
Poz. 396, 397 i 398 -~-- Dziennik Ustaw Nr 51 Str. 866 

Na dowód czego, wydaliśmy Akt niniejszy, 
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

En Foi de Quoi, Nous aVOn8 donne l .. 
Presentes, revetues du Sceau de la Republique. 

W Warszawie, dnia 13 maja 1938 r. A Varsovie, le 13 mai 1938. 

(-) l. M ościckf (-) l. Mościcki 

Pręzes Rady Ministrów: 

(-l Sławoj Składkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: 
• (-l Beck 8 

L. e President du Conseil des MinisŁres: 

L S (-) Sławo; Składkows'" 
. • Le Ministre des Affaires Etrangeres: 

. . . (-l Be~k . 

397 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z din1a 11 lipca 1938 r. 

'W sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych protokołu z dnia 
30 lipca 1936 r. o interpretacji art. X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczące

go kwesty; finansowych. 

I. 

. Podaje się niniejszym do wiadomości, że w wykonaniu postanowień art. 2 protokołu 
o interpretacji art. X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r. dotyczącego kwestyjfin4ln
. sowy ch (Dz. U. R P. z lY31 r. Nr 90, poz. 701), podpisanego w Brukseli dnia 30 lipca 1936 r., 
-zodał złożony Rządowi Belgijskiemu dnia 29 czerwca 1938 r. w imieniu Rządu Polskiego do-
. kument ratyfik!łcyjny rzeczonego protokołu. 

II. 
Równocześnie podaje si~ do wiadomości, zgodnie z komunikatami Rządu Belgijskiego, 

że w wykonaniu postanowień art. 2 wspomnianego protokołu zostały złożone Rządowi Belgij
skiemu: 

a) oświadczenia w chwili podpisywania protokołu, W imieniu Rządów niżej wymienio-
nych państw, iż zrzekają się procedury ratyfikacji: . , 

Belgii 30 lipca 1936 -r. 
Jugosławii 18 wrze'śnia 1936 r. 

,Nolwei Zelandii 4 grudnia 1936 r. 
Unii )'dłudioiowo-Mrylkańsikiej 21 grudlnia 1936 r. 
Grerqji 3Oc%erI"wca 1937 r. 

,hl dokumenty ratyfikacyjne powyższego protokołu w imieniu Rządów niżej wymienio
nych paIistw w dniach nast,ępujących: 

F,nmc~i 1 ~ marca 1937 r. 
W. Bryt_ i lr1laIlldii 

Północnej 
Szwal'ca,ńi 
Indii 
Kanady 

6 kwieltnIa 1937 r. 
24 mada 1937 ,r. 
7 Wrześn:i:a 1937 r. 

20 styc'znia 1938 r. 

Minister Spraw Zagranicz.nych: Beck 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRó~ 

z dnia 13 lipca 1938 r. 

o likwidacji fideikomisu Pszczyńskiego. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 7 sierp
nia 1937 r. o zniesieniu fideikomisu Pszczyń-

ski ego (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 474) za,rzłldza 
się CP następuje: 

" 
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§ 1. Wszelkie uprawnieriia członków ro· go w związku z zabezpieczeniem lub zaspokoje
dziriy oparte na przepisach prawnych, normują- niem zobowiązań wobec Kasy Pensyjnej i Zapo
cych ustrój fideikomisu Pszczyńskiego lub na mogowej Urzędników Książęco-Pszczyńskich w 
podstawie uchwał rodzinnyc;h, wygasły z dniem Pszczynie, korzystają z pierwszeństwa przed 
13 sierpnia 1937 r. jako w dniu rozwiązania wszystkimi zobowiązaniami nieujawnionymi w 
fideikomisu. Wyjątek stanowią uprawnienia do księdze gruntowej do dnia 13 sierpnia 1937 r., 
świadczeń majątkowych nabyte przed tą dałą . które obciążały majątek fideikomisowy, oraz ZQ

. w postaci: utrzymania, mieszkania, apanaży, ~owiązaniami osobistymi dzierżyc,iela tego in,"" 
wyprawy, pensji wdowięi, kosztów wychowania Jątku. ' 
i kllztałcenia; ustają one ze śmiercią uprawnio
nego, o ile nie wygasły wcześniej w myśl prze
pi'-ów o ustroju byłego fideikomisu, w myśl 
uchwał rodzinnych, lub umów szczególnych. 

I 2. Za zobowiązania obciążające majątek 
fideikomisowy lub samego dzierżyciela w dnili 
13 sierpnia 1937 r., odpowiada osoba, kt6ra 
w tym dniu stała się pełnoprawnym właścicie
lem majątku fideikomisowego, _względnie jej 
spadkobiercy, według zasad odpowiedzialności 
z tytułu spadkobrania. 

