
IV. Sądownictwo
A. P r z e g l ą d O r z e c z n i c t w a 

Orzecznictwo karne Sądu Najwyższego 
(b. zabór rosyjski). 

Ustawa z d. 22. czerwca 1923 r. w przedmiocie substancyj 
i przetworów odurzających (poz. 559). 

Art. 3 i 7. Ustawa z dn. 22 czerwca 1923 r. (poz. 559) za
brania: a) wytwarzania, przeróbki, przywozu i wywozu, prze
chowywania, handlu oraz wszelkiego wogóle obiegu opium 
surowego, leczniczego i do palenia, oraz jego odpadków, ha
szyszu, morfiny, kokainy, heroiny, wszelkich ich soli i prze
tworów, a także tych pochodnych, które na podstawie badań 
naukowych w drodze obowiązującego rozporządzenia będą 
uznane za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia (ust. 1, 
art. 1), ponadto innych substancyj lub przetworów o podobnie 
szkodliwych skutkach, w razie zaś pojawienia się w obiegu 
i rozciągnięcia na nie przepisów ustawy (ust. 2 art. 1), 
i b) sprzedaży do celów spożycia eteru etylowego i jego mie
szanin (ust. 1 art. 3). Takie wyodrębnienie w szczególnym 
przepisie eteru etylowego i jego mieszanin, miast włączenia 
go do liczby substancyj i przetworów również szkodliwych, 
a wyszczególnionych już w art. 1, świadczy, iż ustawa spe
cjalny kładzie nacisk na jego sprzedaż do celów spożycia i ka
tegorycznie jej zabrania, co poniekąd stwierdza ust. 2 art. 3, 
zapowiadający w przedmiocie sprzedaży eteru etylowego do 
celów przemysłowych wydanie odnośnego rozporządzenia. 

Przepisy karne, zawarte w art. 7 ustawy, rzeczywiście 
nasuwają na pierwszy rzut oka pewne wątpliwości wobec 
niezbyt ścisłej redakcji pierwszego zdania tego artykułu, mia
nowicie, czy sprzedaż do celów spożywczych już sama przez 
się pociąga za sobą odpowiedzialność z art. 7, czy też tylko 
w razie, gdy, jak głosi artykuł przy wyszczególnieniu innych 
wykroczeń, „jeżeli czyn przestępny wywołał lub mógł wywo
łać następstwa szczególnie szkodliwe, a sprawca mógł to 
Ruch III. 1926 45 
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przewidzieć, lub jeżeli przestępstwo spełniono z chęci zysku". 
Jednak, po bliższem rozważeniu treści powyższego przepisu 
w związku z art. 3 ustawy, należy przyjść do wniosku, iż 
ustawa karze z art. 7 wszelką sprzedaż do celów spożycia 
eteru etylowego i jego mieszanin, obciążające zaś okoliczności 
w postaci szczególnie szkodliwych skutków lub chęci zysku 
odnosi do innych wypadków, wskazanych w art. 7 po wyra
zach: „winny naruszenia przepisów art. 3", a ujętych w sło
wach: „oraz przywozu z zagranicy..." Wniosek powyższy 
wynika: a) z użycia w art. 7 spójnika „oraz",, świadczącego, 
iż ustawa przewiduje i inne, niż wskazane w art. 3, przestęp
stwa, i b) z okoliczności, iż każda sprzedaż eteru etylowego 
i jego mieszanin do spożycia ma w zasadzie na celu chęć 
zysku, ale nie odstąpienie jego tytułem darmowym, wysuwa
jąc zaś w art. 3 chęć zysku jeszcze raz, ustawa łączy go oczy
wiście z innemi postaciami niedozwolonego obrotu substan
cjami odurzającemi, które też z chęci zysku mogą być podjęte, 
a które to art. 7 szczegółowo, po powołaniu się na art. 3, wy
licza, jako to: przywóz z zagranicy, przechowywanie dla zby
cia lub wytwarzania opium, morfiny, kokainy i t. p., oraz bez
prawne umożliwienie innym użycia tych środków. Takiego 
wniosku nie obala dwukrotne powołanie się w art. 7 na art. 
3 ustawy, bo cz. II art. 3 omawia wogóle obieg eteru etylo
wego, ale już nie do spożycia, lecz w celach przemysłowych 
i leczniczych, w razie więc szczególnie szkodliwych na
stępstw takiego obiegu lub łączenia go z chęcią zysku, ulega 
on wzmożonej karze narówni z innemi wypadkami, przewi-
dzianemi w art. 7 po wyrazach: „winny naruszenia przepisów 
art. 3..." (O. Kompletu całego Izby II. z d. 18. I. 1926. II. K. 
1466/25). 

Ustawa postępowania karnego. 
Art. 135. Naczelną zasadą obowiązującej w b. zaborze 

rosyjskim U. P. K. w sprawach z oskarżenia prywatnego jest 
uzależnienie ścigania od woli oskarżyciela. Sprawy te nie 
mogą być wszczęte bez skargi oskarżyciela, który następnie 
aż do chwili uprawomocnienia się wyroku może pojednać się 
z oskarżonym (art. 21 i ust. 3 art. 16 UPK.); innemi słowy, 
ustawa wymaga, aby wola ścigania oskarżonego ze strony 
oskarżyciela trwała od chwili wniesienia skargi aż do osta
tecznego (prawomocnego) rozstrzygnięcia sprawy. W szcze
gólności art. 135 U. P. K. stanowi, że w razie niestawienni
ctwa bez usprawiedliwiających przyczyn oskarżyciela pry-



Orzecznictwo karne Sądu Najwyższego (b. zabór ros.) 655 

watnego ani osobiście, ani przez pełnomocnika, Sąd Pokoju 
oddala skargę. Przepis ten jest zupełnie stanowczy i wyra
źny: z jednej strony nadaje on oskarżycielowi prawo milczą
co — przez sam fakt niestawienia się na rozprawę — zanie
chać ścigania oskarżonego, z drugiej strony nakłada na Sąd 
obowiązek bez żadnych zastrzeżeń oddalić w takim wypadku 
skargę. Że oddalenie w tym wypadku skargi stanowi nie
wątpliwy obowiązek Sądu — wynika z zestawienia art. 135 
z art. 135,1 U. P. K., który przewiduje jedyny w tym względzie 
wyjątek, uzależniony znowuż od woli oskarżonego, który sam 
lub przez usta swego obrońcy może żądać rozpoznania spra
wy pod nieobecność oskarżyciela. Na tem stanowisku stanął 
już Sąd Najwyższy (zb. orz. S. N. Nr. 75/1920), wyjaśniając, że 
ustawa stawia niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego 
bez przyczyn usprawiedliwiających na równi ze zrzeczeniem 
się skargi lub pojednaniem się stron. 

Tak więc zarówno brzmienie art. 135 U. P. K.: „jeżeli 
oskarżyciel nie stawi się w terminie", jak analiza treści tego 
przepisu i wreszcie ogólny duch U. P. K. w stosunku do roli 
oskarżyciela w ściganiu przestępstw prywatno-skargowych 
doprowadzają do wniosku, że Sąd powinien oddalić skargę 
w razie niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego bez przy
czyn usprawiedliwiających w terminie, wyznaczonym do roz
poznania sprawy, niezależnie od tego, czy jest to pierwszy 
termin, czy którybądź z kolei, i ma prawo rozpoznać w tym 
wypadku sprawę jedynie na wniosek oskarżonego lub jego 
obrońcy. Przeciwna teza doprowadziłaby do wyników, nie
zgodnych z innemi przepisami U. P. K., dotyczącemi spraw 
prywatno-skargowych: jeżeli w myśl art. 21 U. P. K. oskarży
cielowi prywatnemu służy prawo pojednania się z oskarżo
nym aż do chwili uprawomocnienia się wyroku, to byłoby nie
zrozumiałe, dlaczego z jednej z postaci zaniechania skargi 
przez niestawienie się na rozprawę oskarżyciel mógłby ko
rzystać tylko w pierwszym terminie rozprawy; skoro art. 120 
U. P. K. nakazuje sądowi w sprawach z prywatnego oskarże
nia nakłaniać strony do zgody, to wydanie wyroku pod nie
obecność oskarżyciela pozbawiałoby Sąd możności spełnienia 
tego obowiązku i w ostatecznym wyniku mogłoby pozbawić 
oskarżonego dobrodziejstwa umorzenia sprawy na skutek po
jednania się stron (Ditto. II. K. 890/25). 

Art. 166. 632 i 748. Obowiązująca na ziemiach b. zaboru 
rosyjskiego U. P. K. przewiduje możliwość wznowienia prze
wodu sadowego w art. 733 i 734, przyczem niema żadnych 
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podstaw do wyłączenia tej możliwości po ostatnim glosie 
oskarżonego. Z dosłownego brzmienia art. 166, 632 i 748 U. 
P. K., mówiących o ostatnim glosie oskarżonego, wynika, że 
i możliwość dalszej wymiany zdań pomiędzy stronami po 
ostatnim głosie oskarżonego nie jest wyłączona, gdyż przepi
sy te używają wyrażenia „zawsze" i „w każdym razie", co 
byłoby nieusprawiedliwione, gdyby ostatni głos oskarżonego 
ostatecznie i bezwzględnie zamykał rozprawy stron. Ponadto 
zestawienie treści art. 748 i 749 U. P. K. wyraźnie wskazuje, 
że przewodniczący ogłasza rozprawy stron, jako ukończone, 
tylko wtedy, gdy oskarżony oświadczy, że nie ma nic więcej 
do przytoczenia na swoje usprawiedliwienie. Jeżeli zaś, prze
ciwnie, oskarżony skorzystał z prawa ostatniego głosu, to 
rozpraw stron nie można uważać za bezwzględnie zamknięte 
i nic nie stoi na przeszkodzie udzieleniu jeszcze raz głosu stro
nie, która tego zażąda, pod warunkiem, by „w każdym razie" 
ostatni głos miał znowu oskarżony lub jego obrońca. Należy 
przeto uznać, że udzielenie głosy którejkolwiek ze stron po 
ostatnim głosie oskarżonego nie jest sprzeczne z przepisami 
U. P. K., pod warunkiem jednak udzielenia oskarżonemu przy 
ponownych wywodach stron ostatniego głosu. 

Wskazać kazuistycznie wypadki, w jakich może nastąpić 
udzielenie głosu którejkolwiek ze stron po ostatnim głosie 
oskarżonego, niepodobna. Można natomiast wskazać ogólną 
zasadę, która powinna warunkować to zarządzenie, a miano
wicie — dążenie do wykrycia prawdy materialnej, tudzież po
dzielić te wypadki na dwie zasadnicze grupy, mianowicie: po 
pierwsze, wznowienie przewodu sądowego, którego następ
stwem, w myśl ust. 3 art. 630 U. P. K., może być wypowie
dzenie się stron co do znaczenia nowego dowodu, i, po dru
gie, zezwolenie na dalszą wymianę przemówień stron, jeżeli 
ostatni głos oskarżonego zawiera takie nowe wywody i rozu
mowania, które w myśl ust. 4 art. 630 U. P. K. mogą powodo
wać potrzebę ich obalenia przez stronę przeciwną. Rozumie 
się, że w obydwóch wypadkach kolejność ponownych prze
mówień stron i ponowne udzielenie ostatniego głosu oskarżo
nemu następuje w myśl ogólnych zasad, zawartych w przepi
sach art. 748 i 749 U. P. K. Odpowiedź na pytanie, w jakim 
trybie może nastąpić udzielenie głosu którejkolwiek ze stron 
po ostatnim głosie oskarżonego, można znaleźć w zestawieniu 
treści art. 611 i 619 z art. 733 i 734 U. P. K. Art. 611 wskazuje, 
że przewodniczący, kierując biegiem rozpraw, przestrzega po
rządku wyjaśnień, replik i uwag stron; art. 619 stanowi, że 
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zarządzenia przekraczające władzę przewodniczącego, wy
daje Sąd, a z treści art. 733 i 734 U. P. K. wynika, że wznowie
nie przewodu sądowego należy do Sądu. Wreszcie motywy 
ustawodawcze do U. P. K wskazują w ogólnych zarysach, 
jakie to zarządzenia przekraczają władzę przewodniczącego 
i wymagają uchwały Sądu. Są to: „uzupełnienie sprawy, 
zmiana nadanego jej biegu, odstępstwo od zwykłego trybu 
postępowania, na które ustawa zezwala (w wypadkach wy
jątkowych) i wszystko, co w toku postępowania wywołuje 
sprzeciw stron". Stosując te zasady do wskazanych powyżej 
dwóch grup wypadków, w jakich udzielenie głosu którejkol
wiek ze stron po ostatnim głosie oskarżonego może nastąpić, 
dojdziemy do wniosku, że wznowienie przewodu sądowego 
wymaga uchwały Sądu, natomiast dla dalszej wymiany gło
sów stron wystarcza zarządzenie przewodniczącego (Ditto 
z d. 15. II. 1926. II. K. 1350/25). 

Piotr L e ś n i o w s k i , 
Podprokurator Sądu Najwyższego. 

Orzecznictwo karne Sądu Najwyższego 
(b. zabór austrjacki) 

§ 122 b) u. k
321) Znamię publiczności, wymagane w § 122 b) u. k. za

chodzi wtedy, jeżeli odezwanie się nastąpiło albo w miejscu, 
dostępnem dla nieoznaczonych indywidualnie osób, albo 
wogóle w taki sposób, że mogło być słyszane przez osoby 
postronne, zupełnie nieoznaczone. (9 lutego 1926 Kr. 38/26). 

§ 140 u. k,
322) Jeżeli uszkodzony zmarł wskutek zapalenia płuc, 

które wywiązało się na tle ogólnego osłabienia i w następ
stwie pozycji leżącej, a te przyczyny pośrednie wywołane by
ły przez czyn sprawcy uszkodzenia, należy ze stanowiska 
przepisu § 140 u. k. przyjąć, że śmierć uszkodzonego była 
wynikiem uszkodzenia. (12 lutego 1926 Kr. 487/25). 

§ 144 u. k,
323) Przedmiotem zbrodni spędzenia płodu jest płód jesz

cze nieurodzony w każdym stanie rozwoju, a więc także i em-
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brjon w pierwszych tygodniach po zapłodnieniu. (29 stycznia 
1926 Kr. 511/25). 

324) Istota zbrodni z § 144 u. k. wymaga, aby zamiarem 
sprawcy było zabicie płodu albo przez spowodowanie przed
wczesnego zejścia płodu żywego, albo przez zabicie płodu 
w łonie matki. 

Zbrodnia ta jest dokonana w razie śmiertelnego skutku 
przedsięwziętej czynności. W wypadkach, kiedy śmierć uro
dzonego dziecka nie nastąpiła lub nastąpiła z innych przyczyn 
(n. p. wskutek zaniedbania potrzebnej przy porodzie pomocy), 
a nie wskutek działania, które zmierzało za pomocą środków, 
do tego zdolnych, do spędzenia płodu lub wywołania przed
wczesnego porodu, może zachodzić zbrodnia usiłowanego 
spędź, płodu. (22 stycznia 1926 Kr. 434/25). 

§ 156 c) u. k.
325) Niezdolność pełnienia obowiązków zawodu w rozu

mieniu § 156 c) u. k. nie zachodzi, jeżeli uszkodzenie spowodo
wało u wieśniaka tylko ograniczenie ruchów i osłabienie mię
śni ręki lewej, zmniejszające jego zdolność do pracy o 25%. (12 
marca 1926 Kr. 18/26). 

§§ 166 i 468 u. k. 
326) Uszkodzenie cudzej własności za pomocą ognia 

wtedy tylko nie ma cech zbrodni podpalenia i może podpadać 
pod ogólne przepisy o złośliwem uszkodzeniu (§§ 85 i nast. 
oraz 468 u. k.), jeżeli chodzi o zniszczenie przedmiotu mało-
znacznego, a niebezpieczeństwo dalszego rozszerzenia się 
ognia było wykluczone. (26 lutego 1926 Kr. 550/25). 

§ 171 u. k.
327) Do istoty kradzieży należy, aby rzecz zabrana 

przedstawiała rzeczywistą, niewątpliwą wartość obiegową 
lub użytkową, tudzież, aby sprawca miał świadomość, że 
przez zabranie tej rzeczy uszczupla cudzy majątek. 

Cech tych brak, gdy chodzi o zerwanie w cudzym sadzie 
owoców drobnej wartości dla bezpośredniego spożycia, 
a sprawcy działali — według ustaleń sądu — nie z chęci zy
sku, lecz ze swawoli w celu dogodzenia młodocianym za
chciankom. W takim wypadku zachodzi tylko przestępstwo 
polowe. (19 stycznia 1926 Kr. 20/26). 
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§ 190 u k. i § 323 p. k.
328) Do istoty rabunku należy zamiar z § 171 u. k. 
Twierdzenie sprawcy, że chciał wprawdzie zawładnąć 

rzeczą cudzą, ale tylko w celu zabezpieczenia swego roszcze
nia do napadniętego, może stanowić podstawę do zadania 
przysięgłym pytania kontrolnego w myśl ost. ust. § 323 p. k. 
(17 lutego 1926 Kr. 491/25). 

§ 199 a) u. k.
329) Odpowiedzialność z § 199 a) u. k. jest wykluczona 

zawsze wtedy, gdy zeznania nieprawdziwe miały pokrywać 
brak przyznania się zeznającego do winy. (23 lutego 1926 Kr. 
41/26). 

§§ 200 i 203 u k. 
330) Zasada zliczania szkody (§ 173 u. k.) ma zastosowa

nie także przy oszustwie. (3 lutego 1926 Kr. 466/25). 

§ 201 a) u. k.
331) Dla ustalenia istoty oszustwa w wypadku podrobie

nia podpisu spadkodawcy na rozporządzeniu ostatniej woli 
ważnem jest, czy treść tego pisemnego rozporządzenia może 
być utrzymaną w mocy jako rozporządzenie ustne. (30 gru
dnia 1925 Kr. 489/25). 

332) Powołanie się na sfałszowany dokument prywatny, 
jako na środek dowodowy, w piśmie przygotowawczem i na 
rozprawie w procesie cywilnym oraz okazanie go przeciwni
kowi procesowemu, jest zrobieniem użytku ze sfałszowanego 
dokumentu w sposób zdolny do wprowadzenia w błąd sądu 
i do wyrządzenia szkody. (13 stycznia 1926 Kr. 460/26). 

§ 501 u. k.
333) Wykroczenia z § 501 u. k. dopuszczają się także 

małżonkowie: rodziców, dzieci i rodzeństwa strony drugiej 
w stosunku nierządnym. (5 lutego 1925 Kr. 469/25). 

Rozp. R. M. z d. 16. czerwca 1924. 
334) Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 (Dz. Ust. Nr. 90, poz. 

704) zmieniła w odniesieniu do postanowień, w niej zawar
tych, przepis art. IX ust. wprow. austr. ust. kar. z r. 1852. 

Rada Ministrów w rozporządzeniu z d. 16 czerwca 1924 
(Dz. Ust. Nr. 52, poz. 529) nie przekroczyła w tej mierze upo
ważnienia ustawowego (26 marca 1926 Kr. 410/25). 
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Zasada terytorialności. 
335) Sąd b. zaboru austriackiego stosuje do przestępstw, 

popełnionych na obszarze b. zaboru rosyjskiego, prawo ma
terialne, obowiązujące w miejscu popełnienia czynu. (12 mar
ca 1926 Kr. 461/25). 

§ 46 p k.
336) Należy przyjąć w myśl § 46 p. k., że oskarżyciel pry

watny odstąpił od skargi, jeżeli prokurator, zastępując go, za
niedbał wnieść akt oskarżenia w terminie, zakreślonym 
w ustępie drugim § 112 p. k., chociażby oskarżony nie wniósł 
był sprzeciwu przeciw spóźnionemu aktowi oskarżenia. (12 
lutego 1926 Kr. 371/25). 

§ 318 p. k.
337) Każde pytanie główne winno mieć za przedmiot tyl

ko jeden czyn karygodny. (26 lutego 1926 Kr. 548/25). 
§ 344, 1, p. k.

