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ПЕРЕДПЛАЧУйТЕ ВИДАННЯ „ПРОСВІТИ".
3 1935. р. починаеться другий рік відновлених
1. місячних видань товариства „Просвіта“ у Львові.
За минулий рік Товариство видало 11 книжечок (одна 

книжечка подвійна). Читач дістав у руки 5 історичних опові- 
дань із різних часів нашого минулого, 3 книжечки змальову- 
ють життя велетнів нашого національного відродження (Тарас 
Шевченко, Маркіян Шашкевич, Юрій Федькович), крім цього 
появився один драматичний твір, одне оповідання з сільського 
лобуту та один твір першого редактора видань „Просвіти“, який 
давно розійшовся й за яким люди раз-у-раз попитували.

У 1935. році місячні книжечки виходять у тому самому 
обемі, що й досі, ілюстровані, та тільки зміст іх трохи иншнн.

У цьому році ми дамо читачам у руки книжечки, здебіль- 
ша, наукового змісту, і то з різних ділянок знания — і тільки 
небагато іх міститиме твори гарного письменства. Книжечки ці 
обійматимуть нашу історію, географію, винаходи, життя прн- 
роди, подаватимуть дещо з правничих та лікарських порад, 
одне слово — все те, що для нас і потрібне, й цікаве.

Досі появилися:
806 (1) Іван Крипякевич, МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ, життя

й діяльність, із 16 образками (між ними 9 портретів ве
ликого укр. вченого і першого президента відновленоі 
укр. держави 1918. р.), ст. 64 (за січень), ц. 50 гр.

807 (2) Франц Коковський, ВІДДОВЖЕННЯ СЕЛА, ст. 64 (за
лютий), ц. 50 Гр.

2. Квартальні видання (Фонду „Учітеся, брати мо’Г) й далі 
виходитимуть, як досі. I в 1935. р. вийде іх чотири, і то дві 
з історичних наук, дві — з природознавства. Між иншим, кін- 
чаеться друкувати перша книжечка:

Омелян Терлецькнй, ГЕТЬМАНСЬКА УКРАІНА й ЗАПО- 
Р^ЗЬКА СІЧ,

де докладно змальований устрій та життя обидвох цих 
украінських держав (у нас дуже часто це сплутують).

(Далі на 3. ст. окладинки)
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В В I д.

Світова криза та п наслідки. — Руіна хліборобського 
життя, занепад промислу й торговлі. Конечність 
підтримати село, щоб рятувати ціле господарське 

життя держави.

Загальна світова криза, що обхопила ввесь свіі 
від 1930. року, дуже даеться відчувати на селі. Все те, 
що селянин витворюе: збіжжя, худооа, набіл, дріо 
треба нераз продавати дешевше, ніж воно селянина 
коштуе, а зате все, що він мусить купувати/непомірно 
дороге. Крім цього, високі та що раз нові податки, до
датки до податків та всякі инші примусові оплати до
водятъ до того, що селянин опинився в безвихідному 
становищі.

Село попало в таку окруту, що йому грозить руТ- 
на. Недостаток грошей не то що нищить село, а про
сто геть-чисто його руйнуе.

Досить піти та подивитися на торговицю в тор- 
говий день. Там побачите, що корову продають по 20 

30 злотих, збіжжя та дріб іде за безцін. Доходить до 
того, що на ріллі не оплачуеться працювати.

Але й таким непоплатним продажем добуті гро- 
ші не заспокоять усіх потреб села. Іх стане, щоо по- 
вііддавати що-найприкріші довги, бо инші лишаються, 
ростуть і далі придушують селянина. 3 довгами росі\ ть 
відсотки та кошти — і не за горами ліцитація...

Все це використовують різні несумлінні люди, за- 
• гарбѵють за-безцін селянську землю, селянин стае оео-
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робітний і в найліпшому разі робиться наймитом. 
Дійшло до того, що три четвертини населения села 
„зійшло”, а ні, то в найближчому часі „зійде на проха- 
чів”. Для нас не дуже важне, бо з тоі частини нашого 
народу, що живе під Полыцею, 90% —- селяни.

Але такий важкий стан селянства відчувае на собі 
й місто. Село, що е без гроша, перестав купувати то- 
вари, що іх вироблюють у фабриках, бо не мае за що. 
Через це промисловість тратить дохід, мусить обмежу- 
ватися в виробі товарів, щоб вони не стояли Тй нейро- 
дані, вона зменшуе працю в фабриках, через те по ме
стах і в промислових осередках росте число безро- 
бітних.

Тратить на цьому й держава. Вона не тільки не 
може стягнути накладених податків, але ще село та 
безробітні перестаютъ купувати той крам, що з його 
держава мае як-найбільші доходи, як ось: іцукор, тю
тюн, алькоголь, нафта, сірники, люди . куди менше 
іздять залізницею. Через те держава, не маючи доходу 
від своіх громадян, мусить брати в чужині позички, 
а від позичок платить величезні відсотки. Супроти того 
держава мусить оглянутися за чимось таким, що село 
підтримувало б. Це тим більш мусить зробити така 
держава, як Полыца, бо ж у Пальщі 75 відсотків на
селения — хлгбороби.

Щоб не допустити до повного зруйнування хлібо- 
робства, великого й малого, уряд Польщі почав від 
1932. року проголошувати закони про полегкости для 
задовжених хліборобів. Мета ціеі книжечки й е по
яснити нашим селянам ці закони та показати, як мож- 
на ними покористуватися.



5

II.

ПЕРШ! ЗАКОНИ ПРО ПОЛЕГКОСТИ
ДЛЯ ХЛІБОРОБІВ.

Полегкости при судових екзекуціях. — Предмети, вилу- 
чені від екзекуціі. — Примусова управа манном. — 

Сппнення ліцитаціі* на рік.

Перший закон, що його проголошено 7. березня 
1932. р. мае назву: Закон про полегкости в су
дових екзекуціях проти хліборобіів. Екзеку- 
ціею ми звемо примусове стягання довгу. Давн’іше 
екзекуціі робив суд. Тепер е до цього окремий урядо- 
вець, його звуть „коморнік”.

Цей закон відноситься до всіх хліборо- 
бів. Він допускае три роди полегкостей при екзекуціях.

Перша полегкість — це те, що деякі предмети 
сільського господарства зовсім вилучено від екзекуціі. 
За такі предмети закон уважае всі побічні продукти 
(витвори) сільського господарства, необхідні для того, 
щоб його вести.

На прикладі буде воно виглядати так:
Коли селянин продав до цукроварні буряки, або до 

горільні (туральн’і) картоплю, а в договор! собі засте- 
ріг, що цукроварня, чи горільня, крім заплати, мае 
йому дати ще якусь кількість відпадкіів (вивари, вито- 
локи); або коли віддав до оліійні сімя й застеріг собі, 
що макухи належать до нього; коли нарешті продав 
до млина збіжжя, а Трис мае собі відобрати, то на цих 
застережених селянинові річах не вільно вести екзе
куціі — ці річі (відпадки, побічні вироби чи продукти) 
зпід екзекуціі звільнені.

Друга полегкість відноситься до тих хліборобів, 
що проти них ведуть судову екзекуцію при помочі 
примусовоі управи його манном. Діеться це звичайно
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в більших господарствах, а виглядае воно так: коли 
від довжника не можна стягнути довгів через продаж 
його рухомостей, тоді на домагання вірителя суд іменуе 
примусового управителя маетку довжника, той упра
витель господарить на задовженому маетку, а гроші 
віддае до суду, й так вірителя заспокоюе.

Звичайно, таким примусовий управитель кошту - 
вав дуже багато, більша частина доходів із господар
ства йшла на те, іцоб його оплатити. За приписами но
вого закону таким управителем може бути сам довж
ник, що господарюватиме під доглядом наглядача, 
якого призначить суд. Довжник мае право з доходів 
господарства покривати те, що коштуе найконечніше 
удержания його й його рідні, та те, що коштуе його 
ведения господарки.

Та найважніша й найдоцільніша для наших селян 
полегкість е можливість добитися того, щоб спинили 
на якийсь час дозволену вже ліцитацію. Таке внесения 
спинити на якийсь час ліцитацію може поставити той 
селянин, що через кризу в хліборобстві поки-що не 
може заспокоіти своіх вірителів. У свойому проханні 
мае довжник докладно зясувати цю обставину. У про
ханні треба ще навести та доказати, що поганий ма- 
етковий стан довжника е тільки часовий та що е надія, 
що він ізміниться. Крім цього, він мае ще подати зи- 
каз свойого маетку та довгів. Таке прохання треба зго- 
лосити найпізніше до 14 днів перед реченцем ліци- 
таціі, а притім можна ще просити, щоб визначену вже 
ліцитацію відклаети аж до полагоди прохання.

Одержавши таке прохання, суд розпише до 14 
днів розправу. На розправ)' мусить явитися або сам 
довжник, або його повновласник. Коли суд набере та
кого переконання, що вірителі, які домагаються ліци- 
таціТ, не матимуть шкоди, як слинять ліцитацію та, що 
довжник за рік зможе заспокоіти своіх вірителів так,
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що не треба суде продавити його майна, то спиняе лі- 
цитацію на один рік. Але хто до року своіх вірителів 
де заспокоіть, тому вдруге ліцитаціі вже не від- 
кладуть.

Спинити ліцитацію не все можна. За приписами 
закону не можна Гі спинити, коли іі дозволено за по* 
датки та инші скарбові, чи самоврядові оплати, за ви- 
нагороду за працю, за.довіги в касі хорих, за аліменти, 
за довгорече-нцеві позички, затягнені в устаповах дов- 
гореченцевого кредиту, й нарешті за ціну купівлі за 
краеві штучні погноі, куплені по день 1. грудня 1931. р.

Цим законом можуть покористуватися всі влас- 
ники, посідачі, або орендарі (посесори) сільських го- 
еподарств, а за такі вважае закон господарства рільні, 
лісові, городові, рибяні й ті промислові заведения, що 
безпосередньо звязані з сільським господарством (ѵо- 
рільні, малі водяні млини, олійні, сільські цегольні).

Ці полегкости відносяться до всяких довгів без 
огляду на те, коли ці довги хто зробив й на 
що іх зробив. Це важне тому, що пізншіі полег- 
кісні закони йдуть ів иншому напрямі, обмежуються 
тільки до деяких довгів, зроблених у означеному йас:.

Щоб це зрозуміти дамо приклад.
Іванові передав хтось у Америці 1933 року гро

ші, й Іван мав Тх доручити свойому брагові, коли пД- 
вернеться до краю. Ці гроші Іван прогайнував, і коли 
приіхав до краю, не міг іх братоіві віддатн. Брат за- 
пізвав Івана до суду, і суд присудив ці гроші від Івана 
Ивановом}' братові. Тому, що Іван не платив, брат зро
бив йому екзекуцію, й Іванове поле мае йти на ліцита
цію. Та Іван мае гроші в Америці, лише що не може 
Тх зараз дістати, бо заки напише до Америки, й заки 
йому іх звідтіля пришлють, то за той час Іванове ман
но продадутъ на ліцитаціі. Іван виказуеться, що до
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року може свій довг заплатити, й тоді суд спиняе лі- 
цитацію на рік.

За приписами инших полегкісних законів, що про 
них пізніше говоритимемо, Іван не мав би права до 
ніякоі полегкости, бо довг повстав 1933. року, і зро- 
бив його Іван не на господарські цілі. Але Іван може 
покористуватиоя законом із 7. березня 1932. року й на 
рік відкласти екзекуцію. Тільки ж він мусить уже пиль- 
нувати, щоб заплатив на реченець, бо вдруге вже не 
дібеться, як ми вже писали, щоб йому екзекуцію від- 
клали.

Для 12. березня 1932. року появився ще один по- 
легкіоний закон. Він торкався полегкости при сплаті 
ціни купівлі з примусовоі парцеляціі, але для наших 
селян він не приніс ніякоі користи, бо ж відомо, що 
наші селяни з примусовоі парцеляціі панських маетків 
нічого не скористали.

. III.

ПОЛЕГКОСТИ ДЛЯ ДОВГ1В, ЗАПИСАНИХ У ТАБУЛГ

Що таке табуля? — Знижка відсотків та відкладення 
оплати довгів до 1. жовтня 1934. р.

Закон, що ми про нього писали в попередньому 
$юзділі, хот і давав деякі полегкости селянству, спра- 
ви віддовження села не розвязував, бо не міг сам дати 
тіеі розвязки. Спинити ліцитацію на один рік, і то ще 
не все, — це не могло поправити становища селянства. 
Го ж і подумати годі, щоб за один рік на селі все так 
поправило'ся, щоб село повернулося до давнього. Це 
міг бути тільки манюсень'кий перепочивок, — по році 
вірителі гим завзятіше могли кинутися на своіх довж- 
ників.

Дня 23. серпня 1932. р. уряд видае два нові роз- 
порядки. Перший — про те, як зарядити наслідкам плат-
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ничих труднощів у хліборобстві, і другим — про ми- 
рові (роземчі) уряди для кредитових справ малих го- 
сподарств. Перший розпорядок торкаеться в головній 
мірі власників великих посілостей, тимто ним ми не 
будемо займатися, він для селян нецікавий. А другим 
розпорядок змінив знову цілком закон, що появився 
2«. березня 1933. року, тимто справу полегкостей для 
дрібних сільських посілостей обговоримо, розглядаючм 
ней розпорядок.

Рік 1933. і нужда села, що все більше й більше 
росла, примусили уряд роздивитися за дальшою, успіш- 
нішою поміччю для села та хліборобства. Вже в бе- 
резні 1933. появляються три нові закони, й то:

1) дня 24. березня 1933. р. — закон про полег- 
кости для тих краевих заведень, що 'признаютъ пільги 
для хліборобських довгів,

2) дня 28. березня 1933. р. закон при мирэві 
(роземчі) уряди для дрібних хліборобів, що рівночас- 
но касував розпорядок із 23. серпня 1932. року, й

3) дня 29. березня 1933. р. - закон про полегко- 
сти в опроцентовуванні та про реченці сплати довгів 
забезпечених на табулі (гіпотеці).

