
Acłum in Curia Regla Varsaviensi% 
Die Decima Mensis Janua- 
rii y Anno Domini Mi Ile si
mo y Septingentesimo,  No- 
nagesmo 9 Secundo,

OSicium A&«que prassentia Cafłrensia Capitanealia 
Yarsariensia pcrsonaliter veniens Magnificus Antonius Siar- 
Czyńfici Sacra? R egi® Majeftatis, &t Comitiorum Ordinario- 
fum Generalium , atque Confederationis Generalis Regni Se- 
cretarius , Eidem Officio, A&isque Jllius Conftifcutionem in- 
frascriptam obtulit, ad. ingrossandum in A d a prassanti# 
forrexit, tenoris talis:.

S Ą D  Z I E M I A

\mo

A R T Y K U Ł .  I .

O m iejscach  Sądu, % ienuanjkicąo.

ieysca ns S§dy Ziemiańskie wyznaczamy nascępuijce, 
L. iako to: w Prowincyi Małopolskiey w Woiewództwie 

KrakowiKi.»i, dla Powiatu Krakowskieg> i Proszowskiego, oraz i Xię- 
stwa Siewierskiego , w Krakowie;  Dia Powiatów , Xię*k?ego i Le- 
W skiego, w Lelow ie. —-  W Woiewód/Cwif Sandoriurskim , dla 
Pow’atu Sandomirskiego, w Sandomirzu; Dla Powiatu Wiślickiego, 
w Nowym Korczynie * Dla Powiatu Chęcińskiego i Opoczyńskie
go, w Chęcinach;, Dla Powiatu Radomskiego, w Radomiu; Dla 
bierni Scężyck ey , w Stężycy. —  W Woiewódzewie Kijowskim, 
dla Powiatu Kijowskiego i Zvtomirskiego , w Żytomierzu ; Dla Po-, 
^iatu Owruckiego i Naddnieprskicgo, w Owruczu; w Ziemi Chefm- 
skiey z Powiatem Krasnostawskim 3 w Miastach Chełmie i Krasnym-
staw ie, alternar$ , zaczynane alternatę od Chełma. ---  W Woie-
^ódzewie Wołyńskim, dla Powiatu Łuckiego Wfodrimirsko - Nowo
grodzkiego i Horyńskiego, w Łucku; Dla Powiatu Krzemienieckie
go i Nadsluckiego, w Krzemieńcu;  Dla Powiatu Włodzimiersko- 
^zerniechowskiego , w Włodzimierzu. — * W Woiewódzcwi* Podol- 
skin» , d a Ziemi Kamienieckiey i Powiatu Czerwonogrodzklego , 
^ Kamieńcu; Dla Powiatu Lacyczowskiego i Rowskiego, w Laty. 
c%otvie. —  W Województwie Lubelskim, dla Ziemi Lubelskiey i 
Gwiatu Urzędowskiego , w Lublinie;  Dla Ziemi Łukowskiey, w Łtt-
°mie. ---  W Woiewództwie Bełzkim , w Dubience. ---- W Woie-

^°dztwie Podlaskim , dla Ziemi Drohickiey , w Drohiczynie; Dla 
,emi Mielnickiey, w M ielniku; Dla Ziemi Bielskiey, w Tyko. 

c' nśe. —  W Woiewództwie Bracławskim , dla Powiatu Bracła-
^skiego i Nadbohskiego,, w Bracławiu ; Dla Powiatu W^innickie- 
B°> w Winnicy; Dla Powiatu Zwinogrodzkiego, w Zwinogrodzce' . 
. W Prowincyi Wielkopolskiey, w Woiewódzcwie Poznańskim; 
p*a Powiatu Poznańskiego i Międzyrzeckiego, w Poznaniu; Dla 
^pwiatu Kościański ego i Ziemi Wschowskiey, w Kościanie i Wscho_ 
. l e » zaczynaiąc cjl Kościana alternatę , gdzie złgczoie Powiatu Ko-

i Ziemi Wschowskiey Obywatele sadzić się będj. ----
W c^°.*€w^dztwie Kaliskim, dla Powiatu Kaliskiego i Konińskiego, 

^Uszu; Dla Powiatu Pyzdrskiego i Srzedskiego , w Pyzdrach. 
^  Województwie Gnieznińskim, dla Powiatu Gnieznińskiego i