338) Okoliczność, że na ławie przysięgłych zasiadał 
przysięgły, niezdatny według ustawy o układaniu list przy
sięgłych z powodu skazania karno - sądowego, nie uzasadnia 
nieważności z 1. 1 § 344 p- k. (30. grudnia 1925 Kr. 707/23). 

§ 344, 9, p. k.
339) Sprzeczność werdyktu przysięgłych musi wynikać 

z samei treści werdyktu, z zestawienia odpowiedzi na poszcze
gólne pytania, które to odpowiedzi muszą się wzaiemnie we
dług zasad logiki wykluczać. Nie wolno zaś sprzeczności tych 
wysnuwać z porównania werdyktu z aktami i wynikami do
wodów, oraz z domniemania co do powodów, którymi mieli 
się kierować przysięgli przy poszczególnych odpowiedziach. 
(30 grudnia 1925 Kr. 451/25). 

§ 477 p. k.
340) Jeżeli prokurator przeciw wydanemu w postępo

waniu uproszczonem wyrokowi, skazującemu oskarżonego 
o zbrodnię tylko za wykroczenie z § 523 u. k., zgłosił niewy-
wiedzione zresztą odwołanie „z powodu zmiany kwalifikacji 
czynu", to sąd odwoławczy nie jest uprawniony do podwyż
szenia kary za wykrocz, z § 523 u. k., skoro uznaje tę kwalifi
kację za słuszną (5 stycznia 1926 Kr. 553/25). 

Józef P r o k o p o w i c z , 
prokurator przy Sądzie Najwyższym. 



Orzecznictwo karne Sądu Najw. (b. zabór pruski) 691 

Orzecznictwo karne Sądu Najwyższego 
(b. zabór pruski) 

I. Kodeks Karny z 1871 r. 
§ 19/2. K. K.

Wymiar kary (w danym wypadku: łącznej), w wysokości 
1 roku i j e d n e g o tygodnia, obraża § 19/2. K. K. (26. IV. 26. 
28/26). 

§ 29 a. K. K. (§ 266/3 U. P. K.).
Powołując się na § 29.a. K. K. sąd wyrokujący, tem sa

mem, daje do poznania, że zamieniając karę więzienia na 
grzywnę, miał niewątpliwie na uwadze okoliczności, iż cel kary, 
ze względu na stosunki gospodarcze oskarżonego, da się osiąg
nąć przez nałożenie grzywny. (27. VII. 25. 226/25). 

§ 32 (226) K. K.
Pozbawienie obywatelskich praw honorowych, w razie 

skazania z § 226 K. K., może być wyrzeczone tylko przy wy
znaczeniu kary c i ę ż k i e g o więzienia, gdyż § 226 K. K. 
przewiduje alternatywnie sankcje ciężkiego lub (zwykłego) 
więzienia, przyczem kara (zwykłego) więzienia, przewidziana 
w § 226 K. K. występuje samoistnie, nie zaś jako skutek zła
godzenia w wypadku przyznania okoliczności łagodzących 
(15. IV. 26, 101/26). 

§ 40 K. K.
§ 40 K. K. nie ma na względzie „fructus sceleris" n. p.

jałmużny, wyłudzonej na podstawie fałszywych papierów legi
tymacyjnych (29. III. 26, 51/26). 

§ 43 (243/1. 2) K. K.
W razie skonkretyzowanego zamiaru oskarżonego w kie

runku zabrania, w celu bezprawnego przywłaszczenia sobie, 
ruchomości z pewnego, ściśle określonego budynku, otwar
cie, przy pomocy wytrycha, bramy sąsiedniego domu jest 
działaniem przygotowawczem, nie zaś karalnem usiłowaniem 
(25. V. 25, 158/25). 

§ 51 K. K. (§ 266/2 U. P. K.).
Ani „ogólne osłabienie" ani „mdłości" (jednoznaczne 

z „nudnościami" (Uebelkeit"), niejednoznaczne natomiast 
z „zemdleniem", tj. chwilową utratą przytomności, wskutek 
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anemji mózgu, spowodowanej silnym krwotokiem, nadmier
nym wysiłkiem i t. p.) nie są stanami, przewidzianemi 
w § 51 K. K., o których, w razie idącego w tym kierunku 
twierdzenia, sąd wyrokujący w myśl § 266/2 U. P. K. wypo
wiedzieć się obowiązany (22.II. 26, 26/26). 

§ 60 (21/26) K. K.
Do przeliczenia aresztu śledczego, przy (pozostawionem 

uznaniu sądu wyrokującego) stosowaniu § 60 K. K., sposobem, 
wskazanym w § 21 K. K. nie ma podstawy, skoro areszt śled
czy nie jest więzieniem w rozumieniu § 16 K. K., o którym 
mowa w § 21 K. K. (W. P. K. z 9. I. 26, 21/25). 

§ 73 K. K.
Ciągłość przestępstwa istnieje i wówczas, gdy sprawca, 

korzystając z nadarzającej się sposobności, oprócz zamierzo
nego jednego, popełnia dalsze jednorodne działania przestępne, 
skierowane przeciw takiemu samemu dobru prawnemu na
tury nie ściśle osobistej (7. XII. 25., 457/25). 

§§73, 246 i 267 K. K. 
Jednoczynowy zbieg przestępstw z § 246 i § 267 K. K. 

jest niemożliwy (26. IV. 26, 121/26). 
§ 74, 211. 212 K. K.

Ponieważ życie ludzkie jest dobrem ściśle osobistem, 
przeto sprawca, bez względu na jednolitość zamiaru, dopuszcza 
się tylu morderstw lub zabójstw, ilu ludzi uśmiercił (27. II. 26., 
509/25). 

§ 173 2 K. K.
Ustalając, że pokrzywdzona jest siostrą oskarżonego, sąd 

wyrokujący winien przytoczyć fakty, na których to twierdze
nie opiera. (9. III. 26., 76/26). 

§ 182 (177) K. K.
W przeciwieństwie do § 177 K. K., uwiedzenie polega nie 

na złamaniu przemocą woli i oporu ofiary, lecz na doprowa
dzeniu nieposzlakowanej dziewczyny, przez użycie wpływu 
psychicznego, do dobrowolnego oddania się sprawcy, — na 
uczynieniu jej powolną jego nierządnym zamiarom i chuciom 
użycie pewnej siły fizycznej w rozumieniu „vis haud ingrata", 
nie zaś jako przemocy, nie jest wykluczone. 
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Nieposzlakowanie w rozumieniu § 182/1 K. K. oznacza 
czystość moralną, niekoniecznie zaś dziewictwo. 

Sprawca występku z § 182 K. K. świadomością swoją musi 
objąć wiek z § 182/1 K. K. i czystość moralną swej ofiary. 
(8. II. 26., 544/25). 

§ 219 K. K.
Spędzenie płodu jest dokonane „za zapłatą" już wówczas, 

gdy sprawcy uprzednio jedynie przyrzeczono zapłatę. 
(W. P. K. z 23. I. 26., 245/25) 

§ 222 K. K.
Za niedbalstwo przez opuszczenie można jedynie tego 

pociągnąć do odpowiedzialności karnej, kto będąc prawnie 
zobowiązany do przeciwdziałania skutkowi przestępnemu, po
siadał zarazem możność takiego przeciwdziałania (24. X. 24., 
296/23). 

§ 223 a. K. K.
Zęby nie są niebezpiecznem narzędziem. (15. III. 26., 34/26). 

§ 224 K. K.
„Charłactwem" w rozumieniu § 224 K. K. jest długotrwały 

stan chorobowy, upośledzający ciężko dotkniętego nimi osob
nika; dla zastosowania § 224 K. K. koniecznem jest tedy usta
lenie, że choroba, która nie musi być bezwarunkowo nieule
czalną, jest tego rodzaju, iż niewiadomo, czy i kiedy ustąpi 
i że ona pod pewnemi względami, ciężko upośledza dotknię
tego nią człowieka. (8. III. 26., 45/26). 

§ 242 K. K.
Przedmiotem kradzieży może być tylko rzecz ruchoma, 

pozostająca w dzierżeniu innej osoby, niezależnie od tego, czy 
dzierżenie wykonywa właściciel, czy też ktokolwiek inny, 
opierający dzierżenie na podstawie legalnej, czy nielegalnej: 
rzeczy porzucone, zgubione i t. p. nie mogą być nigdy przed
miotem kradzieży (17. X. 23., 294/23). 

Przedmioty, znajdujące się na terytorjum kolejowem, po
zostają domniemanie w dzierżeniu zarządu kolejowego (ibid.; 
E. 54, 231 n). 

Świadomość sprawcy, że przedmiot zaboru jest w czyjemś 
dzierżeniu, nie zastępuje przedmiotowego stwierdzenia tej 
okoliczności (17. X. 23, 294/23; E. 50, 46). 
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§ 243/1, 1. 3. kk.
Do zastosowania § 243/1 1. 3 kk. potrzebne jest tylko usta

lenie, że klucz użyty przez złodzieja nie był przeznaczony 
do otwierania okradzionego pomieszczenia lub schowku, ta 
zaś okoliczność, że klucz nadawał się do użycia, bez żadnej 
przeróbki, jest zupełnie obojętna, co wynika z brzmienia. 
§ 243/1 1. 3. kk., który mówi o fałszywych a nie o dorobio
nych kluczach (8. III. 26. 538/25). 

§ 249, 253 kk.
Tak według § 253 kk., jak i według § 249 kk., zabór mie

nia, dokonany przez sprawcę czynu na korzyść osoby trzeciej, 
nie podpada pod pojęcie pomocnictwa, brak zaś w § 249 kk., 
wzmianki o działaniu na korzyść osoby trzeciej pochodzi stąd, 
że w pierwszym wypadku mienie poszkodowanego przecho
dzi w ręce napastnika, który je w ten sposób sobie przy
właszcza, choćby w zamiarze oddania go swemu wspólniko
wi, w drugim zaś zmiana posiadania może się odbyć bez 
udziału napastnika w razie późniejszego wydania wymuszo
nego mienia (15. IV. 26, 91/26). 

§§ 265, 263, (47, 74) kk. 
Występek z § 265 kk. nie jest kwalifikowanem oszust

wem, lecz podpaleniem z zamiarem oszukańczym. Sprawcą 
może być tylko sam podpalacz a współsprawcą jedynie taka 
osoba, która sama, cum animo domini, działa przy podpaleniu. 
Jeżeli oszust nie jest sam podpalaczem, natenczas może od
powiadać tylko z § 263 kk. Kto podpala z zamiarem oszukań
czym a w następstwie zamiar ten urzeczywistnia przez wy
łudzenie ubezpieczenia, ten popełnia w zbiegu realnym dwa 
czyny przestępne, mianowicie zbrodnię z § 265 kk. i wystę
pek z § 263 kk. (29. III. 26, 54/26). 

§§ 332 (331) kk. 
Skazanie z § 332 kk. wymaga ustalenia, że urzędnik, 

przyjmując poczęstunki działał z wolą i wiedzą przyjęcia ich 
jako świadczenia wzajemnego za akt urzędowy i że z tego 
sarniego założenia wychodzili częstujący (2. IV. 25, 9/25). 

§ 363 kk.
Dla istoty wykroczenia z § 363 kk. rzeczą jest obojętną, 

czy papier legitymacyjny ma charakter publiczny, czy pry
watny (29. III. 26, 51/26). 
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§ 370. 1. 5. kk.
„Nieznaczna" a „niska" wartość nie są pojęciami iden-

tycznemi (22. III. 26, 50/26). 

II. Ustawa postępowania karnego z 1877 r.*
§§ 2—4 U. P. K. 

Łączenie spraw karnych, pozostających z sobą w związku 
(§§ 2 i 3 UPK) pozostawione jest w świetle przepisów §§ 
2—4 UPK., w zupełności swobodnemu uznaniu władz sądo
wych i prokuratury, kierujących się przy tem względami ce
lowości. Niepołączenie ich nie stanowi zatem przyczyny re
wizyjnej (21. XII. 25, 502/23). 

§ 44. 
Nieuchronnym wypadkiem jest zdarzenie, którego prze

widzieć, któremu zatem i zapobiec nie można (28. XI. 23, 
432/23). 

Sąd Najwyższy u z n a ł za taki wypadek: 
przedmiotowo uzasadnione mniemanie oskarżonego, że 

o ile prośba jego o doręczenie zaskarżonego wyroku upoważ
nionemu do odbioru pism obrońcy nie będzie uwzględniona, 
to w każdym razie obrońca o doręczeniu wyroku do rąk 
oskarżonego zostanie uwiadomiony wcześniej, niż w przed
dzień okresu do uzasadnienia rewizji, gdy obrońcy było nie-
możliwem, uzyskać kontakt z oskarżeniem (8. III. 26, 74/26). 

niezawiniony przez adresata brak wiadomości o zastęp-
czem dlań doręczeniu, w czasie jego pobytu zagranicą (22. III. 
26, 106/26); 

n i e u z n a ł zaś : 
służby wojskowej (14. XII. 25, 468/25); 
niewykonania przez właściciela biura prawnego, polece

nia w przedmiocie złożenia wniosków rewizyjnych (11. I. 25, 
549/25) ; 

zaniedbania obrońcy i tegoż personelu kancelaryjnego, 
polegającego na tem, że obrońca dopiero w ostatnim dniu 
okresu do wniesienia środka odwoławczego podpisał odnośne 
pismom a ani on, ani jego sekretarz nie wykonał kontroli, czy 

* Tezy nieobjęte wydaniem I I I . Kałużniackiego i Leżańskiego:
„Postępowania karnego, obowiązującego na Ziemiach Zachodnich Rzp. 
P." z 1926 r. 
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polecenie względem bezzwłocznego nadania pisma do sądu, 
dane chłopcu biurowemu, zostało istotnie wykonane (22. IV. 
22, 83/22) 

braku przezorności obrońcy, nieliczącego się z godzinami 
urzędowemi w sekretariacie sądowym i z tem, że pismo re
wizyjne musi być złożone do rąk właściwego urzędnika, nie 
wystarcza zaś złożenie na biurku urzędnika niewłaściwego 
(19. IV. 26, 156/26). 

§ 51.1. 3. U. P. K.
Stosowanie § 51. 1. 3 UPK. wymaga dokładnego wy

jaśnienia rodzaju i stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa 
(18. I. 26, 516/25). 

§ 56. 1. 1. U. P. K. 
Uchwały, postanawiającej nieodbieranie przysięgi „z po

wodu umysłowego upośledzenia" niepodobna rozumieć inaczej, 
jak niezaprzysiężenie z powodu niemożności zdawania sobie 
przez świadka, sprawy z ważności przysięgi. Badanie, przez 
biegłych, stopnia rozwoju umysłowego świadka nie jest usta
wowo nakazane (15. IV. 26, 93/26). 

§ 56. 1 3, U. P. K. 
Przepis § 56 1. 3. UPK. ma na widoku nie ścisły związek 

między różnemi czynami, lecz różne postaci udziału w tym 
samym czynie (11. I. 26, 475/25). 

Nie podejrzenie o jakikolwiek czyn przestępny stanowi 
ustawową przeszkodę w zaprzysiężeniu świadka, lecz podej
rzenie o udział w przestępstwie, które jest właśnie przed
miotem postępowania (17. VIII. 25, 180/25). 

§ 57/1. U. P. K.
§ 57/1 UPK. dotyczy też wypadku, gdy świadek stoi

w określonym tam stosunku do jednego z współoskarżonych 
(22. XII. 25, 362/25). 

§§ 60, 79 i 85 U. P. K. 
W wypadkach, gdy do pozaprocesowych spostrzeżeń po

trzebna jest „szczególna znajomość rzeczy", świadek, z tej 
jedynie racji, nie zatraca swego charakteru procesowego ; 
w takich wypadkach jest on mianowicie „świadkiem — bie
głym" (§ 85 UPK) i zaprzysiężenie go w charakterze świadka 
wystarcza (7. XII. 25, 439/25; Löwe-Rosenberg uw.. 3. do 
§ 85 UPK.).
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§ 66 U. P. K.
„Tern samem postępowaniem głównem" jest odroczona 

rozprawa w stosunku do rozprawy, na której zapadła uchwała 
w przedmiocie odroczenia (21. XII. 25, 46/25). 

§ 67 U. P. K.
Zarzut skargi rewizyjnej, że w protokóle rozprawy głów

nej brak wzmianki o przesłuchaniu świadka na pytanie z § 67 
UPK., jest jedynie naganą wadliwości protokółu, na jakiej 
wyrok, w rozumieniu § 376 UPK., opierać się nie może (UPK. 
z 15. X. 25, 366/24). 

§§ 73, 85 U. P. K. 
Służące, w myśl § 73 UPK., sądowi wyrokującemu, nie-

tylko prawo wyboru, lecz wogóle prawo wezwania biegłego, 
w miarę swego uznania, nie służy mu na zasadzie § 85 UPK. 
w stosunku do świadków biegłych (7. IX. 25, 163/25). 

§ 137/2 U. R K.
Matka małoletniego oskarżonego może dlań ustanowić 

obrońcę, gdy ojciec nie żyje lub też, w wykonaniu swej wła
dzy ojcowskiej, bądź doznał rzeczywistej przeszkody, bądź 
został w niem zawieszony (§§ 1627, 1630 K. P.). W braku 
tych przesłanek rewizja, wniesiona przez obrońcę, którego 
ustanowiła matka małoletniego, ulega, w myśl § 389 UPK., 
odrzuceniu (2. IV. 25, 22/25). 

§§ 140, 199 U. P. K. 
Niezawiadomienie oskarżonego o zmianie obrońcy z urzę

du nie może skutkować uchylenia wyroku, jeżeli oskarżony 
na rozprawie głównej, z racji niezawiadomienia go, żadnych 
nie czynił zarzutów i nie żalił się na brak możności porozu
mienia się z obrońcą (22. II. 26, 124/26). 

§§ 243/2 U. R K. 
W o 1 n o odrzucić wniosek dowodowy, jeżeli okoliczności, 

na które dowód ofiarowano, sąd wyrokujący i tak uznaej za 
prawdziwe. Wysnucie z nich niekorzystnych dla oskarżonego 
wniosków nic pod tym względem nie zmienia (28. V. 24, 112/24; 
4. VI. 24, 142/24). 

Wolno też odrzucić wniosek o przeprowadzenie dowodu 
z dokumentu, niewiadomo gdzie złożonego, jeżeli i wniosko
dawca nie wskazuje, gdzie się ów dokument znajduje, oraz 
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odmówić zbadania okoliczności, nie mającej dla sprawy zna
czenia, zwłaszcza, gdy odnośne żądanie, bez wskazania kon
kretnych faktów i środków dowodowych wzbudza nawet 
wątpliwości, czy może ono wogóle być uważane za wniosek 
(WPK. z 9. I. 26, 21/25). 

Odmowy zbadania świadków nie uzasadnia okoliczność, 
że z potwierdzenia przez nich tezy dowodowej wynikałoby 
nieprawdziwość zeznań przesłuchanych już świadków (2. VII. 
24, 140/24). 

Niedość jasne sformułowanie okoliczności, które świadek 
(świadek biegły § 85 UPK) miałby stwierdzić, samo przez się, 
nie uzasadnia odrzucenia wniosku dowodowego (7. IX. 25, 
163/25). 

Wnoszący rewizję nie może skutecznie żalić się na od
dalenie wniosku o przeprowadzenie dowodu na okoliczność, 
której nie objął tematem dowodowym (15. III. 26, 49/26). 

Obraza § 243/2 UPK. nie skutkuje uchylenia wyroku, 
jeżeli świadka wskazano na temat dowodowy, częścią ściśle 
negatywny, częścią taki, że nawet w razie przyjęcia go za 
prawdziwy, wina oskarżonego nie byłaby wykluczona (15. 
II. 26, 12/26).

Uchwała, odrzucająca wniosek dowodowy, nie uzasadnia 
rewizji w razie umotywowanego stwierdzenia bezcelowości 
przeprowadzenia ofiarowanego dowodu (w danym wypadku 
niemożności rozpoznania, przez świadka, w obecności sądu, 
przedmiotu oględzin (15. II. 26, 8/26). 

