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555. 
I 

He mocy lU 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na' 
~~poJ'łceł treści: 

Ustawa 

z dnia 6 lipca 1923 r. 

W przedmiocie amnestji z powodu uznania gra-
_ nic Rzeczypospolitej. 

I\rt. 1. Dla upamil;~tnienia 'uznania granic 
wschodnich Rzeczypospolitej udziela się sprawcom, 
współwinnym . i uczestnikom przestępstw, popełnio
nych do ,dnia 30 marca 1923 r. włącznie, amnestji 
na zasadach, określonych w niniejszej ustawie, choćby 
karE: orzeczono dopiero po tym dnju. 

Rrt. 2. F\mnestja dotyczy przestępstw, należą
cych do właściwości sądów karnych zarówno powszech
nych. jal.. wojskowych, oraz do właściwości władz 
administracyjnych. 

I\rt. 3. F\mn~stja nie stosuje się do następu
jqcych przestępstw, należąc'ych do właściwości sądów 
karnych powszechnych lub wojskowych: 

a) szpiegostwa lub innego karygodnego działa
nia na szkod~ Pańśtwa Polskiego, a na rzecz 
obcego państwa, lub w porozumieniu z osobą, 
w interesie obcego państwa działającą: 

\ 

b} przestępstw, ujawniającyc.h d~żenje do roz' 
powszechniania zasad ustroju komunistycz
nego, łub do ułatwienia wprowadzenia w Rze
czypospolitej Polskiej takiego ustroju, je~1i 

! sprawca w chwili popełnienia czynu ukończył 
lat 17; 

c) świadomie fałszywego obwinienia przed wła
dzami b. państw zaborczych, lub innych ob
cych państw, . a także przed jakiemikolwlek 
siłami uzbrojonemi, znajdującemi sj~ w walce 
z wojskiem polskiem, o przest~pstwa popeł
nione na szkodę tych p21ństw lub sił zbroj- . 
nych, albo o nieprzychylne zachowanie si~ 
wZ91~dem nich; 

d) umyślnego pozbawienia życia człowieka nie
zależT}ie od pobudek lub umyślnego ciężkiego 
uszke'>dzenia ciała, lub takiegoż upośledzenia 
zdrowia ludzkiego, jeśli przestępstwa te po
pełniono z pobudek osobistego zysku, je
dnakie wyłączeniem tern nie będą objęte 
przestępstwa pozbawienia życia, popełnione 
w st'anie afektu; 

e) rozboju, względnie rabUl;}ku; 
f) fałszowania pieniędzy i papierów kredytowych; 
g) stn::czenia do nierządu innych wypadków ciąg· 

nienia zysku z nierządu drl!giej osoby; 
h) przel<roczell pi2:episów, dotyczących regulowa

nia obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi 
oraz obrotu obce mi ",walutami, a także przemyca-
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nia zagrani<;:ę przedmiotów, których wywóz 
jest z-akazany; . 

Illichwiarskiego wyzysku; 
j tajnego gorzelnictwa. jeśli czyn jest zbrodnią; 
k przestE~pstw natury karno-skarbowej; 
I dezercji i innego uchylenia się od, s\uźby 

wojskowej, jeśli sprawca w tym celu opuścił 
granice Państwa, lub w tym celu przebywał 
zagranicą; postanowienie to jednak nie od
nosi się do . przestępstw, popełnionych p~zed 
dniem 30 marca 1923 roku przez oso,by na
fodowości niepolskiej, pochodzące z .okrt:gu 
s~du ape.lacyjnego we Lwowie, o ile przed 
upływem jednego mi-esiąca od dnia ogłosze
nia tej ustawy zostały uJ~te, lub stawiły si~ 

'do dyspozycji właściwej władzy celem wyko· 
nania obowiązku służby wojskowej; 

In) przestępstw, popełnionych z pobudek zysku: 
1) przed upływem lat 5 od skazania za inne 
przestt:pstwo. popełnione z tych samych po
budek, lub 2) przez osoby, trudniące się nało· 
gowo działalności" występną,·, postanowienia 
te nie dotyczą przestępstw popełnionych 
z nt:dzy; 

n) przestępstw, po?ełnionych przez osoby, 
które wydano państwu obcemu na zasadzie 
układu w 'przedmiocie wydania, lub wzaje
mnej wymiany, oraz pizez osoby, które przed 
ogłoszeniem niniejszej ustawy oświadczyły swą 
zgodę na takie wydanie. 