A Kcyń-



Kryńskiego, w Gnieźnie. — - W Województwie Sieradzkim, dla F°* 
wiatów Sieradzkiego i Szadkowskiego, yr Sieradzu Dla Powiatom 
Piotrkowskiego i Radomskiego, w Piotrkowie ;  Dla Ziemi Wie
luńskiej i Powiatu Ostrzsssowsfciego , w Wieluniu. —  W Woie*  ̂
wódzewie Łęczyckim , dla Powiatów Łęczyckiego , Orłowskiego>■
Brzezińskiego, i Inowło Izkiego , w Łęczycy. ---- W Woiewództw*®
Brzeskim - Kujawskim, z Powiatami Brzeskim, Przedeckim, Ko
walskim, i Radziejowskim , w- Mieście Brześciu - Kujawskim i R&" 
dziejowie, —  W Woiewództwie Inowrocławskim w Mieście Podgó
rzu. —  W Ziemi Dobrzyńskiey , dla Powiatów Dobrzyńskiego , L i
pińskiego , i  Rypińskiego, w Mieście Lipnie-. —  W Woiewództwi® 
Płockim, dla Powiatów Płockiego, Bielskiego, Raciązkicgo , Sierp-’ 
skiego, i Płońskiego, w Raciążu; Dla Ziemi Zawskrzyńskiey, dl* 
Powiatów Srtńskiego, Niedzborskiego , i Mławskiego, w Mławie • 
—  W Xięstwi.c Mazowieckim i dla Ziemi Czerskiej, Powiatów 
Czerskiego i G; rwolińskiego , alcernatą , w Czersku, i Garwolinie > 
Dla Pówtstów Wareckiego i Gródeckiego, w Warce i Gróyctt , ta
kąż akernatg ; dla Ziemi Warszawskiej , w Warszawie;  dla Wis- 
kiey , w Wiźnie ;  dla Ziemi WyszogrodzHey , w Wyszogrodzie ; dla 
Ziemi Zakroczymskiej , z &lc«iuatą x tak dotąd, w Zakroczymin 1 
Płowym - Mieście ;  dla Ziemi Ciechanowskiej z altert/acą , iak do
tąd, w Ciechanowie i Prasnyszu ; dj3 Ziemi Łomżyńskiej , w Łom- 
%ic; dla Ziemi Rożańskiay z altertmą , iak dotąd, w Różanie * 
Makowie;  dla Ziemi Liwskiey^w L iw ie ; dla Ziemi NurskieJj 
w Ostrowiu. — - W Woiewództwie Rawskim,- Dla Ziemi Rawskiej? 
w Biafcy, i w Raw ie, alternatą; Dla Ziemi Sochaczewskfej i 
w So chaezewie; Dla Ziemi Gostyńskiej, w Gostyninie i w Gubinie i 
z akeraatą. — - A w Prowincji Wielkiego Xięscwa Licew skiego?
mieysca na Sądy Ziemiańskie, eain oznaczamy, gdzie Sejmiki teyż® 
Prowincyi są Prawem przeznaczone.

ido. Domy Sąd-we , które w miejscach na Sądy Ziemiański® 
■ wyż wyznaczonych aktualnie znajditią się , służyć na dal maią , iaX 
dotąd do odprawiania Sądów , Składu Aktów Ziemiańskich , i Kan- 
cellaryi: w miejscach zaś,, w którychby Domów takowych nie by
ło ,  te iak najrychlej wystawione bydz maią, a to z funduszu, kto* 
ry przez osobną uchwałę na$rą obmyślemy, tak na wystawienie gdzi® 
trzeba będzie, iako też i na utrzymywanie wszystkich Domów Są
dowych; Domy takowe do żadnego partykularnego zamiaru , lub 
mieszkania, od kogożkoiwiek używane bydz nie maią.

3r/o Również obmyślemy fundusz na wystawienie, i utrzymy
wanie Domów ns Areszca, Wieże,, i Więzienia

4to. Dla opatrzenia bes'picczeńscwa Domów Sądowych, iakm 
też i Więzień, Straż potrzebną dawać maią te Rom mendy Woyik® 
Rzeczypospoiitey , które w miejscach Sądowych konsystować będą-*- 
A nadto dawać będą Wartę do Izby Sądowej w czasie odprawuiC 
cych się Sessyi Sądowych, nigdy iedn.ak Straże i Warty takowe a' 
iywane nie będą do domów i mieszkań Sędziowskich partykularnych?' 
w czym wszystkim Rommissya Woysjtowa wyda Kommendaatom p°" 
trzebne Insfrukcye i Ordynanse.

5*0. Beśpieczeństwo ogólne, rak dla samego Sądu a!^uaIoie 
odprawuiącego się,, iako też szczególne w mieyscu Sądowym dl® 
Osób Sądowych, dla Officyaliscó w Sądowych, zgoła dla wszystkie3 
pod bokiem Sądu znayduiąęych się, warujemy, podług Praw 
stkim Juryzdykcyom służących.