Uzasadnione jest odrzucenie wniosku o zbadanie świadka 
wskazanego na okoliczności z zakresu wiedzy lekarskiej (26 
IV. 26, 132/26).

§ 259 U. P. K.
UPK. nie żąda, by skazanie nastąpiło według formuły 

„oskarżony jest winien", lub innej podobnej (WPK. z 9. I. 26, 
211/25). 

§ 260 U. P. K.
Wyrzeczenie sądu wyrokującego, że ustalenia swoje 

opinie na wynikach Dostępowania dowodowego, które „przed
stawiają się mniej więcej tak, jak na to wskazuje uzasadnie
nie wyroku", stwierdza, że sąd ten tylko ..mniej więcej", za
tem w ogólnych zarysach uświadamiał sobie, przy wydaniu 
wyroku, wyniki postępowania dowodowego, nie zaś w całości 
ściśle i dokładnie, z wszystkiemi szczegółami, jak tego wy
maga § 260 UPK. (25. I. 26, 514/25). 
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UPK. nie zna reguł dowodowych wogóle, w szczególności 
reguły, nakazującej bezwarunkowo przesłuchanie poszkodo
wanego (15. II. 26, 16/26). 

§§ 260, 266/1 U. P. K. 
Przytoczenie, w uzasadnieniu wyroku, zeznań niektórych 

tylko świadków nie dowodzi bynajmniej, że sąd wyrokujący 
wydał wyrok, opierając się tylko na części materiału dowo
dowego, nie zaś na całości rozprawy. Niewymienienie wszyst
kich świadków wypływa z upoważnienia sądu, wynikającego 
z § 266/1 U. P. K., że nie potrzebuje on przytaczać i rozpra
wiać się z dowodami, na których przekonania swego nie bu
duje (7. XII. 25, 455/25). 

§§ 262, 272 i 273 U. P. K. i § 195 ust. o ustr. sąd. 
Zarzut obrazy § 262 UPK. przez wydanie wyroku bez na

rady i głosowania, oparty na braku o tem wzmianki w pro
tokóle rozprawy głównej, jest chybiony, gdyż §§ 272 i 273 
wzmianki takiej nie przepisują, ponadto zaś protokolant poza 
wyjątkami, przewidzianemi w § 195 ust. o ustr. sąd. podczas 
narady i głosowania nie jest obecny, zaczem w zasadzie nie 
miałby możności stwierdzenia w protokóle rozprawy głównej, 
że odbyła się narada i głosowanie. (W. P. K. z 9. I. 26, 21/25). 

§ 264 U. P. K.
Powtórne na ponownej, po odroczeniu, rozprawie, poucze

nie w myśl § 264/1 U. P. K. nie jest wymagane (8. II. 26, 
544/25). 

Uznanie, wbrew aktowi oskarżenia, oskarżonego winnym 
kradzieży, bez współudziału innych osób, jako współspraw
ców, nie jest zmianą stanowiska prawnego w rozumieniu 
§ 264/1 U. P. K., stopień bowiem udziału oskarżonego w za-
rzuconem mu przestępstwie, jako bezpośredniego sprawcy 
czynu, pozostaje mimo to niezmieniony, wobec czego i spo
sób obrony oskarżonego nie może być odmienny. (15. II. 26, 
545/25). 

Niepouczenie w myśl § 264/1 U. P. K. nie uskutkuje uchy
lenia wyroku, gdy nie miało żadnego wpływu na obronę 
oskarżonego, jakoto w wypadku, gdy zgodnie z jego obroną 
skazano go za czyn, którego kwalifikacja, odmienna od przy
jętej w akcie oskarżenia, odpowiada stanowi faktycznemu, ob
jętemu jego przyznaniem (15. III. 26, 38/26; 12. IV. 26, 81/26), 
albo gdy obrona jego polegała li na zaprzeczeniu, wogóle, 
udziału w przestępstwie (19. IV. 26, 81/26). 

Ruch III. 1926 46 
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Dla zastosowania § 157 K. K. nie wymaga się pouczenia 
z § 264/1 U. P. K. (7. XII. 25, 439/25) ; tak samo w wypadku 
zmiany kwalifikacji z §250 K. K. na §255 K.K. (15. IV. 26, 91/26). 

§ 266 1 U. P. K.
Powołanie się w motywach wyroku, co do daty popeł

nienia przestępstwa, na akt oskarżenia, nie wystarcza, bo przez 
wskazanie nań nie wchodzi on w skład wyroku (18. I. 26, 
523/25). 

Brak ustaleń co do czasu i miejsca popełnienia przestępstw, 
zarzuconych oskarżonym, stanowi obrazę § 266/1 U. P. K., 
albowiem sąd rewizyjny, w razie takiego braku, nie może skon
trolować, ani ewentualnego przedawnienia ścigania, ani do
puszczalności ścigania wogóle (por. §§ 3 i 4 K. K.), a tem sa
mem, nie może stwierdzić istnienia dodatnich, względnie braku 
ujemnych tzw. przesłanek procesowych, które w myśl usta
lonej wykładni, muszą być zbadane i to z urzędu, nawet 
w instancji rewizyjnej (1. II. 26, 549/25). 

Ustalenie narzędzia, użytego do popełnienia rozmyślnej 
zbrodni (lub występku) nie należy do nakazanych w § 266/1 
U. P. K. ustaleń (W. P. K. z 23. I. 26, 245/25). 

§ 266/2 U. P. K.
W myśl § 266/2 U. P. K. zobowiązuje do wypowiedze

nia się tylko taki stan faktyczny, objęty „twierdzeniem", który 
wyczerpuje w zupełności przewidziane w § tym okoliczności 
(22. II. 26, 21/26). Do takich należą między innemi okolicz
ności wymienione w § 51 K. K. (7. XII. 25, 443/25) ; 52 K. K. 
(8. III. 26, 531/25); §§ 56, 57 K. K. (9. XII. 25, 418/24). 

Wymagane według § 266/2 U. P. K. ustalenia w przed
miocie rozeznania (§§ 56, 57 K. K.) oskarżonego, który popeł
nił przestępstwo po ukończeniu lat 12, a przed ukończeniem 
18, mieścić się może w sentencji miast w motywach wyroku 
(9. XII. 25, 418/24). 

§ 266 3 U. P. K.
Przytoczenie w uzasadnieniu wyroku tylko § 258 K. K. 

bez wymienienia § 257 K. K. jako normy podstawowej, nie 
uzasadnia rewizji (17. XII. 24, 415/24). 

§ 266 4 U. P. K.
§ 266/4 U. P. K. jest obrażony, jeżeli redakcja wyroku

nie wskazuje jasno od jakich zarzutów i z jakiego powodu 
oskarżonego uwolniono od oskarżenia (25. I. 26, 249/25). 
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§ 267 U. P. K.
Przytaczanie, w sentencji wyroku, zamiany, w myśl 

§§ 157 i 21 K. K. kary, nie jest wymagane (7. XII. 25, 439/25). 
§ 273 U. P. K.

Na niekorzyść oskarżonego protokół rozprawy głównej, 
po wniesieniu przezeń skargi rewizyjnej, sprostowaniu nie 
ulega (7. V. 24, 138/24). 

§ 275/1 U. P. K.
§ 275/1 U. P. K. jest przepisem ściśle instrukcyjnym

(9. VII. 24, 153/24). 
§ 275/2 U. P. K.

§ 275/2 U. P. K. nie ustanawia okresu, w którym wyrok
ma być podpisany (15. III. 26, 49/26). 

Doręczenie „wyroku", sporządzonego przez aplikanta, 
a niepodpisanego przez sędziów zawodowych, biorących udział 
w rozstrzygnięciu nie może zapoczątkować biegu okresu 
z § 385/1 U. P. K. (16. I. 24, 415/23). 

§ 338 U. P. K.
Skazany z § 226 K. K. nie może się żalić na zastosowanie 

§ 228 K. K. (18. 1. 26, 474/25).
W braku rewizji prokuratora zastosowanie § 218/3 K. K. 

miast § 219 K. K. nie skutkuje uchylenia wyroku. (17. XII. 24, 
420/24). 

§ 340 1 U. P. K.
W wypadku § 340/1 U. P. K. wyrok winien być dorę

czony owdowiałej matce oskarżonego'. (30. IV. 25, 99/23). 

§ 346 U. P. K.
§ 346 U. P. K. dopuszczający środek odwoławczy „zaża

lenia", również od uchwał instancji odwoławczej, ma odnośnie 
Jo nich na względzie uchwały, wydane przez tę instancje 
w toku postępowania odwoławczego (np. § 363 U. P. K.) nie 
zaś uchwały wydane przez nią, w drodze zażaleniowej, te 
bowiem dalszemu zażaleniu z reguły nie ulegają (25. I. 26, 
VN. 133/25). 

§ 377. 1. 1. U. P. K.
„Sekretarzem sądowym" w rozumieniu U. P. K. jest też 

kancelista sądowy, jako urzędnik „sekretariatu sądowego", 
aczkolwiek zajmujący najniższy stopień w hierarchji sekre-

46 * 
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tarjatu (art 9 i 10 Rozp. Min. b. dz. pr. z 15 grudnia 1919 r. 
o urzędach i urzędnikach sądowych w b. dz. pr. ; Tyg. Urzęd.
Nr. 70, poz. 181), do zakresu którego należy również proto
kołowanie na rozprawach głównych. Udział przeto kancelisty 
sądowego na rozprawie głównej w charakterze protokolanta, 
nie uzasadnia przyczyny rewizyjnej z § 377. 1. 1. U. P. K. 
(18. I. 26, 474/25). 

Zarzut nieustalenia, w protokóle rozprawy, tożsamości skła
du sądu wyrokującego w ciągu kilkudniowego trwania rozpra
wy, nie wyczerpuje istoty przyczyny rewizyjnej z § 377 1. 1. 
U. P. K., lecz jest zwykłą naganą wadliwości protokółu. 
(2. IV. 25, 22/25). 

§ 377 I. 6. [§. 174 niem. ust. o ustr. sąd.].
Przywrócenie jawności, dla ogłoszenia wyroku, prze

wodniczący zarządza samoistne. To wynika z kategorycz
nego brzmienia § 174/ ust. o ustr. sąd., jak również z drugiego 
ustępu tegoż § (15. II. 26, 16/26). 

§ 377 1 7. U. P. K.
Motywy wyroku, które pod względem prawnym, wza

jemnie się wykluczają, uniemożliwiając sądowi rewizyjnemu 
ocenę, czy przepis prawa materjalnego trafnie zastosowano, 
uzasadniają rewizję (7. XII. 24, 420/24). 

Wyrok ulega uchyleniu, gdy motywy z powodu swej nie
jasności, wbudzają wątpliwości, czy sąd wyrokujący trafnie 
zastosował przepisy prawa materialnego (18. V. 25, 95/25). 

Zarzutu sprzeczności motywów nie można opierać na 
dwu luźnie i dowolnie wyrwanych częściach wyroku, bez 
uwzględnienia całokształtu (30. XI. 25. 438/25). 

Motywy niezrozumiałe, które z tej racji budzą wątpliwości 
w przedmiocie istotnych cech danego przestępstwa, stoi na-
równi z przewidzianym w § 377 1. 7. U. P. K. zupełnym bra
kiem powodów rozstrzygnięcia (14. V. 26, 504/25). 

§ 386 2 U. P. K.
Wniosek z § 386/2 U. P. K. z istoty swej jest zażaleniem 

bezzwłocznem (§ 353 U. P, K.) ; w razie nieuwzględnienia sąd 
rewizyjny wniosek ten odrzuca (nie oddala). 14. I. 26, 3/26). 

§ 394 1 U. P. K.
Sąd rewizyjny uchylając zaskarżony wyrok w części, orze

kając oddanie do zakładu wychowawczego ,miast umieszczę-
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nia w takimże zakładzie, 1 u b zakładzie poprawczym 
(§ 56 K. K), winien w myśl § 394/2 U. P. K. orzec w spra
wie samej: (14. I. 26, 482/25). 

§ 398 2 U. P. K.
Wyrzeczenie w nowym wyroku przepadku (§ 40 K. K.), 

niewyrzeczonego w uchylonym wyroku, obraża § 398/2 
U. P. K. (14. XI. 25, 3/25). . 

§ 453 U. P. K.
Policyjny nakaz karny w myśl pr. ust. z 23 kwietnia 

1883 r. Zb. u. p. str. 65, można wydać również z powodu wy
stępku z art. 2 (i 9) ust. z d. 2. XII. 1921 r. w przedmiocie 
wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskim (Dz. 
Ust. R. P. Nr. 105, poz. 762/21). (W. P. K. z 23. I. 26, 245/25). 

Dr. Ryszard L e ż a ń s k i . 
sędzia Sądu Najwyższego. 

Orzecznictwo cywilne Sądu Najwyższego 
(b. zabór rosyjski). 

Kodeks Cywilny Polski. 
Art. 188. Ustawa z d. 1 lipca 1921 r. poz. 397, nie pozbawi

ła mężatki prawa zarzucania nieważności z powodu braku pra
wnego upoważnienia, gdy czynność dokonana została przed 
wejściem w życie pomienionej ustawy. (O. z 8. 1. 26, I. C. 
854/25). 

Art. 424 Mąż matki, sprawującej opiekę, jako opiekun 
(współopiekun — art. 362), nie będący wstępnym małoletniego, 
nie może na publicznej licytacji kupować jego własności. Ter
min do zaskarżenia licytacji, ustanowiony w art. 1205 upc, nie 
stoi na przeszkodzie wyniesieniu przez małoletniego, po doj
ściu do lat, powództwa o unieważnienie nabycia jego własności 
przez ojczyma, względnie — o odszkodowanie, w ogólnym 
terminie przedawnienia. (O. z 15. 1. 26, I. C. 798/20). 

Kodeks Napoleona. 
Art. 747. Prawo powrotu, przewidziane w art. 747 k. c. 

może być wykonywane bez względu na formę i naturę aktu, 
na mocy którego nastąpiło przeniesienie majątku pod tytułem 
darmym; w szczególności stosuje się ono do majątków, da-
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rowanych przez wstępnego w akcie działu za życia. Jednakże 
można powoływać prawo powrotu jedynie względem tego,.co 
rzeczywiście stanowi szczodrobliwość, a więc — po. potrące
niu włożonych na obdarowanego ciężarów. (O. z 11. 3. 26,1. C. 
1537/24). 

Art. 756. Prawa spadkowe z art. 756 k. c. służą tylko dzie
ciom nieślubnym, prawnie uznanym: a) dobrowolnie, w myśl 
art. 298 K. C. P., i b) sądownie — W przypadku, o którym mó
wi jako o wyjątku art. 305 K. C. P. Zasądzenie na rzecz dziec
ka uznanego alimentów, na mocy ustawy z d. 26 maja 1913 r. 
o polepszeniu bytu dzieci nieślubnych nie jest równoznaczne
z uznaniem ojcostwa w drodze sądowej. Wyrok, oparty na 
art. 994 dawnego kodeksu karnego, nie nadaje dziecku nieślu
bnemu praw płynących z art. 756 K. C. (O. z 4. 2. 26, I. C-
180/25). 

Art. 824. W sprawach działowych drobnej własności 
ziemskiej, sąd władny jest, na podstawie opinji biegłych, okre
ślić szacunek, od którego ma się rozpocząć licytacja nierucho
mości spadkowej. (O. z 15. 1. 26,1. C 110/25). 

Art. 920. W sprawie o ukrytą pod formą sprzedaży daro
wiznę, wartość dożywotniego użytkowania, zastrzeżonego na 
rzecz sprzedawcy, może być obliczona na podstawie § 17 roz
porządzenia Ministra Skarbu z 15 listopada 1923 r. o ustal, war
tości przedmiotów majątkowych do podatku majątkowego, 
poz. 996. (O. z 5. 2. 26,1. C. 1317/24). 

Art. 1098. Art. 1098 K. C. ma zastosowanie również do da
rowizn, uczynionych w umowie przedślubnej, i to zarówno ja
wnych, jak ukrytych i ubocznych (art. 1099); gdy wnioski mał
żonków do wspólności wykazują znaczną różnicę, zachodzi na 
rzecz małżonka mniej wnoszącego darowizna uboczna, której 
przedmiotem jest różnica wartości między połową jego mająt
ku a połową majątku małżonka więcej wnoszącego. (O. z 3. 2-
26, I. C. 784/25). 

Art. 1382. Wzbronienie sprzecznego ż zasadami uczciwe
go handlu naśladownictwa cudzego znaku towarowego, oraz 
nakazanie wycofania z obiegu i zniszczenia opakowań, zaopa
trzonych w taki znak towarowy, znajduje oparcie w przepisie 
art. 1382 K. C, wedle którego naprawienie szkody może nastą
pić, stosownie do okoliczności, również przez przywrócenie 
rzeczy do poprzedniego stanu, albo — przez zniszczenie przed
miotu, który powoduje szkodę. (O. z 3. 2. 26, I C. 1629/25). 
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Zwód ustaw cywilnych rosyjskich. 
Art. 131. Dziecko, które przyszło na świat po upływie 

306 dni od śmierci męża, lecz zapisane zostało w akcie urodze
nia jako zrodzone w małżeństwie, nie jest nieślubne z samego 
prawa; prawość urodzenia może być zaprzeczona przez osoby 
interesowane w drodze powództwa, ale nie — w formie za
rzutu. (O. z 13. 1. 26, I. C. 2523/23). 

Art. 546 W myśl art. 546, współwłaściciele mogą rozpo
rządzać się wspólnym majątkiem niepodzielnym tylko za 
wspólną zgodą, właściciel przeto wspólnej niepodzielnej nieru
chomości nie może jej wydzierżawiać bez zezwolenia pozosta
łych współwłaścicieli. Dzierżawca, na ich żądanie, ulega eks
misji. (O. z 3. 3. 26, I. C. 1320/24). 

Ustawa hipoteczna z r. 1818. 
Art. 21 i 121. Prawomocność decyzji wydziału hipotecz

nego, zatwierdzającej akt wypłaty pożyczki Towarzystwa 
Kredytowego, nie zamyka wierzycielowi, którego kapitał zo
stał z hipoteki wykreślony, jako spłacony zdeponowanemi 
listami zastawnemi, drogi powództwa o nieważność wykreśle
nia, z powodu przerachowania wierzytelności rublowej we
dług relacji: 100 rub. = 216 mk. (O. z 14. 1. 26, I. C. 804/24). 

Ogólna ustawa włościańska. 
Art. 19 og. ustawy włość. (t. IX Zwodu praw, osób. dod.) 

nie zabrania sprzedaży ani darowizny działek ziemi „nadziało -
wej" (nie gromadzkiej), byleby nabywcą była osoba, należąca 
do gromady wiejskiej. Nieruchomość „nadziałowa" mogła być 
zbywana na ogólnych zasadach za pomocą aktów wieczy
stych; stanowiący o tem art. 1 rozdz. II ukazu z d. 9. XI. 1906 
nie wprowadził żadnej w tym względzie zmiany, lecz tylko 
wyraźnie sformułował istniejące już prawidło. (O. z 13. 1. 26, 
I. C. 2249/24). 
Ustawa o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy praco
dawcami a pracownikami rolnymi. (D. p. N. 65/1919 poz. 394). 

W myśl art. 19 ustawy z d. 1 sierpnia 1919 poz. 394, pod
dane są orzecznictwu nie sądów, lecz komisyj rozjemczych 
tylko spory, dotyczące warunków pracy i wynagrodzenia za 
pracę, inne zaś spory, wynikające ze stosunku najmu usług, na
leżą do kompetencji sądów powszechnych. Powództwo o wy
rugowanie ordynariusza folwarcznego z mieszkania służbo-
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wego, z powodu wypowiedzenia, dokonanego w czasie właści
wym i wywołanego zmniejszeniem się gospodarstwa praco
dawcy, ulega rozpoznaniu w drodze sądowej. (O. z 14. 1. 26, 
I. C. 1438/25). 

