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N2 92. · Dziennik Ustaw. P0Z. 722 i 723. 1059 

722. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na-
stępującej treści: . 

Ustawa 
z dnia 11 sierpnia 1923 r. 

w przedmiocie zmiany niektórych postanowień 
ustaw karnych, oraz przepisów karno-admini
stracyjnych, skarbowych i dyscypli na rnych, obo-

wiązujących w b. dzielnicy rosyjs~~kj. 

F\rt. 1. Część 2 art. 70 ustawy z dni a 25 lu 
tego 1921 r. w przedmiocie zmian w ustawodaw
stwie karnem, obowiązująceill w b. zaborze rosyj
skim (Dz. U. R. P. N!~ 30 poz. 169), otrzymuje brzmie
nie następujące : 

;, W ustawach tych, ogłoszonych przed 1 stycz
nia 1920 roku, podwyższa się: 

l) pięć tysięcy razy kwoty, od których zawisła 
jest kwalifikacja przestępstwa; 

2) wysokość kaucji kasacyjnych jednolicie na 
250,000 mk.; 

3) dziesięć tys i ęcy razy grzywny i kary pienię
żne, oznaczone w ustawie w określonej licz
bo wo kwocie pieniężn ej ; 

4) dzi es ięć tysięcy razy naj niższą i najwyższą 
granicę kwot, wymienionych wart. 59 k. k. 
tudzież należytości, przevvidziane w ustawie 
postępowania karnego". 

l\rt. 2. W art. 71 ustawy z dnia 25 lutego 1921 
roku (D. U. R. P. Ng 30 poz. 169) w miejsce 100.000 
marek wstępuje 5.000.000 mk. 

Rrt. 3. W § 4 rozpor~;jzenia Rady Ministrów 
z dnia 13 kwietnia 1921 r. w przedmiocie przep isów 
karno-sądowych na ziemiach przynależnych do Rze
czypos politej Pol skiej na podstawie umowy o preli
minaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze 
dnia 12 pażdziernika 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. 
Ng 37, poz. 223), w miejsce ,,40.000 mk." wstępuje 
,, 2.000.000 mk.". 

f\rt. 4. Wart. 1804 upk. w miejsce ,,20.000 
marek" wstępuj e kwota ,,500.000 mk.". 

f\rt. 5. Upoważnia się Radę Ministrów do wpro
wadzania zmia n w kwotach pieniężn ych, określonych 
W niniejszej ustaw ie, oraz VI p rzepisach karnych, 
ogłoszonych po dniu 31 grudnia 1919 r. choćby po 
wejściu w życie niniejszej ustawy, o ile przepis szcze
gólny takiego upoważ nienia nie p rzyzn aje innej wła
dzy; w braku odmiennego postanowienia przepis 
art. 8 stosuje się odpowiednio. 

f\ rt. 6. Przepis art. 5 niniejszej ustawy stosuje 
się rów ni eż odpowiednio do postanowień karnych, 
choćby przed 31 grudnia 1919 r. ogłoszonych, któ
rych przekroczen i":. p rzekazane jest orzecznictwu 
władz c:dministracyjnych, nie wyłączając władz skar
bO'wych , oraz do wykroczeń dyscyplinarnych i po
rządkowych. 

flrt. 7. Uchyla się cz e, ść 3 i 4 a rt. 70 ustawy 
z dnia 25 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. Ng 30 pOl. 169). 

----~------------------------

Hrt. 8. Ustawa mniejsza wchodzi. w życie po 
upływie 14 dni po dniu ogłoszenia, lecz nie stosuje 
się do przestępstw, popełnionych przed jej wejściem 
w życie, z wyjątkiem przepisów o podwyższeniu kau · 
cji kasacyjnych i należytości , przewidzianych w usta
wie postępowania karnego. 

Rrt. 9. WyKonanie niniejszej ustawy powierza 
się jV\inistrom: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych 
i Skarbu. 

Prezydent Rzeczypos pol itej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

j\~inister Sprawiedliwości : St. Nowodworski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

Minister Skarbu: H. Linde 

723. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na· 

stępującej treści: 

Usta wa 
z dn ia 11 sierpnia 1923 r. 

o zmianie niektórych przepisów o postępowa
niu sądowem w sprawach cywilnych w b. za

bqrze rosyjskim_ . 

flrt. 1. Art. 2 ust. punkty a), c), d), e) Prze
pisów przechodnich do ustawy postępowania cywil
nego (Dz. Urzęd. Depart. Sprawi edl iwo T. R. S. Król. 
Pol. Ng 1) w brzmieniu, nadanem mu przez art. 1 
i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1920 roku o rozszerzeniu 
właściwości sądów pokoju w sprawach cywilnych 
(Dz. U. R. P. Ng 63 poz. 412), będzie opiewał: 

"a) sprawy, których wartość powództwa nie prze
nosi marek polskich 5.000.000, a jeżeli cho
dzi o przedmioty zaliczane zwyczajnie do ży
wego lub martwego inwentarza gospodarstwa 
rolnego, lub o należność za takie przedmio· 
ty - 50.000.000; . 

c) żądania zabezpieczenia dowodów w sprawach, 
będących w toku lub jeszcze nie wytoczo
nych, niezależnie od wartości powództwa; 

d) sprawy działowe, dotyczące własności ziem
skiej lub mieszczańsko-rolnej, jeżeli majątek, 
działom podlegający, nie p rzenosi 33 hekta 
rów (60 morgów) i niema w nim żadnych 
przedsiębiorstw przemysłowych, ani . budyn
ków, oprócz niezbędnych w zwykłem gospo
darstwie rolnem, bez względu na wartość 
inwentarza i ruchomości, jeżeli przytem na
leżące do spadku kapitały nie przenoszą m a
rek polskich 50.000.000; 

:::) sprawy o upoważnienie kobiet zamężnych 
(art. 1653 u. p. c.) o ile wartość powództwa 
może być określona i nie przenosi marek 
polskich 50.000.000". 

Rrt. 2. Końcowy L: stę~ 2.rt. 3 Przepisów prze· 
cnodnich do ustawy postępowania cywilnego (D 
Urz. Dep. Sp ra w. T. R. S. Ng 1) ulega skreśleniu . 