Перший із згаданих законів наших селян не тор
каеться, то про нього й не будемо говорити.

Найважніший був закон із 28. березня 1933. р. 
про мирові (роземчі) уряди для дрібних хліборобів. 
Цей закон допускав, що мировий уряд може розкла- 
сти селянам сплату довгів на 7 років, коли ті довги 
стояли у звязку з сільським господарством, а госпо
дарство це не мало більш ніж 100 гектарів, тобто 174 
морги. Згаданий закон ставив іще й таку вимогу, що 
такий довг мусів був бути зроблений перед 1. липнем 
1932. р., а як довг дроблено за взятий на кредит крам, 
то мусів був бути зроблений перед 1. груднем 1931. р.
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Цей закон допускав, що можна зменшити запла
ту за оренду (винаем грунтів) на два роки, а навіть 
спинити розправу в суді й розкласти присуджену віри- 
телеві судовим присудом суму на сплату ратами. Про 
цей закон ми пишемо докладніше далі, ст. 19.

Закон із 29. березня 1933. р. відносився до тих 
довгів, що забезпечені добровольно в грунтових кни
гах, або — як у нас говорятъ — „на гіпотеці".

Кожний знае, що в кожному суді існуе т. зв. „та- 
буля”. 6 це книги, де позаписувані всі господарства, 
а саме всі Грунти. Кожний власник Грунту мае в цих 
книгах свій окремий виказ, зветься він „гіпотечний ви- 
каз”. У грунтовій книзі записані гіпотечні викази за 
порядком, за числами, й кожний виказ мае три листки. 
На першому записано, що до цього виказу належить, 
отже всі грунти (парцелі); на другому — хто власник 
виказу; на третьему листку записують усі довги та 
обтяженн’я Грунту.

Покажемо, як воно виглядае на прикладі.
Негро мав зайві гроші, а Гриць потребував іх. 

Гриць просив, і Петро погодився йому іх позичити. 
Щоб Петро був безпечний за своі гроші, Гриць згодив- 
ся заінтабулювати цей довг на свойому Грунті. По- 
тправничому це зветься „умовне право заставу".

Або таким инціий приклад.
Батько мав трьох синів. Одному записав увесь 

свій маеток, та цей син зобовязався рівночасно опла
тити своім брагам по кількасот злотих. Цей обовязок 
зависаний у Грунтових книгах. За сплату брагам ру- 
мить увесь маеток, на якому заінтабулювали цю сплату.

Отже до таких довгів, як і взагалі до всіх довгів, 
що заінтабульовані на майні з добровільноі угоди, а не 
шляхом екзекуціі, й відноситься цей новий закон.

Закон відтягнув сплату таких довгів до 1. жовтня 
1934. р., отже до того часу можна було таких довгів
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не платити. А як уже проти кого за такий довг був 
навіть судовий присуд, то до 1. жовтня 1934. р. цього 
довгу не можна було стягати шляхом екзекуціі. Тільки 
коли б той, іцо винен такий довг, мав знову таку пре- 
тенсію до свого вірителя, що міг іі стягати екзекуціею, 
отже, наприклад, зо судового присуду (вироку), то 
тоді не міг сам заслонюватися теперішнім новим зако
ном і рівночасно домагатися заплати від свойого ві
рителя.

На прикладі витлядало воно так.
Яким позичив Процеві гроші і свій довг забезпе- 

чив на Процевому грунті. Проць мав би з огляду на 
умову заплатити довг 1. червня 1933. р., але супроти 
постанови нового закону міг платити аж 1. жовтня 
1934. р. Тимчасом Якимова худоба зробила Процеві 
шкоду в полі. Проць запізвав Якима, й суд присудив 
йому за шкоду 100 злотих. Коли Проць домагався б 
був заплати тих 100 злотих від Якима, то сам не міг 
користати з постанов цього нового закону і проволі- 
кати сплату свого довгу аж до жовтня 1934. р., а мусів 
цих 100 зл. відчислити з довгу

Але новий закон дозволяв вірителеві домагатися 
від довжника, щоб він сплатив йомѵ довг перед 1. 
жовтнем 1934. р. тоді, коли сам довжник спричиняе 
зменшення вартости то! річі, яка дае забезпеку довгу. 
Ось хтось мав, наприклад, на свому Грунті, де був за- 
безпечений довг, млин, а тепер вдасник забрав той 
млин, переніе його на инше міеце, і тим спричинив, 
що річ, яка давала забезпеку, стала менше варта. Тоді 
можна було домагатися негайноі заплати довгу 
в умовленому реченці. Зате не можна було домагатися 
заплати довгу перед 1. жовтнем 1934. р. тому, що цши 
Грунту падають.

Друга дуже важна постанова у згаданому закон! 
це — зниження відсотків до 6°;0, починаючи з дня 1.
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квітня 1933. р. Отже можна було перше вмовитися, що 
довжник платитиме 12% відсотків, а ле хоч така умова 
існувала, довжник від 1. квітня 1933. р. платив тільки 
6%. Коли хто заплатив був уже навіть відсотки поза 
день 1. квітня 1933. р., і то білыпе, ніж 6%, то мав 
право домагатися, щоб йому цю надвишку почистити 
на довг.

На прикладі виглядало воно так.
іВавро поізичив у Костя 100 долярів 1. січня 1932. 

р. та відразу заплатив йому 12% відсотків, тобто 24 
доляри за два роки згори. За новим законом (коли ця 
лозичка добровільно заінтабульована на Вавровому 
грунті) належа тиметься Костеві 12% відсотків від 1. 
січня 1932. р. до 1. квітня 1933. р., тобто 15 долярів, 
а решту 9 долярів Кость на бажання Вавра мусить по
чистити на майбутні відсотки, що становтять відтепер 
уже тітьки 6%.

Щодо відсотків та коштів, то на них проволоки 
у сплаті не було. I навіть, коли довжник не заплатив 
відсотків упродовж 3 місяців по 1. квітня 1933. р., то 
віритель міг домагатися оплати цілого довгу, без огля- 
ду на приписи закону.

Часом бувае так, що віритель умовляеться з довж- 
ником, що коли довжник не платитиме довгу на час, 
іо потім буде платити більші відсотки, ніж первісно 
умовлені. Коли така умова була й коли вона ще заін
табульована, то відсотки в такому випадку збільшу- 
ються річно до 8% від ста.

Третю користь із згаданого закону найкраще 
можна пояснити прикладом.

Син, якому батько записав свій маеток, забезпе- 
чус оплату, яку мав дати своТм братам, на Грунті, що 
його дістав від батька. Норуч нього ще хтось третій 
(наприклад, його тесть) зобовязуегься разом із ним 
заплатити цю оплату, але цього зобовязання на свому



Грунті не забезпечуе. Правничою мовою цей тесть 
зветься „особистий довжник”, бо він неначе своею 
особою забезпечуе оплату.

Новий закон постановляе, що як е до спільного 
довгу два довжники, один із табулі, а другим „особи
стий”, то всі показані вище полегкости належаться 
й „особистому довжникові”.

Це зовсім справедливо, а то закон, даючи полег- 
кість одному довжникові, перекидав би ввесь тягар на 
другого.

IV.

ДОВГИ В ЗАГРАНИЧНИХ ГРОШАХ.

Як треба платити довги в долярах та инших загранич- 
иих грошах? — Всякі інтереси треба переводити тепер 

у злотих.

I Іеред війною, коли вартість гроша була тривка, 
не бувало таких випадків, іцоб люди не мал и довіря 
до краевих грошей та оглядалися на заграничні гроші. 
бо ті, мрвляв, певніші. Але, коли по розвалі АвстріУ 
вартість корони почала падати, коли прийшла пере- 
мша корон на марки, а марки й собі втратилй вартість 
так, що люди потратили на цьому великі маетки (бу
вало таке, що хтось продав одного дня корову, а за 
тиждень не міг за ті гроші купити й курки), люди по
чали розглядатися за якимось певнішим грошем. Так 
воно дійшло до того, що люди почали позичати й тор- 
гувати між собою на доляри. Вони були переконані, що 
вартість доляра тривка, що вона певно не зменшиться, 
коли не піде втору. Коли в Польщі заводили злоті, 
устійнили курс доляра на 5 зл. 20 Гр. Але доляр пі- 
шов незабаром угору, і за два роки, тобто 1926. р. 
дійшло до того, що один доляр був вартий майже
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13 зл. Пізніше доляр почав ізнову спадати, а коли ще 
в Америці прийшла теж криза, він утратив майже по
ловину свое! вартости, а злотий пішов угору. Тоді до
ляр мав вартість 5 злотих 25 Грошів.

Це захитання вартости доляра викликало в краю 
велике збентеження. Люди, іцо мали довги в долярах, 
не знали, щб ім платити, бо вірителі домагалися як- 
найбільше, а довжники хотіли платити як-найменше.

Щоб наші читачі лекше це зрозуміли, дамо при
клад.

Павло вернувся з Америки 1926. р. в березні і при- 
віз зароблених 100 долярів. Під той час ці доляри мали 
вартість 1.200 зл. Цих сто долярів Павло позичив Сте
панов! на сім років. Як цих сім років минуло, Павло 
почав упоминатися в Степана, щоб віддав йому довг, 
і Степан хотів йому віддати 100 долярів. Але тоді ті 
доляри вартували вже лише 525 зл. Павло не хотів 
тратити й домагався, щоб Степан доплатив йому рент- 
ту до 1.200 зл. Та Степан не хотів цього зробити, між 
ними почався судовий процес. Різні суди різно судили 
такі справи, все була непевність та колотня, дуже ча
сто довжник програвав, бо ж справді теперішній до
ляр не вартував уже так багато, що перше, коли Сте
пан брав позичку.

Найбільше відбивалось це на селянах. Банки га 
инші вірителі від самого початку почали були давати 
позички на доляри, а коли вартість доляра впала, вони 
почали домагатися заплати довгу злотмми, та вимага- 
ли, щоб Тм платили тілько, кілько доляр був вартии 
у часі позички.

Щоб якось зарадити цій метушні й непевности, 
появився 12. червня 1934. р. розпорядок про довги 
в заграничних грошах. Він дуже важний для 
наших селян, тимто ми обговорим© його доклад- 
ніше.
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Цей розпорядок каже виразно, що довг затягне- 
ний у заграничных грошах, можна платити злотыми, 
і то за курсом того дня, коли мае бути заплачений. 
А обовязуе той курс, що е на біржі в Варшаві.

Під словом „довг"’ розпорядок розуміе кожну 
грошеву належність, а саме так із позички, як і зі 
сплати, з запису, чи з вимови. Хоч той, що дав друго
му позичку в долярах, і був собі навіть застеріг, що> 
мае дістати назад своі’ доляри, то довжник може пому 
сплатити довг злотими за курсом доляра того дня, коли 
довг мав бути заплачений. Коли би знову довжник 
спізнився й не заплатив на час, то віритель може жа- 
дати заплати або за курсом того дня, коли довг був 
платний, або за курсом дня, коли довжник дійсно 
платить. Це вже залежить від волі вірителя, й він, річ 
ясна, вибере для себе курс, що для нього кориснічгий.

Коли б ізнову довжник зобовязався був сплатити 
довг заграничними золотими грошима, то не 
мусить старатися за так! гроші, а може довг свій 
сплатити злотими, тільки ж у такій вартости, яку на 
біржі мае золото того дня, коли довг був платний

Для пояснения приклад.
Микола позичив у Микити 100 долярів і мав звер- 

нути позичку долярами дня 2. січня 1935. р. За припи-. 
сом розпорядку Микола може заплатити Микиті 100 
долярів, або 520 зл., бо дня 2. січня 1935. р. курс до
ляра на біржі в Варшаві був — 5 злотих 20 Грошів за 
один доляр. Тимчасом Микола 2. січня грошей не від- 
дав, а приніс іх аж 1. лютого 1935. р., а тоді курс до
ляра підвищився на 5 зл. 40 Гр. Тоді Микита мае право 
домагатися, щоб Микола заплатив йому або 540 зл., 
аоо віддав 100 долярів, та ще доплатив йому різницю 
між курсом доляра, що в нашому прикладі дае 20 зл. 
Або може бути й так, що Микола не заплатить 2. січ
ня довіу, тоого 100 долярів, чи 520 зл., а 1. лютого
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в Миколи або 520 зл., або

вартість доляра спала на 4 зл. 50 Гр., отже за 101 до- 
лярів припало б Микиті 1. лютого тільки 450 зл. Тоді 
Микита може домагатися в Миколи або 520 зл., або 
100 долярів і різниці між курсом доляра з 2. січня 
й 1. лютого, то була 70 зл. Таким чином, Микита ді- 
стане такі гроші, які був би дістав, коли б Микола 2.
січня був свій довг заплатив.

Такі самі приписи прикладаеться тоді, коли ко- 
мусь продаютъ грунт на ліцитаціі, а на тому грунті 
е заінтабульований довг у позакраевих грошах, і го 
навіть тоді, коли на той довг е вже правосильний судо- 
вий присуд. Тут розпорядок допускае такі івийнятки.

1. Коли довг належиться з купівлі, або заміни за
граничних грошей, а сторони вмовилися, що будутъ 
платити заграничними грошима, то тоді без взаімноі 
згоди не можуть платити злотими.

2. Коли довг е векслевий, то віритель мусить 
приняти гроші за курсом дня, коли довжник мае пла 
тити, і віритель не може домагатися заплати різниці 
між курсами, як би тимчасом заграничний гріш подо- 
рожів.

3. Коли довг був уже перед 12. червнем 1934. р., 
а не був із векслевого кредиту, то вірителеві треба 
заплатити його злотими за курсом, що був у-перед
Лень заплати.

