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podlegających właściwości sądów okręgowych, po 
16.000 mk. od każdej strony arkusza, licząc każde 25 
wierszyza stronę. Każda rozpoczęta strona liczy się za 
całą. Od tytułów wykonawczych i dokumentów wydawa
nych przez pisarzy hipotecznych oplata powyższa 
liczy się najmniej, jak za cały arkusz. 

f\rt. 25. Wynagro dzenie świadków za oderwa
nie ich od zajęć wyznaczone będzie według zasad, 
wskazanych wart. 407 i 408 u. p. c. w ilości od 
15.000 do 300.000 mk. za każdą dobę. 

f\rt. 35. Duchowni wszelkich wyznań, wzywani 
przez sąd w celu odeb rania przysięgi, niezależnie od . 
tego czy przysięga doszła do skutku, otrzymują za 
stawiennictwo wynagrodzenie w wysokości według 
uznania sądu, nie może jednak ono przewyższać 
60.000 mk. od każdej sprawy. 

f\rt. 36. Od treści, projektowanych do wykazu 
hipotecznego, których wartość pieniężna nie da się 
oznaczyć, jak również od treści, dotyczących ostrze
żeń i wykreśleń, pobierana będzie opłata stała w ilo
ści 100.000 mk. 

f\rt. 40. Oplata hipoteczna od skarg apelacyj
nych na decyzje wydziału hipotecznego przy sądach 
pokoju wynosić będzie 150.000 mI<:. przy sądach zaś 
okręgowych - 500.000 mk., a od skarg o uchylenie wy
roków w pie rwszym wypadku-800.000 mk., a w dfu
gim-l.500.000 mk. 

f\rt. 55. Wpis stały pobierany będzie: 
a) w ilości 500.000 mk.: 

od podań wierzycieli o ogłoszeniu upadłośc i , 
od opozycji wierzycieli przeciw wyrokowi, 
ogłaszającemu upad łość , od wszelkich skarg, 
zakładanych przez wierzycieli do wyższych 
instancji; 

b) w ilości 5,000.000 mI<:. 
od żądania przywrócenia do czci kupieckiej 
(art. 604 kod. handl.) 

Art. ,61. Skazany w pierwszej instancji obowią
zany będzie tytułem kosztów sądowych uiścić w ra
zie skazania na karę pozbawienia wolności na ter
min nie dłuższy niż: 

1 miesiąc 200.000 mk. 
3" 300.000 " 
6" 500.000 " 
1 rok 1.000.000 " 
2 lata 2.000.000" 
4 " 3.000.000 " 
6 " 4.000.000 " 

W razie skazan ia na karę cięższą-5.000.000 mk. 
f\rt. 62. Skazany w pierwszej instancji na grzyw

nę, względnie karę pienieżną , obowiązany będzie ty
tulem tychże kosztów sądowych uiścić 10% od 
kwoty wymierzonej mu grzywny, względnie kary pie
niężnej, względnie od obu tych kwot, w każdym ra
zie nie mniej aniżeli 100.000 mk. 

f\rt. 67. W spra v./ ach z prywatnego oskarżen i a 
\'/ razie wyroku uniewinnia j ącego, opłatę sądową 
w ilości 30.000 -- 3.000.000 mk. w pierwszej instan
cji obowiązany będzie uiścić oskarżyciel prywatny. 
W tym wypadku mają również zastosowanie art. 65 
i 66". 

§ 2. Wskazaną wart. 5 dekretu z dnia 8 lu
tego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych 
o obrońcach sądowych przy sądach pokoju (Dz. P. 

P. P. N2 15. poz. 205) opłatę za św i adectwo do bro
nienia spraw sądowych podwyższa się do wysokośc i 
1.000.000 względnie 2.000.000 mk. od każdego ś wic:
dectwa corocznie. 

§ 3. Przewidziane wart. 6 i 70 dekretu z dnia 
7 lutego 1919 , r. o rejestrze hand lowym (Dz. P. P. P. 
N2 14, poz. · 164) grzywny podwyższa się tysiąc
krotnie. 

§ 4. Przewidziane wart. 383 Kod. Cyw. Polśk. 
grzyw ny za nieusprawi edliwione niestawiennictwo na 
posiedzenia rady familijnej mogą być wyrzeczone 
przez sędziego do wysokości 500.000 mk., . a przez 
prezydenta, burmistrza, lub wójta do wysokości 
50.000 mk. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc 
obowiązującą w '15 dni po ogłoszeniu . 

Prezes _ Rady Ministrów: Witos 

Minister Sprawiedliwości : St. Nowodworski 

729. 

Rozporządz~nie Redy JViinistrow 

z dnia 12 iipca 1923 r. 

w przedmiocie rozciągnięcia n a obszar Ziemi 
Wileńskiej przep ~sów o kosztach sądowych 

obowiązujących w b. zaborze rosyjskim. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 17 maj a 
1923 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Ministrów 
do wprowadzenia zmian w kwotach pien iężnych usta
lo nych w rosyjskiej ustawie postępowan i a cywilnego 
i niektó rych innych ustawach, obowiązują~ych vJ b. 
zaborze rosyjskim (Dz. U. R.'p. N2 59, poz. 417), za
rządza się co następuje: 

§ 1. Na obszar powiatów: wileńskiego, wilej
skiego, oszmiań skie go, święciańskiego, trockiego, 
brasławskiego, du niłowiczowskiego i dziśnieńskiego 
Ziemi Wileńsk i ej rozciąga się moc obowiązującą tym
czasowych przepisów o kosztach sądowych z dnia 
18 lipca 1917 r. (Dz. Urz. Dep. Sprawiedl. z 1917 r. 
N2 1, poz. 7) ze zmianami wprowadzonemi przez 
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. 
N2 106, poz. 770) i przez rozporządzenie Rady Mi· 
n istrów z dnia 12 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 92, 
poz. 728). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
po uplywie 14 dni po dniu ogłoszenia. 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po· 
wierza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 
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