A R T Y K U Ł  II.
O liczbie Spij złów Sad %iemlańjbii. Jlilabaicpcych, łudz16 -̂ 

o czajie l sposobie wybierania tychże Sędziów.

iwo. Rażdy S|d Ziemiański, składać się, będzie z Sędziów 
dziesięciu- %d0'



rjfio. Sessys Sądowe będątylko faz na dzień , od godziny os.mey 
fSttney , do godziny pierwszęy z poiudnia. Dnie wolne od Sessyi będą 
Niedziele i Święta, także dnie w czasie odbywających sre Seymików, 
i trzy dni po Seymikach , a to w mieyscu, gdzie się Scymiki odbywały. 
"Waruiejny iędnak , iż tak oznaczone dnie i godziny wolne od Sessyi Są
dowych przerywać nie ma i.a raz rozpoczętey namowy.

14(0. W inne zaś dnie , każdy Sędzia obowiązany będzie przy. 
chodzić punktualnie na Sessye Sadowe o godzinie Prawem wyż
szym oznaczoney , i na teyże Sessyi aż do skończenia Iey znaydować 
się. I dla tego mieć chcemy, ażeby przytomność każdego Sędziego, 
tak co do dnia Sessyi , iako też i iey godziny wiernie zapisywaną by
ła. Na zrywaiycych komplet rygor Prawa rozciągamy , nieprzyto
mność zaś Sędziego zrywaiącego komplet, z przyczyny choroby, ma 
bydź przez tegoż Sędziego zaprzysiężona.

15^0. Gdyby wczasie Kadencyi Sądów, kiedy Sędziowie po od
sądzeniu Spraw wszystkich na tęż Kadcncyą przypadaiących rozjadą się, 
zdarzyła .się Sprawa iaka, bądź Cywilna, bądź Kryminalna, wtedy 
■ Pisarza Aktowego obowiązkiem będzie uwiadomić Sędziów do teyże Ka
dencyi należących, o potrzebie ziechania się ich , którzy to Sędziowie 
za odebraniem uwiadomienia takowego, obowiązani będą ziechać się 
natychmiast d o mieysca Sadom ich przeznaczonego, i Sprawę przy
padającą bez odwłoki Sadzić. Gdyby zaś w czasie Miesięcy do odpo
czynku sądowego, podług Punktu drugiego tegoż Artykułu, zdarzyła 
się- Sprawa iaka Kryminalna, wtedy Pisarza Aktowego obowiązkiem 
będzie uwiadomić Sędziów następuiący Komplet składających , którzy 
odebrawszy taki? uwiadomienie , zaraz ziechać , i Sprawę takową bez 
Odwłoki sądzić powinni.

16to. Każdy Sąd Ziemiański kończący Kadcncyą swoię, przesy
łać będzie Rapport do Króla przez Ministra Pieczęci w Straży o Re
gestrach. i Sprawach odsądzonych, oraz do sądzenia zostaiących , nie 
wymienPąiąc jednak Osób w Sprawy wchodzących , tudzież Rapporta 
o przytomności Sędziów i zachowaniu Kompletu , takowe Rapporta Sądt 
każe wciągać do Ksiąg Sądowych-

l ymo. C ii Sędziowie Ziemiańscy, rcspeętiv'c ProwiHcyi., będą spra
wować Urząd wykonawczy, dotąd Offcium :xccutivum zwany, będą exe« 
kwować Dekreta Trybunalskie , i innych wszystkich Juryzdykcyi, bę. 
dą mocni exekwować Dekreta Sądów Ziemiańskich , choćby innego 
Województwa, Ziem i, lub Powiatu , Tradycye na mocy Dekretów 
Wszelkich Juryzdykcyi czynić może Sędzia któregokolwiek Wojewó
dztwa, Ziemi , lub Powiatu , respective Prowincyi.

18vo, Sędziowie Dekręts „ exekwui'ący , nie rnaią nic więcęy od! 
Stron wymagać n’ad to, co w urządzeniu około; tego dla nich wyzna
czone będzie.

19«»■  Chociażby który z Sędziów na drugie cztery lata nie był 
Snowu obrany , iednakże wykonywać mocen będzie te Dekreta , na wyko
nanie których w czasie funkcyi swoiey Sędziowskiey, z któregokolwiek 
Sądu był wyznaczonym.

zorno. Każdy Sąd Ziemiański mieć będzie Pieczęć z Herbem swe 
£o Woiewództwa, Ziemi lub Powiatu, z napisem : Pieczęć Woiewództwa, 
?iemi lub Powiatu Sr.

