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Diil,widgródku 1 (jedno), w Drohiczynie 1 Uedno), w 
Hat)cewiczach 1 (jedno). w Kamieniu Koszyrskim 1 
(jedno), w KamieIlcu Litewskim 1 (jedno), w Ko
bryniu 1 ( jedno), w Kosowie na Polesiu 1 (jedno), 
W ł.,unińcu 1 (jednoJ, VI Pińsku 3 (trzy), z tych dwa 
przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego, w 
Prt:iianie 1 (jedno), wreszcie w Stolinie 1 (jedno) i 

4) w okręgu Sądu Ok r ,~gowego w Wilnie 26 
(dwadzieścia sześć) stanowisk, z tego w Brasławiu 1 
(jedno), w Dokszycach 1 (jedno), w Dziśnie 1 
(jedno), w Ejszyszkach 1 (jedno), w Głębokiem 1 
(jedno), w Iw ju 1 (jedno), w Mołodecznie 1 (jedno), 
w Oszmianie 1 (jedno). w Postawach . 1 (jedno), w 
Rakowie 1 (jedno), w Smorgoniach 1 (jedno), w 
Święcianach 1 (jedno), w Szczuczynie 1 (jedno), w 
Trokach 1 (jedno), VI Wile jce 1 (jedno), w Wilnie 10 
(dziesięć ) , z tych przy wydziale hipotecznym sądu 
okrę~owego 6 ( sześć), 4 (cztery) z siedzibą w Wil
nie i 2 (dwa) z siedzibą w Lidzie, wreszcie w Woło
żynie 1 (jedno). 

§ 2. Rozpo rządzenie l1ll1leJsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1934 r. 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

686. 

ROZPORZADZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 31 października 1933 r. 

o pieczęciach notarjuszów i organów izb notar
jalnych. 

Na podstawie art. 5 pkt. 1 i art. 149 prawa 
o notarjacie z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 84 poz. 609) zarządzam co następuje: 

§ 1. Pieczęci z godłem państwowem używają: 
a) notarjusze, 
b) zastępcy notarjuszów (art. 21 prawa o no-

tariacie), 
c) rady notarialne, 
d) sądy dyscyplinarne izb notarialnych, 
e) sądy dyscyplinarne odwoławcze izb notar

ialnych. 

§ 2. Pieczęcie tłoczone są w metalu, przyczem 
pieczęcie notariuszów i zastępców notariuszów są 
okrągłe, z wyobrażeniem orła państwowego . pośrodku 
i napisem w otoku, pozostałe zaś pieczęcie mają 
kształt ośmioboku, opisanego na owalu pionowo usta
wionym, w którego górnej części zamieszczone jest 
wyobrażenie orła państwowego, w dolnej zaś części 
ułożony jest poziomo napis, w razie potrzeby w dwóch 
lub więcej wierszach. 

§ 3. Pieczęcie do tuszu, używane przez notar
juszów i zastępców notarjuszów, mają w średnicy 

36 mm, wysokość orła wynosi 21 mmi napis na p ie-
częciach notarjuszów brzmi: " • . ( imię 
i nazwisko) notarjusz w. . .", napis 
zaś na pieczęciach zastępców notarjuszów brzmi: 
" . . (imię i nazwisko) zast. 
notarjusza w . " 

Pieczęcie lakowe notarjuszów i zastępców no
tarjusz ów mają w średnicy 30 mm, wysokość orła 
wynosi 16 mmi napis na pieczęciach notarjuszów 
brzmi: " (imię i nazwisko) 
notarjusz w. . . • . . . .", zaś na pieczę
ciach zastępców notariuszów brzmi: " . 
(imię i nazwisko) zasL notar. : w . 

§ 4. Pieczęć do tuszu, używana przez rady no
tarjalne, sądy dyscyplinarne izb notarj alnych i sądy 
dyscyplinarne odwoławcze izb notarja lnych , ma oś 
pionową owalu długoś ci 40 mal, poziomą z aś -
32 mmi wysokość orła w tych pieczęciach wyn os i 
21 mm. 

Napisy na pieczęciach powyższych są trzywier
szowe i brzmią: 

a) "Rada Notarjalna w . . .• 
b) "Sąd DyscypL (pierwszy wiersz) Izby No

tarjalnej (drugi wiersz) w 
(trzeci wiersz) " , 

c) "Sąd Dysc. Odw. (pierwszy wiersz) Izby 
Notarjalnej (drugi .wiersz) w. . 
(trzeci wiersz)". 

§ 5. Pieczęć lakowa, używana przez rady no
tarjalne, ma oś pionową owalu długości 30 mm, po
ziomą zaś - 24 mmi wysokość orła wynosi 12 mm, 
napis zaś jest trzywierszowy i ma to samo brzmienie, 
co na pieczęci do tuszu. 

Sądy dyscyplinarne i sądy dyscyplinarne od
woławcze izb notarjalnych używają w razie potrzeby 
pieczęci lakowej rad notarjalnych. 

§ 6. Komisje egzaminacyjne dla aplikantów no
tarjalnych nie posiadają własnych pieczęci, lecz uży
wają pieczęci rad notarjalnych, przy których są usta
nowione. 

§ 7. Pieczęcie o jednakowem brzmieniu napisu 
winny być zaopatrzone w numer'Y rozpoznawcze, t. j. 
bieżące liczby arabskie, umieszczone w otoku pieczę
ci okrągłych, bądź u dołu pieczęci ośmiobocznych. 

