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§ 4. Zarówno dotychczaso.wi pisarze hipoteczni 
jak i pracownicy, zatrudnieni pomocniczo w kan
celariach hipotecznych, .pełnią i nadal swe czyn
ności, otrzymując za faktyczne ich wykonywanie 
do czasu uzyskania nominacji, przyjęcia w cha
rakterze' pracownika . kontraktowego względnie 
zwolnienia, wynagrodzenie ze ' Skarbu Państwa, 
odpowiadające wysokości uposażenia sędziów, 
urzędników lub funkcjonariuszów sądowych, wła
ściwych dla tych czynności. Zwolnienia tego,- z za
chowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedze
nia, udzielić może odnośnie pisarzy hipotecznych 
Minister Sprawiedliwości, odnośniezas innych 
"pracowników :"-prezes sądu apelacyjnego. Zwol
nieni pisarze hipoteczni otrzymują, jeżeli nie po
siadają nabytych uprzednio praw emerytalnych, 
jednorazową odprawę - w :_ wysokości dziewięcio
miesięcznegp wynagrodzenia sędziego grodzkiego 
względnie sędziego okręgowego . . 

§ 5. Minister Sprawiedliwości władny jest na 
obszarze, wymienionym w § 1 tworzyć nowe od
działy hipoteczne sądów okręgowy~h oraz zmieniać 
ich okręgi w zakresie spraw hipotecznych." 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu ' porucza 
się Kierownikowi Resortu Sprawiedliwości. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 
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z dnia 4 listopada 1944 r . 

ousłareniu .włąściwoścl rzeczowej sądów powszechnych w związku z wahaniem cen rynkowych. ' 

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodo
~ej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o ' tymczasowym 
trybie wydawaQia dekretów z mocą ustawy (Dz. 
u. R. P. ' Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet Wyzwo
lenia Narodowego postanawia a Prezydium Kra
jowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje ; 

Art.l. W cywilnych sprawach ; o majątkowe 
roszczenia niepieniężne j o roszczenia pieniężne, 

zgłoszone wzamian i~nego przedmiotu oraz w spra
wach działowych, wartość przedmiotu sporu 
względnie przedmiotu działu, oznaczona przez 
stronę vi . pozwię . kwotą pieniężną, przelicza się ' 
według przeciętnych cen rynkowych z dnia 31 
sierpnia 1939 r. i . tak ustalona kwota stanowi 
o właściwości rzeczowej sądu (art. 10 pkt. 1 i 2 
kodeksu postępowania cywilnego). 

" Art. 2. Przeliczenie, przewidziane w artykule po
przedzającym, pozostaje bez wpływu na wszelkie 
irine stosunki prawne, zaieżne od wartości przed
miotu sprawy (dopuszczalność środków odwoław
czych, . skład sąau . orzekającego, , opłaty sądowe, 

opłaty komornika, wynagrodzenie adwok~tów). 

Art. 3. W sprawach karnych o przestępstwa wy
mienione, wart. 16 § 2 pkt. b) kodeksu postępo
",ania . karnego, właściwość rzeczową sądu ustala 
się stosownie do wartoŚCi mienia na podstawie 

przeciętnych cen rynkowych z dnia 31 sierpnia . 
1939 r. 

Art. 4. Sprawy, wszczęte przed dniem weJSCla 
w zycie niniejszego dekretu, rozpoznawać należy 

, aż do ukończeńia w sąda'ch do których wpłynęły, 
bez względu na to czy sądy te są rzeczowo wła
ściwe według przepisów dotychczasowych czy 

. według przepisów art. 1 lub art. 3 niniejszego de
.kretu. 

Art. 5. Wykonanie mmeJszego dekretu porucza 
się Kierownikowi Resortu Sprawiedliwości. 

Art.S. Dekret niniejszy wchodzi w, życ~e z dniem 
ogłoszenia. 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej: Bolesław Bierut 

Przewodniczący Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego: 

Edward Osóbka-Morawski 

Kierownik Resortu.. Sprawiedliwości: 
Jan Czechowskz 


