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1030 Dziennik Ustaw. Poz. 704 i 705. N290. 

704. 
!'la m ocy art. 44 Konstytucji ogłilszam ustawPw na

stE;pującej treści: 

z dnia 11 sierpnia 1923 . r. 

w przedmiocie zmiany niektórych postanowiell 
ustaw karnych oraz przepisów karno-admini
stracyjnych, st'larbowych i dy::;~yplinamych, obo-

wiązujących w b. dzielnicy austrjackiej. 

flrt. 1. Powszechną ustaw~ karną, obowiązu
jącą w b. dzielnicy austrjackiej z dnia 27 maja 1352 r· 
zmienia się, jak następuje: 

a) w §§ 85a, 173, 183, 200 w miejsce kwoty 
"pięćdziesiąt tysięcy marek" wstępuje kwota 
"dwa miljony marek"; 

b) w §§ 174 11,175 II, 176 II, 181 w miejsce kwoty 
"dziesięć tysięcy marek" wstępuje kwota 
"pięćset tysięcy marek"; 

c) w §§ 100, 179, 184, 203 w miejsce kwoty 
"pięćset tysi<!;cy marek" wstępuje kwota "dwa
dzieścia miljonów marek"; 

d) w § 182 w miejsce kwoty "dwieście pięć
dziesiąt tysięcy marek" wstępuje kwota "dzie
sięć miljonów marek"; 

e) w § 186.b w miejsce kwoty "pięćdziesiąt ty
sięcy marek" wstępuje kwota "dwa miljony 
marek", a w § 186 c w miejsce kwoty 
"dziesięć tysięcy marek" kwota "pięćset ty
sięcy marek"; 

f) w § 221 w miejsce kwoty "pięćdziesiąt ty
sięcy marek" wstępuje kwota "dwa miljony 
marek"; 

g) w § 522 w miejsce słów "od pięciu tysięcy 
do miljona marek" v.rstępują słowa "od dwu
stu tysi~cy do czterdziestu miljonów marek"; 

h) w § 532 w miejsce kwoty "dwadzieścia pięć 
tysięcy marel<, względnie sto tysięcy marek'~, 
wstępują kwoty "miljon marek, względnie 
cztery miljony marek". 

flrt. 2. W § 1 ustawy z dnla 25 maja 1883 r. 
(!\ustr. Dz. Ust. P. N278) o przepisach karnych prze
ciwko udaremnienfu egzekucji w miejsce kwoty "pięć
dziesiąt tysięcy marek" wstępuje kwota "dwa miljony 
marek". 

flrt. 3. Ustęp 1 art. 2 ustawy z dnia 16 marca 
1920 r. w przedmiocie zmiany niektórych posŁano
wień ustaw karnych, obowiązujących w b. zaborze 
austrjeckim (Dz. U. R. P. N2 26, poz. 158) otrzy
muje brzmienie następujące: 

"Najwyższą i najniższą granicą grzywien, prze
widzianych VI powszechnej ustawie karnej, w usta
wie o postępowaniu karnem i w ustawach karnych 
dodatkowych, ogłoszonych do korka 1918 r., tudzież 
grzywny, oznaczone w tych ustavvlach kwotą stałą 
w koronach - zastępuje się taką samą liczbą marek 
polskich, pomnożoną przez dziesięć tysięcy, oznaczo
ne zaś IN złotych reńskich - taką samą liczbą marek 
&lolskich, pomri'OżOrJi:1 przez dwadzieścia tysięcy". 

Art. 4. Upoważnia się Radę IV\inistrów do 
wprowadzania zmian w kwotach pjeni~żnycb, okreś· 

lonych VI niniejszej us tawie, oraz w przepisach kar
nych, ogłoszonych po 31 grudnia 1918 r., choćby po 
wejściu w życie niniejszej ustawy, o ile przepis szcze
gólny takiego upoważnienia nie przyznaje innej wła
dzy; VI brąku odmiennego postanowienia przepis 
art. 8 stosuje się odpowiednio. 

Hrr. 5. Przepis art. 4 niniejszej ustawy stosuje 
się odpowiednio do postanowień karnych, ogłoszo
nych choćby przed 31 grudnia 1918 r., których prze
kroczenie przekązane jest orzecznictwu władz . admi
nistracyjnych, nie wyłączając skarbowych, oraz do wy
kroczer'! dyscyplinarnych i porządkowych. 

Rrt. 6. Ustęp 1 punktu 4 art. 6 ustawy z dnia 
21 ' października 1919 r. o postępowaniu uproszczo
nem w sprawach o zbrodnie i występki na ziemiach 
b. zaboru austrjackiego (Dz. U. R. P. N2 87, poz. 473) 
uzupełnia się następującem osŁatniem zdaniem: 

"W tym ostatnim wypadku może prokurator 
zlecić pełnienie obowiązków oskarżyciela funkcjonar
juszowi prokuratorskiemu przy sądzie powiatowym". 

Rrt. 7. Uchyla się wszystkie przepisy sprzecz
ne z niniejszą ustawą, w szczególności ustaw~ z dnia 
5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 66, poz. 598). 

Rrt. 8. Ustaw.a niniejsza wchodzi w życie po 
upływie 14 dni po dniu ogłoszenia, . lecz nie stosuje 
się do przestępstw, popełnionych przed wejściem jej 
w życie. 

flrt. 9. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrom: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych 
i Skarbu. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciec!;owski 

Prezes Rady Ministrą.w: Witos 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

Minister Spraw Wewn~trznych: Kiernik 

Minister Skarbu: H. Linde 

705. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na
stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 11 sierpnia 1923 r. 

zmieniająca niektóre postanowienia obowiązu
jących \V b. dzielnicy austrjackiej ustawo po
stępowaniu sądowem w sprawach cywilnych. 

1 l\rt. 1. Norma jurysdykcyjna z dnia 1 sierpnia 
1895 r. (austr. Dz. Ust. P. N!~ 111) w brzmieniu, usta
lonem ces. rozp. z dnia 1 czerwca 1914 r. (austr. 
Dz. Ust. P. N2 118), ustawą z dnia 9 · marca · 1920 r. 
(Dz. U. R. P. NQ 24, poz. 144), ustawą z dn. 22 lu
tego 1921 r. (Dz. U. R. P. l[2 23, poz. 124) i ustawą 
z dnia 5 sierpnia 1922 r. (D. U. R. P. N286, poz. 759), 
ulega zmianom m:stępującym: . . 
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