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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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1) W § 7a i w § 60 kwotę ,,500.000" zastę
puje się kwotą ,,25 miljonów mk". 

2) W § 49 liczba 1 i VI § 51 ust. 1 kwotę 
,,100.000 mk." zastępuje się kwotą,,5 miljonów mk.". 

flrt. 2. Procedura cywilna z dnia 1 sierpnia 
1895 r. (austr. Dz. Ust. P. M 113) 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. Ne 24, poz. 144), ust.awą z dnia 22 lu
tego 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 23, poz. 124) i ustawą 
z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Ne 86, poz. 769), 
ulega zmianom następującym: 

1) W pierwszym ustępie § 29 kwotę ,,~OO.OOO mk." 
zastępuję się kwotą ,,5 miljonów mk". 

, 2) W trzecim ustępie § 117 kwotr. ,,100.000 mk." 
z~stępuje się kwotą 5 miljonów mk". 

.3) W pierwszym ustępie § 199 kwotę .. 2.000 rok." 
zast~puje sią kwot4 ,,1 miljona mk.". 

4) W pierwszym ustępie § 200 kwot~ .. 4.000 mk. Ił 
zastępuje się kwotą .. 2 miljonów mk.". 
. 5) , W pierwszym ustępie § 220 kwot!:: .2.000 mk." 
zastępllje się kwotą .. 1 miljona mk.", kwotą ,,4.000 mk."
kwotą .. 2 miljonów mK.", kwotę" 12.000 mk." -kwot" 
,,6 miljonów mk". 

6) VI pierwszym ustępie liczby 7 § 224 kwotE: 
,,10.000 mk." zastępuje się kwotą "500.000 mk". 

7) W trzecim ustępie § 227 kwotę ,,500.000 mk." 
zastępuje się kwotą ,,25 mi!jonów m!<". 

8) W pierwszym ust~pie § 448 kwote: " 10.000 mk. " 
zaste;puje się kwotą .. 500.000 mk". 

9) W drugim ustępie L. 1 I 2 § 502 kwotę 
.,100.000 mk." zastępuje się kwotej ,,3 mIljonów mk. ", 
zaś w drugim ustępie L. 2 kwotę ,,300.000 mk." -
kwotą ,,10 miljonów mk". 

10) Do ustępu trzeciego § 502 dodaie się zda-
nie następujące: ' 

"Nadto rewizja jest zawsze dopuszczalna w spo
rach ;z:e stosunku najmu lub d;l:ierżawy-o ile nie do
tycUt wyłącznie zapłaty czynszu". 

11) W pierwszym ustępie § 528 kwotę 
,,100.000 mk." zastępuje się kwotą .. 3 miljonów mk". 

E\rt. 3. Ordynacja egzekucyjna z dnia 27 maja 
1896 r. (austr. Dz. Ust. P. Na 79) w brzmieniu, usta
lonem ces. rozp. z dnia 1 czerwca 1914 r. (austr. Dz, 
Ust. P. Na 118) i ustawą z dnia 5 sierpnia 1922 roku 
(Dz. U. R. P. Na 86, poz. 769), ulega zmianom na
ste;pującym: 

l) , Po § 10 wstawia się, jako § 10a, następu
Jące postanowienie: 

.. 9 1 Da. Jeżeli chodzi o wierzytelność z powo
du należnego utrzymania, a tytuł egzekucyjny opie~ 
wa na pewną Jedynic ułamkiem oznaczoną część po
borów, należnych zobowiązanemu ze stosunku słui:
bowti!go lub z najmu pracy, natenczas do dozwolenia 
egzekucji wymaga się przedłożenia nie budzącego 
wątpliWości pisąmnego o$wiadczenia służbodawcy 
o wysokości teg-o uposażenia w dniu, kiedy roszcze
nięstało si€1 wykonalnem. Jeieli takiego dokumentu 
do wniosku nie dołączono, sąd poleci służbodawcy, 
by w . przeciągu 8 dni podał wysokość uposażenia. 
Uehwlłła ta będżie z ' urzędu wykonana. Przeciw 
uchwale, polecającej złożenie oświadczenia, nie służy 

I 

środek prawny. Postanowienia § 301 ustęp 3 do6 
mają .odpowiednie zastosowanie. Od służbodawców, 
wymienionych w § 302, sąd winienzaiąd.ać oświad
czenia w drodze urzędowej. . 

Oświadczenie służbodawcy służy za podstaw~ 
do określenia sumy dochodzonego roszczenia, dopóki 
jej sąd, dozwalający egzekucji VI I instancji, a po roz
poczęciu wykonania egzekucji są"- eflzekucyjny,w in
ny sposób . prawomocnie nie ustali. Ustalenie nastąpi 
na wniosek strony po przeprowadzeniu ustnej roz
prawy. Stosownie do wyników tego ustalenia należy 
egzekucję na wniosek bez przesłuchania przeciwnika 
ograniczyć lub zastanowić , albo według prz~pisów 
o wykonaniu doz~vołonel egzekucj i rozszerzyć, alba 
też wniosek egzekucyjny odrzucić". . 