A R T  Y K U Ł V.
^  "Wyborze Hdijarza Sadu. Z iem  la njkleyo i  teyo obowiązkach.

iwo. Klażdy Sąd Ziemiański mieć będzie Pisarza swego, ten Pi- 
^  rz obierany będzie na Jat Siedm , przez cały przytomny skład Sądo- 

jednomyślnością , albo większością wotów sekretnych; Kondycye 
»arn'V̂ ^0m na ^*Sarza Sądów Ziemiańskich, małą bydź zachowane teź 
i vtt kWre PrzcP1Sane w.Prawie o Seymikąch , pod Artykułem VI.

do wszystkich Urzędów Elekcyjnych. 
lec- . Obowiązki Pisarza są następuiące : r. Zasiadać w Sądzi?, 

V*0'  deciftva , Zapisywać przytomność Sędziów , tak co do dnia, 
ez 1 godziny Sessyi Sądowych. 3. Protokuły Sądowe i Regestra

B x utrzy-



utrzymywać , Dekret* w Polskim ięzyku pisać , i  napisane z rozkazu 
Sadu czytać , i  te żądaiącey stronie wydawać. 4. Wpisy przyimować , 
te zaraz , skoro przez Stronę za okazaniem Relącyi Pozwów podane bę
d ą,, do Regestrów wpisywać. 5. Trąnzakcye Wieczyste przed Sądem 
przyznawane do Xiąg wciągać,

itio. Pisarz zawsze przytomnym na Sądach bydź powinien , wyją
w sz y g d y b y  ,z przyczyny nicuchr.onney potrzeby za pozwoleniem Sądu,, 
byt'oddalony, lub w przypadku choroby,. a wtedy Sąd wyznaczy tym
czasowego Zastępcę iego , który na rotę Pisarza ma przysiąd-z.

4to. Pisarz,ten, nie będzie mógł odmówić Stronie żądaiacey 
Iktraktu , bądź Dekretu, bądź iakowey sentencyi w Sprawie zapadłey, 
i  nic może należeć do exekncyi żadnych Dekretów.

5tę. Pisarz ten.-będzie pod Zwierzchnim rządem Sądu., któr.ego 
iest Pisarzem ; tenże Sąd może go odsądzić od funkcyi , za niedopeł
nienie obowiązków iego. prawem przepisanych.,, wszakże z wolną Ap-. 
pellacyą do/Trybunału ; w przypadku iednalc Sądu. takiego, na Pisarza, 
komplet aktualny Sądowy obwieścić-winien wszystkich Sędziów, do 

.flatkowitego Składu Sądu Ziemiańskiego należących, a za zjechaniem 
się Sędziów -w komplecie naymniey pięciu Osób przystąpi do sądze
nia. Sprawy takowey,

6 to Gdyby. pisarz um arł, był odsądzony , zrzekł się przed Sądem 
funkcyi swoiey, "albo na wyższy Urząd postąpił , wtedy komplet aku- 
alny Sądowy ostrzeże wszystkich. Sędziów do całkowitego składu Sądu. 
Ziemiańskiego- należących, i po- takowym ostrzeżeniu z-a zjechaniem-- 
się Sędziów w komplecie mymnicy pięciu Osób , obierze innego na, 
mieysce iego do czasu nowey Elekcyi.,. co lat siedm z mocy Prawa, 
tego przypadaj jcey.

A R T Y K U Ł  VI.
O hor te Tijarza 3 Lktoweąo 1 lĉ o obowiązkach.

imo. Kaidzy Sąd Ziemiański mieć będzie Pisarza Aktowego,. 
Pisarz ten obrany będzie na Seymikach, Deputackich. Kadencye Ele— 
kcyi iego są też same , które, są pr2,episane w Prawie o Seymikąchi, 
pod Artykułami VI. i VII, do wszystkich Urzędów. Elekcyinych.

2do. Pisarz ten będzie pod zwierzchnim dozorem Sądu : mieć 
ma potrzebnych dla pomocy sobie przysięgłych Regentów i Kancel-la-- 
rzystów, za których będzie-Sądowi w odpowiedzi.

t̂io* Urząd Pisarza tego będzie dożywotni , i na iego miey- 
SC5 inny obrany bydź nie może, tylko po śmierci, postąpieniu, od
stąpieniu , lub odsądzeniu za przewinienie ; nie może jednak Pisarz tea 
postąpić , ani odstąpić, dopóki nie uczyni sprawy z Urzędowania swe
go , nie zda w całości Archiwum, i  od Sądu Ziemiańskiego zakwitowau 
nym nie będzie.

4 to Pisarz ten nie będzie mógł odstąpić od swego Urzędu,-1 tylko 
sześclą Niedzielami przed następuiącemi Seymikami, a to przez oświad
czenie Sądowi Ziemiańskiemu na piśmie podane , które to oświadczę* 
nic w Protokuł Sądowy w ciągnione bydź. powinno.