Waloryzacja. 
W myśl § 47 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy

pospolitej z d. 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań 
prywatno-prawnych poz. 213, przerachowanie należności, bę
dącej już przedmiotem postępowania sądowego, może nastąpić 
tylko na żądanie strony interesowanej. (O. z 5. 2. 26, I. C-
2063/24). 

Dekret z dn. 18 grudnia 1918 r. w sprawie utworzenia 
P. U. Z. A. P. P. poz. 69 

Państwowy Urząd Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby 
przy Ministerstwie Aprowizacji miał charakter osoby prawnej, 
był więc instytucją wyodrębnioną ze Skarbu Państwa i tegoż 
Skarbu nie reprezentował. (O. z 11. 2. 26, I. C. 2151/24). 

Ustawa o ochronie lokatorów z d. 11 kwietnia 1924 r. poz. 406. 
Art. 2 ust. 1 lit. e). Przepisom ustawy o ochronie lokato

rów nie podlegają mieszkania służby folwarcznej. (O. z 14. 1. 
26, I. C. 1438/25). 

Zajmowane przez pracownika w lokalu (budynku) praco
dawcy mieszkanie, za które tenże pracownik płaci komorne, 
podlega przepisom ustawy o ochronie lokatorów. (O. z 12. 2. 
26, I. C. 2172/24). 

Art. 2 ust. i lit. k). Podlegają przepisom ustawy o ochro-
nie lokatorów place i ogrody, wynajęte jako przynależności lo
kali przemysłowych i handlowych. (O. z 8. 1. 26, I. C. 1276/25). 

Ustawa postępowania cywilnego. 
Art. 269. Skargę należy pozostawić bez biegu, gdy za

mieszkanie powoda nie zostało wskazane, chociażby był po
dany adres wnoszącego skargę pełnomocnika. (O. z 10. 3. 26, 
I. C. 1880/24). 

Art. 589. Sąd nie może wszczynać z urzędu kwestji po
wagi rzeczy osądzonej; strona, która z zarzutem tym nie wy
stąpiła w instancjach merytorycznych, nie ma prawa powoły
wać go poraz pierwszy w skardze kasacyjnej. (O. z 5. 2. 26, 
I. C. 2093/24). 
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Art. 780. Skarga incydentalna na decyzje w przedmiocie 
przywrócenia terminu apelacyjnego służy tak w przypadku 
uwzględnienia, jak i oddalenia żądania. Ńie jest powodem do 
przywrócenia terminu apelacyjnego wysłanie skargi odwoław
czej pocztą, w czasie właściwym, bezpośrednio (wbrew art. 
744 upc.) do sądu 2-giej instancji. (O. z 5. 2. 26,1. C. 1302/24). 

Art. 794. Z zestawienia art. 794, 797 i 805 (względnie art. 
187 i 192) upc. wynika, iż aby wykrycie nowej okoliczności lub 
nowego dokumentu mogło skutkować uchylenie wyroku 
w drodze restytucji, powinno być udowodnione: a) iż nowa 
okoliczność albo nowy dokument istotnie wykryty został po 
zapadnięciu poprzedniego wyroku, b) iż nie mógł być przed
stawiony w toku postępowania z powodów niezależnych od 
strony, i c) iż ma on niesporny i rzeczywisty wpływ na zmianę 
zaskarżonego wyroku. (O. z 10. 2. 26, I. C. 1729/24). 

Art. 797. Ustalenie, czy skarga restytucyjna wniesiona 
została w terminie ustawowym, poza przypadkami, gdy uchy
bienie terminu wyraźnie wynika z zestawienia podanej przez 
skarżącego daty wykrycia nowej okoliczności z datą wniesie
nia skargi, należy do Sądu Najwyższego. (O. z 10. 2. 26, I. C. 
86/24). 

Art. 835 i n. W przypadku wspólnego spornego prawa 
(art. 154 upc), przywrócenie terminu kasacyjnego, z powodu 
spóźnionego przygotowania motywów wyroku, ma moc wzglę-
dem wszystkich uczestników, a nie tylko względem tych, któ
rzy owo przywrócenie terminu uzyskali. (O. z 15. 1. 26, I. C. 
2070/25). 

Art. 1205. Termin do zaskarżenia licytacji, wskazany 
w art. 1205, nie wiąże tych właścicieli, którzy wyzuci zostali 
z własności wskutek czynów nabywców złej wiary, wykra
czających przeciw obowiązkom z ustawy lub z umowy; tacy 
właściciele mogą w ogólnym terminie przedawnienia, docho
dzić w drodze powództwa powrócenia z rąk nabywców utra
conego mienia, albo w razie, gdyby powrócenie to było już 
niemożliwe, pieniężnego powetowania straty, pomimo nie-
wzruszenia licytacji i adjudykacji, te bowiem, aczkolwiek for
malnie prawidłowe, tracą znaczenie, jako skażone niweczącą 
wszystko złą wiarą. (O. z 15. 1. 26, I. C. 798/20). 

Art. 1331. Do wytoczenia powództwa przeciwko komor
nikowi sądowemu o szkody i straty, niezgodnemi z prawem 
albo stronnemi czynnościami zrządzone, nie jest potrzebne 
uprzednie zezwolenie właściwego sądu apelacyjnego. Art. 
1331 upc, odnośnie do komorników, został milcząco uchylony 
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przez art. 121 ustawy konstytucyjnej, przez ustawę o państwo
wej służbie cywilnej z 17. 2. 1922 poz. 164 i ustawę z tejże daty 
poz. 165 o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu 
dyscyplinarnem przeciwko funkcjonariuszom państwowym. 
(O. z 4. 1. 26, I. C. 2060/25). 

Bolesław P o h o r e c k i , 
prokurator przy Sądzie Najwyższym. 

Orzecznictwo cywilne Sądu Najwyższego 
(b. zabór austrjacki). 

Kodeks cywilny. 
§ 248. Do faktycznego oddania chaty podarowanej przez

teścia zięciowi, w której zięć wraz z teściem wspólnie miesz
ka, nie potrzeba obok oświadczenia darowizny przez teścia 
i przyjęcia jej przez zięcia żadnej dalszej czynności prawnej. 
(O. z 22 grudnia 1925, Rw. 797/25). 

§ 457. Obowiązek przejęcia długów hipotecznych przyję
ty przez stronę w procesie na wypadek przyznania jej prawa 
własności realności obciążonej pozostaje w mocy także wów
czas, gdy stronie przyznano na własność tylko część tej real
ności. (O. z 7 października 1925, Rw- 1090/25). 

§ 565. 1. Okoliczność, że sporządzający rozporządzenie
ostatniej woli nie używa słów: „na wypadek śmierci" nie po
woduje nieważności rozporządzenia ostatniej woli, jeżeli z treś 
ci jego wynika, że zostało zdziałane na wypadek śmierci. 

2. Również okoliczność, że sporządzający rozporządzenie
ostatniej woli użył słowa „daję", a nie „zostawiam", nie powo
duje nieważności rozporządzenia, jeśli jego treść nie nasuwa 
żadnych wątpliwości co do zamiaru spadkodawcy. 

3. Przymus powoduje nieważność rozporządzenia osta
tniej woli tylko wówczas, gdy wywołał u sporządzającego bo-
jaźń uzasadnioną. (O. z 9 września 1924, Rw. 928/24). 

§ 806. Dziedzic testamentowy, który złożył oświadczenie
przyjęcia spadku na podstawie ustawy bez uwzględnienia roz
porządzenia ostatniej woli, może wnieść dodatkową deklarację 
spadkową na podstawie testamentu tak długo, dopóki sąd 
spadkowy nie przyjął do wiadomości jego poprzedniego 
oświadczenia. (O. z 22 września 1925, R. 522/25). 

§ 847. Część majętności obciążonej hipotecznie prawem
pobierania drzewa i chróstu z lasów, wchodzących w jej skład, 
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może być w stanie wolnym od tego ciężaru przeniesiona do 
innego wykazu hipotecznego bez zezwolenia osoby uprawnio
nej do prawa poboru, jeżeli prawo to nie obciąża odpisanej 
części gruntów, nie będących lasem. (O. z 17 marca 1925, R. 
123/25). 

§ 869 Skarga o uznanie czynności prawnej za bezsku
teczną dla braku przesłanek z § 869 u. c. przedawnia się w la
tach trzydziestu. (O. plenarne izby trzeciej z 19 marca 1925, 
Rw. 767/24). 

§ 877 L. 3. Odpłatne zrzeczenie się praw spadkowych nie 
narusza przepisu § 879 L. 3 uc, ani nie sprzeciwia się dobrym 
obyczajom. (O. plenarne izby trzeciej z 19 marca 1925, Rw. 
767/24). 

§ 1120. Nabywca domu nie jest w braku szczególnego ty
tułu obowiązany dotrzymać umowy najmu, którą poprzedni 
właściciel zawarł z osobą trzecią, jednak nie oddał jej mieszka
nia przed przeniesieniem prawa własności domu. (O. plenarne 
z 18 marca 1926, Rw. 250/26). 

Rozporządzenie o przerachowaniu. 
§ 5. Dla stosowania miary przerachowania wierzytelno

ści hipotecznej, ciążącej na nieruchomości, która podlega 
ochronie lokatorów, rozstrzygający jest stan rzeczy w czasie 
wejścia w moc przepisów o przerachowaniu, nie zaś czas po
wstania hipoteki. (O. z 23 lutego 1926, R. 797/25). 

§ 43. Roszczenie cudzoziemca, które dla braku wzajem
ności nie może być przerachowane według miary przyjętej dla 
roszczeń obywateli polskich, może być jednak przerachowane 
wedle miary wyższej niż ta, jaka wynika z przepisów o cudzo
ziemcach, jeżeli dłużnik żąda tej wyższej miary przerachowa
nia. (O. z 2 marca 1926, R. 556/25). 

§ 47. Nie można dokonać w drodze niespornej przeracho
wania pretensji, której dłużnik nie uznaje. (O. z 5 stycznia 1926, 
R. 965/25). 

Ochrona lokatorów. 
Art. 1. Najmobiorca, który nie wprowadził się jeszcze do 

lokalu zakontraktowanego, nie korzysta z ochrony lokatorów. 
(O. plenarne z 18 marca 1926, Rw. 250/26). 

Art 2 L. 1. lit. d. Mieszkanie, którego znaczniejsza część 
została po pożarze gruntownie przebudowana, wyłączone jest 
w całości z pod ochrony lokatorów. (O. z 5 stycznia 1926, Rw. 
2484/25). 
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Art. 2 Ut. e i art. 12. Ochrona przyznana pracownikom, 
zamieszkałym w domach fabrycznych i kopalnianych, rozciąga 
się po ich śmierci na ich członków rodziny, z nimi zamieszka
łych. (O. plenarne izby trzeciej z 23 kwietnia 1926, Rw. 
566/26). 

Drobne dzierżawy rolne. 
Art. 2. Przepisy ustaw o ochronie drobnych dzierżawców 

rolnych odnoszą się jedynie do umów dzierżawnych w ścisłem 
tego słowa znaczeniu, a nie do umów spółki w rozumieniu 
§ 1103 uc. (O. z 2. września 1924, Rw. 912/24). Jednak w spo
rach z umowy spółki z § 1103 uc. rewizja jest dopuszczalna 
bez względu na wartość przedmiotu sporu. (O. plenarne izby 
trzeciej z § 3. kwietnia 1926, Rw. 370/26). 

Art. 12. Z pod ochrony drobnych dzierżawców rolnych 
wyłączone są na równi z dobrami kościelnemi także dobra 
klasztorne. (O. z 29. września 1925, Rw. 1721/25). 

Norma Jurysdykcyjna i procedura cywilna. 
§ 96 nj. Skarga wzajemna jest dopuszczalna, gdy w spo

rze głównym chodzi o przeniesienie prawa własności na pod
stawie ustnej umowy kupna —sprzedaży a w sprawie wzajem
nej o zwrot dokumentów wręczonych stronie przeciwnej 
w czasie układów o zawarcie tej umowy, wykazujących pra
wa sprzedaży do przedmiotu umowy. (O. z 19. stycznia 1926, 
R. 7/26). 

§ 224 L 5 pc. Ferje sądowe nie przerywają biegu czaso
kresów do wniesienia środków prawnych w sporach ze sto
sunku służbowego między pracownikami dóbr ziemskich a ich 
właścicielami. (O. plenarne izby trzeciej z 23. kwietnia 1926, 
Rw. 2024/25 i 2025/25). 

§ 261 pc. Wniesienie skargi — choćby do sądu niewłaści
wego — przerywa bieg przedawnienia o prekluzji, jeżeli skarga 
przekazaną została sądowi właściwemu. (O. z 15. grudnia 
1925, Rw. 2256/25 — por. orzeczenie przeciwne, zestawione 
w orzecznictwie sądów polskich, tom IV., poz. 262). 

§§ 461 i 498 pc. Sąd odwoławczy jest obowiązany za
rzuty podniesione w odwołaniu przeciw ustaleniom faktycz
nym sądu pierwszej instancji rozpoznać merytorycznie i orzec 
o ich trafności. (O. z 5. stycznia 1926 Rw. 2486/25).

§ 519 L 3 pc. Od orzeczenia, którem sąd odwoławczy
znosi wyrok sądu pierwszej instancji z powodu miejscowej nie
właściwości tego sądu, rekurs rewizyjny zawsze jest dopusz
czalny. (O. z 19. stycznia 1926, R. 7/26). 
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Ordynacja egzekucyjna. 
§ 79. Wyroki sądów czesko - słowackich, wydane w spo

rach przeciw mieszkańcom gmin Orawy przed wcieleniem 
tych gmin do Rzeczypospolitej Polskiej, nie są zagranicznemi 
tytułami egzekucyjnemi. (O. plenarne izby trzeciej z 18 mar
ca 1926 R. 131/26). 

§ 354. Obowiązek sprzedawcy do podpisania kontraktu ku
pna-sprzedaży, orzeczony wyrokiem prawomocnym upoważ
nia nabywcę jedynie do wdrożenia przeciw sprzedawcy egze
kucji z § 354 ord. egz., nie zaś bezpośrednio do żądania wpisu 
przeniesienia prawa własności. (O. z 27- października 1925, 
R. 773/25). 

Kodeks handlowy. 
Art. 21. Oddział zagranicznej spółki akcyjnej, mający swą 

siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest odrębną osobą 
prawną w rozumieniu §§ 46 i 47 ustawy o ubezpieczeniu robot
ników od wypadków z 28. grudnia 1887, Dpp. Nr. 1 z r. 1888. 
(O. z 31. marca 1926, Rw. 1185/25). 

Umowa agencyjna. Agent handlowy, któremu przedsię
biorca wypowiedział dalsze zajęcie, nie ma prawa do żądania, 
by na rzecz przedsiębiorcy dalej pracował, lecz może mieć je
dynie roszczenie o odszkodowanie. (O. z 7. stycznia 1926, Rw. 
2187/25). 

Postępowanie niesporne. 
§ 29. Świadkowie ustnego rozporządzenia ostatniej woli 

mogą być ważnie nie tylko przez sąd lecz i przez notarjusza, 
jako komisarza sądowego, przesłuchani. (O. z 9. września 1924, 
Rw. 928/24). 

Dr. Włodzimierz D b a ł o w s k i, 
sędzia Sądu Najwyższego. 

Orzecznictwo cywilne Sądu Najwyższego 
(b. zabór pruski). 

1. a. W procesach mających za przedmiot dopuszczalność 
wpisu ostrzeżenia w Księdze gruntowej, dopuszczalna 
jest rewizja, jeżeli wpis nie nastąpił w formach w upc. 
przepisanych i nie został zaskarżony trybem tam prze
widzianym, 

b. Powództwo tego rodzaju jest dopuszczalne po bezsku
tecznej próbie ochrony w drodze postępowania hipo
tecznego. 
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c. W ramach art. 6 ustawy z 15 lipca 1920 (inaczej art. 19
ustawy z 28 grudnia 1925) nie jest przewidziana adno
tacja hipoteczna.

Wyrok pełnego kompletu z 23 stycznia 1926 r. C. 361/24. 
2. a. Orzeczenie rozwodu z § 1568 uc. wymaga ustalenia, 

że stwierdzone naruszenie obowiązków małżeńskich 
w danym wypadku miało istotnie ten skutek, iż mał
żeństwo zostało przez nie tak głęboko rozprzężone, że 
nie można od drugiego małżonka wymagać dalszego 
kontynuowania małżeństwa. . 

b. W tym celu wymagane jest stwierdzenie winy, które
może być wykluczone u żony, jeżeli ta, naprzykrzając 
się mężowi zazdrością, działała pod wpływem stanu 
chorobliwego. 

Wyrok z 16 stycznia 1925 r. C. 381/24. 
3. a. § 40 rozp. walor, o utracie roszczenia o waloryzację 

pretensji przez przyjęcie jej zapłaty bez zastrzeżeń od
nosi się także do pretensji ściąganych w drodze egze
kucji, 

b. Roszczenia o waloryzację nie można w takim wypadku
dochodzić także z tytułu niesłusznego wzbogacenia się 
lub z tytułu wynagrodzenia szkody zwłoką wyrzą
dzonej. 

Wyrok pełnego kompletu z 23 grudnia 1925 r. C. 123/25. 
4. Przepis § 304 upc. nie daje podstawy do orzeczenia

w przypadku § 322 uc. wyrokiem pośrednim o świadcze
nie skarga dochodzonem.

Wyrok z 19 lutego 1926 r. C. 274/25. 
5. Rzeczowe prawo pierwokupu skuteczne jest także wzglę

dem sprzedaży, dokonanej przed jego ustanowieniem. 
Wyrok pełnego kompletu z 24 kwietnia 1925 r. C. 322/24. 

6. a. Jeżeli spółka z ogr. odp. zawarta była na czas ściśle 
oznaczony, to uchwała postanawiająca wcześniejsze jej 
rozwiązanie wymaga formy przewidzianej dla zmiany 
statutu. 

b. Wpisanie do rejestru handlowego uchwały nieformal
nej powyższej treści, nie powoduje rozwiązanie spółki. 

c. Jeżeli pozwano spółkę, nie będącą w likwidacji do rąk
nieważnie ustanowionych likwidatorów, skarga może 
być skuteczną w razie ustalenia, że likwidatorowie są 
równocześnie zawiadowcami. 

Wyrok pełnego kompletu z 16 maja 1925 r. C. 325/24. 
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7. a. Orzeczenie na skargę wzajemną, wniesioną w postę
powaniu odwoławczem, winno się mieścić w sentencji 
wyroku odwoławczego, 

b. Dopuszczenie skargi wzajemnej w postępowaniu od
woławczem także w procesie małżeńskim, wymaga 
zgody przeciwnika. 

Wyrok z 8 stycznia 1926 r. C. 268/25. 
8. a. Procesowej bezskuteczności ugody sądowej dochodzić 

można obok drogi w § 732 upc. wskazanej także drogą 
powództwa, 

b. Z protokółu ugody sądowej może wynikać, że był on
interesowanym odczytany lub do przejrzenia przedsta
wiony i z jakim skutkiem. 

Wyrok z 5 marca 1926 r. C. 196/25. 
9. Przepis § 26 rozp. z 9 września 1915, zezwalający w miej

sce doręczenia wypisu całego wyroku na doręczenie wy
pisu sentencji, nie odnosi się do wyroków sądów apelacyj
nych i sądu rewizyjnego.

Orzeczenie z 30 grudnia 1925 r. C. 270/25. 
10. W celu rozstrzygnięcia, czy po śmierci jednego z małżon-

ków-wymierników wymiar dla obojga łącznie ustanowio
ny w połowie gaśnie, czy też w całości się utrzymuje, ba
dana być winna wszechstronnie wola stron, widoczna 
w szczególności z podzielności lub niepodzielności po
szczególnych świadczeń. 