Від цього часу нові довги можна вписувати до 
іабулі тільки у злотих, а з давніх довгів вільно впису
вати до табулі в заграничних грошах лише ті, що 
спираються на судовий присуд, або на запис, зробле - 
ний у нотаря перед 12. червнем 1934. р.

Вийнятково міністер скарбу може дозволити де- 
яким банкам переводити сво'і інтереси в заграничних 
грошах. Коли б який банк, що не мае дозволу робити 
інтереси в заграничних грошах, такі інтереси робив, то 
закон уважае, що банк зробив ці інтереси у злотих,
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і числить курс заграничних грошей такий, як був того 
дня, коли зроблено інтерес.

V.

РОЗКЛАД БАНКОВИХ ДОВИВ НА РАТИ.

Банк мусить заключити договори про розклад довгів 
на рати. — Що робити, коли банк відмовляеться?

Закон про розклад банкових довгів на рати, що 
появився дня 24. березня 1933. р., виявився для селян 
некорисний, бо те, чи банк схоче розкласти довги на 
рати, чи ні, залежало виключно від волі управи банку. 
Такий банк міг сказати, що не хоче користуватися по- 
легкостями, які знову ж для нього призначував т. зв. 
„Акцептаціійний Банк” за полегкости для селян, і тоді 
не мусів умовлятися з селянами про рати.

Щойно розпорядки з 24. жовтня 1934. р. та 11, 
грудня 1934. р. дали змогу селянам користуватися як- 
слід ціею полегкістю. Тепер уже банк, чи кредитова 
установа, мае обовязок, тобто мусить заключити 
з посідачем, чи власником сільського господарства до- 
говір, мусить умовитися щодо розкладу банкових дов
гів на рати. Додати ще треба, що на рати можна розкла- 
сти всі ті банкові довги довжника, які перевищають 
суму 100 зл., були зроблені перед 1. липнем 1932. р., 
а довжник мае майно, щоб ним покрити довг.

Звертаемо увагу на одне. Може тралитися таке, 
що, наприклад, Йосип позичив у банку дня 1. червня 
1932. р. 500 зл. на три місяці. Минае три місяці, Йосип 
не заплатив, а лише прийшов до банку, приніс відсот- 
ки та просив, щоб йому далі почекали. Банк погодився 
чекати, Йосип змінював вексель і так було два роки. 
Що три місяці змінював вексель, платив процента й ча
стину позички. Дня 1. січня 1935. р. Йосип був уже

2
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винен лише 200 зл. Він хотів би скористати тепер із 
права розкласти довг на рати, а тут банк не хоче. 
каже, що останній вексель мае з 1. жовтня 1934. р., 
отже Йосип не мае права жадати розкладу довгу на 
рати, бо йно довги зперед 1. липня 1932. р. мають таке 
право. Але воно не так, бо розпорядки про розклад 
банкових довгів на рати кажуть виразно, що такий 
довг треба вважати не за довг із жовтня 1934. р., хоч 
з того часу походить останній вексель, а треоа його 
вважати за довг із того часу, коли Йосип підписав 
перший вексель, себто за довг із червня 1932. р., 
а тоді Йосип мае право домагатися розкладу довгу 
на рати.

Що ж робити, коли банк, чи кредитова установа 
не хоче й далі розкласти довгу на рати?

Проти такоі відмови банку треба зробити від- 
клик до конверсійного комітету при „Акцептаційному 
Банку” в Варшаві (про той банк пишемо в XIV. розд.). 
Комітет розгляне відклик довжника та вирішить, чи 
банк мае причину відмовитися від такого договору, чи 
ні. Коли комітет устійнить, що банк повинен був дого- 
вір зробити, бо довжник — хлібороб, і його довг від- 
повідае вимогам розпорядку, про який ми згадували, 
то може доручити банкові зробити такий договір 
у означеному реченці.

Коли б банк і далі відмовився зробити з довжни- 
ком договір, тоді Комітет у Варшаві сам видасть по
станову та прикладе до довжника приписи розпорядку 
про відклад довгів. Тоді такий довг, хоч він і оанко- 
вий, відкладуть, як і кожний инший довг, без ласки 
банку, на 28 піврічних рат.

Але ця справа з відкликом до комітету може доз- 
і о тягтися, тимто довжник, що мае такі клопоти з бан
ком, мусить рівночасно звернутися до мирового (роз- 
емчого) уряду, що е в кожному повітовому місті, щоб
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йому спинили екзекуцію, коли б банк захотів таку 
екзекуцію вести. Мировий уряд спинюе таку екзеку
цію, поки цілоі справи не полагодять у Варшава. В то
му часі, коли екзекуція спинена, довжник мусить спла- 
чувати рати капіталу та відсотки кожного 1. квітня 
й 1. жовтня, починаючи від 1935. р., в такій висоті, 
в якій мусів ои платити, коли б був зробив договір. 
Коли цих рат не платитиме, то тратить усі полегкости, 
й банк може тоді далі вести екзекуцію.

VI.

ЗАКОН ПРО МИРОВИЙ (РО36МЧИЙ) УРЯД У 1933. Р. 

Що таке мировий уряд, його права і користи з нього.
Розклад оплати довгів на 7 років.

Дуже важний і корисний для нашого селянства 
був закон із 28. березня 1933. р. про мирові (роземчі) 
уряди.

Що це таке мирові уряди? € це установи, покли
кан! до життя в кожному повітовому місті. Іх завдання 
— рятувати задовжених селян і взагалі всіх хліборо- 
бів так, що вони розкладають іх довги на довгоречен- 
цеві оплати ратами, обмежуютъ відсотки та кошти, а 
з другого боку вони мають додивлятися до того, щоб 
довжник не використовував признаних йому полегко- 
стей та не надуживав приписів закону на шкоду віри- 
теля.

Покликані до життя ці мирові уряди для маетко- 
вих справ посідачів сільських господарств. Сільськими 
і осподарствами називае цей закон усі господарства 
рільні, ліюові, городові, годівельні та рибяні, а за іх по
сідачів уважае власників, ужитковців та орендарів (по- 
сесорів) цих господарств. Закон розрізняе менші сіль- 
ські господарства — до величини 100 гектарів, або 174
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морГів, і більші — понад 100 гектарів. Ясня річ, Що за 
посідача сільського господарства треба вважати і опів- 
власника такого господарства.

Яке ж завдання сповняють ці мирові уряди?
Ці завдання такі:
1. Мировий уряд міг обчистити та устійнити, чи 

віритель не взяв від довжника в якийнебудь спосіб 
більших відсотків, ніж на це дозволював закон, і то 
починаючи від 1. січня 1927. р., а як справді так було, 
відчислити цю надвишку відсотків від головног о дов- 
гу (капіталу).

Приклад: законом дозволен! відсотки, що про 
них могли сторони добровільно умовитися були такі.

від 1/1. 1927. р. до 14/ѴІ. 1927. р. — 20%, 
від 15,VI. 1927. р. до 20,X. 1932. р. — 15%, 
від 21,X. 1932. р. — 12°/0.

Іван позичив Степанов! 1/1. 1927. р. 500 долярів 
та погодився з ним, що Степан платитиме ійому річно 
20% від сотки. Такі відсотки брав Іван за час від 
1. січня 1927. р. до 31. грудня 1932. р., цебто за пять 
років, і разом узяв він від Степана відсотків 500 до
лярів. Тимчасом Іванові належалося менше, бо він по
винен був узяти:

а) за час від 1/1. 1927. р. до 14/ѴІ. 1927. р. по 
20°/о, тобто — 45 долярів 82 сентів,

б) за час від 15,ѴІ. 1927. р. до 20/Х. 1932. р. по 
15%, тобто — 397 долярів 75 сентів,

в) за час від 21/Х. 1932. р. до 31/XII. 1932. р. по 
12%, тобто 11 долярів 70 сентів,

отже разом належалося б Іванові 455 дол. 27 сен
тів відсотків. Із цього виходить, що Степан заплатив 
Іванові більше 44 дол. 73 сенти. Тоді, на бажання Сте
пана мировий уряд видавав рішення, що Степан за
платив цих 44 дол. 73 сенти на довг (на капітал) і на 
таку суму його довг зменшиться.
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А коли б було так, що Степан заплатив тілько 
капіталу, що вже було лишилося лише 44 дол. 73 сен
ти, то мировий уряд видавав рішення, що Степан ці- 
лий свій довг заплатив.

2. Мировий уряд міг означити час сплати донгу 
та розкласти його на рати, платні впродовж 7 років, а 
коли довг походив із розділу родинного майна, або 
з поділу спадщини, на 12 років, при чому міг визна- 
чити платність першоі рати довгу аж за 2 роки. Рів- 
ночасно уряд міг знизити ще відсотки до 41/2°/о, але на 
сплату відсотків не було дволітньоі проволоки. Щоб 
забезпечити вірителя, мировий уряд Міг забезпечити 
довг на майні довжника, а то і припинити свою по
станову, як би довжник не придержувався реченця 
оплат.

Ці права мирового уряду змінив значно на ко
рпеть довжників розпорядок із 24. жовтня 1934. р.
1 про ці зміни та постанови треба читати в XIII. розділі 
цеі книжечки.

3. Мировий уряд міг зменшити висоту чиншу за 
оренду на два роки наперед, а також і за 2 минулі 
роки, коли цей чинш за високий у порівнянні до змі- 
нених обставил господарки.

На це такий приклад:
Селяни взяли в дідича в оренду 300 моргів поля 

на 10 років і зобовязалися платити річно чинш від 
морга тілько, кілько 1928. р. треба було заплатити за
2 кірці пшениіці. Тоді пшениця коштувала 35 зл. за 
корець, отже селяни мали б платити за оренду морга 
поля по 70 зл. річно. При теперішній ціні збіжжя, що 
від року 1928. впала майже до половили, селянам не 
оплачуеться господарка, й вони могли в мировім уряді 
допоминатися зниження чиншу за оренду.

4. Мировий уряд міг перед визначеним реченцем 
розвязати договір про оренду та призначити оренда-
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реві відповідне відшкодування, коли б треба було про
дати орендований Грунт на оплату податків, або ин- 
ших до-шкульних довгів власника Грунту.

5. Як ми зазначили в попередньому розділі, миро- 
ви.й уряд може спинити екзекуцію банкового довгу, 
коли банк не хоче цього довгу розкласти на рати.

Наш селянин бідний, і дуже часто бувае, що саме 
тоді, коли потребуе найбільше грошей, він іх не мае. 
Із цього користають різні чорні духи, накидаються се- 
лянинові нібито з поміччю, а властиво самі роблять на 
цьому лихварські інтереси.

Найбільше трапляеться це при таких нагодах:
Василь продае на весну 10 кірців пшениці, а мае 

і'і дати купцеві аж у жовтні. Купець використовуе те, 
що Василеві треба грошей, і платить йому за 10 кірців 
пшениці 100 зл. Тимчасом пшениця в жовтні коштуе 
вісімнацять зл. за корець, отже Василь, продаючи цю 
пшеницю в жовтні, взяв би за не! 180 зл. Виходить, 
що Василь утратив, а купець заробив на цім інтересі 
80 зл. Такий зарібок закон уважае за великим, бо ко
ли б Василь позичив тих 100 зл., то дозволен! законом 
відсотки за пів року дали 5 4—5 зл. Правда й те, що 
купець мусить заробити, але зарібок 75 зл. за великий. 
Тоді Василь міг звернутися до мирового уряду, а уряд 
розсудив, кілько пшениці Василь мае дати купцеві за 
його 100 зл.

Або може бути таке:
Василь продав купцеві 10 кірців пшениці на весну 

за 100 зл., а пшеницю мав йому дати восени. Василь 
гроші дістав, а з купцем умовився, що коли б не мав 
пшениці восени, то заплатить купцеві по 20 зл. за ко
рець. Пшениця Василеві хибла, так шо він не мае для 
купця ані кірця. Тоді мусів би Василь заплатити куп
цеві 200 зл., бо так був погодився. I в тому випадку
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міг Василь звернутися до мирового уряду, а уряд устій- 
нював, кілько грошей Василь мае повернути купцеві.

Часами знову бувае ще инакше:
Іван позичив Степанов! 1. травня 1930. р. на 3 

роки 1.000 зл. Вони вмовилися, що Степан заплатить 
річно 12%, тобто за рік 120 зл. Іван відтягнув собі від- 
разу процент за три роки згори, цебто виплатив Сте
панов! не 1.000, а тільки 640 зл., а собі взяв відсотків 
360 зл. Таким чином Іван узяв майже 18% річно. I в цій 
справі Степан міг звернутися до мирового уряду, уряд 
устійнював кілько грошей Іван узяв за багато, і нака- 
зуівав ці гроші зарахувати на довг.

Нарешті ще один приклад.
Петро потребуе грошей, а купець мае гроші, але 

не хоче Тх позичити на звичайний процент, а більші 
відсотки боітыся взяти, щоб за лихву не попасти до 
гарешту. Тоді він каже, що зробить із Петром такий 
інтерес: купить у Петра кусок поля й дасть йому зав- 
датку 100 зл., а Петро може по році це поле назад 
відкупити, коли поверие йому подвійний завдаток, 
себто 200 зл. При такій умові купець не боіться вже 
гарешту, бо такий договір цивільний закон допускае. 
Але закон про мирові уряди казав, що і в такому ви- 
падку міг Петро зголоситися до мирового уряду, а уряд 
розсуджував, кілько Петро мае купцеві звернути, бо ж 
це властиво не була купівля Грунту, а позичка на лих- 
варський процент під покри'шкою купівлі.