5to. W przypadku śmierci Pisarza Aktowego ,. lub odsądzenia 
iego przed przypadn-ienierrr Seytników „ Sad’ Ziemiański ma obrać tym
czasowego Pisarza z Regentów iego, który obowiązki dc Urzędu iego przy
wiązane sprawować będzie powinien, dopóki nowy Pisarz-na nastę
pujących Seymikach obrany nie będzie.

‘ 6to.. Pisaiza Aktowego szczególnym obowiązkiem będzie: r. Mieć 
w punym dozorze Archiwa i Kan.ee! Lirye. 2. Aktykacye , Przyznania. I  
Suscepty w Polskim ięzyku przyimować , tudzież i Tranzakcye wszelkie, 
w czasie nieprzytomności Sądu. 3, Extrśk.ty wydawać, 4, Xięgi w riay- 
łepszym porządku utrzymywać- 5. Mieć zwierzchni dozor nad Regen
tami i Kanćellarzysfatni , zgoła co tylko do beśpleczeństwa i porządne
go utrzymywania Archiwttm Ziemiańskiego należy, i co szczególniey- 
szym Prawem przepisano mu będzie, (o wszystko dopełniać obowią
zkiem będzie Pisarza Aktowego,



?mo. ?l?arz Aktowy, r.a AeynYikach obrany, obeymic zaraz pod 
tZfd swóy Archiwa, tak Ziemskie, iakb też Archiwa d© KancciLaryi 
Grodzkiey dotąd należące. Każdy zdaiący Archivum Pisarzowi temu 
powinien mu podać dokładny Regestr spisanych Xi§g , Pisarz przyimu- 
i§ey Archiwum, zweryfikuje Regestr takowy , zweryfikowany podpisze 
własna ręką , sposobem Rewersu i do Obiaty puda ; gdy tym sposo
bem obeymie Archiwum, poda Sądowi, całkowity Regestr Xiag przy
jętych, a Sąd wyznaczy z grona swoiego Osoby w liczbie , iaką za po
trzebną uzna do zweryfikowania takowego regestru, po zweryfikowa
niu zaś dokładnym, Regestr cały podpisze, i do Obiaty podać każe. 
Sądu zaś obowiązkiem szczególnym odtąd będzie, przy końcu każdey 
Kadencyi rewidować Protokuły zapisywanych Tranzakcyi przez czas 

-Kadencyi, i  takowe Protokuły zasummowawszy , podpisywać.

A R T Y K U Ł  VII.
O wyborze i

i mo. Każdy Sąd Ziemiański mieć będzie Instygatora , którego 
skm Jednomyślnością , albo większością zdań obierze.

ido. Obowiązkiem Insty.gątora będzie czynić w Imieniu i z roz
kazu Sądu , w Sprawach beśpieczeństwa Sądu , i w Sprawach Krymi
nalnych , choćby Delatora nie było, i to wszystko dopełniać, co mu 
tenże Sąd w obowiązkach lego przepisze.

A R T Y K U Ł  VIII.
O Uślunowunlu, Woźnych.

ima. Sąd każdy Ziemiański będzie miał dwóch- Woźnych, któ
rych sam jednomyślnością , albo większością wotów obierze. Gdyby 
który Obywatel żądał u Sądu ustanow ien ia  Woźnego iakiego, Sąd m o- 
cen będzie to uczynić , ą po uczynionym dokładnym examinie osoby 
na Urząd Woźnego przez Obywatela zaleconey, i wysłuchaniu Pra
wem przepisaney ięmu Przysięgi, ;wyda rpy Autentyczny Instrument.

a do. Woźni mogą bydź iakieykolwiek Końdycyi , byle byli 
Ludźmi dobrey Wiary , nic podpadali żadnemu zarzutowi karę krymi
nalną za sobą ciągnącemu, i umieli czytać i pisać. Woźni zaś dotąd 
iuż kreowani , przy pełnieniu obowiązków swoich zachowuią się.

1 3tio. Powinnością' Woźnego będzie dopełniać te wszystkie obo
wiązki , które Prawa szczególne Urzędowi iego przepisują.

A R T Y K U Ł  IX.
ieyo.