F\mnestja nie dotyczy również przestępstw, ' ule
ga)Clcych karze administracyjnej w myśl' ustawy z dnia 
2 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N!! 67 poz . . 449) 
oraz spraw, należących do właściwości skarbowych 
władz administracyjnych i sądów karno-skarbowych, 
tudzież kar dyscyplinarnych za przewinienia służbowe 
z wyjątkiem nagany; wyłączone są również z pod 
amnestji przewinienia porządkoM~ i dyscyplinarne 
osób wojskowych, przewidziane w przepisach woj· 
skpwych. , 

Art. 4. W granicach, określonych w nini~jszej 
ustawie, puszcza się w niepami~ć i przebacza: 

8) wykroczenia adrpinistracyjne i porządkowe 
bez wz.ględ\.) na rodzaj i wymiar kąry, tu
dzież przest~pstwa, skierowane do dysq'pli· 
narnego ukarania w myśl art. 128' Rozp. R8dy 
Ministrów z 10 maja 1920 r. (Dz. U. R. p. 
N!! 59 poz. 368); ./ 

b) przest~pstw8, za które ustawa przewiduje, 
niezależnie od kar dodatkowych, jako karę naj
surowszą grzywnę lub karę pozbawienia wol
ności, nie p.rzenoszącą 3 miesi~cy, lub jedną 
z tych kar. 

Postt:powanie karne w tych sprawach nie b~
dzie wdrażane, a wdrożone będzie umorzone. 

f\rt. 5. W granicach, określonych w niniejszej 
ustawie: 

1) darowuje sit: prawomocnie orzeczone, a w ca-
łości lub cz~ści nie wykonane: . 
a) kary · ·administracyjne i . porządKowe . bez 

względu n.a -rodZaj i . wymiąr; · kary dyscy
plinarne. nagany za przewinienia służbowe; 
tudzież kary dyscyplinarne, wymierzone 

I 

w myśl art. 128 Rozp. Rady Ministrów 
z dnia 10 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 59 
poz. 368); . 

,b) grzywny i kary pozbawienia wolności, orze
czone przez sąd w . rozmiarze, nie przeno
szącym 3 miesit:cy, a jeśli czyn popełniono 
z m:dzy - 'w rozmiarze, nie przenoszą
cym jednego roku; 

c) połowę orzeczonej przez slłd kary pozba
wienia wolności, gdy. karę orzeczono w roz
miarze powyżej 3 miesięcy, lecz nie prze
noszącym jednego roku; 

d) jedną trzecią część orzeczonej przez sąd 
kary pozbawienia wolności, gdy kar~ orze
czono w rozmiarze, przenoszącym rok je
den; w tym wypadku jednak pozostałe 
dwie trz~cie orzeczonej kary nie mogli 
przenosić lat 10; 

2) ogranicza si~ do lat 10 kar~ dożywotniego 
pozbawienia wolności; 

3) zamienia się karę śmierci na karę 15-letnlego 
ciężkiego więzienia (domu karnego); 

4) darowuje się w zupełności wszelkie inne kary, 
nie wykonane w całości lub w części, w szcze
gólności kary dodatkowe i nawiązki za prze- . 
stępstwa leśne, z wyjątkiem ogłoszeń w druku, 
nakazanych wyrokiem w sprawach o obrazę \ 
czci, oraz . umieszczenia VI. zakładach wycho
wawczych poprawczych; do kar dopatkowych 
na czci stosuje się postanowienia art 9. 

Rrt. 6. W granicach, określonych w ninIejszej 
,ustawie, puszcza się w niepamięć i przebacza prze
stE:Hstwa, wypływające wyłącznie ·Iub w prz~ważają
cej mierze z pobudek narodowościowych, politycz
nych, religijnych, społepnych, lub społeczno-gospo-
darczych. . . . I. 

Darowuje się ·kary, · orzeczone za te przestE:p' 
stwa, bez względu na ich rodzaj i wymiar; postępo
wanie karne za te czyny nie b~dziAdrażane, a w~ro
żone będzie umorzone. 