6. Як ми вже перше зазначували, мировий уряд 
міг розсуджувати не всі справи. До цього уряду нале
жало — розкладати на рати довги та знижувати від
сотки тільки тоді, коли це були довги хліоорооів, що 
були в звязку з сільським господарствО'М. А далі треба 
було, щоб довг був неспірний, тобто, щоб і віритель 
І ДОІВЖНИК були згідні в тому, кілько довжник вірите- 
леві винен. При знижуванні відсотків, про яке ми зга-
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дуемо вище під 1. (ст. 20), мировий уряд міг розглядати 
справу лише тоді, коли справи за великих відсотків не 
розтлядав іще суд. Коли ж цю справу суд уже рішив,. 
то мировий уряд не міг Гі вдруге вирішуюати. Корисні 
для селян приписи про мирові уряди поширив іще 
розпорядок з 24. X. 1934. р., і про них ми пишемо в ХІЬ 
і ХІ’ІІ. розділі цеі книжечки.

VII.

суд і мировий (роземчий) уряд.
Різниця між судом і мировим урядом. — Як діе 
мировий уряд? — Оспорювання його рішень.

I ще одна маленька заввага. Коли ввели в життя 
мирові уряди, в деяких селах поширилася чутка, що 
такий мировий уряд — установи важніша, ніж суд, бо 
мировий уряд може розкласти оплату довігів на сім 
років, може знизити навіть умовлені відсотки, а суд 
цього зробити не може. Це хибний погляд, бо:

1. мировий уряд е установок», що іі покликали до- 
життя тільки на якийсь час, поки не мине лихоліття 
селянства, а суди мусять існувати в кожній державі все;

2. суд може розсуджувати поміж сторонами спра
ви спірні, тобто там, де довжник і віритель не е згід- 
ні щодо висоти до’вгу, чи реченця заплати; зате миро
вий уряд може полагоджувати справи поміж сторона
ми лише неспірні, або ті, що, іх суд розсудив пра- 
восильним присудом, чн угодою.

На прикладі виглядае воно так:
Коли Йван позичиів Степанові 100 дол. на купів- 

лю поля, а Степан це признае, а тільки каже, що не 
мае тепер спромоги іх віддати, то справу поміж ними 
може полагодити мировий уряд, він може видати свою- 
постанову, коли й якими ратами Степан мае платити.
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Але коли Иван каже, що позичив Степанов! 100 дол.,, 
а Степан це заперечуе, або каже, що Тх уже віддав, 
тоді справу мусить рішити суд, чи Степан винен Іва- 
нові них 100 дол., чи ні, й коли суд іх Іванові прису
дить, то Степан може тоді просити в мирового уряду, 
щоб розклали йому оплату цих 100 долярів на рати..

3. Коли справу завеликих відсотків суд вирішить, 
то мировий уряд не може вже більше в цю справу 
встрявати й вирішувати іі инакше, ніж суд.

Прохання на іполагоду справи в мировому уряді 
треба подавати таки до мирового уряду. Розуміетъсяг 
що наші селяни, які живутъ у окрузі львівського, ста- 
ниславівськог.о й тернопільського воевідства та львів- 
ськото апеляційного суду, не повинні забувати, що до 
мирового уряду, таксамо, як до кожного иншого уря
ду, вони мають право подавати письма украінською 
мовою. Не треба боятися, що мировий уряд може таке 
письмо відкинути. Коли б, може, таке сталося, то треба 
зараз на таку відкидну постанову зробити скаргу до 
того окружного суду, що в його окрузі находиться 
мировий уряд, а суд накаже таке прохання приняти.

Коли довжник подав прохання до мирового уря
ду, де признае свій довг, а рГвночасно за той самий 
довг іде справа в суді, то довжник може прохати, щоб 
у суді спинили справу, поки П не вирішить мировий 
уряд.

Як уже прохання до мирового уряду подано, уряд 
розписуе розправу. Він повинен це зробити впродовж 
21 днів від часу, коли подано прохання. Чи сторони 
на розправі зявляться, чи ні, мировий уряд свое рі- 
шення видае, перевіривши погрібні йому докази. Це 
рішення можна оспорювати тільки з таких причин:

1. коли мировий уряд розсудив справу, що до 
нъого не належитъ, бо, наприклад, висота довту була 
між сторонами спірна;



2. коли мировий уряд порушив сутні приписи по- 
ступовання, отже коли, наприклад, не повідомив сто- 
рін про розправу, не допустив до розправи повновлас- 
ників сторін, або коли на нараді членів мирового уряду 
були ще инші особи;

3. коли рішення мирового урядз^ е незрозуміле, 
ибо суперечне з розпорядком, чи законом, отже, коли, 
наприклад, мировий уряд видав постанову про від
сотки за 1926. р., знизив відсотки нижче 41/2°/0, змен- 
шив плату за оренду білыпе, ніж на 2 роки, або не 
видав свойого рішення, хоч довжник закинув, що ві- 
ритель узяв від нього лихварські відсотки;

4. коли мировий уряд не розяснив цілком обста- 
вин, що можуть мати вирішну вагу для його постано
ви, а саме, коли наприклад, не розяснив суми побра- 
них і зарахованих відсотків, або не вияснив, коли по- 
чався довг, або чи дійсно треба вневажнити договір 
про оренду.

Окружний суд може постанову мирового уряду 
скасувати й наказати йому, щоб іще раз розглянув 
справу, а то може й сам цю справу рішити. Рішення 
окружного суду е вже остаточне, від нього вже від- 
клику нема.

Треба ще знати й те, що закон про мирові уряди 
не торкаеться тих справ, коли вірителем е коопера
тива, яка належить до ревізійного союзу, наприклад, 
до Ревізійного Союзу Украінських Кооператив у Льво- 
ві. Коли хто винен гроші кооператив!, що належить. до 
такого союзу, той не може зі своею справою йти до 
мирового уряду, а мусить платити.

Ясна річ, що довжник мусить придержуватися по
станов мирового уряду, бо як не буде іх придержува
тися, то мировий уряд на прохання вірителя розгляне 
справу й може вже не признати полегкости, може вже 
не відкласти сплати довгу. Видаючи свою першу по-
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станову, мировий уряд звичайно застерігае собі, що 
відкладенн'я сплати довгу та розклад його на рати буде 
залежати від того, чи довжник дотримае своі зобо- 
вязання, чи ні.

VIII.

„ЖОВТНЕВИЙ РОЗПОРЯДОК”.

Переміна та управильнення хліборобських довгів. 
— Що таке хліборобські довги? — Що називаемо 
сільським господарством? — Порука, індос, біжу- 

чий (поточний) рахунок.

Усі пояснен! досі закони й розпорядки не могли 
ще цілком зарадити тим хлопотам, що в них опини- 
лося село та його населения з причини загальноі кри- 
зи. Мировий уряд давав деякі полегкости, але вони 
не могли спинити дальшого ходу кризи та руіни села. 
Треба було пошукати ліпшого способу допомоги се
лянству, коли не хотілося допустити до повноі’ його 
руіни. Зараджуе цьому багато розпорядок із 24. X. 
1934. р., який допоівнено новими розпорядками з И. 
і 12. грудня 1934. р. Про ці саме розпорядки ми будемо 
говорити в наступних розділах, а для короткости бу
демо називати розпорядок із 24. X. 1934. р. „жовтне- 
ним розпорядком”.

„Жовтневий розпорядок” торкаеться переміни та 
управильнення хліборобських довгів, отже й довгів 
селянства.

Спершу розпорядок дае пояснения про те, що 
треба вважати за хліборобський довг. Розпорядок 
каже :

„Хліборобський довг е довг посідача сільськбго 
господарства, що е звязаний із набутком, розпоряджен-
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ням або ведениям такого господарства,") далі дові„ 
що повстав із індосу,*) **)  чи поруки, без огляду на те, 
в якій правній формі іх дали’ . Далі каже розпорядок, 
що „кожний довг, яки'й обтяжуе посідача сільського 
господарства, а головне заняття того посідача е веден
ия сільського господарства — е довг хліборобський’.

*) див. пояснения цих слів далі,
*♦) див. пояснения далі, на ст. 29.

Із наведеннх нами приписів виходить, що „жов- 
тневий розпорядок”, таксамо, як розпорядок про ми- 
рові уряди, торкаеться не тільки власників сільського 
господарства, але ій посідачів, отже й орендарів, та вза- 
галі всіх тих, чие головне заняття е — сільське госпо
дарство. Сільським господарством називае закон усяке 
господарство, рільне, лісове, городове, насінне, бджіль- 
не та рибяне, а то і промислове підприемство, яке хтось 
веде в обсягу сільських господарств, отже, наприклад, 
горільні, малі сільські млини, олійні, сільські цегольні.

Знаючи, щб саме розуміе розпорядок під словами 
„сільське господарство”, зрозуміемо скорше його по
станови про хліборобські довги.

Хліборобський довг можна зробити:
а) коли хто купуе сільське господарство й не пла

тить усіх грошей, — це в розпорядку називаеться — 
набуток сільського господарства;

б) коли, наприклад, батько записуе одному синові 
все майно та на цього сина накладае обовязок опла
тити инших братів та сестер, то це називаеться — роз- 
порядження сільського господарства;

в) коли хто мае мокре поле, хоче його поправи
ти 'й на це затягае довг, коли хто купуе для господар
ства на кредит машини, худобу, насіння, --то такий 
довг називаеться довгом, зробленим у звязку — з ве
дениям господарства
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Розпорядок каже, що кожний довг із поруки, або 
векслевого індосу вважаеться за хліборобський довг, 
без огляду на те, чи порука була за хлібороба, чи ні, 
чи вона спираеться на приписи цивільного закону, чи 
векслевого.

Для ясности треба спершу сказати, що таке „век
сель” та „індос”. Вексель це — зроблене на письмі зо- 
бовязання заплатити в означений час означену суму 
грошей. Це письмо, складене докладно за приписами 
закону, дае власникові вексля змогу скористати з рі- 
шучих приписів векслевого закону й дістати своі гроші 
багато скоріше, ніж при звичайному довгу. Той, хто 
мае вексель, може його продати иншому, а на доказ, 
що він цей вексель продав, чи відступив, підписуе його 
на зворотній сторон! (на хребті). Тим самим він прий- 
мае й поруку, що дійсний довжник довг оплатить. 
В італійській мові „на хребті” значить „ін доссо”, 
а з цього зробили слово „індос”.

Щоб це ліпше зрозуміти, дамо приклад.
Павло позичив Степанові 100 зл., а Степан під- 

писав на те Павлові вексель. Ще передтим, заки прин
тов час платити, треба було Павлові грошей, і він 
продав вексель Миколі. Але Микола хотів бути пев- 
ний, що своі гроші дістане на час, тому й зажадав, щоб 
Павло вексель „індосував”, тобто, щоб підписав його 
„на хребті” (на звороті) й тимсамим перебрав поруку 
за Степана. Коли Павло це зробить, то це буде „індос”. 
По такім підписі мае Микола право домагатися запла
ти від Павла, коли б Степан не заплатив.

Порука знову бувае тоді, коли одна людина ру- 
чить вірителеві за другу, що та друга свій довг запла
тить. Порука може бути або векслева (тоді той, що 
ручитъ, дае свій підпис на першій стороні вексля), або 
звичайна, але за приписами закону порука мусить бути 
засвідчена письмом, а то инакше вона неважна.
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За приписами „жовтневого розпорядку” всяка по
рука і всякий індос, коли ручителем або індосантом 
(той, що дае підпис на звороті), е хлібороб, ввалсають- 
ся за хліборобський довг. Тут уже немае значіння те, 
чи той, хто брав гроші за порукою — брав іх на сіль- 
ське господарство, чи на що инше, або чи той, хто пози- 
чив, е хлібороб, чи ні, досить тільки, щоб поруку дав 
посідач ісільського господарства, а довг із такоі по
руки вважаеться за хліборобський довг. Отже селянин 
міг поручити навіть за ремісника, чи за купця, а коли 
сам ручитель е хлібороб, то до такого довгу відно- 
ситься „жовтневий розпорядок”.

Коли б знову не знати було, чи який довг селя
нина треба вважати за хліборобський довг, то за при
писами „жовтневого розпорядку” греба всякий такий 
довг усе рахувати як хліборобський. Коли віритель 
каже, що якийсь довг не е хліборобський, то він му- 
сить звернутися до мирового уряду й там перевести 
доказ, що так е, як він каже.

На прикладі виглядае воно так.
Прокіп позичив у Остапа 100 зл., та заки іх від- 

дав — помер. Прокіп був хлібороб, і його спадщинни- 
ки е теж хлібороби. Тому, що не знати, на що Прокіп 
пі гроші позичив, цей довг уважаеться за хлібороб
ський, рільничий довг. Але Остап каже, що Прокіп по
зичив був гроші на гулянку та на карти. Щоб це до
казати, Прокіп мусить звернутися з проханням до ми
рового уряду, уряд розпише розправу, переслухае свід- 
ків і устійнить, чи Остапова правда, чи ні. Коли Прокіп 
направду позичив був гроші на гулянку, чи на карти, 
то це не був би хліборобський довг, і його треба б за
раз платити.

Розпорядок, що про нього пишемо, не торкаеться 
усіх ХЛІборобСЬКИХ ДОВГІВ. ТІЛЬКИ ДОВГИ, ЩО ІХ ЗрО’ 
блено перед 1. липнем 1932. р., підлягають цьому роз-
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порядков!; зате ж до всіх инших довгів хлібороба, що 
не мають ніякого звязку із сільським господарством, 
із порукою, з індосом, або що іх зроблено піс.ля 1. 
липня 1932. р. — не відносяться полегкости „жовтне- 
вого розпорядку”.

Треба мати на увазі тільки те, про що ми перше 
писали: коли довг хто зробив перед 1. липнем 1932. р„ 
а після того дня тільки його перемінив (дав новий век
сель, чи нови’й довжний скрипт), то такий довг ува- 
жаеться за довг ізперед 1. липня 1932. р.

11Те одна постанова тут важна. Справа в довгах 
із т. зв. поточного (біжучого) рахунку. Щоб добре 
зрозуміти цю справу, треба спершу зясувати собі, що 
таке „поточний (біжучий) рахунок”.