,§ 3. Wierzyciele posiadający roszczenia 
z tytułu zobowiązań, obciążających majątek fi
deikomisowy mogą żądać zabezpieczenia rze
czowego tych roszczeń, o ile w ciągu 6 miesię
cy od wejścia w życie rozporządzenia niniejsze
go zgłoszą do sądu hipotecznego wniosek w try
bie, odpowiadającym przepisom postępowania 
hipotecznego, o ujawnienie zabezpieczenia w 
księdze . gruntowej choćby przez ostrzeienie. 

' Wierzytelnościom zgłoszonym w tym terminie 
. słuty równy stopień pierwszeństwa. 

8 4. (1) Za nieujawnione w księdlte grunto
wej do dnia 13 sierpnia 1937 r. zobowiązania, 
które obciążały . majątek fideikomisowy oraz za 
zobowiązania osobiste dzierżyciela tego ' mająt
ku nie pdpowiadają części majątku fideikomi
sowego, które zostały lub zasianą zbyte: 

1} Skarbowi Państwa na pokrycie podat
ków, opłat stemplowych . ilikapitalizowanych 
opłat górniczych; 

2) podmiotom prawnym według . Programu 
Sanacyjnego z dnia.24 kwietnia 1937 r. przyjęte
go przez dzierżyciela majątku fideikornisowego, 
w szczeg6Ino~ci: 

a) Państwowemu Bankowi Rolnemu na 
spłatę wierzycieli zagranicznych j 

b) spółkom akcyjnym tytułem wkładu rze
czowego; 

c) na zaspokojenie zobowiązań wobec Ka
sy Pensyjnej i Zapomogowej Urzędników 
Książęco - Pszczyńskich w Pszczyni~ 
Z tytułu zobowiązań dopłat emet'ytal
nych: 

3) na zaspokojenie zobowiązań patronac
kich oraz na zaspokojenie roszczeń Pszczyńskie
go Bractwa G6rnicltego. 

(2) Hipoteki lub długi gruntowe ustanowio
nę w myśl wymienioneao Programu Sanacyjne-

, § 5. (1) Sąd hipoteczny niezwłoc~nie za
rządzi z urzędu wykreślenie w księgach grun
towych wpisów dotyczących węzła fidęikorniao
wego. 

(2) Równocześnie · sąd hipoteczny zlI.rz4ldzł 
z urzędu wpisanie · w księgach ~runtowyeh 
wzmianki, że nieruchomość podlega o~ranicze· 
niom określonym w roz;porządzeniu niniejszym. 

(3) Po wykreśleniu wpisu dotycząceQo wę
zła fideikomisowego a puea upływem dwóch 
lat od wejścia wżycie. rozporządzenia niniejsze .. 
go, sl\d hipoteczny może zarządzić wpis do ksi~~ 
gruntowych jedynie ~mian w tytule ' własności 
majątku byłego fideikomisu, wynikających ze 
spadkobrania, oraz wszelkich zmian, wynikają
cych z umów zawartych w zakresie przewidzia
nym w paragrafie poprzedzającym. Wpisy mogą 
być dokonywane również w formie ostrzeżeń hi- • 
potEicznych. W przypadku zbycia majątku fidei
komisowego (§ 4) sąd hipoteczny wykreśli z urzę
du wzmiankę, CI której mowa w ust. (2) równo
cześnie z wpisem zmiany tytułu wła$inoalci. Ogra
niczenia hipoteczne przewidziane w ustępie ni
niejszym nie dotycz~ wpisów opartych na tytu
łach publicznoprawnyc,h, w szczególności nie 
dotyczą one wpisów związanych z wykonaniem 
reformy rolnej. 

(4) Po dwóch latach od wejścia w życie roz. 
porządzenia niniejszego, sąd hipoteczny załatwi 
przede wszystkim wnioski o wpis zabezpiee~eri 
roszczeń wymienionych w § 3, po czym wykreśli 
wzmiankę, O której mowa w ust~ (~) i pr~yst,u,i 
do rozpatrzenia wszelkich innych wniosków hi· 
potecznych. . 

§ 6. Do czasu wykreślenia wzmianki, Q któ
rej mowa w S 5 ust. 12), egzekucja z lublłanc:jI 
majątku byłello fideikomisu jest niedopuncz&lnl, 

§ 7. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrom: Sprawiedliwości 
1 Skarbu. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi VI 

tycie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: Slawoj Składkowski 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

Minister Sprilwied1iwoici; W. Grabowski 