ł\mnestja zupełna, niniejszym artykułem okre
ślona, nie stosuje sle: jednak do' przestępstw umyśl
nych, które pociągn~ły za sobą, lub według zamiaru 
sprawcy pociągnąć miały: pozbawienie życia czło
wieka, ciężkie uszkodzenie ciała, lub zdrowia czło
wieka, lub uszkodzenie cudzej własności w wi~kszym 
rozmiarze, lub w okolicznościach szczególnie niebez· 
piecznych. 

Odnośnie do osób, które, . dopuściwszy siE: prze
ste:pstw, ulegających zupełnej amnestji z mocy ni- ' 
niejszego artykułu, wyjechały poza granice Państwa, 
lub takie przestępstwa popełniły zagranicą l do 
30 marca 1923 r. włącznie nie powróciły w granice 
Rzeczypospolitej, . postępowanie karne nie będzie 
wdrażane, a wdrożone będzie umorzone jedynie 
z mocy zarządzenia Prezydenta Rzeczypospol.itej, wy
d~nego dla poszczególnego. wypadku. 

Rrt: 7. O ile wart, 3 imlczej nie postanowio· 
no, pusz~za się w niepamięć i przebacza przestęp- .. 
stwa, przewidziane w kodeksie wojskowym, tudzież 
darowuje się niewykonane w całości, lub w części 
kary, prawomocnie orzeczone, za te przestępstwa, bez 
wzglt:du na rodzaj i wymiar, wraz z karami dodaŁ-
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kowemi; postępowanie karne w powyższych sprawach 
nie b~dzie wdrażane, a wdrożone będzie umorzone. 

Jeśli jednak czyn taJ<i jest przestępstwem z ch~
ci żysku, albo przestępstwem przeciw obowiązkom 
subordynacji wojskowej, polegającem na czynnem 
targni~ciu ' się na przełożonego, albo dezercją, za 

' którą kodeks wojskowy przewiduję ' kare: śmierci, 
wówczas mają zastosowanie postanowienia art. 5. 

Puszcza się w niepamięć i przebacza wszelkie 
inne w poprzednich postanowieniach tej ustawy nie
wyłączone, a rozpoczęte najpóźniel w dniu 30 marca 
1923 r. dezercje i uchylenia sle: od służby wojsko
wej, o ile sprawca przed - upływem jednego miesiąca 
od dnia ogłoszenia tej' ustawy zosŁał ujęty, lub sta
wił się do dyspozycji właściwej władzy celem wyko-' 
nania obowiązków służby ' wojskowej. 

Rrt. 8. W fazie zbiegu przestępstwa, ulegaj!\
cego amnestji, z przestępstwem, nie ulegającem , 
amnestji, kara, orzeczona z uwzgle:dnieniem zbiegu, 
względnie kara łączną, będzie złagodzona według 
słusznego uznania s~dziego; prz~pis niniejszy nie wy
klucza umorzenia w myśl postanowienia niniejszej 
ustawy toczącego się postępowania sądowego odno
śnie do poszczególnych zbiegającyc:h sie: przeste:pstw. 

Rrt. 9. W wypadkach, obj~tych art. 5 punkt 
b), art. '6 ustęp pierwszy i ostatni i art. 7, niezdol
ność, będąca skutkiem karho-sądowegp skazania, lub 
kary dodatkowe nę czci ustają z chwilą odcierpienia 
kary, a jeśli według postanowień tej ustawy' wyko
nania kary zaniechi=lno, natychmiast z mocy samej 
ust?lwy. 

szczególnego aktu łaski, jedynie wówczas i o tyle, 
, o ile poprzedni akt łaski przyznawał im ulgi w mniej-

szym rozmiarze. ' 

Rrt. 14. f\mne'stję stosuje władza, zarządza
jąca wykonanie wyroku, względnie orzeczenia, o ile 
jej nie zastosowano już przy wydaniu wyroku, wzgl~d

- nie orzeczenia. 
W spr'awach, należ21cych do właściwości sądu 

okręgowego, wątpliwości w przedmiocie amnestjl 
rozstrzygać należy na wniosek prokuratora lub stron 
na posiedzeniu niejawnem (gospodarczem) po wy
słuchaniu prokuratora; to samo postę,owanie stosuje 
się z urzędu lub na wniosek w razie zbiegu prze
stępstw (art. 8), tudzież na wniosek 'prokuratora 
w wypadkach, przewidzianych wart. 10. Od decyzji 

. można wnieść zJażalenie w ciągu miesiąca od jej dorę
czenia na piśmie. Zażalenie wnieść należy do sądu, 
w toku instancji przełożonego, ,!$tóry rozstrzyga osta
tecznie. 