Найкраще зрозуміти це на прикладі.
В селі е кооператива, а в цій кооператив! купуе 

крам Іван. За крам мав би він платити гроші, але Йван 
дае рівночасно для кооперативи підводу, щоб возити 
крам із міста, продае кооператив} збіжжя, яйця, тощо. 
За це знову мала б кооператива платити йому. Щоб 
не було частих винлат, Іван може умовитися з управою 
кооперативи, що для нього будуть вести „поточний 
рахунок”, тобто зараховувати те, що Йван до коопе
ративи винен, і те, що кооператива винна Йванові, а що 
якийсь час будуть розлічуватися й вирівнювати своі 
рахунки. Із такого обрахунку (він називаеться „са-ль- 
дом”) може вийти, що Йван мае доплатити коопера
тиву або кооператива Йванові. Оце й е — „поточний \ 
або як у нас кажутъ іще: „біжучий рахунок”.

Щодо довгів із „поточного рахунку”, то ,/жовтне- 
вий розпорядок” каже, що за довг, який повстав пет 
ред 1. липнем 1932. р. треба вважати довг рівний „саль
дов!” з 30. червня 1932. р.

На повищому прикладі буде воно виглядати так.
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Коли Йван 30. червня 1932. р. був винен коопе
ратив! 100 зл., то до цього довгу можна прикласти по
станови „жовтневого розпорядку”, а як 30. червня 
1932. р. не був винен нічого, а 1. липня набрав краму 
на 100 зл., то до цього довгу розпорядку не можна 
.пр ик л а дати.

Ця постанова про „поточний рахунок” дуже важ
на для наших селян у горах, і особливо — на Лемків- 
щині. Там завівся був такий звичай: господар виіжджав 
до Америки, чи Канади на заробітки, а дома лишав 
дружину з дігьми. Виіжджаючи, бачив, що його роди
на не виживе з поля, що його залишив, тимто звичай- 
но збалакувався з купцем, що купецъ буде давати його 
родині на проживок муку, круци, сіль, цукор, а він, 
господар, буде йому присилати з Америки за це все 
гроші. Так тяглося кілька років, господар гроші при- 
силав, родина крам брала, і це був „поточний рахунок’* 
між купцем та господарем. Але коли в Америці за- 
бракло заробітків, то господар не міг уже висилати 
грошей. Тод! купецъ запізвав господаря та його дру
жину до суду за незаплачені гроші. Господарева дру
жина боронилася тим, що И чоловік гроші присилав, 
а купецъ признавав, що гроші діставав, але казав, що 
зачислив іх на найстарші довги. За приписами закону 
про -миров! уряди з 1933. р. довги за побираний на-борг 
крам можна було розкласти на оплату навіть на 7 ро
ків, коли ті довги були ще з часу перед 1. груднем 
1931. р. Новий розпорядок із 24. жовтня 1934. р. змі- 
нив цю постанову закону про мирові уряди на ліпше: 
він пересунув передовсім реченець із 1. грудня 1931. р. 
на 30. червня 1932. р. та ще додав постанову про „саль
до”, що ми П вияснили перше.

Ця полегкість виглядае на прикладі так.
Господар виіхав із краю 1. січня 1928. р., а його 

рідня набрала в купця від 1. січня 1928. р. до 30. ли-
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істопаду 1931. р. краму та збіжжя на 300 зл., потім до
брала ще до 30. червня 1932. р. за 300 зл., а від 1. липня 
11932. р. до 1. листопаду 1934. р. за 100 зл. На все це 
господар післав із Америки 400 зл. отже винен іще 
300 зл. За приписами закону про мирові уряди, що 
обовязував від 28. березня 1933. р., можна було 
.розкласти сплату лише того довгу, що повстав був 
перед 1. груднем 1931. р., цебто, в нашому прикладі 
для 300 зл. Решти міг купецъ зараз домагатиоя. „Жов- 
тневий розпорядок” каже, що там, де йде про довг із 
(поточного рахунку, треба вважати за довг ізперед 1. 
липня 1932. р. висоту сальда з 30. червня 1932. р., отже 
<в нашому прикладі 600 зл., і на таку суму господар 
гможе дістати розклад довгу на рати, а що господар 
винен тільки 300 зл., то йому розкладуть цілий довг 

;на рати.
Із дуже важних постанов „жовтневого розпоряд- 

жу" треба згадати ще дві:
Перша постанова каже, що ті гіпотечні довги 

жлібороба, які повстали перед 1. липнем 1932. р. підпа- 
дають теж під полегкости цього розпорядку, а давні 
•вакони та розіпорядки про віддовження села гіпотеч- 
•них довгів не торкалися.

Друга постанова така: коли за довг відповідае 
більше осіб, а гроші, чи крам узяв хлібороб, що ко- 
•ристуёться полегкостями „жовтневого розпорядку”, 
тоді всі инші довжники, чи вони хлібороби, чи ні, 
ікористуються цими самими полегкостями. На прикладі 
виглядае воно так:

Зван купив землю, чи худобу, або позичив гроші. 
А що самому Йванові не вірили, він попросив своіх 
'Ъратів, коваля та урядовця, й вони приняли його довг 
і зобовязалися разом із Іваном платити. Прийшов 
„жовтневий розпорядок”, і тепер виходило б таке, що 
*Йван, узявши землю, худобу, чи гроші, може діетати

5
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проволоку в заплаті, а його брати, — хоч нічого не- 
брали, мусіли б платити. Тимто „жовтневий розпоря
док” дозваляе братам користуватись тими самими по- 
легкостями, що й Іван.

IX.
ВИКОРИСТОВУВАННЯ „ЖОВТНЕВОГО 

РОЗПОРЯДКУ”.
Довги зперед 1. липня 1932. р. — До кого не 
прикладаеться „жовтневого розпорядку”? — Від- 
сунення довгів. — Судовий присуд або договір 

і „жовтневий розпорядок”.
Ми сказали вище, що приписам „жовтневого розо

порядку” підлягають хліборобські довги, які зробле- 
но перед 1. липнем 1932. р. Але не всіх довгів торка- 
еться цей розпорядок. За приписами 6. статті „жовтне- 
вого розпорядку” постанов його не можна прикласги’ 
до таких урядів та уставов: державний скарб, установи' 
суспільних забезпек, союзи територіялыюго самовря- 
дування, Польсысиій Банк, установи довгореченцевого- 
кредиту, державні та комунальні підприемства, банки,, 
що існують у формі акційних спілок, банкові підпри
емства, основані на постановах про міжкомунальні 
союзи, банкові доми, комунальні каси ощадностий, Га- 
лицька Каса Ощадности у Львові, Украінська Щадницн 
в Перемишлі, громадські каси ощадности та кредитов!, 
кооперативи, що належать до ревізійних союзів.

Але може трапитися й таке, що віритель, котрий’ 
мае в довжника довг іізперед 1. липня 1'932. р. піде до 
одно! з вище названих кас, чи кооператив, або до бан
ку, і там продасть вексель довжника, щоб таким чи
ном оминути приписи „жовтневого розпорядку”. Шоб7 
цьому зарадити, розпорядок постановляв, що, коли б 
якась установи набула хліборобський довг по 1. липка
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!'932. р., а він походив зперед того часу — то довжник 
мае право користуватися полегкостями „жовтневого 
розпорядку”.

Постанов „жовтневого розпорядку” не прикла- 
даеться до довгів, що повстаютъ із договорів про пра- 
цю, з договору з ремісником про діло, з аліментів, із 
умов про ренту або вимову.

Для ліпшого зрозуміння приклади й пояснения:
1. Коли Степан наймае собі робітника орати поле, 

то це буде договір про працю.
2. Коли Степан наймае майстра, щсб йому збу- 

дував будинок, то це буде — договір про діло.
3. Коли Степан збалакаеться з мамою свое! не- 

шлюбноі дитини, що буде добровільно платити ій що 
місяця гроші на удержания дитини, або коли чол.овік,. 
що розходиться з дружиною, умовляеться з нею, що 
буде ій платити якусь кількість грошей на удержания, 
то це буде — договір про аліменти.

4. Коли у дворі молотілка ввірве робітникові руку, 
а дідич, що завинив, не забезпечивши молотілку, по- 
годиться з робітником, що буде платити йому що мі- 
сяця кільканацять злотих, то це буде — договір про 
ренту.

5. Коли Степанов! записали батьки ціле свое го
сподарство, а він зобовязався платити ім якусь суму 
грошей на удержания, або зобовяжеться давати ім при- 
міщення, одяг та поживу, то це буде — договір про 
вимову.

„Жовтневий розпорядок” каже, що довжник мае 
право відтягнути собі з довгу те, що йому винен віри- 
тель, ибо що сам віритель може відтягаги з довгу те, 
що він винен довжникові. Це називаеться „взагмна 
претенсія”. Довжник може зробити таке відтягненяя 
все, зате віритель лише тоді, коли завинив довжникові 
перед 28. жовтнем 1934, р. Таку постанову поміщено
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в розпорядку, щоб боронити довжника-хлібороба пе
ред вірителем.

Приклад вияснить цю річ найкраще:
Іван купив у дідича морі поля 1931. року й зави- 

нив іще за це поле 300 зл. За приписами „жовтневого 
розпорядку” Іван може і^іж иншим домагатися розкла- 
ду донгу на рати. Але дідич. купив у Івана 2 корови за 
200 зл^ Дідич, хоч е геж хліборэб, і корови купив для 
свой огр господарства, не може користуватися полет
ностями „жовтневого розпорядку”, бо його купівля 
відбулася вже після проголошення „жовтневого 
розпорядку”. В цьому випадку коли Йван схоче, то. 
зможе зарахувати дих 200 зл„ що іх йому винен дідич, 
на свій довг, іа як ні, то дідич мусить зараз платити 
й не може домагатися, щоб Іван зарахував цих 200 зл. 
на свій довг.

„Жовтневий розпорядок” можна прикласти й до 
тих справ, що на них е вже судовий присуд, або судова 
угода, а якби навугь хто в угоді, заключеній перед 24. 
жонтня, й відмовився був користуватись „жовтневим 
розпорядком”, то ця відмова не важна.

X.

ПОДІЛ ХЛІБОРОБСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ.

Три Групп: А., В., С. — Перенесения господарства 
з Груни В. до А.

„Жовтневий розпорядок” ділить усі хліборобські 
господарства на три Групи, що іх називае А., В., С.

До Групи А. належать ті господарства, що мають 
не більше 50 гектарів (87 морГів) землі, та вийнятково 
міністер скарбу й хліборобства й хліборобських ре
форм може зарахувати до цеі групи й господарства до 
100 гектарів. В нас майже нема селян, які були б влас-
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никами понад 87 моргів землі. Там знову, де селяни 
мали б більше ніж 87 моргів землі, треба зробити про- 
хання до зладаних міністерств та просити, щоб іх при- 
ділили до цеі Групи. Буде це конечне й тоді, коли чо
ловік і його жінка мають разом більше ніж 87 моргів, 
бо згідно з приписами „жовтневого розпорядку” при 
обчисленні величини треба зчислити разом цілий Грунт, 
що е в посіданні одно! людини, а чоловік е за припи
сами цивільного закону посідачем майна свое! жінки, 
поки вони живутъ разом.

На прикладі виглядае воно ось як:
Чоловік мае 50 моргів поля, а його жінка теж 50. 

Вони живутъ разом, то й чоловік е за приписами за
кону по'сідачем усіх 100 моргів, його зачислять до 
Групи В., а для цеі групи е инші, трохи гірші умови 
сплат. Тимто чоловік мусить просити, щоб його за
числили до Групи А. Якби частина цих Грунтів була 
невжитком (потоки, скелі, тощо), то треба дістати 
собі посвідку від староства, що так воно е, а тѳді цих 
невжитків не вчисляють.

Спадщинний Грунт уважаеться поділеним між 
спадщинниками, хоч би ще суд не перевів поділу, й то
ді на кожного спадщинника рахуеться тільки його ча
стина.

На це таким приклад:
Степан був власником 200 моргів поля, отже він 

належав би до групи В. Тимчасом він помер і лишив 
жінку і двое дітей. Суд ще спадщини по ньому не роз- 
ділив, але згідно з приписами цивільного закону на 
його жінку припадае четвертина майна, цебто 50 мор
гів, а на діти по 75 моргів, і всі вони належатимуть до 
Групи А.

До групи В. належать господарства від 50 до 500, 
а до групи С. господарства понад 500 гектарів землі.
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Тому, що в нас майже нема господарств понад 
87, моргів, а як навіть е, то іх можна легко перевести 
до Групи .4., то ми обговорюемо в нашій книжечці 
тільки ті приписи розпорядку, що торкаються Групи А.

XI.

ПОЛЕГКОСТИ 13 „ЖОВТНЕВОГО РОЗПОРЯДКУ”. 

Заплата хліборобських довгів цінними паперами. 
— Переміна хліборобських довгів. — Розпорядок 

із 11. грудня 1934. р.
Які ж полегкости дае розпорядок, що ми про 

нього так широко розписалися?
Ці полегкости виглядають так:
1. заплата хліборобських довгів вартісними па

перами;
2. переміна (конверсія) хліборобських довгів на 

довгореченцевий кредит у заставних листах;
3. розклад на сплати та знижка опроцентування 

хліборобських довгів силою приписів самого закону;
4. полегкости, що іх мають признавати мирові 

уряди.
Першу полегкість, тобто заплату хлібороб

ських довгів вартісними паперами мало прикладати- 
муть у житті наших селян, а проте ми переглянемо іі 
коротенько.

„Жовтневий розпорядок’’ дозволяе три роки, себ- 
то до 28. жовтня 1937. р., сплачувати хліборобські дов- 
ги вартісними паперами. Ними можна буде сплачувати 
й сам довг, і відсотки й кошти, що припадають за час 
від 1. жовтня 1934. р. Цими вартісними паперами можна 
буде сплачувати або цілиій довг, або його частину, але 
не менше як 500 зл.