2) Liczba 2 w pierwszym usŁe;pie § 54 otrzy" 
muje brzmienie następujące: 

,,2. wyraźne oznaczenie roszczenłD , z powodu 
którego egzekucja ma być wdrożona, tudzież odnoś
nego tytułu egzekucyjnego. Przy wierzytelnościach 
pieniężnych należy, z zastrzeżeniem postanowień § 10a, 
wymienić także kwotę, która w drodze egzekucji ma 
być ściągnięta, jak również żądane należytośd 
uboczne". 

3) W § 251 liczba 6 kwotę ,,300 kor." zastę
puje się kwotą ,,3 miljonów mk". 

4) W ustępie l, 2, 3 § 291 kwotę ,,1000 kor.
zastępuje się kwotą ,,10 miljonów mk". 

5) W ustępach 1 i 2 § 330 kwotę ,,600 kor.
zastępuje się kwotą .. 6 miljonów mk". 

6) W ustępie 3 § 354 kwotę ,,200.000 mk." za
stępuje się kwotą ,,40 miljonów mk.", <l kwotę 
,,1.000.000 mk." kwotą ,,200 miljonów mk". 

7) Uchyla się p. 2 art. 3 ustawy z dnia 5 sierp
nia 1922 r. (Dz. U. Ho P. N2 86, poz. 769), a w ustę
pie 3 § 355 kwotę ,,4.000 koron" zastępuje się kwo
tą ,,40 miljonów mk.". 

8) W § 372 dodaje się jako ustęp drugi na
stępujące postanowienie: 

"Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu należnego 
utrzymania, które są oznaczone jako pewna stosun
kowa część poborów, należnych zobowiązanemu ze 
stosunku służbowego lub z najmu pracy, może być 
dozwolone przeprowadzenie ' egzelmcji t j lko na te 
pobory. Nie jest 'przytem wymagane oświadczenię 
służbodawcy co do wysokości uposażer, je. Zresztą 
mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 10 ",". 

9) W ustępie drugim § 389 dodaje się na końcu 
zdanie następujące: 

"Przepisy §§ 10 a i 372 ustęp 2 mają odpo
wiednie zastosowanie" . 

flrt. 4. W § 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 1873 r. 
o postępowaniu upominawczem , (austr. Dz. Ust. P. 
N2 67) w brzmieniu, ustalonem cę s. rozp. z dnia 
1 czerwca 1914 r. (austr. Dz. list. P. Ng 118) i usta
wą z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. 'U. R. P. N!2 86, poz. 769), 
kwotę ,,100.000 mk." zastępuje się kwotą ,,5 mi/jo
nów mk. ... 

flrt. 5. W § 30 ustawy o sądZlch przemysło
wych z dnia 27 listopada 1896 r. (austr. Dz. Ust. P. 
.N2 218) w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 9 mar
ca 1920 r. (Dz. U. R. ~. N!2 24, poz. 144), ustawtl 
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z dnia 22 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. Ng 23, poz. 124) 706. 
i ustawą z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Ng 86, 
poz. 769), kwot~ ,,10.000 mk." zastępuje się kwotą Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na-
,,500.000 mk.". stępującej treści: 

l\rt. 6. Ordynacja konkursowa (ces. rozp. z dnia 
10 grudnia 1914 r. (austr. Dz. Ustaw P. Mg 337) 
w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 5 sierpnia 
1922 r. (Dz. U. R. P. Mg 86, poz. 769), ulega zmia-
nom następujqcym: . 

1) W § 51 liczba 2 kwotę ,, 2.400 koron" za
stępuje się kwotą ,,24 miljonów mk.". 

2) W ustępie 2 § 93 i w § 116 kwotę ,,2.500 ko
ran" zastępuje się kwotą ,,25 miljonów mk.". 

3) W § 114 kwotę ,,100.000 mk." zastępuje się 
kwotą ,,5 miljonów mk.". 

4) ' W ustępie pierwszym § 169 kwotę ,,5.000 
koron" zastępuje si~ kwotą ,,50 miljonów mk.". 

Rrt. 7. W § 23 O~'dynacji ugodowej (ces. rozp. 
z dnia 10 grudnia 1914 r., au str. Dz. Ust. P. Ne 337) 
kwotę ,,2.400 kor." zastępuje się kwotą ,,24 miljo
nów mk". 

flrt . . 8. W § 4 ces. rozp. z dnia 22 lipca 1915 r. 
(ausii. Dz. Ust. ' P. Ne 208) o odnowieniiJ i sprosto
waniu granic w brzmieniu, lIstalonem ustawami 
z dnia 9 marca 1920 r. (Dz. U. I<. P. Me 24, poz. 144), 
z dnia 22 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. N223 , poz. 124) 
i z dnia 5 sie rpnia 1922 r. (Oz. U. R. P. Ne 86, poz. 769), 
kwotę" 10.000 mk." z astępuje sie kwotą" 1 miljon mk.". 

nrt. 9. W §§ 4, 6 i 17 ustawy z dnia 11 maja 
. 1894 r. o hipotecznem wydzieleniu gruntów pod bu
dowę dróg publicznych lub pod budowle wodn~ 
(austr. Dz. Ust. P .. N!! 126) kwotę ;,100 kor." zastę
puje się kwotą ,,1 miljon mk.". 