„  Ja N. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Tróycy 
„  Swiętey Jedynemu , iż obrany na ■ Urząd Sędziego, spory między Stro- 
», nami do Sądu przychodzące , według Prawa pisanego*, i według do- 

tj, wodów w Sądzie złożonych , a nie według wiadomości swoiey, nic 
nie przydając , ani uymuiąc , sprawiedliwie sądzić będę , żadney Stro

ił nie w sporach Sądowych będącey , rady dawać nie będę, darów ża- 
m dnych i obietnic, ani przez siebie, ani przez inne osoby od Stron 
>» sąd-ząeych się , pod żadnym pozorem , ani przed Sprawą, ani w cza.

sie Sprawy , ani po Sprawie nie przyimę, sekretu Izby nie wydam , 
5, w wykonywaniu Dekretów i innych Sądowych Wyroków, podług Prawa 
'»» 1 przepisu tychże Dekretów i Wyroków zachowam się , zapłatą od tako- 
v, wych obowiązków taką tylko konteńtbwać się będę ', iaka przez Prawo 
’ ’ le.st ustanowiona, większey ani wymagaiąc, ani dobrowolnie ofiarowaney 
v iprzyimuiąc , i  w całym ciągu Urzędowania, moiego, pilnuiąc we 
”  wszystkim Prawa , Boga maiąc przed oczyma , podług suinnienia 
”  1T>Cgo , niczym nie uwodząc się ,-zdanie mole w każdey sprawie da- 
*’ wać będę ; tak mi Panie Boże dopomoż i niewinna Syna iego Męka.

Sa Rota

Slota SErzyJiąyi Sąd.

obowiązkach (pnśfeijyatora Sądów Z ilemian.ijlzich .



„  Ja N. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Tróycy 
„  Swiętey iedynemu, iako obowiązków Urzędu mego ninieyszym Pra- 
,, wem opisanych , ściśle dopełniać będę, i wszystkie Stron spory , 
,, wniesienia i dowody pilnie zważać i w nich podług Prawa pisanc- 
„  go i ćowodow w Sądzie złożonych doradzać, wszystkie Rezoiucye 
„  Sądowe, tak , iak z jednomyślności lub większości zdań wypadną, w 
,, Protofcuł wciągać, podług nich Dekreta układać, Wpisy podług Pra- 

wa przyimować będę, sekretu Izby nie wydam , żadney Stronie pra- 
„  wuiacey się rady dawać nie będę, zgoła w całym Urzędowaniu mo- 
„  im samego Boga przed oczyma maiąc , Prawa i przepisy iego za pra-. 
„  widło mieć będę, tak nu Panie Boże dopomóż i niewinna Syna Je- 
„  go Męka.

„  Ja N. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Tróycy 
„  Swiętey Jedynemu, iako powinności Urzędu mego ninieyszym Pra- 
,, wem przepisanych , wiernie t pilnie dopełniać będę, wszystkie zlecenia 
„  od Sądu mnie dane, uskutecznię , i onym posłusznym będę , nad wy-. 
„  znaczoną Prąwem opłatę , większey wyciągać , ani dobrowolnie na- 
,, wet ofiarowaney przyimować nie będę , i w całym Urzędowaniu, Prą- 
„  wo i przepisy iego za prawidło mieć będę , co wszystko obowiązu-. 
„  ię się dopełnić, pod odpowiedzią z osoby i maiątku mego., tak mi 
„  Panic Boże dopomoż i niewinna, Syna Jego Męka.

„  Ja N. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Tróycy 
„  Swiętey Jedynemu , iako Sądowi we wszystkich nakazach do mnie. 
,, ściągaiących się , posłuszny będę , też nakazy i rezoiucye Sądowe do- 
„  pełnię i uskutecznię- , oraz wszelkie obowiązki ninieyszym P iwem, 
„  dla mnie przepisane , wykonywać iak nayściśley będę , tak. ml Pa-. 
„  nie Boże dopomoż i  niewinna Syna Jego Męka.

„  Ja N. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Tróycy 
Swiętey Jedynemu , iako Sadowi we wszystkich iego rozkazach do mnie 

„  ściągaiących się posłuszny będę ,też rozkazy i rezoiucye Sądowe , mnie 
,, do położenia ,lub oznaymienia Stronom zlecone, tymże Stronom od' a- 
„  wać, i do naybliższey ich wiadomości, iaka tylko z mey strony dopełniona 
„  bydź może , donosić , oraz zeznania położonych- i oznaymionych, nay- 
„  wierniey , bez żadney przewłoki czynić , opłaty większey nad wy- 
„  znaczoną Prawem od Stron wymagać nie będę , zgoła wszystkie po- 
,, winności ninieyszym Prawem przepisane, nayściśley dopełniać , pod 
„  odpowiedzią Sądowi z osoby i maiątku mego obowięzuię się , tak 

mi Panie Boże dopomoż i niewinna Syna Jego Afęka.
Stanisław Nałęcz Małachowski Ref: Kazimierz Xiąże Sapieha Generał 
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z do. Wszyscy ci Sędziowie obierani będą co cztery lata Ra 
Szymikach Depucackich, na każdey cakiey Eiekcyi dawni Sędziowie 
Ra nowo obraneroi bydz' mogę.