У практиці буде воно виглядати так:



39

Довжник купуе на біржі, в банку, а то й приватно 
т! вартісні іпапері, що іх майбутній міністерський роз- 
порядок укаже, і мае право тими паперами аж до 28. 
жовтня 1937. р. сплачувати й ті довги, що вже е платні, 
і ті, що іх час заплати ще не принтов, а віритель му- 
сить приняти ті папері за курсом, що обовязуе на бір- 
жі в дні заплати.

Таким чином довжник міг би заробити на різниці 
в курсі тих цінних паперів, бо міг би купити іх, коли 
зони дешеві, і знову платити ними довг, коли ціна па- 
періів піде вгору. Але для наших селян ця полегкість — 
як ми сказали — не принесе великоі користи, бо наш 
селянин не мае тілько грошей, щоб закуповувати вар- 
тісні паттерн за 500 зл., придержувати іх у себе та ви- 
чікувати, коли.іх курсова варгість збільшиться.

На прохання вірителя мировий уряд може ріши- 
ти, що його довгу не можна сплачувати цінними па- 
перами. Це може статися тоді, коли мировий уряд роз- 
гл'яне маеткові спроможности вірителя й довжника 
й набере переконання та устійнить, що довжник без 
великоі шкоди для себе може платити готівкою.

Друга полегкість це — переміна або, як роз- 
порядок каже, „конверсія” хліборобських довгів, за- 
<безпечених на гіпотеці (табулі) на довгореченцевий 
довг, сплачуваний у 55 роках у 41/2°/0 заставних листах 
з тим, що довг буде сплачуватися віри.телеві такими 
засгавними листами за повним курсом („аль парі”). Ко- 
-ристь, побіч розкладу довгу на довгий час, бо 55 ро- 
жів, буде для довжника ще й та, що довжник зможе 
скористати з різниці курсу, себто, зможе купити такі 
.эаставні листи дешевше (один лист буде коштувати, 
шаприклад, 90 зл., а ним буде платитися 100 зл.).

Під словом „конверсія” розуміемо кредитовий ін- 
"терес, що його ціль е усунути новою позичкою давню, 
.злачно тяжчу щодо умовин оплати та відсотків. При-
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тім віритель мусить мати певність, що нова позичка 
буде мати ту саму забезпеку, що й попередня. 6 це, як: 
бачимо, кредитовый интерес, де давня позичка з нищи
ми відсотками гасне, а на іі місце приходить у гіпотеці. 
нова позичка, опроценгована нижче; притім давні ре- 
ченці сплат можна перемѣнити на нові, кориснѣші.

Перемѣну довгу (конверсію) можуть зробити по- 
між собою ті сторони, що заключили перший договір- 
позички, або давній довжник і новий віритель, що 
прийшов на мѣсце давнього, й навпаки. В цій перемінѣ: 
довг може бути такий великий, як і перше, але може 
бути й білыпий або менший.

Перемѣна довгів (конверсія), що іі вводить у жит- 
тя „жовтневий розпорядок”, мае такі головні прикмети:

а) іі можна перевести й без згоди та співучасти 
довжника, а тільки на домагання якоісь кредитовоі у- 
станови;

б) вона не вимагае згоди тих гіпотечних вірите- 
лів, що е заінтабульовані щодо довгу, який мае бути 
перемінений;

в) и може переводити тѣльки інституція, що е 
уповажнена видавати заставні листи;

г) до хліборобських господарств труп А. й В. 
можна іі' прикладати тільки в висоті 50% оцінковоі 
вартости тих господарств, а до хліборобських дов
гів, не забезпечених на табулі, коли довжник може дати 
табулярну забезпеку, а на внесения вірителя тоді, коли 
Гюго вірительність устійнена правосильною постано
вок) суду, чи мирового уряду, чи угодами, там зробле- 
ними, і нема ніяких перешкод до того, щоб записати 
позичку в заставних листах, себто, коли записові в та
булі не перешкоджають инші табулярні вписи;

д) засобом перемѣни мають бути тільки ті заставят 
листи 41/2°/0, сплачувані в 55 роках, що супроти віри- 
телів будуть мати примусовий курс, себто, що віритель.



41’

буде мусіти приняти ці листи як заплату за курсом! 
100 за 100;

е) позичка в заставних листах буде записана на
пер шому місці в табулі.

Тут виринае питания, а що буде, коли на першо- 
му місці в табулі буде записаний довг, якиій не підля- 
гае переміні, або коли поміж довгами, які підлягають. 
нереміні, будутъ записан! в табулі 1 такі довги, які ційі 
переміні не підлягають?

„Жовтневий розпорядок” розвязуе цю справу так:: 
таким довгам, що не підлягають переміні, дае змогу- 
або уступити перше місце переміненим довгам і шу
кати свое! забезпеки на других 50% оцінковоі варто*-- 
сти маетку, або перемінитися разом із тими довгами,. 
що підпадають під конверсію.

Приписи, як переводити конверсію подае розпо
рядок з 11. грудня 1934. р. 3 цього розпорядку важнее 
для наших селян те, що договори з посідачами госпо- 
дарств Групи А. про переміну довгів буде можна за- 
ключувати на 14 років, при чому відсотки довжники 
будутъ платити згори, а довжний капітал у піврічних: 
ратах іздолини, і то так, що в першому році запла
тятъ — 2%, у другому — 3%, у третьему, четвертому,, 
пятому, шестому й сьомому році — по 5%, а потім аж 
до чотирнацятого року включно — по 10°/о.

Як довжник заключив із вірителем договір про» 
переміну довгу (конверсію) перед 1. груднем 1934. р., 
то до такого договору відносяться подані перше по
станови про капіталові рати; коли ж вони збалакали- 
ся, що перша рата буде припадати за рік, то вона 
буде — 3%, р'ати за третій, четвертий, пятий, шостий 
і сьомий рік — по 5%, усі дальші рати — по 10%,. 
а рати з 14. року — 12%.

А коли б була умова, що рати будутъ платні аж' 
за два роки, то в третьему, четвертому, пятому й шо-
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стому році довжник платитиме 5% капіталу, а в даль- 
ших роках 10°/о. Відсотки можуть бути тільки 41/2°/0 за 
рік, хоч би сторони инакше умовилися. Цей розпоря- 
док важний від 1. грудня 1934. р.

Про те, як 'переводитимуть ці конверсіі в суді, що 
робитиме суд, банки та установи державно! помочі, 
які переводятъ конверсію, ми не пишемо, бо це справи, 
які дуже мало цікавлять наших селян.

Узагалі справа переміни довгів (конверсіі) не мае 
велико! ваги для нашого селянства, бо таких конверсій 
у них майже не буде. Користув’атися тою переміною 
будутъ дідичі, власники білыпих посіло-стей, а наші 
селяни хиба в вийняткових випадках.

XII.

РОЗКЛАД СЕЛЯНСЬКИХ ДОВИВ НА РАТИ

Оплата готівкою. — До кого прикладаеться ці приписи? 
— Розклад довгу на 28 піврічних рат. — Обчислювання 
відсотків. — Зниження відсотків. — Різниця між зако
ном із 28. березня 1933. р. і „жовтневим розпорядком”.

— Зменшення довгу при сплаті готівкою.

Для наших селян найважніші приписи про розклад 
оплати довгів на рати та про полегкости, що іх маютъ 
признавати мирові уряди. Тимто ми обговорим© іх 
докладніше.

Приписи про розклад сплат довгів на рати та 
.знижку відсотків прикладаеться до всіх господарств 
Групп А. та В., себто, до тих всіх господарств, що 
маютъ найбільше 500 гектарів поля. Може з них кори- 
стати й найбідніший селянин і дідич, що не мае біль- 
ше, ніж 870 моргів поля. Ці приписи кажутъ, що за
плату хліборобських довгів, або довгів з „індосу”, чи 
,,поруки ’ (дивись: VIII. розділ нашоі книжечки, де ви-
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яснено, що таке хліборобські довги та що таке „індос 
і „порука’, ст. 27—29), коли платность іх припадае вже, 
.або мае припасти на день 1. квітня 1935. р., розклада- 
еться на 28 рівних піврічних рагг, що будутъ платні 
1. квітня й 1. жо'втня кожного року, а 1. рату треоа 
вже платити 1. квітня 1935. р. Розклад на рати ооіймае 
не тільки сам довг, але й усі відсотки, провізіі й инші 
побічні надежности за час від 1. листопаду 1934. р. 
Відсотки від довгів, що іпідпадаіють під цю полегкість, 
за час від 1. листопаду 1934. р. знижуе розпорядок до 
висоти 3°/о на рік, хоч би судовий присуд, чи угода 
в мировім уряді рішили, що відсотки м'ають бути біль- 
ШІ, НІЖ 3°/о-

Зберемо разом ці постанови „жовтневого розпо- 
рядку”, щоб можна докладно зясувати ті полегкости, 
які той розпорядок признае. Ми бачимо, що довги 
посідачів хліборобських господарств розкладають на 
28 рівних рат, платних 1. квітня й 1. жовтня щсроку 
впродовж 14 років, і 1. рата припадае все на 1. квітня 
1935. р., і то в рівній 8/ов чаістині довгу. Треба знати, що 
хоч би давніше суд або мировий уряд, чи то постано
вок», чи через угоду відсунули платність довгу поза 
1. квітня 1935. р., то згідно з приписами „жовтневого 
розпорядку” 1. рата буде вже платна 1. квітня 
1935. р. Рати обчисляють так, що капітал, відсотки, 
кошти та всі инші побічні довжні належности до 1. 
листопаду 1934. р. ділять на 28 рівних рат. Кожну 
з тих претенсій (капітал, відсотки й т. д.) треба ділити 
осібно, бо відсотки будутъ лічитися тільки від капі- 
талу та тих претенсій, що від них присуджено відсот
ки. На випадок згоди довжника, щоб відсотки, кошти 
та инші побічні належности добити до довгу, віритель 
може зажадати відсотків проволоки й від цих надеж
ностей. Відсотки треба числити так, що до дня 1. ли
стопаду 1934. р. числиться відсотки в висоті умовленій
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сотки треба поділити на 28 рівних рат.

Треба ще знати, що відсотки переда,внюються за 
гіриіписаіми старого австрійського закону, який обовя- 
зував до 1. липня 1934. р„ до трьох років, а за при- 
писами нового польського закону — по 5 роках.

Із попередніх розділів знаемо, що „жовтневий 
розпорядок” не торкаеться довгів за виконання праці, 
діла, аліментів та довгів із вимови. Згідно з приписами 
закону з 28/ПІ. 1933. р. можна було й такі довги роз- 
класти на рати. Могло бути так, що в справі такого 
довгу сторони заключили договір перед мировим уря
дом, або що мировий уряд видав свою постанову 
в справі такого довгу. Щодо таких постанов, чи угод, 
треба ,й далі придержуватнся закону з 28/ПІ. 1933. р., 
хоч — як ми це зазначили вже перше, — постанови 
про те, які права мають мирові уряди, змінено поста- 
новою „жовтневого розпорядку” (про це ми будемо 
писати і в наступному розділі).

Для пояснения приклад:
Іван погодився з.майстром у мировім уряді, що' 

за поставлен! Йванові будинки він заплатить майстро- 
ві до двох років річними ратами. Цеі угоди Іван му- 
сить придержуватнся, він не може тепер наново йти 
з нею до мирового уряду, бо як би не заплатив рати, 
то буде мусіти платити відразу ввесь довг, і теперіш- 
ній мировий уряд не розглядатиме такоі справи.

Кажемо ще раз: перша й дуже важна полегкість 
із „жовтневого розпорядку” для селянства е: розклад 
довгів, що іх зроблено перед 1. липнем 
1932. р., і що е довгами хліборобськими, на 
оплати в 28 ратах впродовж 14 років та зни- 
ження відсотків до 3°и, починаючи від 1. ли
стопаду 1934. р.
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Друга полегкість також для наших селян дуже 
важна.

„Жовтневий розпорядок” каже, що сільські го
сподарства труни А (до 87 мортів) мають право впро- 
довж трьох років, починаючи від 28. жовтня 1934. р., 
себто до 28. жовтня 1937. р., сплачувати або частиняо, 
або в цілому своі довги перед реченцем заплати готів
кою, а таку зартлачену готівку рахуеться так, що, як 
хто заплатить 100 зл. перед реченцем запла
ти, т.о числиться так, що він заплатив 150 зл.

Це дуже важна постанова, і з не! повинні наші 
•селяни як-найбільше користати. Яка це корисна поста
нова, побачимо на прикладі, що його подаемо нижче. 
А коли довг е розкладений на рати згідно з поста
новами „жовтневого розпорядку”, то готівкою можна 
платити найменше тілько, кілько становить одна рата. 
Коли хто платить не цілий довг готівкою, а тільки ча
стину, то відповідно до того зменшають дальші рати.

На прикладі виглядае воно так:
Гнат винен дідичеві 3.000 зл. за поле, куплене пе

ред 1. липнем 1932. р. В часі між 28. жовтнем 1934. р. 
і 28. жовтнем 1937. р. він платить панові 2.000 зл. го
тівкою, й тоді вже не буде платити далыпих 1.000 зл., 
бо розпорядок каже, що тих 2.000 зл. зараховуеться 
йому за 15О°/о, тобто за 3.000 зл.

Коли Гнат не заплатив би цілих 2.000 зл., а тільки 
заплатив перед 1. квітнем 1935. р. одну рату (112 зл.), 
го цею заплатою платить він 150%, тобто 168 зл. з дов- 
гу, а тимсамим його рати зменшуються до 106 зл. Оче- 
видячки, що ці рати е платні в приписаних реченцях. 
При такій заплаті Гнат мусить сказати панові, що гро- 
ші платитъ на частинне заспокоення довгу, а не на 
рату.

