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Poz. 413, 414 i 41 5

413
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

października

1990 r.

wysokości opłat

kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

§ 2. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty kancelaryjnej
od podania strony o złożenie rewizji nadzwyczajnej powstał
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
opłatę pobiera się w dotychczasowej wysokości.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24,
poz. 110 i z 1982 r. Nr 31, poz. 215) zarządza się, co
następuje:

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia

23 lipca 1982 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 23, poz. 167, z 1985 r.
Nr 48, poz. 252 i z 1989 r. Nr 60, poz. 356) w § 3 kwotę
,,20.000 zł" zastępuje się kwotą ,,50.000 zł".

Minister

życie

po

Sprawiedliwości:

upływie

14 dni

A. Bentkowski

414
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2

w sprawie

wysokości zryczałtowanej równowartości

postępowania

Wysokość zryczałtowanej równowartości

kosztów
w sprawach z oskarżenia prywatnego (art.
544 § 1 Kpk) określa prezes sądu w granicach od 20000 do
100000 zł, biorąc pod uwagę wysokość spodziewanych
wydatków w tym postępowaniu.
§

postępowania

§

2.

1990 r.

kosztów
prywatnego.

Na podstawie art. 544 § 2 Kodeksu
karnego zarządza się, co następuje:
1.

października

Jeżeli obowiązek

uiszczenia

opłaty powstał

przed

postępowania

w sprawach z

oskarżenia

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
pobiera się w dotychczasowej wysokości.

opłatę tę

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 11 października 1989 r. w sprawie wysokości zryczał
towanej równowartości kosztów postępowania w sprawach
z oskarżenia prywatnego (Dz. U. Nr 57, poz. 342) .
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia .

Minister

życie

po

Sprawiedliwości:

upływie

14 dni

A. Bentkowski

415
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2

w sprawie

opłaty

października

1990 r.

od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.

Na podstawie art. 465 § 2 Kodeksu
karnego zarządza się, co następuje:

postępowania

§ 1. Opłatę od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych ustala się na kwotę 50000 zł.

§ 2. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał przed

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
pobiera się w dotychczasowej wysokości.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwoz dnia 17 października 1989 r. w sprawie opłaty od
podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach
karnych (Dz. U. Nr 60, poz. 357).

SCI

opłatę tę

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia .

Minister

życie

po

Sprawiedliwości:

upływie

14 dni

A. Bentkowski

