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F\rt. 13. Suma wpisu głównego lub dodCltkowe go w żadnym wypadku nie może wynosić mniej
aniżeli 8.000 mk. w sądach pokoju, a 100,000 mk.
d)
w sądach okręgowych. Od skarg zaś o uchylenie
wyroków suma wpisu głównego lub dodatkowego
nie może wynosić mniej niż 100.000 mk. w sprawach,
e)
ulegających właściwości sądów pokoju i 1.000.000 mk.
w sprawach, ulegających właściwości sądów okręgo
wych.
f)
f\rt. 15. Wpis stały pobierany będzie :
1) w ilości 600.000:
od działów prowadzonych w drodze incydentald)
nej, od zatwierdzania testamentów (art. 1050 i nast.
1 cz. X t. rosyj. zb_ pr.),
od zatwierdzenia praw do spadku (art. 1408
u. p. c., art. 1239 i nast. 1 cz. X tom. ros . zb. pr.),
od przyznania prawa własności na zasadzie
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po_o przedawnienia (art. 533, 1 cz. X tom ros. zb . pr.),
od wykupu majątków rodowych (art. 1346 i nast.
JJierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
1 cz. X tom ros. zb. pr. art. 1438 u. p. c.),
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodz i w życie
od podań zatwierdzenia lub unieważnienia licy~ dniem ogłoszenia .
tacji nieruchomości ;
Prezes Rady Ministrów: Witos
2) w ilości 90.000 mk. :
od
każdego podania rozpoczynającego postępo ·
Minister Spraw Wewnętrznych : Kiernik
wanie sądowe , nie podlegającego opłacie wpisu sto·
sunkowego, lub opIacie wpisu stałego, w ilości wyż
szęj, w sprawach, należących do właściwości sądów
kułów

.

pierwszej potrzeby (Dz. U. R. P. N!! 14,
poz. 82);
rozporządzenia Rady Ministrów z dn . 8 lutego 1921 r. w przedmiocie statystyki strajkó w
i lokautów '(Dz. U. R. P. N2 16, poz. 94);
rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10 listo pada 1921 r. w sprawie statystyki celnej (Dz.
U. R. P. N2 107, poz. 783);
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1922 r. w przedmiocie statystyki stanu
zatrudnienia w przemyśle (Dz. U. R. P. N!! 12,
poz. 108);
rozporządzenia Rady Min istrów z dnia 7 czerwca 1922 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia
6 lutego 1922 , r. w przedmiocie statystyki
stanu zatrudnienia w przemyśle (Dz. U. R. P.
N!! 48, poz. 427).

728.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 12 lipca 1923 r.
zmieniające

przepisy tymczasowe o kosztach
sądowych .

•

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 17 maja
1923 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Ministrów
do wprQwadzenia zmian w kwotach pieniężnych, ustalonych w rosyjskiej ust. post. cywiln . i ni e których
innych ustawach, obowiązujących w b. zabor ze rosyj skim (Dz. U. R. P. N!! 59 poz. 417), zarządza się co
następuje:

§ 1. Przepisy tymczasowe o kosztach sądowych
(Dz. Urzęd . Dep. Spraw. z 1917 r. N21 poz. 7), zmi enione przez ustawy z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U.
R. P. N!~ 32 poz. 194) i z dnia 17 grudnia 1921 r.
(Dz. U. R. P. N2 106 poz. 770), ulegają zmianie
i uzupełnieniu w niżej wyS'lczególnionych artykułach
i otrzymują brzmienie następujące :
" F\it. 10. Jeżeli wartość powództwa lub jego
części w chwili wytoczenia nie da się ściśle określi ć
lub wogóle oszacowaniu na pieniądze nie uleg a,
wpis głó w ny od nieokreślonej części powództwa ozna, czy poc z ąt k o wo w s ądzie okręgowym przewodni czący sądu w ilości od 150.000 do 5.000.000 mk. ,
a w sądach pokoju sędzia w ilości od 30.000 do
150.000 mk. O oznaczeniu ilości przypadającego do
uiszczenia wpisu sąd zawiadomi powoda, któremu
s łu ż yć będzie prawo odwołania się do kompletu s ą
dzącego w terminie 7-dniowym. Ostateczna suma
przypadających od stron wpisów określon a będ zie
przez s ąd przy wydaniu decyzji lub wyroku , przytem
zaliczone będą pierwiastkowe uiszczone wpisy.