Коли сам довг або висота хліборобського довгу 
е несггірні, то голова мирового уряду, на внесения
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довжника або вірителя, видасть після переслухання 
сторін посвідку про висоту рат і відсотків. Рати й від- 
сстки можна пересилити поштою.

Коли довг е заінтабульований, то його теж мож
на розкла-сти на рати, а коли довг оплатить довжник, 
що на його майні він заінтабульований, то ця заплата 
звільняе й ручителів. На прикладі, що ми його подали, 
виглядатиме воно так:

Гнат винен дідичеві 3.000 зл. Він сплачуе йому 
перед 28. жовтнем 1937. р. 2.000 зл. — цілий довг е 
заплачений. Але за довг ручили ще Микола та Степан. 
Отже дідич не може впоминатися, щоб вони доплатили 
йому ще тих 1.000 зл., що іх уже Гнат немае платити,, 
бо довг заспокоений уже цілком за всіх довжників та 
ручителів.

Розпорядок, що дае користь довжникові, дае 
вірителеві спромогу домагатися, щоб мировий уряд 
позбавив довжника полегкостей із цього розпорядку.

„Жовтневий розпорядок” каже, що мировий (роз- 
емчий) уряд мае право на просьбу вірителів згідно зі 
своею ѳцінкою або присудити негайну заплату цілого 
довгу, або скоротати реченці оплат (дати рати на ко- 
ротші реченці), ніж досі іх установлено, або підви- 
щити опроцентування довгу до висоти 41/г<7о на 
або нарешті зменшити, а то навіть цілком не дати по
легкостей при сплаті довгу перед речением, про що ми 
писали на попередніх сторінках.

Мировий уряд може це зробити тільки на про- 
хання вірителя після переведения доказів, і то лише 
тоді, коли розгляне як-слід маетковий стан довжника 
та вірителя і отвердить на основі доказів, що довжник 
може без шкоди для себе оплатити свій довг раніш, 
аніж йому присудили платити, абю що він може пла
тити більші рати, або що довг повстав із відшкоду-
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вання, або врешті, що довжник погіршуе забезпеку 
довгу.

Для зрозуміння даемо приклад:
Іванові розклали заплату його довгу на 28 рат, 

бо він дав мировому (роземчому) урядові посвідку, що 
е бідний, що мае тільки 9 моргів поля, що йому сла- 
бували діти, град вибив збіжжя, хворіла жінка. Цей 
довг забезпечили на його майні, а Іван мав на свойому 
го-сподарстві ще й малий водяний млинок. Тимчасом 
виявилося, що Іван мае ще у другому, чи третьему селі 
10 моргів поля, що діетав за дружиною віно 500 до- 
лярів уже піеля того, як його справу розеуджували 
в мировому уряді, і що той млинок, що він мав його 
на свойому Грунті, він продав. Тоді віритель може 
звернутися до мирового уряду з проханням призначи- 
ти для Івана більші рати, чи наказати Іванові зараз за
платити цілиій довг, а мировий уряд, проверивши спра
ву, запорядить, що буде вважати за відповідне.

Треба також дуже пильнувати, щоб на час пла- 
рити рати, бо коли хто не платить у реченці двох чер- 
гових рат, що іх призначив мировий уряд, і хто не 
платить призначених урядом відсотків, то мировий 
уряд може на прохання вірителя рішити, що цілий довг 
відразу робиться платний.

„Жовтневий розпорядок” постановляе також, що 
мировий уряд може на прохання довжника усунути ці 
наслідки проволоки, коли проволока сталася без вини 
довжника, з причини таких подій, які викликали 
к довжника часову невиплатніеть.

Приклад, що його подаемо, вияснить цю справу.
Іван устійнив з допомогою мирового уряду, що 

мае платити дідичеві піврічні рати по 200 зл. Перша 
рата припадае на 1. квітень 1935. р. Щоб добути гроші 
на цю рату, Іван приготовив, собі 20 кірців пшениці 
й. чекае добро! нагоди, щоб іх корисно продати. Тим--
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-часом хтось підпалив Іванове господарство, і приго
товлена пшениця згоріла. Таким чином Іван утратив 
-спроможність заплатити рату, що була платна 1. кв-ітня 
1935. р. На осінь Іван підгодував собі корову та без
роги, щоб іх продати в вересні і таким чином добути 
гроші на рату, що платна І.жовтня 1935. р. Але при- 
йшла зараза на худобу та безроги, й вони в Івана ми- 
нулися. Тоді Іван не зможе заплатити і другоі рати. На 
Іванове прохання мировий уряд розгляне і провірить 
ці нещастя, що спали на Ивана й може усунути на- 
слідки проволоки в заплаті рат.

Довжник може також зробити з вірителем дого- 
вір поза мировим урядом, бо такий договір буде теж 
важний. За приписами „жовтневого розпорядку” всякі 
договори, заключен! по 28. жовтня, хоч би вони навіть 
торкалися довгів ізперед 1. липня 1932. р., е важні, 
а як довжник не додержитъ договору, то віритель буде 
стягати цей довг при помочі екзекуціі.

Для наших селян буде найкраще почислити собі 
рати самим, а коли віритель хоче мати устійнені уря
дом рати, то нехай сам звертаеться до мирового уряду. 
Таким чином можна бодай оминути те, що мировий 
уряд не буде вмішуватися до його справ та наказувати 
зараз платити, коли довжник буде залягати з ратами.

Ці всі полегкости, що про них ми говорили 
в цьому розділі нашоі книжечки, стаютъ селянам 
у пригоді вже силою самого закону. Орен- 
дарі (посеоори) сільських господарств можуть іх до
битися щойно тоді, коли мировий уряд признае ім ці 
полегкости. Зате орендарі тих сільських господарств, 
що підлягаютъ законов! про охорону дрібних сіль
ських орендарів, тобто такі, що заорендували незаго- 
сподаровані рільні грунти, або що ім віддали в оренду 
Грунти давні земельні уряди на підставі постанов 
окружноі або головноі земельно! комісіі, будутъ ко-
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ристуватися ними но легкостями вже силою самого за
кону.

XIII.

ПОЛЕГКОСТИ, ЩО ІХ ПРИЗНА6 МИРОВИЙ УРЯД. 

Полегкости для орендарів. — Відчислення лихварських 
відсотків. — Зниження коштів. — Уневажнення дого
вору про аренду. — Родинні оплати. — Зниження ціни 
купівлі. — Як це переводити? — Розклад довгу за 
чинш оренди на рати. — Признания правпоі дП не

важною. — Відповідальність ручителів.

В цьому розділі говор итимемо про ті полегкости, 
признані хліборобам „жовтневим розпорядком”, що іх 
мажутъ дістати довжники тоді, коли будутъ прохати 
за ті полегкости в мирового уряду.

Ці полегкости признавав хліборобам переважно, 
уже ій попередній закон із 28. березня 1933. р., але 
в меншому розмірі, ніж це робить „жовтневим розпо- 
рядок”, іцо тепер замінив згадуваний перше закон,

I в цьому розділі ООГОВОрИіМО тільки ті припнсн, 
то йими зможуть користуватйся наші селяни.

Передівсім миров и и уряд, як це ми зазначили 
в попередньому розділі, може розкласти на рати довги 
та знизити відсотки довгів орендарів сільських госпо- 
дарств, а оплата таких довгів не може бути відкладена 
на пізніший час, ніж на кінець оренди. Коли договір 
про оренду розвязали б із якоТнебудь причини перед 
речением, то довг стае негайно платний, і то без рі- 
шення мирового уряду, а — силою самого закону,

Далі мировий уряд може на домагання довжника 
відчислити лихварські відсотки, або чинитьби від довж- 
ного капіталу. Коли лихварські відсотки перевищають 
довг, то за надвишку довжник може позивати. вірителя 
тільки перед суд. Коли про лихварські відсотки в цій

4
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справі суд видав свою постанову, то мировий уряд не 
може цеі справи наново розглядати. Приклади на це 
знайдете в VI. розділі нашоі книжечки (ст. 19). Миро- 
вий уряд може і в того, хто набув векслевий або гіпо- 
течний довг, відчислити лихварські відсотки, коли ви- 
явиться, що первісний посідач вексля або гіпотеки, пе
редав свою вірительність з такою метою, щоб обійти 
приписи розпорядку або взагалі, щоб позбавити довж- 
ника спромоги піднести супроти первісного вірителя 
закиди, які випливають із особистого відношення між 
вірителем і довжником.

Приклад: Сидір був винен корчмареві двісті зло
тих, а корчмар рахував Сидоров! лихварські відсотки, 
то за рік із тих 200 зл. зробилося вже 300 зл. На ці 
гроші казав собі корчмар дати вексель, або спонукав 
Сидора, що Сидір дозволив заінтабулювати тих 300 зл. 
на свій маеток. Потім, щоб Сидір не міг запізвати 
корчмаря перед мировий уряд та жадати, щоб знизили 
йому відсотки й зарахували іх на довг, корчмар від- 
ступив 'свою вірительність супроти Сидора свойому 
братові. Коли Сидір зможе доказати, що корчмар пе
редав братові вексель або гіпотечну вірительність 
з тою метою, щоб оминути приписи закону, або змо- 
вився зі своім братом і зробив це все так на око, то 
буде мати змогу й від останнього посідача вексля чи 
гіпотеки відчислити надмірні відсотки.

При векслях, що іх довжник дав вірителеві неви- 
повненими (ін бянко), а віритель передав іх також не- 
виповненими третьему, можна буде супроти нового ві
рителя піднести всі ті закиди, що й першому вірите
леві, бо такий вексель, відданий посідачеві, не буде 
мати охорони векслевого закону.

Дальша полегкіеть, яку може признати мировий 
уряд, така: коли судов!, екзекуційні й адвокатські кеш- 
ти, що іх утратив віритель, усі докупи більші, ніж 20%
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присудженого капіталу й відсотків, то мировий уряд 
•може знизити ті кошти, але не нижче, ніж до 20% 
присудженого капіталу й відсотків. Цих постанов за
кону не прикладають тоді, коли кошти зросли через 
те, що завинив довжник. Суму, на яку знизили вже 
кошти, що іх заплатив довжник, зачисляеться на не- 
сплачений довг, але довжник не мае ніякого права до- 
магатися, щоб віритель ті надплачені кошти звернув 
йому готівкою.

Для пояснения приклад.
Іван винен дідичеві за землю 1.000 зл. і мае до 

того всього ще коштів на 400 зл. Іван звертаетъся до 
мирового уряду, й уряд може знизити кошти до 220 
зл., себто до висоти % частини капіталу ій відсотків. 
Але коли б Іван завинив, що кошти процесу сильно 
зросли б, що, наприклад, він у процесі жадав би, щоб 
переслухати свідків на доказ, що він заплатив довг, 
а ці свідки жили б десь далеко, й кошти подорожі цих 
свідків були б дуже великі, та потім виявилося, що ці 
свідки про справу нічого не знаютъ, бо не були ні при 
тому, як Іван купував землю, ані при тому, як він ніби- 
то платив, отже коли б Іван кликав свідків тільки на 
те, щоб проволікати справу, то тоді мировий уряд Іва- 
нові коштів не знизить.

Мировий уряд може ще уневажнити договір про 
оренду, та й договір про купівлю, коли набере переко- 
нання, що віритель дав довжникові кредит з тим на- 
міром, щоб пізніше довжник мусів продати свое май- 
но, а віритель його купив. Мировий уряд може водно- 
час присудити, щоб віритель назад віддав довжникові 
його майно. Таксамо цей уряд постановить, як і коли 
довжник мае платити свій довг.

На це такий приклад.
Йосип мае хату й господарство в такому місці 

села, що воно дуже добре годилося б на корчму. Ку-
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пець хоче. купити Йосипове господарство, але Йосип 
продати його не хоче. Тоді купецъ береться на штучки, 
використовуе те, що Йосип потребуе грошей, і просто 
напихаеться йому з грошима. Помалу-помалу дохо
дить до того, що Йосип задовжився в купця по самі 
вуха, а тоді купецъ примушуе просто Йосипа про
дати йому свое господарство. В такому випадку Йосип, 
хоч би вже і зробив бу в з купцем умову та продав 
йому свій маеток, а то й віддав купцеві цей свій ма
еток у посідання, може звернутися до мирового уряду 
і прохати, щоб уряд уневажнив договір про купівлю 
й віддав Йосипові його господарство, а рівночасно, 
щоб постановив, якими ратами й коли Йосипові треба 
сплачувати довг купцеві.

Може бути и таке, що купецъ, щоб більш забез- 
печитися, візьме собі на це господарство в когось по- 
зичку. Тоді мировий уряд мае обовязок забезпечити. 
тих, що позичають, щоб не мали ніякоі шкоди, себто 
може дозволити заінтабулюватися тим людям, що по
зичають купцеві гроші, на його маетку.