Wyrok z 26 lutego 1926 r. C. 289/25. 
11. Żona może zbyć mienie łączne samoistnie, gdy mąż opuści

ją, nie zabezpieczywszy ostatecznego jej utrzymania i na
stępnie przez kilkadziesiąt lat nie daje o sobie żadnej wia
domości, a żona wskutek podeszłego wieku i nieudolności 
nie może sobie inaczej zabezpieczyć zaopatrzenia. 

Wyrok z 22 stycznia 1926 r. C. 297/25. 
12. a. Możliwa jest skarga o ustalenie stopy waloryzacji, 

b. Pożyczka zaciągnięta po 1. stycznia 1922 ulega prze
rachowaniu tylko w miarę §§ 11/21 27a rozp. walor. 

Wyrok z 22. stycznia 1926 r. C. 304/25. 
13 a. W braku specjalnego przepisu nie należy się urzędniko

wi od Skarbu państwa zwrot kosztów leczenia choro
by, jakiej się nabawił przy sprawowaniu lub z okazji 
urzędu, 

b. Emerytura nie należy się, gdy niema dowodu, że urzęd
nik wskutek takiej choroby stał się niezdatnym do 
pracy. 
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c. Ustalenia dotyczącego dokonać może sąd nawet z po
minięciem dowodu ze znawcy.

Wyrok pełnego kompletu z 14. listopada 1925 r. C. 19/23. 
14. Odszkodowanie z powodu wykonania wyroku pierwszej

instancji staje się od razu płatnem w razie zmiany wyroku 
w drugiej instancji na wyrok warunkowy. 

Wyrok z 12. marca 1926 r. C. 17/26. 
15. a. W razie wskazania przysięgi i ofiarowania dowodu ze 

świadków na tę samą okoliczność, przysięga uchodzi 
za wskazaną na wypadek ujemnego wypadku dowodu 
ze świadków. W tym wypadku jest rzeczą sądu spo
wodować ponowienie wskazania przysięgi i oświad 
czenie się przeciwnika na przysięgę, 

b. W razie zapoczątkowania stosunków umownych mię
dzy stronami na obszarze jednej b. dzielnicy a ukoń
czenia ich na obszarze drugiej b. dzielnicy wymaga 
ustalenia okoliczność, na obszarze jakiej b. dzielnicy 
umowa zawarta została; równocześnie wypadnie roz
strzygnąć, jakie prawo dzielnicowe do danego stosun 
ku prawnego winno znaleźć zastosowanie. 

Wyrok z 12. marca 1926 r. C. 26/26. 
16. Istnienie ugody sądowej, którą sprzedawca zobowiązał się

do przewłaszczenia kupującemu nieruchomości za równo
czesną zapłatę reszty ceny kupna, w zasadzie wyklucza
wytoczenie o to roszczenia nowego powództwa; powódz
two takie jest jednak dopuszczalne, jeżeli przeciwnik kwe
stionuje ważność ugody.

Wyrok z 20 kwietnia 1923 r. C. 28/23. 
17. Powództwo z powodu wad przedmiotu sprzedaży przez

sprzedawcę podstępnie zatajonych przedawnia się w trzy
dziestu latach. 

Wyrok z 9. listopada 1923 r. C. 209/23. 
18. Ustęp drugi § 823 uc. stosuje się do rozporządzeń policyj

nych. 
Wyrok z 26. października 1923 r. C. 416/23. 

19. Urząd osadniczy (okręgowy urząd ziemski) uzależnić
może (choćby tylko pośrednio) zezwolenie na przewłasz
czenie nieruchomości (zrzeczenie się prawa likwidacji) od 
odstąpienia przez kupującego części kupionego obszaru 
państwu polskiemu na parcelację. 

Wyrok pełnego kompletu z 13 lutego 1926 r. C. 48/25. 



Orzecznictwo cyw. Sądu Najwyższego (b. zabór pruski) 715 

20. Mąż może zezwolić żonie na prowadzenie procesu o mie
nie łączne.

Wyrok z 12. lutego 1926 r. C. 296/25. 
21. Spadek złotego nie daje podstawy do stosowania przepi

sów o niesłusznem wzbogaceniu się. 
Wyrok z 26 marca 1926 r. C. 30/26. 

22. Odwołanie musi zawierać wnioski odwoławcze; nie jest
jednak wymagane zewnętrzne ich wyodrębnienie a wy
starcza, aby wyczuć się dały z oświadczenia, wyrażające
go z dostateczną jasnością żądania strony odwołującej się. 

Wyrok pełnego kompletu z 6. marca 1924 r. C. 219/23. 
23. a. Czynności prawne, do których wymagane jest zezwo

lenie głównego urzędu likwidacyjnego, a których do
konano bez tego zezwolenia, nie sa absolutnie nie
ważne, 

b. Wpisane w księdze gruntowej ograniczenie własności
treści: że właścicielowi nie wolno zbyć nieruchomości, 
dopóki żyje pewna osoba, bez jej zezwolenia, nie ma 
znaczenia wobec osób trzecich. 

Wyrok z 30 grudnia 1924 r. C 320/24. 
24. W razie sprzedaży tej samej nieruchomości kolejno dwom

różnym osobom, nabywca, który zawarł kontrakt później
szy, uzyskał jednak przewłaszczenie i wpis w księdze
gruntowej, nie jest wolny od odpowiedzialności z §§ 826,
249 uc. względem pierwszego nabywcy, chociażby w cza
sie zawarcia kontraktu znajdował się w dobrej wierze, je
żeli później, t. j. w czasie, gdy starał się o uzyskanie prze
właszczenia i wpis w księdze gruntowej, działał rozmyśl
nie w sposób wykraczający przeciw dobrym obyczajom
na szkodę pierwszego nabywcy.

Wyrok z 13 listopada 1925 r. C. 16/25. 
25. Umówienie ceny kupna w walucie zagranicznej (lirach)

bez dodatku „efektywnie" lub tp. dopuszcza uiszczenie jej 
w walucie krajowej według kursu w dniu zapłaty. 

Wyrok z 22 stycznia 1926 r. C. 262/25. 
26. Okoliczność, że powód w toku sporu o przewłaszczenie

zbył nieruchomość osobie trzeciej i odstąpił jej prawo do 
żądania przewłaszczenia, spowodować winna zmianę żą
dania skargi na korzyść tej osoby trzeciej. W instancji 
rewizyjnej baczyć na to należy z urzędu. 

Wyrok z 26. marca 1926 r. C. 2/26. 
Ruch III. 1926 47 
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27. W postępowaniu wyjaśniającem wyrok warunkowy nie
mogą być uwzględnione żadne,zarzuty dotyczące prawo
mocnego wyroku warunkowego.

Wyrok z 26 marca 1926 r. C. 8/26. 
28. a. Nie stanowi naruszenia obowiązków członka rady nad

zorczej spółki akcyjnej, jeżeli na walnem zebraniu po-
święconem projektowi zbycia przedsiębiorstwa (fabry
ki papierosów), działając w dobrej mierze, daje tylko 
ogólny obraz poprzedzających negocjacyj z udziałem 
w nich członków zarządu i rady nadzorczej. 

b. Skarb państwa mający nabyć przedsiębiorstwo, sam
będąc akcjonarjuszem, może głosować nad wnioskiem 
o odroczenie.

c. Jeżeli jako punkty porządku dziennego walnego zebra
nia ogłoszono zatwierdzenie kontraktu z § 308/1 uh.
i rozwiązanie spółki, nie potrzeba podawać jako taki
punkt osobno jeszcze zamiar zaniechania likwidacji.

Wyrok z 19 marca 1926 r. C. 9/26. 
29. W procesie wekslowym nie można dochodzić waloryzacji

wyższej ponad określoną § 26 rozp. walor. 
Wyrok z 26. lutego 1926 r. C. 20/26. 

30. Pewna pomoc udzielona przez męża żonie mającej trud
ności w pisaniu, przy położeniu podpisu na akcie notar
ialnym nie pozbawia aktu tego mocy dokumentu publicz
nego. 

Wyrok z 1. kwietnia 1926 r. C. 28/26. 
31. a. Waloryzacja według pełnej stawki skali § 2 rozp. 

walor, nie jest uzasadniona, gdy dewaluacja spowodo
wana została w części odmową przyjęcia przez wie
rzyciela zaofiarowanej mu sumy bez uwzględnienia 
dewaluacji tymczasem już zaszłej w czasie, gdy nie or
entowano się jeszcze w znaczeniu i skutkach dewa
luacji i obowiązkach stąd dla stron płynących. 

b. Muszą być w takim wypadku uwzględnione także in
nego rodzaju roszczenia o odszkodowanie np. z tytułu
strat poniesionych przez zdewaluowanie się złożonych
kaucyj, z powodu braku pomieszczenia dla rodziny itp.

c. W razie gdy stają naprzeciw siebie równocześnie rów
noczesne świadczenia wzajemne, nie może być udzielo
na zwłoka dla jednego z tych świadczeń.

Wyrok z 1. kwietnia 1926 r. C. 29/26. 



Orzecznictwo cyw. Sądu Najwyższego (b. zabór pruski) 717 

32. W razie przyznania dłużnikowi prawa zwłoki wedle § 37 a
rozp. walor, nie można mu przyznać odsetek według pod
wyższonej stopy.

Wyrok z 26. marca 1926 r. C. 40/26. 
33. Skarb państwa polskiego nie wszedł z mocy Traktatu

Wersalskiego w miejsce fiskusa pruskiego w zobowiąza
nia tegoż w dziedzinie utrzymania ubogich miejscowych, 
zaciągnięte umową dotacyjną wobec gminy powstałej na 
obszarze wydzielonym z majętności skarbowej w drodze 
parcelacji kolonizacyjnej. 

Wyrok z 26. czerwca 1926 r. C. 41/26. 
34. Do wykazania niemożliwości dostarczenia maszyn wsku

tek policyjnego zakazu demontowania wymagane jest 
stwierdzenie indywidualnego zakazu tego rodzaju. 

Wyrok z 16 marca 1923 r. C. 105/22. 
35. Gdy umowę zawarto na ulicy i zachodzi możliwość za

pomnienia wciągnięcia zawartej umowy dc ksiąg handlo
wych można z pominięciem dowodu z ksiąg handlowych 
przystąpić do nałożenia przysięgi sędziowskiej. 

Wyrok z 21. grudnia 1923 r. C. 210/23. 
36. W razie sprzeczności pism potwierdzających obu stron,

milczenie jednej ze stron po odbiorze pisma potwierdza
jącego strony przeciwnej nie ma samoistnego znaczenia. 

Wyrok z 7. marca 1924 r. C. 656/23. 
37. Przez użyte w testamencie wyrazy „Mobiliar": „ganze

Schlosseinrichtung" rozumieć należy meble i innego wszel
kiego rodzaju sprzęty służące do gospodarstwa na zamku, 
z wyłączeniem przechowanych w meblach kosztowności 
osobiście przez spadkobierczynię używanych i papierów 
wartościowych w banku przechowanych, na które w rze
czonych meblach znajdował się jedynie kwit depozytowy. 

Wyrok z 9. kwietnia 1926 r. C. 54/26. 
38. Nie stanowi współwiny po stronie właściciela krowy

uszkodzonej na pastwisku przez drugą krowę powierze
nie dozoru nad krową ledwie 7-letniemu synowi, jeżeli 
uszkodzeniu w danych okolicznościach także starszy pa
sterz nie byłby zapobiegł. 

Wyrok z 9. kwietnia 1926 r. C. 60/26. 
39. Nie można żądać w drodze sądowej oznaczenia wynagro

dzenia za przedmiot (motocykl) rekwirowany na rzecz 
armji powstańczej wielkopolskiej. 

Wyrok z 9. kwietnia 1926 r. C. 58/26. 
Dr. T. B u j a k , 

sędzia Sądu Najwyższego. 
47* 



Orzecznictwo 
Najwyż. Trybunału Administracyjnego 

I. Postępowanie przed Najw. Tryb. Adm. 
88. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli szkół państwowych

na obszarze b. dzielnicy pruskiej, jako niepodlegające postę
powaniu sporno-administracyjnemu, wyłączone są na zasadzie 
art. 3 p. f. ustawy z 3. 8. 1922 Dz. U. p. 600 z pod orzecznic
twa N. T. A. (12. 1. 1926 r. L. Rej. 3352/25.) 

II. Postępowanie przed władzami administracyjnemu
89. Do skarg na orzeczenia Wojewody Śląskiego, wno

szonych do N. T. A. na zasadzie § 127 ustawy o ogólnym za
dzie kraju, ma w myśl art. 2 ustawy z 28. 5. 1924 Dz. U. p. 505 
zastosowanie tryb postępowania unormowany w ustawie 
o ogólnym zarządzie kraju z 30. 7. 1883 r. (23. 12. 1925 r. L.
Rej. 3174/25.) 

90. a) Znaczenie, charakter i zakres wyroku N. T. A., 
określa sentencja wyroku, a nie jego umotywowanie, które 
służy tylko jego wyjaśnieniem oraz wskazuje jakiemi zasa
dami należy się kierować przy wydaniu nowego orzeczenia. 

b) Sentencja wyroków N. T. A. całkowicie uchylająca za
skarżone orzeczenie nakłada na władze orzekające obowiązek 
powzięcia nowej decyzji zamiast poprzedniej już nieistniejącej. 
(27. 11. 1925 r. L. Rej. 1500/25.) 

III. Sprawy urzędnicze.
91. Postawienie przez Ministra Skarbu wniosku, przewi

dzianego w 2 ust. art. 82 ustawy emerytalnej z dn. 11. gru
dnia 1923 r. poz. 46 Dz. Ust. z r. 1924, jest wyłącznie uzależ
nione od swobodnego uznania tegoż Ministra. (25. 11. 1925 
r. L. Rej. 1963/24.)
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92. a) Artykuł 90 ustawy em. z d. 11. 12. 1923 r. p. 46 Dz. 
Ust. 1924 r. ma zastosowanie jedynie do tych funkcjonarju-
szów i zawodowych wojskowych b. państw zaborczych, któ
rzy zostali przeniesieni w stan spoczynku przez odnośne wła
dze b. państw zaborczych. 

b) Niezgłoszenie prośby o przyjęcie do wojska polskiego
przed końcem 1919 r. względnie do formacji wojskowych pol
skich przed 1. listopada 1918 r. wyklucza możność stosowania 
artykułu 108 ustawy emer. z dn. 11. 12. 1923 r. (9. 12. 1925 
r. L. Rej. 301/25.)

93. Do funkcjonarjuszów b. państwa austro-węgierskiego,
nieprzyjętych do służby państwowej polskiej na skutek decy
zji „Komisji dla spraw nieprzyjętych do polskiej służby pań
stwowej b. funkcjonarjuszów austriackich rusinów i żydów", 
nie ma zastosowania art. 95 ustawy emerytalnej z din. 11. gru
dnia 1923 r. poz, 46 Dz, Ust. z r. 1924. (25. 11. 1925 r. L. Rej. 
1654/24.) 

94. Orzeczenia w sprawach emerytalnych, wydane przez
odnośne władze po 1. 10. 1923 r., a przed ogłoszeniem nowej 
ustawy emerytalnej z dnia 11. 12. 1923 r. w Dz. Ust, ulegają 
rewizji z punktu widzenia zasad tej ustawy, wobec rozciąg
nięcia art. 110 jej mocy obowiązującej wstecz od 1. 10. 1923 
r. i uchylenia z tymże dniem dotychczas obowiązującej usta
wy. (1. 12. 1925 r. L. Rej. 577/25.) 

95. Do wdów po emerytowanych funkcjonariuszach pań
stwowych i emerytowanych wojskowych b. państw zabor
czych, których małżeństwo zostało zawarte po przejściu na 
emeryturę, wobec treści art. 89 ustawy z dnia 11. grudnia 1923 
r. poz. 46 Dz. Ust. z r. 1924, ma zastosowanie art. 69 tejże
ustawy. (27. 1. 1926 r. L. Rej. 1196/25.) 

96. a) Właściwa władza, zwalniając urzędnika że służby 
na zasadzie art. 116 ustawy z d. 17. lutego 1922 r. o państwo
wej służbie cywilnej, ma prawo jednocześnie go mianować na 
stanowisko niższej, aniżeli poprzednio zajmowane, grupy upo
sażenia i nadać mu tylko pierwszy szczebel w danej grupie, 
a to w myśl art. 7 ustawy z d. 9. października 1923 r. o upo
sażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska. (Dz, Ust. 
R. P. N. 116, poz. 924). 
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b) Wypłacanie przez władzę naczelną urzędnikowi, po
nownie przyjętemu do służby, uposażenia według dawniej 
przyznanego wyższego szczebla jest równoznaczne z wyra
żeniem przewidzianej w art. 64 ustawy z d. 17. lutego 1922 r. 
o państwowej służbie cywilnej (Dz. Ust. R. P. poz. 164) zgody
właściwej władzy naczelnej na przywrócenie temu urzędni
kowi praw, nabytych poprzednią służbą, co do przyznania 
mu odpowiedniego szczebla uposażenia. (13. 1. 1926 r. L, Rej. 
1280/24.) 

97. Czas ochotniczej służby wojskowej funkcjonarjuszów
państwowych, którzy wstąpili w charakterze ochotników do 
wojska za zgodą władzy i po zwolnieniu z wojska zostali mia
nowani funkcjonariuszami państwowymi, podlega zaliczeniu 
do normalnie policzalnego do wysługi emerytalnej czasu 
służby państwowej polskiej. (23. 12. 1925 r. L. Rej. 302/25. 

98. Okoliczność, że wydane dekretem z d. 7. lutego 1919
r. Dz. Pr. P. P. poz. 190 przepisany dla ubezpieczeń wzajem
nych budowli od ognia w b. Królestwie Polskiem miały nazwę 
t y m c z a s o w y c h , sama przez się nie wystarcza jeszcze 
do uznania urzędników tej instytucje za mianowanych t y m -
c z a s o w o a nie na stałe i do niezaliczenia z tego tylko ty
tułu do wysługi emerytalnej czasu służby w powyższej in
stytucji, (24. 2. 1926 r. L. Rej. 2005/24). 

IV. Sprawy skarbowe.
99. Pismo, nie zawierające danych, przytoczonych w p.

7 i 8 art. 53 ustawy z 14 maja 1923 poz. 412 dz. ust. nie jest 
zeznaniem według ustanowionego wzoru (art. 52 ustawy). 
(8. I. 1926 r. L. Rej. 1181/24.) 

100. Gmina miejska, która wykupiła świadectwo prze
mysłowe V-tej kategorii przedsiębiorstw przemysłowych dla 
swej gazowni jeszcze przed wejściem w życie ustawy z dnia 
14. V. 1923 r. poz. 412 Dz. Ust. o państwowym podatku prze
mysłowym, nie jest w myśl art. 52 p. 2 tejże ustawy obowią
zana do złożenia zeznania o obrocie, jeżeli rości sobie uwolnie
nie z art. 3 p. 3 tejże ustawy jako przedsiębiorstwo użytecz
ności publicznej. (28. XI. 1925 r. Rej. 2072/24.) 
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101. Pojęcie najemnego subjekta handlowego w rozumie
niu taryfy do art. 23 ustawy z dnia 14. V. 1923 dlz. Ust. 
poz. 412 o podatku przemysłowym (3 kategorja przedsięb. han
dlowych) nie wyklucza członków rodziny, w przedsiębior
stwie stale zatrudnionych. (13. I. 1926 r. L. Rej. 1102/24. 

102. Spółdzielnia, powstała na podstawie ustawy z dnia 
29. X. 1920, Dz. Ust. poz. 733, nie traci przez samo naruszenie
jej postanowień charakteru spółdzielni, działającej na zasadzie 
tejże ustawy w rozumieniu art. 95 ca. ustawy z dnia 14., V. 1923 
Dz. Ust. poz. 412 w przedmiocie państw, podatku przem. 
(20. I. 1926 r. L. Rej. 1533/24.) 

103. Władze są obowiązane dopuścić dowód ze świad
ków ofiarowanych przez płatnika dla stwierdzenia, że złożył 
zeznanie o dochodzie do właściwej władzy, nawet w wypadku 
gdyby zapiski urzędowe nie wykazały złożenia takiego ze
znania. (10. II. 1926 r. L. Rej. 178/25.) 