3tio- Co się tycze Kondycyi do wyboru na Urząd Sędziego, 
^rawo o Seymikach pod Artykałami VI. i V II. zachowane mieć 
chcemy przy Eiekcyi Sędziów Ziemiańskich, z następującym ostrze
żeniem : iwo. Nie mogą bydz' obrani na Sędziów do iednego cał
kowitego Składu Sądowego dwie Osoby iednego imienia, oraz Teść 
2 Z-ięciem. 2do. Nic mogą bydz' obrani na Sędziów c i ,  którzy są 
6rimine tio-taii po Koudemnscie , lub Dekrecie , choćby nieestace- 
Cznym. $fio. Nie może bydi  na Sędziego obrany ten, któryby był 
ed Urzędu Sędziowskiego odsądzony przez Wyrok Sądu Naywyższey 
^oscancyi. 4to. Na Posłów i Deputatów na Trybunał nie będzie
"'plno obierać więcey , iak dwie Osoby z iednego całkowitego Skła
du Sądowego, to iest : iednego na Posła, i iednęgo na Deputata. 5to. 
Sprawowanie dotąd Urzędu wykonawczego Officium executivum zwa- 
J|ego, ma bydz Uczone przy Eiekcyi Sędziów Ziemiańskich za od
bycie Funkcyi pubiiez-ney,

4to. Również przy Elekęyi Sędziów Ziemiańskich zachowa- 
mieć chcemy Przepisy Prawa o Seymikach w Artykule V II I . ,  

®° do sposobu podawania się na Kandydatów: w Artykule X. co do 
Rugów tychże Kandydatów ; w Artykułach XII. i XIII. co do spo- 
^°hu, oraz porządku Eiekcyi i Wotów sekretnych.

5to. Sędzia obrany nie będzie potrzebował Przywileiu dotąd 
*wyczaynego, ale na mieys u Przywileiu, odbierz** Laudum Seymi- 
®°we , które służyć mu będzie za powód Eiekcyi iego; Sędziowie 
córani wykonaią njeodwłócznie w mieyscu Eiekcyi Przysięgę, na Ro- 
*9 Prawem przepisaną.

6to. Każdy Sędzia może w przeciągu lat czterech urzędowa
nia swego złożyć swóy Urząd Sędziowski, z tym iednak warun
kiem, aby sześcią Niedzielami przed następuiącemi Seymikami zapi
a ł  w Aktach Ziemiańskich złożenie Urzędu swego Sędziowskiego, 
c°póki iednak nowy na mieysce iego Sędzia wybrany nie będzie, 
°bowiązki Urzędu swego Sędziowskiego pełnić winien.

7mo Gdyby w. przeciągu czteroletniego Urzędowania Sędzio
wskiego umarł *który Sędzia, zoscał Senatorem , Ministrem , Kom
isa rz e m  Rządowym-, lub postąpił na wyższy iaki Urząd czynny, 

wszedł w aktualną Służbę Woyskową , wtedy na mieysce iego. 
i y  obrany bydz' ma na pierwszych następujących Seymikach.

A R T I K U Ł  IIL .

O  W ładuj, Sądu. Z icm iarijk  lejo .

iwo-. Sądy te Ziemiańskie , będą Sądami Picrwszey Instaneyi 
8aWszc gocowemi; od tych Sądów' iść będzie podług przepisów Pra- 

> Appellacya do Trybunałów Głównych, res-peetme każdey Pro- 
Vincyi.

2do. Sądy te Ziemiańskie Picrwszey Instancyi, będą Sądanai 
te wszystkie Sprawy , które dotąd do Sądów Ziemiańskich, i  

^ ' k i c h  „ , I eż»ł/

A R T Y K U Ł IV.
Q  Ohowią zkach Sądu 1 Sędziów % icm ianfkich.

Dni Sądów’ Ziemiańskich trzy będą Kadencye. 1 tvsz,a: Od
Od n I^° ^ vtP,"etn‘ a j do Dnia ostatniego Czerwca inclusive. 2ga : 

Dnia igo Paz'dziernik* , do Dnia ostatniego Grudnia inclusivb.
A z ycia



icim . Od Dnia Igo Stocznia,, do Dnia ostatniego Marca itteluswe i 
każda z tych Kadencyi zaczynane się od Dnia sobie oznaczonego) 
choćby nawet w Dzień Świąteczny, trwać będzie bez przerwy do 
Dnia ostatniego tymże Prawem naznaczonego. Gdyby iednak Sprs- 
wy na iedną Kadencyą przypadaiące wszystkie odsądzone zostały* 
wtedy wolno będzie Sędziom teyże Kadencyi rozjechać się nie inaczej 
jednak . «ak pod warunkiem, piżey opisanym,

