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prowadzenie egzekucj i przeciwko ......_... ___ .... _.......................... .

Nr. 47.

§ 2. \Vynagr odzenie opiekunów sądowych
wysokości ustalone j rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 14 maja 1929 r. o wynagrodzeniu opiekunów są dowych (Dz. U. R. P. Nr. 35,
w

w .................................................. _................. na zasadzie wykonalnego wyroku - po st anowienia - zarządzenia Sądu
okręgowego - Jrodzkiego w ...................................................................
z dnia ............................................. 19
r. sygn. akt. .....~........
_ .............................__._ w sprawie karnej przeciw ...-.---.....------gr. a to tytułem
gr.
gr.
nawiązki
.
gr.
kosztów p os tępowania
gr.
opłaty z art. •
gr.
gr.
gr.
gr.
Razem
Zł.
Zobowiązan ego ju ż upomniano-nie upomnianow myśl art. 27 rozp. o post. przy m. w adm. (Dz. U.
R. P. z 1928 r. Nr. 36 poz. 342).
Ściągniętą kwotę należy wpłacić do kasy sądu
okręgowego -grodzkiego w ......... ......
........................ ,
zaznaczając, że przes łaną kwotę ściągnięto na "Po·
sądu grodzkiego
d
'.
z n.
/29 Sygn.
leceme
prokuratora sądu okręgowego
sprawy
'! ś.cią$nięio ?d ... .. ................................ .............
..................... (ImIę l nazwIsko) .................. z .............g, potrącono dla gminy
.. ........ z g . "
Blankiet nadawczy na ściągniętą kwotę jest załączon y; na odwrotnej jego stronie należy zamieścić
na sumę łącznie.
grzywny
..
kary pieniężnej .

Zł.
Zł.
Zł.
Zł.
Zł.
Zł.
Zł.
Zł.

...

wzmiankę powyższej treśc i.

__ ....................................... dnia ...................... ................ 19 .....------. r.
miejsce
pieczęci

podpis

sędziego -prokuratora

f
387.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA

SPRAWIEDLIWOśCI

z dnia 25 czerwca 1929 r.

w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów są
dowych na kuratorów n:eletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.
Na podstawie art. 594 § 2 i 651 kodeksu postę
powania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 33, poz. 313) i art. . 2 ust. 2 dekretu z dnia
7 lutego 1919 r. w pnedmiocie utworzenia sądów
dla nieletnich (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 171) zarządzam co następuje:
•

poz. 321) otrzymują od 1 lipca 1929 r. nadal kuratorowie nieletnich (§ 1).

§ 3. Ro'zporzą dze nie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 lipca 1929 r.
Minister Sprawiedliwości':

SL Car'

388.
ROZPORZADZENIE l\'PNISTRA SPRA WIEDUWOśCI WYDAf'm W POROZUMIENIU Z MINISTREM

SKARBU
z
o

dn ~a

18 czerwca 1929 r.

należnościach przysięgłych.

Na podstawie art. 229 § 2 prawa o ustroju są
dów powszechnych z dni a 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 12, p()Z. 93) zarządza się co następuje:

§ 1. Przysięg li zamiejscow~ otrzymują zwr9t
kosztów przejazdu oraz diety dzienne .
Za przysięgłych zam~jsc owych nie uważa się
przysię głyc h mieszkającyc h w miejscowości, będącej
wprawdzie oddzielną jedno s tką administracyjną, lecz
s tanowi ące j z mie j scowością, w której odbywają się
posiedzenia sądu przysięgłych, jedno terytorjum zamieszkałe (osiedle).
Koszta przejazdu obejmują koszta podrózamieszkania do miejscowości pokoszta podróży powrotnej.
W razie istnienia połączenia kolejowego zwraca się koszta p.odró ży w wysokości ceny biletu drugie j klasy pocią gu osobowego.
O ile brak połączenia kolejowego należy przyznawać koszta przejazdu innym środkiem masowego
transportu (tramwaj e omnibusy). Rzeczywiste
koszta przejazdu pojazdem konnym lub mechanicznym nale ży przyznaw ać tylko w braku masowego
środka transportowego.
Przepis ustępu poprzedniego ma odpowiednie
zastosowanie do zwrotu
kosztów komunikacji
z dworcem kolejowym lub miejscem postoju środ-'
ków masowego transportu.
.

§ 2.

ży z miejscowości
siedzeń sądu oraz

§ 3. Diety wynoszą 10 zł. za: każdą dobę pobytu; za część doby krótszą niż 12 godzin należy się
dieta w wysokości 5 zł.
§ 4. Przysię gli utrzymujący się z dziennego zarobku otrzymują za ka ż dy . dzień odszkodowanie
w wysokości niżej określonej, jeśli pełnienie ob 0- .
wiązków powoduje dla nich utratę dziennego zarobku:
a) pracownic ~ fizyczni niekw,a lifikowani 2 zł.

.
§ 1. Stali opiekunowie sądowi, prz'e widziani
dekretem z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz. P. P : P . Nr. 14,
poz. 171), stają się z dniem 1 lipca 1929 r. kuratorami
nieletnich przy sądach grodzkich.
.
W razie utwor żenia w sądach okręgowych
osobnych sądów dla nieletnich ,(,art. 4 § 1 u. s. p.), bę
dą mianowani kuratorowie nieletnich przy sądzie dla
nieletnich.

-

5 zł.;

b) pracownicy fizyczni kwalifikowani 4
10 zł.;
e) pr.a cownicy umysł·owi 5 zł. - 20 zł.

zł.

-

I