. W sprawach, należących do właściwości sqd6w 
powiatowy,ch lub pokoju, z~żalenie w tym samym 
terminie wnieść należy do sądu okręgowego. Poza 
rozprawą główną sędzia pokoju orzeka zawsze bez 
udziału ławników. 

Rrt. 15. , W ' zakresie s~downictw8 wojskowego. 
tudzież w postępowaniu przed władzami admlnlstrs" 
cyjnemi stosuje się odpowiednio art. 14. 

I 

Rrt. 16. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
sie: Ministrom: Sprawiedliwości, Spraw Wojskowych 
i Spraw Wewnętrznych. 

Rrt. ' 17. Ustawa niniejsza wchodzi w życia 
z dniem jej ogłoszenia. , 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Woj~ieobowUJ 

Rrt. 10. W wypadkach, w których nie stosuje 
sie: art. 4 p. b), sąd może poste:powanie umorzyć, 
lub postępowania nie wdrażać, jeśli według okolicz
ności danego wypa-dku należałoby, niezależnie od 
kar dodatkowych, wymierzyć karę pozbawienia wol
ności w rozmiarze, nie' przenoszącym trz'ech miesie:
cy. W powyższych wypadkach sąd może postępowa
nie umorzyć, lub postępowania nie wdrażać jedynie 
za zgodą prokuratora, a sąd powiatowy lub pokoju 
jedy.nle za zgodą prokuratora przy sądzie okręgo
wym. 

.' Prezes Rady Ministr6w: 'w' ż. Qlqbiń[łki 

Minister Sprawiedliwości: St. NowodwoC'ski 

Minister Spraw Wewnętrznych: , Kiernik 

Minister Spraw WojskoWych: 'Sze'ptyc~i ' 

• 

Przepisy niniejszego artykułu stosuje sie: odpo
wiednio do przestępstw, popełnionyth z ne:dzy (art 5. 
p. b), jeśli należałoby wymierzyć karę, nie przeno
szocą jednego roku pozbawienia wolności. ' 

Rrt. 1'1. Umorzenie ,w myśl niniejszej ustawy 
toczącego się postępowania be:dzie z mocy samego 
prawa uchylone, jeśli osoba, przeciw której toczyłd 
się postępowanie, oświadczy w ciągu miesiąca po 
zawiadomieniu o zastosowaniu amnestji, że domaga 
się przeprowadzen'ia tego postępowania. 

Rrt. 12. Przepisy ustawy niniejszej, dotyczące 
umorzenia kar, prawomocnie orzeczonych, stosują 
się również do przestępstw, ', ściganych z oskarżenia 
prywatnego, na wniosek lub z upoważnienia; nato
miast dd tych przestępstw , nie stosują się, przepisy, 
doty2zące utnorzenia, lub ' z~niechania postępowania , 
kąrn~go. 

, l\rt. 13. Postanowienia , niniejszej ustawy sto-
sują się do osób, które korzystały . z ogólnego, lub 

556. 
na mocy art. 44' Konstytucji ogłaszam ' uataw41 na

sł.t;puJqceJ trdcl: 
, I 

Ustawa 
z dnia 6 lipca 1923 r. 

O uS~Bnowleniu urz~du Ministra Reform ,Rolnych. 

1\rt. 1. Ustanawia si~ urzqd Ministra Reform 
Rolnych. Do zakresu jego działania ' należą sprawy 
przebudowy ustroju rolnego. 

l\i't.2. Z ,dniem ' wejśCia ' w życie niniejszej 
ustawy znosi się' urząd Preżesa- -Głównego Urzędu 
Ziemskiego; -a , tiJprawnienia, zastrzeżone w poszcze
gólnych ustawach zarówno' jemu, jak i , Głównemu 
Urz~dowiZiemskiemu" przechodzą 'na Ministr.a Re-
form Rolnych. 'o - i " 