24o. Na odpoczynek Sądowy naznaczamy w każdym Roku 
Miesięcy trzy, to ie s t L ip ie c  ,  Sierpień, i Wrzesień,

3tio. Sędziowie obrani ziechawszy na rozpoczęcie Sądów dni® 
l .  Kwietnia podzielą się na dwa Kompleta, tak, ażeby piąciu Sę
dziów do iedney Kadencyi 'przywiązanych było; rozkład takowj 
Osób na Kadencje zrobią Sędziowie między sobą jednomyślnością , al- 
b.o. większością Wotów sekretnych , i w Prorokuje Sądowym zapiszą 

4 to. Sędzia z dtUgieg^ Kompletu , nje będzie mógł w czasie 
nie swoiey Kadencyi, ani zasiadać, ani decydować w Sądzie, ani 
w Izbie Sądowej w czasie namowy zn.aydować się. Sędzia w czasi® 
Kadencji, nawet d.o. którey test wyznaczonym, na,l»żeć, nie n»oiff 
tło Decyzyi tey Sprawy, w fctoęey przytomnym nie był na obustron
nym wywodzi?,

51.°‘ Komplet do sądzenia, naymnjcyszy będzie z Osób trzech- 
6to< Prezydować będzie ten z Sędziów aktualny Komplet skła

dających , który iesę pierwszy m z porządku Elekęyi w Laudum za
pisany.

7 Sędzia aktualny Komplet składający, nie może bydż 1 
mieysca ruszany, czyli od sądzenia Sprawy iahiey wyłączany, tyl
ko w przypadkach : i im. W swoiey wł ;sney Sprawie będąc StroOł 
czyniącą , bądź Powodową, bądź Odwodową, zdo. Rędąc od drug‘eX 
Strony pociągmoną ,  a Wyrokiem Sądu do tey Sprawy połączoną- 
3tio* W Sprawach Rodziców, Rraęi rodzonych, i Dzieci.

8V0:.' Gdy z porządku, wołanych Wpisów przypadać będzie Spf** 
v/a , przez którą Sędziowie aktualny Kumple? składający , byliby * 
Sprawę zgięci, tak,  że Komplet aktualny Sądowy nie byłby dosta
teczny wtedy Sąd przy Ąkcoracie takowym zapisawszy świadectw0* 
iż w tey Sprawię Kompletu Sądowego ńie było, a dalsze następu’?' 
Ce Wpsy wołać i sądzić ma. Za złożeniem zaś Kompletu, Aktor**11 
z powyższym świadectwem, zostawiony, wołać i sąd? ć po.w.iniefł 
przed i n.nenu wSzystkiemi Sprawami . Jeżeliby zaś Sędziowie C$H 
Sąd Zie Jsiński składający, byli zaięci do Sprawy iakiey , tak,  &  
by cii Sędziowie w którejkolwiek Kadencyi, Kompletu Prawe11* 
przepisanego, składać nie mogli, i dla tey przyczyny Sprawa tako
wa nie mogłaby bydź sądzoną , n,a ów czas Sprawa takowa ©desf*' 
na hynź powinna do: Trybunału respecti-ve swoiey Prowincji , t f6 
determinałionę fort. ■

gno. Kondetnnata otrzymana na.Sędziu w czasie Sędziowski^ 
Runlcyi iego, byleky nie była w Kryminalnej Sprawie, tam,oW*c- 
nie będzie Sędziemu sprawowania Urzędu iego Sędziowskiego,

1 omo. Każda Decyzja Sądu jednomyślnością , albo większo
ścią zdań stanowiona będzie; w prz padku równości zdań, Sędzio
wie aktualny Komplet składający, ciągnąć będą losy , a który, z »ic®  
weźmie los do Decyzyi, ten ro.wność zdaii rozwiąże.

wmo. Sąd Ziemiański mieć będzie osobny Protokuł rozpisowy, ^ 
którym Sędziowie zdania swoi.e przeciwne większości, zapisywać po-, 
Wuini z podpisem ręki własnej, a to na teyże samey S e s s y i ,/  
nie wychodząc Z- Izby Sądowey, Rozpij iednak takowy nie ma ° lC/ 
ubliżać Wyrokowi Sądu większością zd.ń zapadłemu.

X2»?a. ?.aden Sędzia w czasie Ustępu , czyli nagiowy ,, f y c^ "  
dzić z Izby Sądowej nie ma , dopóki Dekret, promulgowany nie bę
dzie ; nikt w czasie teyże namowy znaydować się w Izbie Sądowej 
nie będzie mógł, tylko same Osoby Sądowe aktualny Komplet skła
dające; tudzież. Pisarz Sądowy, lub m.eysęe iego zastępujący’ .

j 3 t/c-
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