Rrt. 10. Upoważnia się Radę lV\inistrów do · 
wprowadzania 11<1 wniosek Ministru Sprawiedliwości 
odpowiednio do stosunków walutowych zmian w kwo
tach pieniężnych, określonych w powyższych usta
wach, jednakże dopiero po upływie 3 miesięcy od 
wejścia w życie tej ustawy. 

11rt. 11. Ustawa niniejsza obowiązuje na ob
szarze. krako 1Nskiego i lwowskiego sądu a?elacyjnego 
oraz Sląska Cieszyńskiego i wchodzi w życie po upły
wie 14 dni po dniu ogłoszenia. 

Postailowienia ::HL 1, 2, 4, 5 i 6 punkt 3 nie 
mają zastosowania do spraw, które weszły do sqd u 
przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Ten prze· 
pis będzie miał również zastosowanie przy każdej 
nast:;: pnej zmianie kwot pieniężnych, dokonanej w myśl 
art. 10 niniejszej ustawy. 

Rrt. 12. Wykonanie tej ustawy powierza s ię 
Ministrowi Sprawiedliwości. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S . Wojciecl;owski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

Ustawa 
z dnia 11 sierpnia 1923 r. 

O zakresie działania Ministra Reform Rolnych 
i Q'!'9anizacji urzędów i komisji ziemsl<ich. \ 

Rrt. 1. Przebudowa ustroju rolnego, tudzież 
regulowan ie nowego ustroju rolnego · należą do za
kresu działaiJia Ministra Reform Rolnych. 

Rrt.~. W szczególności do zakresu działania 
Ministrą Reform Rolnych mleży: . 

f\. Przygotowywanie projektó'.v usbw w przed
miocie przebudowy i regu lo wanią ustroju rolnego. 

B. Wykonywanie ustaw, dotyczących tej prze
budowy, a mianowici e: 

a) zapewnienie potrzebnej do państwowej par
celacji i kolonizacji ilości ziemi, jej rozparce
lowanie i SKolonizowanie; 

b) regulowanie spraw, dotyczących ustroju go
spodarstw rolnych, jako to: scalania gruntów, 
układu służebnoś ci, podziału gruntów wspól
nych; 

c) regulowanie obrotu ziemią; 
d) organizacja urzędów ziemskich; 
e) sprawy Państwo-,Ilego Banku Rolnego w po

rozumieniu z [V\ inistrem Skarbu i JVlinistrem 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych, oraz inne 
sprawy, mające na celu sfinansowanie reformy 
rolnej; 

f) udzielanie upoważnień osobom fizycznym 
i I prawnym do przeprowadzania pod nadzo
rem i w granicach, p rzez Ministra Reform Rol
nych ustalonych, prac, związanych z przebu
dową ustroju rolnego i regulowaniem struk
tury gospodarstw rolnych (parcelacja, koma
sacj a, likwidacja serwitutów, podział gruntów 
wspólnych, zamiana gruntów), oraz wykony
wanie nndzoru nad ich działalnością; 

g) przeprowadzanie wszelkich czynności technicz
nych, zwiążanych z przebudową ustroju rol
nego (parcelacja, komasacja, likwidacja ser
witutów, podział gruntów wspólnych, zamiana 
gruntów), udzi elanie VI tym względzie osobom 
fizycznym i prawnym, do tych czynności 
pravmie uzdo lnionym, upoważnień, oraz nad
zór nad ich działalnością. 

C. Sprawy b. prusl'<ich komisji generalnych 
i specjalnych, b. pruskiej komisji kolonizacyjnej i b. 
Urzędu Osadniczego w Poznaniu, b. austrjackich ko
misji agrarnych i komisji obrotu ziemią, tudzież sprawy 
włości rentowych b. zaboru austrjackiego i pruskiego, 
a to z zachowaniem kompetencji sądów, przez usta~ 
wy im zastrzeżonych. 

D. Likwidacja spraw b. państwowych banków 
agrarnych na ziemiach polskich, a w szczególności 
sprawy oddziałów b. rosyjskiego Banku Włościań
skiego i Szlacheckiego i b. pruskich banków rento
wych oraz regulowanie i zlikwidowanie spraw, doty
czących aktów organizacji ziemskiej włościan na te
renie b. zaboru · rosyjskiego. 

• 