104. a) Zapasy spirytusu i wódek, znaleziono u osób 
upoważnionych do handlu temi artykułami, po dniu 1 lipca 
1924 roku, podlegają w myśl art. 10 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. Dz. Ust. 747, obowiązkowi uiszczenia 30% dodatku ko
munalnego do podatku państwowego, bez względu na to, czy 
podatek państwowy od tych artykułów został przed wspom
nianym terminem 1 lipca 1924 opłacony. 

b) W razie uiszczenia przed dniem 1 lipca 1924 podatku
komunalnego od spirytusu i wyrobów wódczanych wedle obo-
wiązujących w danej gminie norm, zalicza się opłacona w ten 
sposób kwota na poczet 30% dodatku komunalnego, należnego 
w myśl art. 10 ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. Dz. Ust. poz. 747. 
(4. I. 1926 r. L. Rej. 1683/24.) 

105. Szpitale publiczne, pobierające od chorych opłaty 
uzależnione od kosztów utrzymania i kuracji, nie są instytucja
mi wyłącznie dóbroczynnemi w rozumieniu p. 9 art. 14 usta
wy o opłatach stemplowych poz. 676 Dz. Ust. (5. I. 1226 r. 
L. Rej. 927/25.) 

V. Sprawy agrarne. 
Terminy, określone w art. 6 ustawy z 17 grudnia 1920 

poz. 18/21 Dz. Ust. uprawniające Komitety Nadawcze do usu
nięcia osadnika wojskowego z nadanej mu ziemi, liczy się od 
chwili wydania osadnikowi aktu nadawczego w rozumieniu 
§ 16 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego do tejże ustawy
z 23 marca 1921 poz. 192 Dz. Ust. (28. I. 1926 r. L. Rej. 1230/24.) 
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107. Przepisy rozp. tymcz. Rady Ministrów z 1 września 
1919 r. poz. 428 Dz. Ust. nie zabraniają przedstawienia wła
dzom ziemskim, w celu uzyskania zezwolenia na przeniesie
nie prawa własności, umowy zupełnie formalnej, zwłaszcza 
jeżeli ważność, względnie skuteczność, jej uczyniono zawisłą 
od uzyskania takiego zezwolenia. (4.1. 1926 r. L. Rej. 1182/24.) 

108. Orzeczenie Okręg. Urzędu Ziemskiego wydane na 
podstawie rozp. ces. z 9 sierpnia 1915 Nr. 234 aust. dz. p. p. 
(art. 33 ust. z 6 lipca 1920 poz. 461 Dz. Ust. i art. 33 ust. 
z 11 sierpnia 1923 poz. 706 Dz. Ust.) są ostateczne. (10. XII. 
1925 r. U Rej, 1569/23.) 

109. Ten, kto przy parcelacji gruntów państwowych, 
ubiegając się o p e w n ą działkę otrzymał inną działkę o roz
miarze maximalnym, przewidzianym w art. 27 ustawy z 15. 7. 
1920 r. poz. 462 Dz. Ust., nie może się ze skutkiem prawnym 
skarżyć na to, że kto inny otrzymał działkę, o którą on się 
właśnie ubiegał, ani na to, że ten inny otrzymał przestrzeń 
ziemi ponad normę. (18. I. 1926 r. L. Rej. 871/23.) 

110. a) Od uchwał Okręgowych Komisyj Ziemskich, 
powziętych zgodnie z art. 6 ust. z 15 lipca 1920 poz. 462 Dz. 
Ust., niema osobnego odwołania. 

b) Miasta i osady przemysłowo-fabryczne nie mają pra
wa odwoływania się z powodu niezastosowania przymuso
wego wykupu do gruntów położonych w obrębie określonym 
w art. 26 ust. z 15 lipca 1920 poz. 462 Dz. Ust. (28. I. 1926 r. 
L. Rej. 1883/25.) 

111. Ustawa o wykonaniu reformy rolnej z 15 lipca 1920 
poz. 462 Dz. Ust., niezależnie od kolejności, przewidzianej 
w art. 3 wprowadza również kolejność w ramach pkt. 8 części 
drugiej art. 1. (25. I. 1926 r. L. Rej. 1750/23.) 

112. Czynności b. agrarnych komisarzy miejscowych 
w dzielnicy poaustrjackiej przeszły z mocy samej ustawy 
(art. 31 ust. z 6 lipca 1920 poz. 461 Dz. Ust.) na paw. komisarzy 
ziemskich i nie ma potrzeby w wypadkach będącego już 
w toku postępowania działowo regulacyjnego, ustanawiać po
nownie komisarza miejscowego w myśl § 57 ust. z 9 grudnia 
1899 r. Nr. 20 gal. Dz. Ust. kraj. z r. 1900. (5. II. 1926 r. 
L. Rej. 1659/23.) 

113. Ocena, który ze sposobów likwidacji, wymienionych 
w art. 2 ustawy likwidacyjnej z 15. 7. 1920 poz. 467 Dz. Ust. 
w danym wypadku ma być zastosowany, pozostawiona jest 
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swobodnemu uznaniu Komitetu Likwidacyjnego (art. 3 lit. b. 
ustawy o.N. T. A.). (27. II. 1926 r. L. Rej. 551/24.) 

114. Działające na zasadzie ustawy z 15 lipca 1920 
poz. 467 Dz. Ust. komitety likwidacyjne nie są sądami szcze-
gólnemi w rozumieniu art. 3. pkt. a. ustawy z 3 sierpnia 1922 
poz. 600 Dz. Ust. (4. II. 1926 r. L. Rej. 487/23.) 

VI. Sprawy wyznaniowe.
115. a) Z zestawienia treści §§ 8, 10, 11 i 48 rozporządzenia 

Ministra Wyznań relig: i Oświecenia publicznego z dnia 25. 
II. 21. w przedmiocie regulaminu wyborczego do gmin wy
znaniowych żydowskich na terenie b. Królestwa Kongr. (Mo
nitor Polski N. N. 52 i 53) wynika, że władzy nadzorczej przy
sługuje prawo prostowania z urzędu listy wyborców względnie 
pełnomocników do gminy wielkiej. 

b) Przysługujące władzy nadzorczej na zasadzie rozpo
rządzenia Ministra Wyznań relig. i Oświecenia publ, z dnia 25. 
II. 21. w przedmiocie regulaminu wyborczego db gmin wy
znaniowych żydowskich na terenie b. Królestwa Kongr. (Mo
nitor Polski N. N. 52 i 53) prawo prostowania z urzędu listy 
wyborców względnie pełnomocników do gminy wielkiej ze 
względu na przepis zawarty w art. 2 § 10 tegoż rozporządze
nia ustaje z chwilą, kiedy Starosta zwrócił zarządowi gminy 
poświadczoną przez siebie listę i w związku z tem wyznaczył 
już dzień wyborów do zarządu gminy. (19. I. 1926 r. L. 
Rej. 592/25.) 

116. Stosownie do przepisów, zawartych w rozporzą
dzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z dnia 25. II. 21. (Monitor Polski N. N. 52 i 53 (ex 21) czyn
ności przygotowawcze do wyborów do gmin wyznaniowych 
żydowskich oraz kierownictwo samymi wyborami, dokony
wane na podstawie §§. 5 i innych przez zarządy odnośnych 
gmin oraz decyzje powzięte w związku z tem przez władze 
nadzorcze nie są zaskarżalne do N. T. A., nie stanowią bowiem 
ostatecznych orzeczeń w przedmiocie wyborów po myśli art. 1 
ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. poz. 600 Dz. Ust., (23. II. 1926 r. 
L. Rej. 729/26.) 

VII. Sprawy sanitarne.
117. W sprawach o koncesji na apteki nowe na obszarze 

b. zaboru austriackiego, rozpatrywanych na zasadzie ustawy
z dnia 18 grudnia 1096 r. Dz. Ust. p. austr. Nr. 5/07 o uregu-
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lowaniu spraw dotyczących aptek, w których wchodzi w za
stosowanie przepis ustępu drugiego § 47 tej ustawy, władza 
nie może przystąpić do merytorycznego rozstrzygnięcia spra
wy bez poprzedniego powzięcia decyzji czy zaszła lub nie 
istotna zmiana w stosunkach miejscowych, które były roz
strzygającym motywem dawniejszego odmownego orzeczenia. 

Decyzję tę winna władza powziąć, na zasadzie bądź osob
nych dochodzeń bądź znanych jej skądinąd faktów lub oko
liczności, przed wdrożeniem postępowania wstępnego określe-
nego § 48 i następne; jeśli jednak wdroży wcześniej to postę
powanie dopuszcza się wprawdzie przez to wadliwości, lecz 
wadliwość ta sama przez się nie przedstawia się jeszcze jako 
istotne, gdyż może być wyrównana przez dodatkowe stwier
dzenie odnośnych momentów i w toku postępowania wstęp
nego, oraz przez wydanie stosownej decyzji choćby równo
cześnie z orzeczeniem końcowem. (13. III. 1926 r. L. 
Rej. 483/25.) 

118. W rozumieniu § 3 ustawy o urządzeniu stosunków 
aptekarskich z dnia 18 grudnia 1906 Dz. Ust. p. Austr. Nr. 5/07 
służba zawodowa magistrów farmacji w aptekach wojskowych 
uważaną być winna, przy ocenie warunków do osiągnięcia 
koncesji do samodzielnego prowadzenia apteki publicznej, za 
służbę względnie pracę w aptekach zakładowych. (4. XII. 
1925 r. L. Rej. 2074/24.) 

119. Uchwała Izby Lekarskiej, wzywająca lekarza do 
porozumienia się z nią przed objęciem posady lekarza wię
ziennego z powodu, że ma on objąć czynności, spełniane do
tąd przez dwóch lekarzy i za wynagrodzeniem, wynoszącem 
mniej, niż połowę wynagrodzenia, żądanego przez, tych le
karzy, oraz określająca zamiar objęcia tej posady na wspom
nianych warunkach, jako nielicujący z godnością stanu lekar
skiego, przekracza zakres działania Izb Lekarskich w przed
miocie interesów i bytu stanu lekarskiego, stosunków lekarzy 
między sobą i etyki zawodowej (art. 1. p. a i art. 8 p. dl ustawy 
z dnia 2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania Izb Le
karskich poz. 763 Dz. Ustaw). (6. II. 1926 r. L. Rej. 145/25). 

VIII. Wywłaszczenia.
120. Zasada słusznego i sprawiedliwego wynagrodzenia, 

wyrażona w art. 1. dekretu z 7. II. 1919 r, Dz. P. P. P. 
poz. 162, zobowiązywała władze wywłaszczające do uwzględ
nienia spadku kursu marki polskiej w czasie od zajęcia nieru-



Orzecznictwo Najwyż. Trybunału Administracyjnego 7 2 5

chomości do przyznania wynagrodzenia przez odpowiednie 
podwyższenie wypłacić się mającej sumy marek polskich. 
(3. XII. 1925 r. L. Rej. 1155/23.) 

IX. Obywatelstwo.
121. Osoby, zapisane do ksiąg ludności stałej w gminie, 

która wchodziła w skład b. Królestwa Polskiego, a nie sta
nowi części składowej obecnego Państwa Polskiego, nie na
były z tytułu powyższego zapisu na zasadzie art. 2 p. 1 lit. a 
ustawy z dnia 20 stycznia 1920.r. Dz. Ust. poz. 44 obywatel
stwa polskiego. (9. I. 1926 r. L. Rej. 823/25.) 

X. Sprawy drogowe. 
122. Przyjęte na zasadzie § 20 ustawy drogowej dla pro

wincji poznańskiej z 15. 7. 1907 r. dobrowolne zobowiązanie 
ponoszenia. kosztów utrzymania drogi uzależnione jest od 
istnienia ustawowego obowiązku do współudziału w tych 
kosztach. (12. I. 1926 r. L. Rej. 353/25.) 

XI. Sprawy górnicze.
123. Wydanie przez władze ziemskie orzeczenia w przed

miocie wynagrodzenia za powierzchnię, zajmowaną na potrze
by nadania, bez współudziału delegata władzy górniczej, jest 
sprzeczne z przepisami art. 502 ustawy górniczej rosyjskiej 
(Zbiór praw ces. rosyj. Tom VII wydanie 1912 r.). (17. XII. 
1925 r. L. Rej. 1549/23.) 

XII. Ubezpieczenia.
124. Wszyscy pracownicy, zatrudnieni w przedsiębior

stwie handlu maszyn do szycia, połączonemi z warsztatem re-
peracyjnym, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od wypad-
ków w myśl § 1 ustawy austr. z, dnia 28 grudnia 1887 r. 
w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. Dz. Ust. 
R. P. poz. 413. (28. I. 1926 r. L. Rej. 147/25. 

XIII. Sprawy wojskowe.
125. Otrzymanie przez wojskowego urlopu beztermino

wego było w myśl art. 12 tymczasowej ustawy o powszech
nym obowiązku służby wojskowej z dn. 27 października 1918 r. 
Dz. Pr. No. 13 poz. 28 równoznaczne z pozostawieniem w re
zerwie. (9. XI. 1925 r. L. Rej. 1052/23.) 
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XIV. Prawo państwowe.
126. . Połączenie w jednej uchwale Komitetu Likwidacyj

nego decyzji o zastosowaniu likwidacji (§ 2 rozp. Rady Mini
strów z 26. 9. 1921 poz. 595 Dz. Ust.) z decyzją o sposobie 
likwidacji (§ 4 tegoż rozp.) nie sprzeciwia się ustawie ani nie 
stanowi żadnej wadliwości postępowania, o ile zachowano 
przytem formalności przepisane dla obu tych decyzyj. (24. 
II. 1926 r. L. Rej. 538/24.)

Dr. Włodzimierz O r s k i 
Prezes Najwyż. Trybunału Admin. 



B . I n n e s p r a w y s ą d o w e 

1. Nadzór sądowy w b. zaborze pruskim.
Panujące od dłuższego czasu przesilenie gospodarcze 

w kraju odbiło się żywem echem w b. dz. pruskiej w kwestji 
tak zwanych popularnie „Nadzorów sądowych". Wobec istot
nie wielkiej wagi tego zagadnienia dla gospodarczego życia 
społeczeństwa, które w tej dziedzinie nie wie właściwie, 
przed czem stoi, nie od rzeczy może będzie sprawę tę poru
szyć również i na tem miejscu. Sytuacja bowiem jest bardzo 
niejasna — a może słowa te przyczynią się choć w drobnej 
mierze do jej wyświetlenia. 

Nie chodzi mi w tym wypadku bynajmniej o zgłębianie 
istoty tych nadzorów a tem mniej o rozważanie, czy wogólé 
ze stanowiska polityki przedstawiają się one korzystnie lub nie. 
Ograniczę się tylko do stwierdzenia, że instytucja ta jest nie
zbyt długiego życia, gdyż dopiero krótko przed wybuchem 
wojny światowej społeczeństwa zachodnie zaczęły sobie 
uświadamiać brak przepisów, które pozwalałyby wierzycie
lom realizować swe pretensje w sposób mniej ostry niż za 
pomocą postępowania upadłościowego, mającego z reguły za 
skutek ruinę gospodarczą dłużnika, zniszczenie warsztatu 
pracy, a dającego wierzycielom również tylko częściowe za
spokojenie. W poszukiwaniu nowego środka natknięto się na. 
instytucję ugody przymusowej poza upadłością, w połączeniu 
ewentualnie z pewnym nadzorem sądowym nad danem przed
siębiorstwem. 

I tak najwcześniej wprowadzono we Włoszech ustawę 
z dnia 24. maja 1903 r. t. zw. „akord prewencyjny". Następ
nie w Austrji weszła w życie z dniem 1. stycznia 1915 r. na 
podstawie rozporządzenia z 17. września 1914 r. zmienionego 
rozporządzeniem cesarskiem z dnia 17. grudnia 1915 r. t. zw. 
„Konkurs-, Ausgleichs- und Anfechtungsordnung"; dalej na 
Węgrzech t. zw. „Ausgleichsordnung" z 16. listopada 1915 r. 
Wreszcie w Niemczech rozporządzenie Rady Związkowej 
z dnia 8. sierpnia 1914 r. wprowadzające tylko nadzór sądowy 
zastąpione zostało rozporządzeniem z 14. grudnia 1916 r. 
przynoszącem również instytucję ugody przymusowej jako 
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fakultatywne zakończenie nadzoru. Również w b. zab. ro
syjskim na terenie byłego Generał gubernatorstwa Warszaw
skiego obowiązuje rozporządzenie o nadzorze z dnia 21. marca 
1915 r. odpowiadające rozporządzeniu niemieckiemu z 8. sierp
nia 1914 r. 

Otóż wracając do naszego zagadnienia, stwierdzić wy
pada, że spór toczy się o to, czy w b. dz. pruskiej obecnie 
stosować można wspomniane rozporządzenie z 14. grudnia 
1916 roku. 

Terenem dość ożywionej dyskusji na ten temat stało się 
w drugiej połowie zeszłego roku wychodzące w Poznaniu cza
sopismo „Świat Kupiecki". Tak potrzebną w tej materji wy
mianę zdań sprowokowała redakcja powyższego pisma arty
kułem „O potrzebie ustawy o nadzorze sądowym" w numerze 
z dnia 6. czerwca 1925 r. W dyskusji zabierali głos nie przed
stawiciele kupiectwa, do których wezwanie było skierowane, 
lecz wyłącznie prawnicy i to praktycy, a mianowicie pp. Dr. 
Jan Hryniewiecki, Ludwik Cichowicz, M. Koszewski, Jan 
Nowakowski oraz Chmielewski. Ta wymiana zdań jednakże 
nie mogła usunąć istniejącego nieporozumienia, gdyż przede-
wszystkiem obracała się w szczupłych ramach prasowych — 
z konieczności zatem była mniej lub więcej powierzchowną, 
a nadto dla tego, że wszelka w tym kierunku dyskusja sama 
przez się nie jest w stanie usunąć tak w życiu prawnem nie
pożądanej i niebezpiecznej niepewności, jak to w końcu zoba
czymy. 

Na czem więc zagadnienie to polega 
Wobec tego, że Naczelna Rada Ludowa rozporządzenia 

z 14. grudnia 1916 r. nie uchyliła, że artykułem 2 ustawy 
z dnia 1. sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. Nr. 63/19, poz. 385) podtrzy
mane zostały wyraźnie w mocy wszelkie ustawy i rozporzą
dzenia obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, t. j. 
w dniu 12. 8. 1919 r. na ziemiach b. dz. pruskiej, oraz wobec 
tego, że również Rada Ministrów, na którą na podstawie arty
kułu 14 ustawy z 23. czerwca 1921 r. (Dz. Ust. Nr. 75/21, poz. 
511) przeszły kompetencje Rady Związkowej, nie skorzystała 
dotąd z uprawnienia zawartego w ustępie 3 § 80 rozporządze
nia o nadzorze, zadecydowania kiedy i w jakiej mierze rozpo
rządzenie to ma przestać obowiązywać, stwierdzić należy, że 
rozporządzenie to nie straciło nic na swej mocy. Tyle strona 
formalna. 

Jądro zagadnienia jednakże tkwi w dziedzinie materjalnej. 
Mianowicie idzie o to, czy obecnie zarządzać można nadzory 
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sądowe na podstawie tego rozporządzenia, jeśli dłużnik popadł 
w stan niewypłacalności z powodu obecnych trudności w dzie
dzinie ekonomicznej, tak dobrze wszystkim znanych. Tu ist
nieją dwa przeciwległe obozy a co najgorsze i zarazem naj
ważniejsze również w kole sędziów, których jurysdykcji 
sprawy te podlegają. 

Według § 1 tegoż rozporządzenia domagać się może nad
zoru sądowego dłużnik, który z powodu wojny stał się nie
wypłacalnym. Otóż po zakończeniu wojen nikomu nie przy
szło na myśl stosować tego rozporządzenia; dopiero obecnie, 
t. j. od mniejwięcej roku sięgnięto po zapomniane nieomal roz
porządzenie o nadzorach sądowych, by złagodzić skutki cięż
kiego przesilenia gospodarczego wywołanego pracami około 
naprawy skarbu. Zamiar był chwalebny; w celowość upa
trzonego środka nie wnikam; możliwości zaś zastosowania 
tego środka tylko z powodów ciężkiego położenia gospodar
czego nie widzę. 

