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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
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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':
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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

,

\
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§ 5.

Poniesion e koszta przejazdu do miejsco-

wości p osi ed z eń są du wypłaca się natychmiast po
z' g łos zen iu ż ą dania. Na koszta te p rzysięgły mo że
otrzymać zaliczkę na żądanie z g łoszon e w najbl iż

szym sądz i e grodzk L l przynajmnie j na tr zy dni prze d
terminem otwarcia rok ów. Naczelnik sądu gro dz kiego składa nie zwłoczn ie spr,awozdanie o wypłace
niu zaliczki prezesowi są du okręgowego właściwe
mu w myśl § 7.
Ko szta p o dró ży . powrotnej można wypłacić
zgóry - ostatniego dn ia 'pr ze d wyjaz dem - w wysokości nie prze wyższającej przyznanych kosztóv
podróży do miejs c owośc i p osiedzeń sądu przys ię g
łych; ewentualną nadwyżkę należy przesłać po jej
następnem wy kazaniu.
.
'~'
Inne należno ści wypłaca s ię zdołu w okresach
tyg odniowych, a za okres niepełnego tygodnia, jeżeli
czynności prz ysięg łe go ustały wcześniej . Na żądanie
należy je wypłacać zdo łu codziennie lub w okresach
dłuższych wskazanych przez przysięg łego.

, § 6. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotykosztów prze jazdu oraz diet mają odpowiedni'e zastosow,a nie tak do przysięgłyc h miej scowych,
jak i zamiejscowych w razie wyjazdu sądu pr zysięg
łych na poszc zególne posie dzenia do inne j miej scowości niż ta, do której zwołano roki sądu przys ięgłych.
.
czące

§ 11. Należno ści przewidzian e w mme) szem
rozporządzeniu przyznaje prezes są du okręgowe go.
Od zarządzenia prezesa można w ciąg u dni trzech od
zawiadomienia o przyz nan iu odwołać się do sądu
okręgowego (art. 23 u. s. p.) .
Sekr,etarjat prezydj alny lub sekret.a rz wyznaczony przez preze sa przyjmuje żądania pr zysięgłyc h
o wypła:cenie należno ści i przedstawia je prezesowi,
dołączając bez osobnego polecenia projekt zarządze
nia prez'esa.

- § 8. Rozpor ządzenie niniej sze wchodzi w
cie z dniem l lipca 1929 T.
Minister Sprawiedliwo ś ci' :

ży
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Kierownik Ministerstwa Sk arbu: Ignacy Matuszewski
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Dziznnik Ustaw. Poz. 388 i 389.

należnościach

świadków,

biegłych

i

tłumaczów

w sprawach karnych.
Na podstawie art. 573 lit. d) i e) kodeksu pokarneg·Q. z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. G.
R. P. Nr. 33, poz. 31 3) zarządza się co następuje:
stępowania

Rozdzi' ał

O

I.

należnościach świadków.

§ 1. Świadkowie, zamieszkali poza s iedz ibą
sądu, jeżeli odległość ich miejsca zaD".ieszkania od

sądu

wynosi najmniej 15 kilometrów, otrzymują
zwrot n i e z będnych kosztów przejazdu oraz strawne
(art. 567 k. P. k.).
Ograniczenie co do 'Odległości, zawarte w ustę
pie pierwszym , nie ma zastosow,a nia do funkcj,onarjuszów państwowych, osób wojskowych i duch Jwnych
(art. 573 lit. e) k. p . k.).

§ 2. Zwrot niezbędnych k osztów przejazdu
obejmuje koszty pod róży z miejscowo ści zamies zka~
nia do siedziby sądu oraz koszty podróży powrotnej :
§ 3.

Na zwrot

niezbędnych

kosztów przejazdu

składa się:

a) zwrot kosztów prze jazdu śr o dk iem masowego transp or tu (koleje, tramwaje, omnibusy
i t . d.) - na kolejach klasą trzec ią , w zas a - dzie p o ciąg iem osobowym, p ozatem klasą
najni ższ ą;

b) Z'.\"fot rzeczy wistych kosztów przej azdu poj azdem konnym lub mechanicznym, o ile
brak ~ r oc!ka masowego transportu lub też,
jeś l i świadek ze względu na wiek, chorobę
lub ci elesną ułomn ość środka masowego'
transportu użyć nie może.
Je żeli kilku śwtadków korzystało lub mogio
skorzystać z jednego pojazdu konnego l~b mechanicznego, nale ży przyznać każdemt;( świadkowi czę ść
k osztów na niego przypadających.

§ 4. Koszty przejazdu poj azdem konnym lub
mechanicznym oznacza się według zwykłych cen
miejscowych.

§ 5. Jeżeli' zachodzą warunki przyznania kosztów przejazdu, świadek zaś odbył drogę swoim p oiazdem, wierzchem lub pieszo, należy mu przyznać
koszty prze jazdu, jakieby mu się należały w my śl
przepisów nini'ej szego rozporządzenia.
Strawne należy przyznawać w wysok oś ci
10 zł. za każdy dzień, jeśli zaś świa dek
musiał przenocować w miejscu przesłuchania w wysokośc~ cd 3 z1. 20 zł.

§ 6.
od 2 zł. -

§ 7. Funkcjonarjuszom państwowym w czynnej służhi~ (art. 1 i art. 102 ustawy z dnia 9 p aź dzier
nik a 1923 r. - Dz. U. R. P . Nr. 116, poz. 924) oraz
p oz ostającym w czynnej sł u żb ie sędziom, prokurator om. i wójskowym należy przyznawać koszty p od róży i di'e ty dzienne według norm ustanowionych dla
p o dró ży służbowych, je żeli okoliczności, o których
zeznawać mają, pozostają w związku z wykonywa niem ich urzędu lub służby.
Je śli według niniejszego paragrafu osobom,
wymieni onym w ustępie pierwszym, wezwanym w charakterze świadków, nie należą się koszta podró ży
i' diety dzienne we d łu g norm ustano wionych dl a. podró ży służbowych , przyznaje się im wynagrodzenie
na ogólnych zasadach.
§ 8.

Jeżeli świadek po wezwaniu go z pewnej

miejsc o wości zmieni st a łe miejsce zamieszkania i z tego miej sca p rzybędzie d o sądu, nale ży md p rzyma ć
należności jako przybyłemu ' z nowej miej sc owoś;:i.

