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1058. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia ' 3 grudnia 1923 r. 

zmieniające przepisy tymczasowe, () kosztach 
sądowych. 

Na podstawie art. 1 ,ustawy z dnia 17 maja 
1923 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Ministrów 
,do , wprowadzenia zmian w kwotach pieniężnych, 
ustalonych w rosyjskiej ustawie postępowania cywil
nego i niektorych innych ustawach, obowiązujących 
,w b. zaborze' rosyjskim (Dz. U. R. P.N~ 59, poz. 417) 
,zarządza się co następuje: 

I 

§ 1. Przepisy tymczasowe o kosztach sądo
wych (Dz. Urzęd.Depa~t. Sprawi,edJ.. z r. 1917 N2 l, 
poz. 7) zmienione przez: 1) dekret z dnia 9 grudnia 
1918 r. :(Dz. P. P. P. z 1918 r. N2 20, poz. 57); 2) usta
wę z 17 marca 1921 r. (Dz. U. ' ~. P. ,N2 32, poz. 194); 
3) ustawę z dnia 17 grudnia 1921 r. (Dz. U. R P. 
N2 '106, pdz. 770); 4) ustawę z . dnia 17 maja 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 59, poz. 417); 5) rozporządzenie ,Rady 
Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N292, 
poz. 728);-u!egaJą zmianie o tyle, że niżej wyszcze
gólnione artykuły otrzymują brzmienie następujące: 

f\rt. 12: "Jeżeli przy obliczaniu, suma wpisu 
głównego lub dodatkowego wypadnie w kwocie nie
podzielnej przez pięć tysięcy marek, należy tę kwotę 
zaokrąglić wzwyż do pełnych pięciu tysięcy". 

f\rt. 13: "Suma wpisu głównego lub dodatko
wego w żadnym wypadku nie może wynosić mniej 
aniżeli dziesi~ć tysięcy marek w sądach pokoju, a sto 
tysię:Cy marek w sądach okręgowych. Od skarg zaś 
o uchylenie wyroku suma wpisu głównego, lub do· 
datkowego nie może wynosić mniej niż 100.000 ma
rek w sprawach, ulegąjących właściwości sądów po
koju i miljon marek w sprawach właściwych sądom 
okręgowym" . 
. Art. 21:"Od wszelkiego rodzaju dokumentów, 
wydanych stronom na ich żądanie przez sądy i urzęd
ników sądowych (prócz notarjuszów), tytułów wyko-

Patrz strona ostatnia. 

nawczych, kopji, zaświadczeń i t. p., pobierana bę
dzie opłata ' kancelaryjna w sprawach - właściwych 
sądom , pokoju po dziesięć tysięcy marek, a w spra
wach właściwych, sądom .okręgowym po dwadzieścia 
tysięcy marek, od każdej strony arkusza, licząc każde 
25 wierszy za stronę. Każda rozpoczęta strona liczy 
się za całą. Od tytułów wykonawczych i dokumen
tów wydawanych przez pisarzy hipotecznych opłata 
powyższa ' Jiczy się najmniej, jak za cały arkusz". 

f\rt; ;39: "Opłata stosu,nkowa nie może wynosić 
mniej, aniżeli sto pięćdziesi'ąt tysięcy marek, wogóle 
zaś, jeżeli, przy obliczaniu, suma opiaty wypadnie 
w markach i fenigach, należy ją zaokrąglić wzwyż 
do pięciu tysięcy marek". 

_§ 2. Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc 
obowiązującą w 15 dni po ogłoszeniu. 

Prezes Rady Mini'strów: ij'itos 

,Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

1059. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dAia 14 grudnia 1923 r. 

o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyro
bów tytoniowych tal.. państwowych, jak i pry-

watnych fabryk. \ 

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r .• 
o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. z 1922 r. N247. 
poz. 409), zarządza się co następuje: 

§ 1. Począwszy od dnia 18 grudnia 1923 r •• 
ustanawia się następujący cennik detalicznej sprze· 
daży wyrobów tytoniowych, wyprodukowanych w pań
stwowych fabrykach: 

I. Cygara: 
Havana. • • • • • • • Mk. 270.000 za 1 sztuk~ 
Belweder • • • • .. 220.000 "" " 
Wawel • • • • • • • ~ ,,185.000 ". • 