okręgowych ;

od rozciągnięcia nadzoru celem uniknięcia' upaod podań, wymienionych wart. 1 i 12 ustawy
z dnia 26 lipca 1919 r., o utraconych tytułach na okaziciela (Dz. U. R. P. N2 67 poz. 406) i
.
od sprzeciwów osób trzecich, przewidzianych
wart. 15 tejże ustawy;
dłości ,

3) w ilości 60.000 mk.:
od każdego podania, rozpoczynającego postę
powanie sądowe, nie podlegającego opłacie wpisu
stosunkowego lub opłacie wpisu stałego w ilości
wyżs z ej , w sp rawach , należących do właściwości są
dów pokoju .
Skargi członków rad familijnych na decyzję tych
rad wolne będą od opła ty.
F\rt. 16. Wpis stały w tej samej ilości (600.000,
90.000 i 60.000 mk.) pobieran,y będzie od skarg in ·
cydentalnych w przed mi otach , wymienionych w po·
przednim (15) artykule , a od skarg o uchylenie wyroków w tychże przedmiotach wpis wynosić będzie
najmniej 180.000 mk.
f\rt. 20. Od wszelkich podań , wnoszonych do
sądów wszys tkich instancji, tudzież do urzędników
s ądowych, oprócz podań , po d legających opłacie wpi s u stosunkowego lub stałego , pobierana będzie
o płata :