Nie dwuznaczne bowiem są słowa początkowe rozporzą
dzenia: „kto z powodu wojny i t. d...." Niechcąc jednakże 
spotkać się z zarzutem kurczowego, innemi słowy bezmyśl
nego trzymania się słów ustawy bez zgłębiania ich treści we
wnętrznej nie można na takiem prostem stwierdzeniu poprze
stać. Należy zbadać, co ustawodawca sam przy tem sobie 
myślał: czy zamiarem jego było, by powody niewypłacalno
ści dłużnika sięgały czasów wojny i tą wojną były bezpośred
nio wywołane, czy też starczy, jeśli powodem, bezpośrednim 
niewypłacalności są stosunki gospodarcze powojenne, innemi 
słowy, jeśli powody niewypłacalności same w sobie datują 
dopiero od czasów powojennych, lecz za pośrednictwem sto
sunków gospodarczych, wywołanych zakończoną wojną się
gają tej ostatniej. 

By uzasadnić tą drugą, szerszą interpretację słów rozpo
rządzenia wskazuje się na ustęp 2 § 1 cyt. rozporządzenia 
a zwłaszcza na wyrażenie „stosunki wojenne". Wprawdzie 
wyrażenie to jest już nieco pojemniejsze, lecz cały dowcip leży 
w tem, że odnosi się ono nie do początku, lecz niejako do koń
ca nadzoru, bo wnioskowi o zarządzenia nadzoru należy za
dość uczynić, jeżeli są widoki, że po odpadnięciu stosunków 
wojennych niewypłacalność zniknie (np. z powodu uzyskania 
ze swej strony zapłaty wierzytelności po zniesieniu wprowa
dzonych w czasie wojny moratorjów lub t. p.). Przepis ten 
ma na celu dać sędziemu, rozstrzygającemu zresztą według 
swobodnej oceny (§. 21), wskazówkę, że tylko przedsiębior-
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stwa w zasadzie zdrowe zasługują na tę ochronę, a zupełnie 
nie odnosi się do powodów niewypłacalności. Zresztą 
i w pierwotnem brzmieniu tego rozporządzenia z dnia 8. sierp
nia 1914 r. istniały tu słowa: „po zakończeniu wojny", i do
piero zmieniając to rozporządzenie z całą świadomością, za
stąpiono je wyrażeniem „po odpadnięciu stosunków wojen
nych" przesuwając w ten sposób termin, w którym należy się 
spodziewać zniknięcia niewypłacalności na czas późniejszy, 
słowa wstępne zaś pozostawiono mimo to nietknięte. Nie 
można przecież przypuszczać, by autorzy w tym wypadku 
słowa węższej treści zastąpili szerszem pojęciem z obawy 
przed zbyt ścisłą interpretacją ich, pozostawiając równocześ
nie te same słowa węższe na początku rozporządzenia liczące 
się z góry z interpretacją rozszerzającą. Widocznie miały 
one być ściśle rozumiane. 

Nadto samo uzasadnienie projektu tego rozporządzenia 
również mówi tylko o dłużnikach, którzy z powodu wojny 
stali się niewypłacalnymi, nie rozszerzając tego pojęcia 
w żadnym kierunku, mimo, że z okazji zniesienia zarządzonego 
nadzoru zaleca odczekać czasu normalnego w powojennem ży
ciu ułatwiając dłużnikowi przejście przez udzielenie pewnego 
rodzaju czasu przejściowego. Niechybnie zaznaczyliby auto
rzy w swem uzasadnieniu projektu możliwość szerszej inter
pretacji również i w pierwszym wypadku, gdyby taka inter
pretacja była według ich myśli. 

Najjaskrawiej jednakże przejawia się prawdziwa myśl 
ustawodawcy w tej okoliczności, że nie kto inny jak on sam, 
bo ustawodawca niemiecki nadał rozporządzeniami z dnia 
8. lutego i 14. czerwca 1924 r. rozporządzeniu temu nowe
brzmienie, przyczem za słowami: „Wer infolge des Krieges" 
wstawił słowa „oder der aus ihm erwachsenen wirtschaftli
chen Verhältnisse zahlungsunfähig geworden ist". Odpowied
nio też do tego zastąpiono'w ustępie 2 § 1 słowa „nach Weg
fall der Kriegsverhältnisse" słowami „in absehbarer Zeit". 

Nie można zatem, zdaniem mojem, ulegać najmniejszej 
wątpliwości, że ustawodawca w naszym przypadku miał na 
myśli ściśle tylko wojnę. A wobec takiego ustalenia odpada 
wszelka możność rozszerzania słów tych w drodze interpre
tacji. Wszelka bowiem interpretacja słów, jakich ustawo
dawca używa, sięgać może tylko tak daleko, jak ustawodawca 
sam zamyślał — dlatego właśnie szuka się intencji jego, — 
a granic tych przekraczać nie może, gdyż wkraczałaby już 
sama w funkcję ustawodawczą, do czego nie jest uprawnioną. 
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Wreszcie zarzut, któryby się może na pierwszy rzut oka 
nasuwał, iż uzasadnianie takie jest niedopuszczalne, gdyż 
opiera się — i to wyłącznie — na intencji ustawodawcy nie
mieckiego, nie dałby się utrzymać. Oczywiście, że wykład
nia norm prawnych obowiązujących na terenie pewnego pań
stwa może się jedynie posługiwać intencją ustawodawcy da
nego państwa. Z tego jednak nie wynika zupełnie, jakoby 
wogóle powoływanie się na materjały ustawodawcze obcych 
państw było wykluczone: jest ono dopuszczalne w tych 
wszystkich wypadkach, w których chodzi o wykładnię prze
pisów prawnych, przejętych przez jedno państwo po drugiem, 
a więc przez ustawodawcę polskiego po państwach zabor
czych. Taka wykładnia nie posługuje się bynajmniej intencją 
obcego ustawodawcy, lecz polskiego, z którego woli przecież 
te przepisy obowiązują, i to w całej swej rozciągłości, w jakiej 
obowiązywały w chwili przejęcia. Razem z normami wyraź-
nemi zatem przeszły i wszelkie normy niewyraźne, tak te, 
które interpretacja już była wydobyła i ustaliła poprzednio, 
jak również i te, których interpretacja jeszcze nie ujawniła. 
Sięganie w tym zekresie do materiałów sporządzonych przez 
państwo obce — zaborcze, odbywa się tylko dla ustalenia woli 
i intencji ustawodawcy polskiego, zaś powoływanie się na 
taką lub inną „intencję ustawodawcy niemieckiego, austriac
kiego czy rosyjskiego" jest tylko prostym zwrotem języko
wym, ułatwiającym wyrażanie myśli. 

Nie wynika z tego jednak bynajmniej, żeby na podstawie 
rozporządzenia z 14. grudnia 1916 r. po zakończeniu się wojny 
wogóle nadzorów sądowych zarządzać nie było można. Nie 
zarządzenie nadzoru przez sąd musi odbywać się w czasach 
wojny, lecz, jak już mówiłem okoliczności, które niewypła
calność spowodowały, muszą się schodzić z wojną. Im dalej 
od wojny się oddalamy, tem rzadziej zdarzy się taka łączność, 
która w każdym wypadku musi być indywidualnie badana 
i wykazana. Wreszcie poza swą nielegalnością, którą co do
piero wykazałem, rozumowanie, że powody niewypłacalności 
spowodowane obecnem przesileniem generaliter sięgają wojny 
dla tego, że obecne nasze położenie gospodarcze jest skutkiem 
wojny, uważam za zbyt ryzykowne, gdyż tą drogą dojść 
można do sprowadzenia źródła wszelkich zjawisk w Polsce 
do jednego mianownika: wojny, gdyż dzięki wojnie ostatecz
nie Polska powstała — a któż podjął by się wyszukania tu 
granicy, a ponadto opiera się rozumowanie to na twierdzeniu 
bardzo problematycznej wartości. 
Ruch III. 1926 48 
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Dobiegając wreszcie końca, podnieść muszę jeszcze jedną, 
najważniejszą może rzecz, stanowiącą niejako wniosek z po
wyższych rozważań: Wobec niejednolitego poglądu na po
wyższą kwestję wśród prawników a zwłaszcza sędziów oraz 
wobec niemożności ujednolicenia praktyki sądowej w drodze 
judykatury instancji, gdyż decyzja sądu zarządzająca nadzór 
sądowy lub odrzucająca wniosek o jego zarządzenie, nie pod
lega zaskarżeniu według § 19 cyt. rozporządzenia, okazuje się 
pilna potrzeba wkroczenia ustawodawcy, chociażby w przy
szłości miała wyjść ustawa nowa o nadzorach czy ugodach 
przymusowych poza upadłością dla całej Polski. Nie można 
bowiem dopuścić w państwie praworządnem do tego, by 
w kwestji zasadniczej społeczeństwo nie wiedziało przed 
czem stoi i zależnem było tylko i wyłącznie od osobistego za
patrywania danego sędziego w powiecie. Taki stan rzeczy 
jest niesprawiedliwy i ze względu na swą niepewność nie
bezpieczny. 

Dr. T. Z g a i ń s k i (Poznań). 

2. W sprawie orzecznictwa Mieszanego Trybunału 
Rozjemczego Polsko-Niemieckiego w Paryżu. 

W zeszycie 2-gim z roku bieżącego podał „Ruch Prawni
czy, ekonomiczny i socjologiczny" pod nr. 34 orzeczenie Mie
szanego Trybunału Rozjemczego Polsko-Niemieckiego w Pa
ryżu uznającego swą niewłaściwość do rozstrzygania sporów 
wymoczonych przez obywateli polskich przeciw Państwu Nie
mieckiemu o wynagrodzenie szkód zrządzonych przez działa
nia wojenne Niemiec (z wyjątkiem tych szkód, które Niemcy 
wyrządziły na terytorjum swojem własnem, t. j. Niemiec 
w granicach z I-go sierpnia 1914). 

Wobec tej interpretacji traktatu wersalskiego obywatele 
polscy nie mogliby dochodzić zwrotu wyrządzonych im szkód 
wojennych przed tym Trybunałem, o ile one były im wyrzą 
dzone na terytorjach przez Niemcy w czasie wojny okupowa-

nych, a więc na terytorium Francji, Belgji i Polski. 
Ponieważ ta sprawa jest aktualną dla bardzo wielu oby-

wateli polskich, którzy ponieśli znaczne szkody przez działania 
wojenne, a w szczególności przez rekwizycje niemieckie doko
nane właśnie na terytorjach okupowanych przez Niemcy, a in
terpretacja traktatu wersalskiego przez Trybunał Mieszany 
Rozjemczy jest mylna i sprzeczna zresztą z judykaturą takie-
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goż Trybunału irancusko-niemieckiego, przeto pozwalam so
bie podać właściwą interpretację traktatu wersalskiego 
a w szczególności art. 297 lit. e) tegoż traktatu. 

Art. 297 lit. e) opiewa: 
Les ressortissants des Puissances alliées ou associées au

ront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices 
causés à leurs biens droits ou intérêts, y compris les sociétés 
ou associations dans lequelles ils étaient intéressés sur le terri
toire allemand tel qu'il existait au 1 août 1914, par l'application, 
tant des mesures exceptionelles de guerre que des mesures de 
disposition qui font l'objet des paragraphes 1 et 3 de l'Annexe 
ci jointe. 

Jak należy rozumieć brzmienie tego przepisu, najlepszą 
wskazówką będzie ogólny kierunek wytyczny jaki przyjęły 
państwa zwycięskie zawierając traktat pokojowy z Niemcami. 

Otóż Państwa zwycięskie wbrew dotychczasowym zwy
czajom i żądaniom zwłaszcza rządu francuskiego podarowały 
stronie przegrywającej wojnę, t. j. Niemcom wszystkie koszty 
wojenne wynoszące tak olbrzymią sumę, że Niemcy nigdyby 
nie byłyby jej w stanie zapłacić, a natomiast postawiły żąda
nie bezwzględnego zwrotu wszystkich szkód wojennych zrzą
dzonych obywatelom państw zwycięskich. Patrz dzieło Dr. 
E. J. Dillon, Konferencja pokojowa w Paryżu 1919, rozdział 13, 
Rzut oka na traktat. W niem depesza Lansinga do rządu franc. 

Zasada ta została wyrażona w artykułach 231, 232 i 244 
traktatu pokojowego zupełnie wyraźnie: 

Art. 231. Rządy sprzymierzone i stowarzyszone oświad
czają, zaś Niemcy przyznają, że Niemcy i ich sprzymierzeńcy, 
jako sprawcy, są odpowiedzialni za wszystkie szkody i straty, 
poniesione przez Rządy sprzymierzone i stowarzyszone, oraz 
przez ich obywateli na skutek wojny, która została im narzu
cona przez napaść ze strony Niemiec i ich sprzymierzeńców. 

Art. 232. Rządy sprzymierzone i stowarzyszone uznają, 
że zasoby Niemiec nie wystarczają na zapewnienie zupełnego 
odszkodowania za wszystkie te straty i wszystkie szkody, 
a to z uwagi na stałe zmniejszanie się tych zasobów, co wy
nika z innych rozporządzeń niniejszego Traktatu. 

Jednakowoż Rządy sprzymierzone i stowarzyszone żąda
ją, zaś Niemcy się zobowiązują do odszkodowania wszystkich 
szkód, jakie przez czas, kiedy każde z Mocarstw sprzymierzo
nych i stowarzyszonych, znajdowało się w stanie wojny 
z Niemcami, zostały wyrządzone jego ludności cywilnej, jak 

48* 
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również jej majątkowi przez pomienioną napaść na lądzie, na 
morzu i z powietrza, oraz wogóle wszelkie szkody, określone 
w dołączonym Aneksie I. 

Aneks 1. Stosownie do powyższego artykułu 232, można 
żądać od Niemiec wynagrodzenia za całkowite szkody, nale
żące do kategorii następujących : 

9. Szkody, wyrządzone wszelkiego rodzaju własności,
gdziekolwiek się ona znajdowała, należącej do jednego z Mo
carstw sprzymierzonych i stowarzyszonych, lub też do ich 
obywateli (z wyjątkiem urządzeń wojennych, oraz materjałów 
wojskowego i morskiego), o ile ta własność została zabrana, 
zajęta, uszkodzona, lub zniszczona przez działania Niemiec lub 
ich sprzymierzeńców, na lądzie, na morzu, lub w powietrzu, 
również szkody, będące bezpośredniem następstwem działań 
nieprzyjacielskich, oraz wszelkiego rodzaju operacyj wojen
nych. 

10. Szkody, wyrządzone pod postacią poborów, kar po
dobnych, wymuszań ze strony Niemiec, lub ich sprzymierzeń
ców na szkodę ludności cywilnej. 

Nie było więc wcale zamiarem państw zwycięskich zrzec 
się także odszkodowań za szkody przez Niemcy wyrządzone 
obywatelom państw sprzymierzonych i stowarzyszonych. 

Państwa zwycięskie żądały więc w traktacie pokojowym 
i zobowiązały Niemcy do wynagrodzenia Państwom sprzy
mierzonym i stowarzyszonym i ich obywatelom wszystkich 
szkód gdziekolwiek, a więc i na terytoriach przez Niemcy oku
powanych, wyrządzonych. 

Gdyby Państwa zwycięskie chciały obowiązek Niemiec 
do odszkodowania ograniczyć tylko do zwrotu szkód zrządzo
nych wyłącznie na terytorium dawnych Niemiec, to wobec te
go, że Niemcy prowadziły wojnę prawie wyłącznie nie na 
swych własnych, ale na cudzych terytoriach, poza swemi wła-
ściwemi granicami, byłoby to znowu nadzwyczajną, a nieza
służoną łaską dla nich, bo byliby zwolnieni już nietylko od 
zwrotu kosztów wojny, ale przeważnie i od wynagrodzenia ca
łych szkód wojennych. Że taki nie był zamiar Państw zwy
cięskich, to wynika z ducha całego traktatu pokojowego. — 
Gdyby zaś tak było, to art. 297 traktatu byłby co najmniej 
musiał opiewać: „Les ressortissants des Puissances alliées 
ou associées auront droit a une indemnité pour les dommages 
ou préjudices causés a leurs biens droits ou intérêts sur le ter
ritoire allemand, tel quii existait au I août 1914". 
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Wtedy byłoby niewątpliwie jasne, że zamiarem państw 
zwycięskich było zwolnić Niemcy już nietylko od zwrotu kosz
tów wojennych, ale nawet i od płacenia odszkodowania za 
wszystkie przez wojnę i zarządzenia wojenne poczynione 
szkody, o ile one nie były zrządzone na własnem terytorjum 
Niemiec. Byłoby to tem samem darowanie Niemcom prawie 
wszystkich szkód zrządzonych przez wojnę, bo szkód wojen
nych wyrządzonych na terytorjum dawnych Niemiec poza 
Alzacją oczywiście prawie nie było. 

Natomiast wiele szkód ponieśli obywatele państw zwy
cięskich od Niemiec na morzach i na terytorjach okupowa
nych przez Niemcy przez przeciąg 4 lat poza granicami Nie
miec przedwojennych i tylko sztuczna, a korzystna dla Nie
miec interpretacja art. 297 lit. e) traktatu dąży do tego, aby 
Niemcy zwolnić od odpowiedzialności także za prawie wszyst
kie szkody wojenne. Że taka interpretacja art. 297 lit. e) 
traktatu sztaby wprawdzie po myśli Niemiec i byłaby przez 
nie bardzo pożądaną, ale byłaby błędną i sprzeczna z duchem 
całego traktatu, to jest zupełnie widocznem. 

Tak ważne postanowienie traktatu, jak podarowanie 
Niemcom zwrotu wszystkich szkód wojennych, wyrządzo
nych we Francji, Belgji i Polsce, byłoby bez wątpienia wyra
żone w traktacie we formie zupełnie wyraźnej, a nie w spo
sób dwuznaczny, mimochodem i musiałyby ulec zmianie 
przedewszystkiem brzmienia art. 244 traktatu pokojowego 
Aneks I tak, aby nie było sprzeczności między tym artykułem 
a art. 297 e) traktatu wersalskiego. 

Dlaczego w art. 297 lit. e) znalazła się wzmianka i teryto
rjum niemieckiem z dnia 1 sierpnia 1914 roku? Widocznie 
stąd, że przy formowaniu tego artykułu, poruszono sprawę 
obywateli państw sprzymierzonych i stowarzyszonych, miesz
kających poza granicami Niemiec, a mających udziały i prawa 
w spółkach, mających siedzibę w Niemczech. 

Otóż ad superfluum zaznaczono, że i za takie udziały i pra
wa, zatrzymane przez Niemców, mają obywatele państw zwy
cięskich również prawo do odszkodowania. Nic innego art. 
297 lit. e) traktatu nie oznacza i oznaczać nie może. Rozsze
rzanie go w sposób, w jak to czyni Mieszany Trybunał Roz
jemczy, sprzeciwia się wszelkim zasadom interpretacji, bo 
zmienia nawet Układ słów art. 297 lit. e) traktatu dla poparcia 
swej fałszywej interpretacji. 

Dr. Bronisław P o t o c k i (Bydgoszcz). 
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3. Czy sędzia ma być lepiej uposażony od reszty
urzędników ? 

W Nr. 74 „II. Kurjera Codziennego" z 15 marca 1926 za
mieszczono „Z kół urzędników skarbowych" uwagi polemicz
ne w powyższej kwestii. 

