła si ę do wykonania Ministrowi Sp r awiedliwości, a n adto prezesowi wła ś ciw e go

czonego

.kładu orzekającego.

ł 78.

1. Rozprawę

czasie trudnośdllIIli.
2. Ro~prawę kończą przemówienia rzecznika dysćy
plinarnego i obrońcy. przy czym obwinionemu przysługuje
.łos

ostatni.

.

.

§ 79. Je~en w toku rozprawy ujawni się nowe przewtnienie, sąd może wydać co do niego wyrok tylko .za
:lgodą rzecznika dyscyplinarnego i obwinioneg-o lub jego
obrońcy. W br<!ku zgody wszczęcie osobnego postępowa
Dia odbywa się na ogólnych zasada.c h postępówania dys:-.
cypIinarnego.
§ 80. W naradzie i glos'owaniu uczestniczą wyłącz

nie

sędziowie orzeiający_

~~

.

Rozdział.

Wznowienie

4
dyscyplinarnego.

postępowania

§ 87. 1. Wniosek o wznowienie

plinarnego

postępowania dyscy~

do Wyższego Sądu Dyscyplin a rnego
najpóźniej w ciągu trzech miesi.ęcy od chwili po wzięcia
przez ' uprawnionego do wniosku . wiadomości o okolicznościach wymienionych wart. 59 lub 60 ustawy oSądzie
Najwyżs'lym.
..składa się

2. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu, po zażą
daniu ł 'otrzymaniu pisemnego oswiadczenia strony przeciwnej oraz przeprowadzeniu .w razie potrzeby p o stępo
wania spraw.dzającego dowody.

postanowienie w przedmiocie wznowienia
stronom zażalenie w ciągu siedmiu dni od!
daty je.g o doręczenia. Najwyższy Sąd Dyscyplin a rny rozstrzyga _zażalenie na posiedzeniu.
3·.

Na

przysługuje

Podstawę wyroku stanOWI całokształt okoujawni'onycb w toku rozprawy.
,4 . Wznawiając postępowanie; Wyższy Sąd Dyscypli2. Wyrok podpisują wszyscy sędziowie, po czym , nafIty może zarządzić wstrzymanie wykonania wyroku. '
ogłasza go przewodniczący_
§ 88. Jeżeli nastąpiło wznowienie postępowania na.
3. Uzasadnjenie wyroku należy z. urzędu sporządziĆ
korzyść sk azanego, ' w nowym wyroku nie 'można wymiew ciągu siedmiu dni i niezwł ocznie doręczyć rzecznikowi rzyć surows:z.ej kary dyscyplinarnej.
dyscyplinarnemu I obwinionemu.
§ 89. W razie wydania wyroku skazują'cego w sto- '
§ 82. ' Z przebiegu rozprawy sporządza się protokó!',
sunku do obwinionego, którego miejsce pobytu byłp niektóry wymie.nia skład sądu i osoby obecne na . rozprawie znane, nie dające sig ustalić bez szczególnych 'trudności;
oraz pllzedstawia przebi,eg , rozpr.awy z podaniem ' treści gdy więc wszelkie pisma zostały doręczone tylko wyznazeznań świadków ' I opinii biegłych. Protokół podpisują
czonemu obrońcy z urzędu, obwiniony może w ciągu miepr:z.ewodnicżący i protokolant.
sią€d od daty, kiedy się dowiedział o treści wyroku. zażądać wznowienia postępowania, choćby nie zachodziły
warunki określane wart 60 ust. 1 ustawy o Sądzie NajRozdział 3
wyższym. Pr:z.epis art. 60 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyżuym stosuje atę odpowiednio.
I
PoiJtęp6'wanłe odwoławcze.

§ 81. 1.

ncznoścl

W)'ższego Sądu Dyscyplinarnego
obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu
OfIwoł-anie do Najwyższego Sądu DyscyplinarnegO'.
2. 0dwołani~ , skł ada· · się w · Wyższym Sądzie DyscyJllhiarnym w ciągu siedmiu dńi od daty doręczenia odpisu
w yroku z uzasadnieniem. '
.

\1.

§ 83. 1. Od wyroku

prz y sługuje

Przepisy

Dział

VI

przejściowe

I

końcowe.

§. 90. 1. Upowafni~ się Pierwszego Prezesa do wydania ' zarządzenia normującego tryb wewnętrznego urzę
dowania i czynności ' biurowych Sądu Najwyższego oraz
inne sprawy z zakresu wewnętrznego działania tego Sądu,
nie' unormowane niniejszym regplaminem . •

~. 84. Najwyższy Sąd: Dyscyplinarny wydale na po.h·dz.emitJ postanowłenie : ,
.
1) o pozostawi~niu odwołania bez rozpoznania, je~elj
wniesione -zostali) po terminie lub przez. osobę " nie- o
2. D~ czasu w€jścia w życie zarządzenia, o którym '
up~awnjon" albo jeśli przyjęcie odwołania przez Wyż
mowa w ust. 1, stosuje się w Sądzie NajwyżSzym dotychszy Sąd Dyscyplinarny ~astąpił() na skutek niezasad- czasowe przepisy normujące wewnętrzne urzędowanie
nego "przywrócenla,' terminu.
i czynnośai bh,lfowe.
2). ~ w.ywpczeniu rozprawy odwoławcze}.
.
§. . 91./ Traci moc uchwała Rady · · Państwa· . z. dnia.
22. mil ja 1.962 .T. W sprawie regulaminu Sądu Naj.wyżs-zego
§: 85. " t. W postępowaniu odwoławcz'ym . stosuje sil}
.edp,owiedni.o przepisy postęp awaRia . wJaściwe dla· postę,. (Monitor Polski Nr 45, poz •. 210, z 1964 r. Nr 7.9, poz. 191,
2 , 19-7& r. Nr. 20;. poz. 70. i z 198-3 r. Nr 6. poz. 46).
p o.wanfa Vi ..pie.rwsiej. instSRCJi.
'? : W pl>'ItępowCJllliu . odw0ta.W<:'zy!D' waLno zlecić uz;u§, ~2.. . Uchwa~a '· wc;hoElzlw życi-e :z dniem <ogłoszenia.
pel nienJ,emateri,ł)u dcwodGwegQ pr zez' s-ędzieg;o wyzna.(l!z()Frego ze sMad,u ol'zekajćf9,ego• . .
~:wodniczący . Rady ! Państwa~ H. J-ab.1(;}ń,sHI
~
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