Pieczęć bez numeru rozpoznawczego uważa się 
za zaopatrzoną w numer rozpoznawczy ,,1 ". 

W razie zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia 
pieczęci, nowa pieczęć powinna być zaopatrzona w 
kolejny numer rozpoznawczy. 

§ 8. Pieczęcie należy przechowywać pod zam
knięciem w sposób, wyłączający możliwość ich zagi
nięcia lub dopuszczenia się przy ich pomocy jakich
kolwiek nadużyć. 

W razie zaginięcia pieczęci należy bezzwłocznie 
zawiadomić o tem właściwego prezesa sądu okręgo
wego, organa bezpieczeństwa publicznego, właściwe
go prokuratora sądu okręgowego i Mennicę Pań
stwową· 
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§ 9. Pieczęcie notarjuszów i zastępców notarju
szów, które z powodu zniszczenia, uszkodzenia albo 
ustania urzędowanią notarjusza lub zastępcy notar
jusza nie mogą być nadal używane, będą bezzwłocz
nie oddane do depozytu właściwego sądu okręgowego. 

Pieczęcie rad notarjalnych, sądów dyscyplinar
nych izb notarjalnych i sądów dyscyplinarnych od
woławczych izb notarjalnych, które z powodu znisz
czenia, uszkodzenia, albo też z jakichś innych powo
dów nie mogą być nadal używane, będą bezzwłocz
nie przekazywane do Mennicy Pa,ństwowej. 

§ 10. Pieczęcie sporządzane będą na koszt za
mawiających przez Mennicę Państwową. 

Notariusze i zastępcy notarjuszów kierują za
mówienia pieczęci do Mennicy Państwowej za pośred
nictwem prezesa właściwego sądu okręgowego, or
gana zaś izb notarjalnych - za pośrednictwem wła
ściwej rady notarjalnej. 

Władze, pośredniczące w zamówieni.ach pieczę
ci, prowadzą wykaz tych pieczęci, przechowują ich 
odbitki i zarządzają przekazanie pieczęci uszkodzo
nych lub wycofanych z obiegu w myśl postanowień 
§ 9. 

§ 11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l stycznia 1934 r. 

Równocześnie traci moc obowiązującą w przed
miotach, unormowanych niniejszem rozporządzeniem, 
rozporządze'nie Ministra Spra wiedliwości z dnia 
28 czerwca 1929 r. o pieczęciach urzędowych w Za
rządzie Centralnym Minillterstwa Sprawiedliwości, 
jako też w sądach i urzędach wymiaru sprawiedliwo
ści i więziennictwa (Dz. U. R. P. Nr. 48. poz. 3%). 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

687. 

ROZPORZADZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 31 października 1933 r. 

Q wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 27 października 1933 r. Vi sprawie 
zniesienia Sądu Apelacyjnego w Toruniu, zmiany 
granic okręgów sądów apelacyjnych w Poznaniu 
i Warszawie, zniesienia Sądu Okręgowego we Włoc
ławku i zmiany granic okregów sądów okręgowych 

w Łodzi i Toruniu. 

Na podstawie art. 6 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. 

w sprawie zmeslenia Sądu Apelacyjnego w Toruniu, 
zmiany granic okręgów sądów apelacyjnych w Po
znaniu i Warsztawie, zniesienia Sądu Okręgowego we 
Włocławku i zmiany granic okręgów sądów okręgo
wych w Łodzi i Toruniu (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 634) 
oraz art. 3 i 271 prawa o ustroju sądów powszech
nych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. 
Nr. 102, poz. 863) zarządzam c.o następuje: 

§ 1. Tworzy się we Włocławku wydział zamiej
scowy Sądu Okręgowego w Toruniu dla okręgów są
dów grodzkich w Aleksandrowie, Brześciu Kujaw
skim, Chodczu, Lipnie, Radziejowie i Włocławku 
z właściwością rzeczową, obejmującą sprawy cywil
ne, karne i hipoteczne, do których rozpoznawania po
wołane są sądy okręgowe. 

§ 2. Sprawy, wszczęte w Sądzie Okręgowym 
we Włocławku przed dniem l stycznia 1934 r., prze
kazuje się Sądowi Okręgowemu w Toruniu - Wy
dział Zamiejscowy we Włocławku. 

§ 3. Sprawy z okręgów sądów okręgowych w 
Kaliszu i Włocławku, które przed dniem l stycznia 
1934 r. wpłyną do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 
toczą się do końca w tym sądzie; pozostałe sprawy 
z wspomnianych okręgów sądowych podlegają w 
drugiej instancji rozpoznaniu sądów, właściwych 
w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, 
poz. 634). 

§ 4. W zakresie spraw hipotecznych wyłącza 
się okrąg Sądu Grodzkiego w Kutnie z pod właści
wości Sądu Okręgowego w Warszawie, jako zwierz
chności hipotecznej i włącza się go do okręgu Sądu 
Okręgowego w Łodzi. 

§ 5. Przedłuża się kadencję obecnych rad ad
wokackich i sądów dyscyplinarnych izb adwokackich 
w Poznaniu i Toruniu aż do ukonstytuowania się wła
ściwych organów Izby Adwokackiej w Poznaniu, obej
mującej okrąg Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, usta
lony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, 
poz. 634). 

Wybory tych organów odbędą się w ciągu mie
siąca stycznia 1934 r. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem l stycznia 1934 r. 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
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