Równocześnie w dwutygodniku urzędniczym wojewódz
twa krakowskiego „Jedność" z dnia 15 marca 1926 Nr. 6 poja
wił się artykuł bezimiennego autora, podpisanego „urzędnik", 
który pod tytułem „Za równe studja, równe lata służby, równe 
pobory" w formie „uwag" do Ministerstwa Skarbu wytyka 
dotychczasowe zróżniczkowanie pewnych grup pod względem 
uposażenia, podnosi rzekome krzywdy i ferment z powodu 
rzekomo dość znacznych różnic w uposażeniu wewnątrz rzesz 
urzędniczych i nie pokazując wprawdzie jak to mówią palcem 
— ma na myśli „sędziów", zaznaczając, że „przecież każda ga
łąź służby państwowej jest jednakowo dla Państwa ważną", 
i że rzekomo jest koniecznością, aby „za równe studja i równe 
lata służby — były też równe pobory". 

Bezimienny autor „z kół urzędników skarbowych" uwag 
polemicznych, zamieszczonych w II. Kurjerze Codziennym 
(krakowskim) przeciw wyodrębnieniu sędziów pod względem 
uposażenia, podnosi, że „w państwie praworządnem nie mogą 
być stosowane inne zasady przy uposażeniu sędziów, a inne 
przy uposażeniu reszty pracowników państwowych, posiada
jących t e n s a m s t o p i e ń w y k s z t a ł c e n i a . 

Sędziowie nie domagają się dzisiaj niczego więcej, jak tyl
ko tego, co im zapewnia i sankcjonuje konstytucja polska, któ
ra w art. 80 najwyraźniej i niedwuznacznie, ale jasno i dobit
nie stanowi, że „odrębne stanowisko sędziów, ich prawa i obo
wiązki, oraz uposażenie określi osobna ustawa". 

Że punktem wyjścia osobnej sędziowskiej ustawy uposa
żeniowej był nakaz artykułu 80 konstytucji — dał Rząd Pań
stwa Polskiego aż dwukrotnie wyraz w sposób zupełnie auto
rytatywny i bardzo dobitny w motywach do ustaw o uposaże
niu sędziów i prokuratorów z 13. 7. 1920, poz. 436 dz. u. 
i z 5. 12. 1923, poz. 1107 Dz. U. 

W państwach zachodniej cywilizacji i kultury, we Francji 
i w Anglji, niemniej w Stanach Zjednoczonych A. P., za któ
rych kulturą podążamy, stan sędziowski — w o wiele wyż
szym stopniu niż u nas — jest uprzywilejowany i pod wzglę
dem swego stanowiska w państwie i pod względem uposa
żenia. 
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Odsyłamy Szanownego Autora do dzieł naukowych wy
bitnych i znanych powag prawniczych, jak prof. Z o l l a „Z pra
cowni sędziego cywilisty", Warszawa 1913, Themis Polska — 
prof. Ernesta T i l l a „Stanowisko sędziego w odrodzonej Pol
sce", Kwartalnik prawa cywilnego i karnego. Warszawa 1918 
—Prezydenta F i e r i c h a „Rzut oka na najważniejsze zadanie 
prac kodyfikacyjnych"—Dr. Antoniego P e r e t i a t k o w i c z a , 
profesora Uniwersytetu Poznańskiego „Prąd nowy w prawo-
znawstwie (ustawa a sędzia)" — referat wygłoszony na V. 
zjeździe prawników i ekonomistów polskich—prof. F i e r i c h a 
„Współczesne zadanie sędziego cywilnego, a kwestja organi
zacji sądów" (Themis polska 1913) —- S. R u n d s t e i n a 
Wykładnia prawa i orzecznictwo" 1916 i w. i., po których do-
kładnem przestudiowaniu — możeby gruntownie zmienił 
swoją opinję o genezie odrębnego uposażenia sędziów. 

Nie wzory rosyjskie (argument tak bardzo dzisiaj popu-
larno-demagogiczny), i nie jakieś pozakulisowe zabiegi wy
niosły sędziów na te wyżyny, jakie choć w części przyznała 
im polska konstytucja marcowa z r. 1921, ale nietylko marco
wą, lecz już nawet słynną poprzedniczka 3-cio majową kon
stytucją przyznane sądom i sędziom trójuczestnictwo we 
władztwie państwowem, obok władzy ustawodawczej i wy
konawczej, ale rodzaj i treść ich zajęcia, wnikającego w sub
telne i zawiłe zagadnienia duszy ludzkiej, „w dziedziny histo-
rji, w świat Kościoła, w kantor kupca, w głębie kopalni, w roz
ległe pola gospodarstwa społecznego, a przedewszystkiem 
w s e r c a l u d ó w i w te n a j g ł ę b s z e p o t ę g i , które 
niemi rządzą" (Prof. Zolla „Z pracowni sędziego cywilitsy"). 
Zreasumował to pięknie prof. Till. („Stanowisko sędziego 
w odrodzonej Polsce"), podnosząc, że jednem z n a j w a ż 
n i e j s z y c h zadań w chwili obecnej jest wytworzenie w Pol
sce stanu sędziowskiego, przejętego w y s o k o ś c i ą s w e g o 
z a d a n i a . 

Przy doborze sędziów — wywodzi prof. Till — rozstrzy
gać winny nie wyłącznie kwalifikacje formalne, egzaminy, 
s t o p n i e a k a d e m i c k i e , l a t a s ł u ż b y , lecz obok tego 
— a l e p r z e d e w s z y s t k i e m — p r z y m i o t y u m y s ł u 
i c h a r a k t e r u , a więc wiedza i doświadczenie życiowe, 
zmysł sprawiedliwości, poczucie obywatelskie. 

„Osoba sędziego — definjuje pięknie prof. Till — powinna 
być wybrana z pomiędzy elity duchowej społeczeństwa, a gro
no ich powinno być gronem wybrańców. Nie wstawiajmy ich 
— woła autor — do żadnej klasy, rangi lub „czynu", niechaj 
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godność sędziego będzie jedynem, szczytnem znamieniem ich 
władzy i symbolem ich powagi. 

Oszczędźmy im wszelkich czynności, które z władzą są
dzenia bezpośredniego nie mają związku, wkładając funkcje 
uboczne na pomocników, a wynagrodzenie materialne wyzna
czmy im takie, aby żadna troska życia codziennego odwodzić 
ich nie zdołała od nieskazitelnego spełniania ich posłannictwa." 

Ten sam postulat specjalnego materialnego uposażenia 
sędziów wygłosił śmiało i odważnie Prezydent Komisji Ko
dyfikacyjnej, uczony światowej sławy, Rektor Franciszek Ksa
wery Fierich, wobec najwyższych władz i najpierwszych po
wag Rzeczypospolitej w Warszawie dnia 10. listopada 1919 r. 
przy inauguracji Komisji Kodyfikacyjnej. 

(Rzecz wielokrotnie drukowana także w XLIV roczniku 
„Przeglądu prawa i administracji" — Lwów 1919, str. 279 i n.) 

Sędzia z wykształceniem prawniczem musi łączyć prak
tyczną znajomość życia, nabywaną długoletniem doświadcze
niem i szerokie wykształcenie ogólne. 

Nie jest to jakaś mrzonka głów uczonych, ale pierwszo
rzędny postulat, uznany przez tradycję i historię. 

Sędzia to nietylko ślepy wykonawca ustawy, ale jej prak
tyczny tłumacz. Sędzia, to także artysta (prof. Zoll), który 
w wypadkach przez ustawę nieprzewidzianych przepis pra
wny sam urobić i stworzyć musi, bo sprawę cywilną każdą 
musi rozstrzygnąć. (Prof. Peretiatkowicz „ustawa a sędzia"). 
To też już Grecy pojmowali to dobrze, że ustawa nigdy nie mo
że ująć całego prawa i dlatego sędzia ateński składał przy
sięgę według następującej formuły: „sądzić i głosować będę 
według ustawy, gdzie ustawa da mi do tego podstawę, gdzie 
braknie przepisu ustawowego — według zdania najsprawie
dliwszego". 

Podobnie pretor rzymski przez swoją działalność, której 
celem było: „adiuvare, supplere, corrigere ius civile" stwier
dzał myśl, że ustawa nie może być wyłącznem źródłem prawa. 

Interesującem jest w sądach amerykańskich postępowa
nie tak zwane „In Equity", które kieruje się pewnemi z góry 
ustalonemi zasadami prawnemi i gdzie powód w braku usta
wy, pod którąby można pociągnąć wypadek, którego docho
dzi skargą, odwołuje się do zdrowego rozsądku sędziego. 

Dlatego słusznie konkluduje Rektor Fierich w swym wy
kładzie: „Niewątpliwie państwo powinno dbać o to, aby sę
dzia był „sędzią", we właściwem znaczeniu". 
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Z tem łączy się kwestja nieprzeciążania stanu sędziow
skiego, a nadto wyposażenia stanu sędziowskiego, aby troski 
życia codziennego nie hamowały pracy sędziego". 

Sędziom nie chodzi wcale o licytowanie się, jakie czyn
niki wybijają się na pierwszy plan, a nie zapoznając wcale 
doniosłości także spraw administracyjnych, czy administracyj-
no-skarbowych dla Państwa — żądają sędziowie jedynie 
w myśl zasady „suum quique" tego tylko dla siebie, co im daje 
konstytucja, naturalnie nie w interpretacji anonimowego 
przedstawiciela „kół skarbowych", czy innych, ale w swem 
wyraźnem, niewątpliwem brzmieniu i wedle wykładni auto
rytatywnej motywów rządowych do ustaw i według wykła
dni naukowej. 

Wreszcie, żeby załatwić się z głównym zarzutem, zawar
tym tak w „II. Kurjerze Codziennym", jak i w „Jedności", 
a streszczającym się w zdaniu: „równe studja, równe pobory" 
— podnieść trzeba z naciskiem, uwydatnić to i opinję po
wszechną w tym kierunku uświadomić i oświecić, że wy
kształcenie sędziów, że ich studja muszą być większe, aniżeli 
innych funkcjonarjuszów państwowych z akademickiem wy
kształceniem i że są większe nawet w obecnej koncepcji, opar
tej jeszcze w znacznej części o ustawodawstwa dzielnicowe. 

Z przytoczonych poprzednio naukowych opinji uczonych, 
profesorów i członków Komisji Kodyfikacyjnej z jej Prezyden
tem, Rektorem Fierichem na czele — wynika niezbicie, że 
skoro, także zgodnie z konstytucją, sędzia jako dzierżyciel je
dnej z trzech najwyższych władz w narodzie (ustawodawcza, 
wykonawcza, sędziowska), jest też przedstawicielem współ
czesnej kultury (Fierich) — to jego wykształcenie i nauka nie 
może się kończyć i nie kończy się z ukończeniem uniwersy
tetu, czy nawet zyskaniem stopnia akademickiego, ale sędzia 
chcąc godnie odpowiedzieć złożonemu w niem przez konsty
tucję i społeczeństwo zaufaniu i szczytnym swym obowiązkom 
(Fierich, Zoll, Till, Peretiatkowicz i inni) — całe życie ciągle 
kształcić się musi. 

Wykształcenie sędziego, to nietylko dyplom uniwersyte
cki, ale także przebogate doświadczenie życiowe, nabywane 
zwolna i stopniowo w c z a s i e s ę d z i o w s k i e j z a w o 
d o w e j p r a c y i b e z p o ś r e d n i e j s t y c z n o ś c i z ży
c i e m i d u s z ą l u d z k ą . 

Prawoznawstwo i praktyka, czy jak ją nazwiemy: filozo
fia życiowa — nie mogą iść odrębnie, a „prawoznawstwo po-
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zbawione elementów filozoficznych, byłoby — wedle poró
wnania, które Kant przejął ze starożytnej bajki, podobne gło
wie bez mózgu". 

Nie z samych kodeksów zatem, albo powiedzmy z Cicero-
nem, nie z edyktu Pretora ani XII tablic, ale z najgłębszej 
filozofji czerpać należy naukę prawa". (Giorgio Del Vecchio: 
Sui principi generali del diritto. Modena 1921). 

Dlatego w y k s z t a ł c e n i e s ę d z i e g o z n a t u r y 
j e g o z a w o d u , streszczającej się najlepiej w samem nazwa
niu „sądzić" — „wyrokować" — musi być wyższe, niż innych 
prawników i dlatego prof. Till zawody sędziowski i adwokacki 
nazywa słusznie „szczytami prawniczemi". 

Jeżeli zestawimy sobie: 
1) że sędzia nauki swojej nie kończy z uniwersytetem,

ale jeszcze po 4-letniej nauce prawa, 3 lata jako aplikant uczyć 
się musi — 

2) że aplikant sędziowski — nie tak, jak praktykant admi
nistracyjny czy skarbowy w konceptowej służbie, który już 
ma swój referat — nie ma żadnego referatu, ale pełni tylko 
podrzędne funkcje protokolanta, bo się dopiero musi ciągle 
jeszcze — mimo patentu akademickiego — uczyć, przypatry
wać pracy i przysłuchiwać naradom starszych sędziów — 

3) że przy sądach kolegialnych zorganizowane są tak
zwane kursą aplikantów sędziowskich, pogłębiające w związ
ku z życiem i praktyką studja prawnicze uniwersyteckie — 

4) że aplikant sędziowski musi przedkładać do egzaminu
sędziowskiego p r a c ę n a u k o w ą — 

5) że egzamin sędziowski jest nawet trudniejszy niż adwo
kacki (Fierich, „nauka o sądach") — 

6) że nietylko młody, ale i starszy sędzia całe życie uczyć
się musi — 

7) że Istota zawodu sędziowskiego, a mianowicie kry
tyczne rozstrzyganie wypadków (kazusów) i wyrokowanie 
w sprawach, oświetlanych przez strony i ich zastępców (adwo
katów), z wręcz odmiennego i przeciwnego punktu widzenia, 
z natury rzeczy i siłą faktu zaprawia umysł do specjalnego 
„prawniczego", krytycznego myślenia i zaostrza trafność spo
strzeżeń i sądów — 

8) że samodzielność sędziego nie daje mu sposobności
podporządkowania się i oparcia o autorytet swego szefa, jak 
zresztą dzieje się ze wszystkimi innymi urzędnikami skarbo-
wo-administracyjnymi — 
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9) że tok instacji sądowych i jawność rozpraw poddają
działalność sędziego publicznej kontroli i krytyce — jeżeli ze
stawimy sobie wszystkie powyższe momenta, to otrzymamy 
niewątpliwy rezultat: 

a) że wykształcenie sędziów, tej elity stanu prawniczego
— musi być wyższe, niż innych prawników, bo do wykształ
cenia prawniczego sędzia musi dodać doświadczenie życiowe 
i wszechstronne swe wykształcenie w innych także dziedzi
nach, 

b) że wykształcenie sędziów już nawet przy dzisiejszym
stanie ustawodawstwa jest wyższe. 

Tyle uwag w odpowiedzi na zarzuty rzekomo „równego 
wykształcenia" i w obronie nieprzedawnionych, historją i kon
stytucją uświęconych praw stanu sędziowskiego. 

Dr. Władysław D y m e k 
Naczelnik Sadu Powiatowego. 

4. Zrzeszenie sędziów i prokuratorów.
Pod hasłem obrony powagi i stanowiska władzy sądowej 

odbyło się w gmachu sądu apelacyjnego w Warszawie 21-go 
marca r. b. nadzwyczajne walne zgromadzenie „Zrzeszenia 
sędziów i prokuratorów" z udziałem delegatów związków sę
dziowskich w Krakowie, Katowicach, Lwowie i Poznaniu. 

Obecni byli także minister sprawiedliwości dr. Piechocki, 
wiceminister senator Siennicki w towarzystwie wyższych 
urzędników ministerstwa, tudzież przedstawiciele pokrewnych 
organizacyj: Palestry, Komisji Kodyfikacyjnej, Stałej delegacji 
instytucyj prawniczych, Komisji prawniczej senatu i t. d. 

Zebranie miało na celu odparcie nieusprawiedliwionych 
zarzutów, skierowanych przeciwko sądownictwu ze strony 
niektórych czynników i godzących pośrednio lub bezpośrednio 
w zasadę praworządności w państwie, oraz uwłaczających 
godności stanu sędziowskiego. 

W tym zakresie program obrad obejmował kwestję usto
sunkowania reprezentantów władz ustawodawczej i wyko
nawczej do sądownictwa, oraz kwestję niezawisłości sądów 
tak pod względem prawnym i moralnym, jak również pod 
względem materialnego zabezpieczenia. 

Na temat tych zagadnień wygłosili referaty p. p. Baliński, 
Jamontt i Krajewski Kukieł. 

Prezes Baliński, stając w obronie sądownictwa, w moc
nych wyrazach napiętnował szkodliwość nieusprawiedliwio-
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nych zarzutów pod adresem sądownictwa, które dały się sły
szeć z trybuny sejmowej z ust posła Bryla, i które mogą być 
powodem do podkopania ufności do orzeczeń sądowych. Rze
czony poseł pozwolił sobie powiedzieć, że zdaniem jego wy
borców w Polsce wyroki w 75% wydawane są za pieniądze. 
Powiedzenie to, aczkolwiek odparte w swoim czasie przez mi
nistra sprawiedliwości tudzież w senacie, w sferach adwoka
tury i w prasie, podchwyciły gazety niemieckie, snując na ten 
temat niekorzystne wnioski o braku praworządności w Polsce. 

Po dyskusji zebranie powzięło następujące uchwały: 
1. Walne zebranie z najwyższem oburzeniem odpiera

i potępia wszelkie zarzuty o rzekomym braku objektywności 
i dobrej wiary w wydawaniu wyroków, stwierdzając, że za
rzuty te są niesłuszne i krzywdzą nie tylko sądownictwo, jako 
organ władzy Narodu w zakresie wymiaru sprawiedliwości, 
ale i podkopują porządek publiczny, praworządność państwo
wą i dobre imię Polski wobec świata. 

2. Zebranie zwraca się do p. ministra sprawiedliwości
i izb ustawodawczych o ścisłe strzeżenie zasady niezawisłości 
i niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz godności stanu 
sędziowskiego, zagwarantowanej przez konstytucję, i wobec 
tego uchwala: a) prosić p. ministra sprawiedliwości o spo
wodowanie uchylenia § 3 rozporządzenia rady ministrów z 11. 
lutego 1924 r., uzależniającego mianowanie prokuratorów od 
zgody wojewodów, b) o niedopuszczenie do wniesienia 
i uchwalenia projektu w sprawie organizacji władz administra
cyjnych 2-giej instancji, uzależniającego mianowanie kierow
ników sądów i prokuratorów od opinji władz administracyj
nych 2-ej instacji, c) o porozumienie się z p. ministrem spraw 
wewnętrznych w sprawie wydania okólnika, pouczającego 
urzędy administracji ogólnej o stosunku administracji do są
downictwa, d) o poinformowanie izb ustawodawczych, że 
wyjaśnieniem istoty wyroku jest jego uzasadnienie i tylko ta
kiego wyjaśnienia mają prawo żądać władze ustawodawcze 
lub wykonawcze od organów władz sądowych, zaś do po
szczególnych sędziów o wyjaśnienia zwracać się nie mają 
prawa. 

3. Walne zgromadzenie stwierdza, że wymiar uposażenia
sędziów i prokuratorów już wedle stanu z dnia I-go grudnia 
1925 r. nie zapewniał im wystarczającego minimum egzysten-
cji, odpowiadającego szczególnym warunkom pracy w zawo
dzie sędziowskim, wobec czego uważa za konieczne przynaj
mniej przywrócenie norm uposażeniowych, które obowiązy
wały w dniu 1. grudnia 1925 r. 
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Dążenia do zjednoczenia sądownictwa na całym obszarze 
Rzeczypospolitej doprowadzone zostały do skutku. Postano
wieniem ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 26. stycz
nia 1926 r. zarejestrowane zostało „Zrzeszenie sędziów i pro
kuratorów Rzeczypospolitej polskiej" z siedzibą w Warszawie. 
W ten sposób powstaje organ, reprezentujący całe sądowni
ctwa, wobec czego ulegają likwidacji dotychczasowe dzielni
cowe zrzeszenia. Zebranie organizacyjne oddziału warszaw
skiego, obejmującego terytorjum apelacji warszawskiej, odby
ło się w dniu 18. kwietnia r. b. 

W. M i s z e w s k i (Warszawa). 