a). w sprawach, podlegających właściwości są '
dów pokoju - w ilości 15.000 mk.,
b) w sprawach, podlegających właściwości są'
dów okręgowych - 30.000 mk.
F\rt. 21. Od wszelkiego rodzaju dokumentów,
wy danych stronom na ich ż ądanie przez sądy i urzęd ·
ników sądowych (próc z notarjuszów), tytułów wykona wczych, kopji, z aśw i adczeń i t. p. , pobierana bę 
dzi e o p łata kancelaryjn a w s prawach , podlegających
wł aś c iw ości sądów pokoju po 8.000 mk., a w sprawach ,
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podlegających właściwości sądów okręgow y ch, po
P. P. N2 15. poz. 205) opła tę za św i adectwo do bro16.000 mk. od każdej stron y arkusza, licząc każde 25 nienia spraw sądowych pod wyższa się do wysokośc i
wierszyza stronę. Każda rozpoczęta strona liczy się za 1.000.000 względnie 2.000.000 mk. od każdego ś wic:
całą. Od tytułów wykonawczych i dokumentów wydawadectwa corocznie.
nych przez pisarzy hipotecznych oplata powyższa
§ 3. Przewidziane wart. 6 i 70 dekr etu z dnia
liczy się najmniej, jak za cały arkusz.
7
lutego
1919 , r. o rejestrze hand lowym (Dz. P. P. P.
f\rt. 25. Wynagro dzenie świadków za oderwanie ich od zajęć wyznaczone będzie według zasad, N2 14, poz. · 164) grzywny podwyższa się tysiąc
wskazanych wart. 407 i 408 u. p. c. w ilości od krotnie.
15.000 do 300.000 mk. za każdą dobę.
§ 4. Przewidziane wart. 383 Kod. Cyw. Polśk.
f\rt. 35. Duchowni wszelkich wyznań, wzywani grzyw ny za nieusprawi e dliwione niestawiennictwo na
przez sąd w celu od eb rania przysięgi, nie z ależnie od . posiedzenia rady familijnej mogą być wyrzeczone
tego czy przysięga doszła do skutku, otrzymują za przez sędziego do wysokości 500.000 mk., . a przez
stawiennictwo wynagrodzenie w wysokości według prezydenta, burmistrza, lub wójta do wysokości
uznania sądu, nie może jednak ono przewyższać 50.000 mk.
60.000 mk. od każdej sprawy.
f\rt. 36. Od treści, projektowanych do wykazu
§ 5. Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc
hipotecznego, których wartość pieniężna nie da się obowiązującą w '15 dni po ogłoszeniu .
oznaczyć, jak również od treści, dotyczących ostrzePrezes _Rady Ministrów : Witos
żeń i wykreśleń, pobierana będzie opłata stała w ilości 100.000 mk.
Minister Sprawiedliwości : St. Nowodworski
f\rt. 40. Oplata hipoteczna od skarg apelacyjnych na decyzje wydz ia łu hipotecznego przy sądach
pokoju wynosić będzie 150.000 mI<:. pr zy sądach zaś
okręgowych - 500.000 mk., a od skarg o uchylenie wyroków w pie rwszym wypadku-800.000 mk., a w dfu729.
gim-l.500.000 mk.
f\rt. 55. Wpis stały pobierany będzie:
Rozporządz~ni e Redy JViinistrow
a) w ilości 500.000 mk.:
od podań wierzycieli o ogłoszeniu upadłośc i ,
z dnia 12 iipca 1923 r.
od opozycji wierzycieli przeciw wyrokowi,
w przedmiocie rozci ąg nięcia n a obszar Ziemi
ogłaszającemu upad ł ość , od wszelkich skarg,
zakładanych przez wierzycieli do wyższych
Wileńskiej przep ~ sów o koszta ch sądowych
instancji;
obowiązujących w b. zaborze rosyjskim.
b) w ilości 5,000.000 mI<:.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 17 maj a
od ż ądania przywrócen ia do czci kupieckiej
1923 r. w przedmioci e upoważnienia Rady Ministrów
(art. 604 kod. handl.)
Art. ,61. Skazan y w pierwszej instancji obowią do wprowadzenia zmian w kwotac h pien ię żnych ustazany będzie tytułem kosztów sądowych uiścić w ra- lo nych w rosyjskiej ustawi e po stępowan i a cywilnego
zie skazani a na karę pozbawienia wolności n a ter- i ni e któ rych innych ustawach, obowiązują~ych vJ b.
zaborze rosyjskim (Dz. U. R.'p. N2 59, poz. 417), zamin nie dłuższy niż:
rządza się co następuje:
1 miesiąc
200.000 mk.
§ 1. Na obszar powiatów: wileńskiego, wilej3"
300.000 "
ski ego, oszmiań skie go, święciańskiego, trockiego,
6"
500.000 "
brasławskiego, du niło wiczowskiego i dziśnieńskiego
1 rok
1.000.000 "
Ziemi Wileńsk i ej rozciąga się moc obowiązującą tym2 lata
2.000.000"
czasowych przepisów o kosztach sądowych z dnia
4 "
3.000.000 "
18 lipca 1917 r. (Dz. Urz. Dep. Sprawiedl. z 1917 r.
6 "
4.000.000 "
N2 1, poz. 7) ze zmianami wprowadzonemi przez
W razie skazan ia na karę cięższą-5.000.000 mk.
f\rt. 62. S kazany w pierwszej instan cji na grzyw- ustawy z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 32,
poz. 194), z dnia 17 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P.
nę, względnie karę pienieżną , obo wiązan y będzie tytulem tychże kosztów sądowych uiścić 10%
od N2 106, poz. 770) i przez rozporządzenie Rady Mi·
kwoty wymierzonej mu grzywny, względnie kary pie- n istrów z dnia 12 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 92,
poz. 728).
niężnej, względnie od obu tych kwot, w każdym razie nie mniej aniżeli 100.000 mk.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
f\rt. 67. W sp ra v./ ach z prywatnego oskarżen i a po uplywie 14 dni po dniu ogłoszenia.
\'/ razie wyroku uniew i nnia j ącego, op ł atę sądową
§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po·
w ilości 30.000 -- 3.000.000 mk. w pierwszej instancji obowiązany będzie uiścić oskarżyciel prywatny. wierza się Ministrowi Sprawiedliwości.
W tym wypadku mają również zastosowanie art. 65
Prezes Rady Ministrów: Witos
i 66".
§ 2. Wskazaną wart. 5 dekretu z dnia 8 lu- Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski

tego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych
o obrońcach sądowych przy sądach pokoju (Dz. P.
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