Дуже важна е дальша полегкість, що нею можуть 
користуватися селяни аж до дня 27. жовтня 1937. р. 
Вона торкаеться родинних сплат. Мировий уряд може, 
відповідно до змінених господарських обставин, зни 
зити довги, що походятъ із родинних або спадщинних 
поділів у часі від 1. січня 1926. р. до дня 1. липня 1932. 
р. Мировий уряд устійнить у своіи постанов!, чи й 
у якій мірі цю полегкість можна признати довжникові. 
а також, чи й на які рати можна розподілити цей довг. 
Із приписів розпорядку видко, що родинні, або спад- 
щинні довги з поділу, що повставали в часі від 1. 
січня 1926. р. до 1. липня 1932. р., не тільки можна 
знизити, але і оплати цих довгів розкласти на рати. 
Щоб це зрозуміти, треба приглянутися прикладові, що 
його наводимо:
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Старий господар мав десять моргів грунту й хату. 
Вмираючи, розпорядився своім манном так, “що цілий 
маеток записав синові. а грьом дочкам казав синові 
сіілатити по 2.000 зл. В тому часі. коли він робив за
вис, його хаі.к враз із господарськими будинками, 
була варта 2.000 зл.; а поле — 9.000 зл. Сплати син ви- 
платити мав сестрам найпізніше до кінця 1934 р. Тим
натом ціни на грунт упали так, що хата з будинками 
варта лише 1.000_зл., а поле 4.000 зл. Коли б син мав 
оплатити тепер сестрам по 2.000 зл., то не тільки, що 
на иного з батькового маетку не припало б нічого, але 
він ще й мусів би доплатити своіх 1.000 зл., бо ж він 
дістав майно теперішньоі вартости 5.000 зл., а мусів би 
платити 6.000 зл. Тимто син може звернутися до ми
рового уряду, а уряд знизить відповідно сплати, що і'х 
брат мае дати своім сестрам, та ще й може розкласти ці 
сплати на рати. ■

Про дальшу полегкість каже закон таке:
Мирбвий уряд може знизити решту довгу, коли 

хтось набув земельну нерухомістъ (поле), та ще не все 
Заплатив, тільки, що це все мусіло статися в часі між 
1. січнем 1926. р. а 1. липнем 1932. р. Та треба мати на 
увазі, що ця постанова відноситься тільки до догово
ров купівлі-продажу, заключених у вище згадано'му 
часі, й то тільки до господарств, що не підлягають 
примусовій парцеляціі, отже в першій мірі до селян- 
ських господарств.

Щодо цих грунтів може довжник (себто той, що 
купував, покупець) дістати від мирового уряду знижку 
ціни на основі таких засад:

1. мировий уряд зарахуе покупцеві на покриття 
ціни купівлі цілу готівку, що іі він заплатив, а також 
і ті довги, що і'х покупець перебрав до заплати від 
продавця (від того, що продавав);
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2. мировий уряд обрахуе, за яку частину купле
ного Грунту покупець уже заплатив;

3. мировий уряд переслухае знавців на те, яку 
вартість грунт мае те пер, і устійнить, кілько ще від- 
повідно до теперішніх цін покупець мае заплатити за 
решту незаплаченого ще грунту.

Приклад усе це ще краще вияснить.
Дмитро купив морг Грунту за 1.000 зл. Знавці 

оцінили теперішню вартість морга Грунту на 600 зл. 
Дмитро заплатив уже перше 300 зл. та ще перебрав на 
себе до заплати довг 100 зл., отже разом заплатив 400 
зл. Згідно з приписами „жовтневого розпорядку” Дми
тро заплатив уже за 4/10 частики морга поля. За решту 

іо частик Дмитро заплатить уже не 600 зл., а після 
ново! оцінки грунту мировим урядом буде платити 6/10 
частиц із новооціненоі вартости, себто, заплатить лише 
360 зл. іЦю решту 360 зл., враз із відсотками, мировий 
уряд може ще розкласти на рати, а то й Дмитро може 
Ті сплачувати 14 років піврічними рівними ралами. Таку 
переоцінку можна зробити іі тоді, коли Грунт перей- 
шов уже в инші руки, або коли віритель передав свою 
претенсію комусь иншому.

Коли ж справа йде про зниження ціни купівлі тих 
1 рунтів, які куплено на парцеляціі, то мировий уряд 
мае поступити так: до суми, заплачено! покупцем, ми
ровий уряд не дор ах у е тих довгів, що іх покупець 
перебрав до заплати, а лише те, що він дійсно спла- 
гяв. Потім мировий уряд оцінюе грунт, але тут опи
раться на оцінці, що И перевів земельний уряд при 
парцеляціі. Коли б із рахунку вийшло, що покупець 
мае ще доплатити, то на таку суму, що іі треба допла
тити, мировий уряд знижуе пропорціонально всі пре- 
генсі! (вимоги) вірителів. Це не торкаеться зовсім пре- 
іенсій державного скарбу, держаниях банків та установ 
довгореченцевого кредиту. Оплату знижено! ціни купівлі
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мировий уряд розкладе .на рати місячні, чвертьрічні, 
піврічшабо й річні, платні впродовж 12 років, із тим, 
що перша рата буде платна аж за три роки гіісля того, 
коли мировий уряд видасть свою постанову. Відсотки 
від таких довгів будутъ не нижчі 3% річно, й довжник 
буде іх платити здолини.

Для пояснения цих приписів даемо два приклади. 
Перший приклад торкаеться продажу з парцеляціі 
Грунтів, що на них тяжать лише приватні довги. Дру
гим торкаеться тих грунтів, що на них тяжать, крім 
приватних довгів, ще й довги державного скарбу або 
державних уставов.

Перший приклад:
Дідич А. продав селянам зі свойого маетку 100 

моргів землі по 1.500 зл. за морг. Селяни перебрали на 
себе до заплати, замісць ціни купівлі, довг дідича 
в його сестри в сумі 50.000 зл., по 500 зл. від одного 
морга. Один із цих покупців, Олекса, купив 10 моргів 
за 15.000 зл. Готівкою він заплатив 5.000 зл., перебрав 
на себе обовязок заплатити сестрі дідича 5.000 зл., 
а дідичеві винен іще 5.000 зл. Коли Олекса звернеться 
до мирового уряду, й уряд устійнить, що цілих 10 
моргів, які Олекса купив, варті 9.000 зл., то хоч згідно 

• з первісною умовою Олекса мав би платити ще 10.000 
зл., то цілоі тоі суми він платити не буде. Мировий 
уряд приймае, що Олекса, заплативши на початку 
5.000 зл., винен був іще 10.000 зл. Із ціеТ суми .Олекса 
мусить заплатити 5.000 зл. сестрі дідича, але самому 
дідичеві заплатить уже не 5.000 зл., а лише 1.000 зл., 
бо мировий уряд знизить йому ціну, він заплатить на 
4.000 зл. менше. Для зрозуміння наводимо цілий раху- 
йок: Олекса заплатив 5.000 зл., отже одну третину ці
лоі ціни купівлі. За дальші 2 третини він буде мати 
платити не по 1.500 зл. за морг, а новоустійнену ціну
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по 900 зл., що дастъ 6.000 зл., а з цеі суми припаде на 
дідичеву сестру 5.000 зл., а на дідича 1.000 зл.

Другий приклад:
Михайло купив у дідича з парцеляціі 10 моргів 

поля за 15.000 зл. На ціну купівлі Михайло перебрав 
до заплати дідичів довг до державного хліборобського 
банку — 3.000 зл., далі — довг дідича в купця Б. -- 
4.000 зл. і довг на 2.000 зл. за асекурацію. На решту 
ціни купівлі заплатив 1.000 зл., а мае заплатити ще 
5.000 зл. Мировий уряд оцінив тих 10 моргів на 9.000 
зл. Коли тих довгів, що іх перебрав Михайло до за
плати, не зарахують на заплату, то вийде, що Михай
ло винен іще 14 г5 частив ціни купівлі, себто 8.400 зл. 
Через те, що донги, які він перебрав до заплати, дають 
докупи 9.000 зл., то не стане 600 зл. Мировий уряд 
знижуе довги в купця Б. та в асекураціі в такому від
ношенні, в якому відношенні по.між собою е ці довжні 
капітали, отже в відношенні 2:1, бо довг у купця Б. 
(4.000 зл.) е два рази більший від довгу в асекураціі 
(2.000 зл.), так, що довг у купця Б. зменшиться до суми 
3.600 зл., довг асекураціі до 1.800 зл., Державний хлі- 
бсробськйй банк дістане повні 3.000 зл., а дідич не ді
стане нічого.

Продавець, отже в наших прикладах дідич, може 
поставити внесения, щоб розвязати з покупцем умову 
щодо купівлі Грунту, коли покупець поставитъ вне
сения, щоб йому знизити ціну. Продавець може жада- 
ти, щоб мировий уряд перевів розрахунок із того про 
дажу по.між покупцем і продавцем. На таке жадання 
мировий уряд визначитъ знавців, вони вискажуть свій 
погляд про корисність і потребу такого уневажнення 
купівлі, й аж тоді видасть уряд свое рішення, все до- 
дивляючись до того, щоб не зробити кривди ні одним, 
иі другим.

Довжник, що подае до мирового уряду внесения-
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про знижку ціни, мусить бути приготований на те, щ< 
умову про купівлю можуть уневажнити, розвязати. Але 
таким довжник мае ще змогу аж до самого проголо- 
шення ріщення мирового уряду відкликати свое вне
сения і просити тільки, щоб йому довг розкласти на 
рати. Ясна річ, що тоді він сам буде мусіти заплатити 
всі кошти дотеперішнього поступовання.

Постанови про полегкости при купівлі грунтів ча 
парцеляціі торкаються й т. зв. колишніх чиншівників, 
колишніх вільних людей і довголітніх орендарів на 
Поліссі, Волині та на Холмщині.

Залеглий орендний чинш мировий уряд може зни- 
зити тільки за роки 1932/33 і 1933/34, а на майбутне на 
час 24 місяців від дня, коли мировий уряд видасть свое 
рішення.

Тіолегкости в розкладі довгу за орендний чинш 
на рати допускаеться тільки від чиншу до 1. линия 
1933. р. Коли б мировий уряд постановив розвязати 
умову про оренду, то він мае право рівночасно поста
новити, що платити слід живим і мертвим інвентарем 
орендаря, але при тому треба маги на увазі ціни, що 
іх орендар платив за ней інвентар.

При оренді грунту від громади, чи від банку, мож- 
на буде дістати знижку чиншу або силою самого за
кону, або на підставі постанови мирового уряду.

Мировий уряд може на внесения кожноі інтере- 
сованоі особи рішити, що якусь правку дію, яка е під- 
ставою до гіпотечноі (табулярноі) забезпеки довгу на 
труни, зроблено тільки на око, й мае право запоря- 
дити, щоб у табулярних виказах цю забезпеку скрес- 
лити. Справа, бачите, в тому, що якась третя особа 
могла би змовитися з довжником, записати свій нібито 
довг на Грунті довжника, й тим самим пошкоднти ин- 
ши м вірителям.

Дальша важна полегкість торкаеться відповідаль-
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кости ручйіелів. Розпорядок каже, що коли посідач 
сільського господарства забезігечить своі ,довги в та
бу лг чи то частинно, чи то цілком, у межах 75% вар
тости маетку (нерухомости), то мировий уряд обме- 
жить відповідальність ручителів до тако! суми довгу, 
яка в табулі в межах 75% не е забезпечена.

Приклад це вияснить.
Іван мае довгів на 12.000 зл. Його маеток варта 

15.000 зл. За довг 12.000 зл. ручили Микола та Степан. 
Іван забезпечив свій довг на табулі, але той довг пе- 
ревищуе 75% вартости майна Йвана, бо 75% вартости 
Иванового майна дастъ 11.250 зл. У такому випадку 
ручителі будутъ відповідати тільки за решту, себто, за 
750 зл.

На внесения ручителя мировий уряд може уста
новити забезпеку довгу на маетку головного довжни- 
ка й то в цілости, або частинно.

Коли за довг поручило більше осіб, а іх відпо
відальність за той довг солідарна, себто, всі спільно й 
геть- чисто відповідають за цілий довг, то мировий 
уряд може установити, котрі ручителі маютъ із чого 
заплатити, й як такий ручитель дастъ на свойому ма- 
стку забезпеку7 в межах 75% вартости його майна, а ця 
забезпека містить у собі суму, яка випала-» з поділу 
довгу поміж тих ручителів, котрі можуть платити, то 
відповідальність ручителя й супроти вірителя й су- 
проти инших ручителів обмежуеться тільки до то! су
ми, що е забезпечена. Зате відповідальність инших ру
чителів не зміняеться и лишаеться така, як була.

Мировий уряд буде вважати, щоб при розкладі 
сплати довгів на рати іх забезпека не зменшилася. Він 
ней розклад на рати та відтягнення заплати зробить 
за^ежним від того, чи довжник буде виконувати умови, 
що йому покладено, та чи притримуватиметься речен
ию сплат Забезпеку довгу може дати табуля, порука.



59

застав, або віддані під управу якісь предмети, що при
носятъ дохід. Треба знати ще й те, що мировий уряд 
може признати всі згадані в цьому розділі полетности, 
хоч довг іще й не платний.

XIV.

ЗАКІНЧЕННЯ.
Приписи про Акцептаційний Банк і Конверсійний 
Комітет. — Приписи про оплати в мировому уряді. 
— Треба якнайширше користуватися законами про 

полетности.

Згадаемо ще коротенько про т. зв. „Акцептацій- 
ний Банк” та „Конверсійний Комітет”, що про них ми 
згадували в V. розділі нашоі книжечки (ст. 18). •

Акцептаційний Банк, це банк, оснований у фо; мі 
акційноі' спілки, з допомогою державного скарбу, по
дав на це 150 міліонів зл. Цими грошима будутъ по- 
кривати втрати тих кредитових установ при конверсіі 
(переміні) хліборобських довгів, що Гі зроблять до 31. 
грудня 1935. р. Ближчі постанови про це містить роз- 
порядок із 11. грудня 1934. р., а з них найважніша та. 
що кредитов! установи маютъ робити конверсійні умо- 
ви з господарствами Групи А., без огляду на те, як 
дуже вони задовжені.

„Конверсійний Комітет”, що буде діяти при „Ак- 
цептаційному Банку” буде:

1. затверджувати конверсійні умови;
2. розглядати відклики довжників від постанов 

кредитових інституцій, які не хочуть зробити умов 
про конверсію (диви V*. розділ книжечки ст. 18);

3. розглядати відклики установ, котрі е вірителя- 
ми, та видавати засвідчення, що на Тх основі мирові 
уряди зможутъ відкликати своі постанови про спи- 
нення екзекуціі';
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4. видавати різні постанови, до яких Тх уповаж- 
нять законодатні розпорядки.

Гепер ще кілька слів про оплати в мирових 
урядах, бо там треба також складати оплати й кошти,. 
як у суді, а тільки, що менші.

Оплати е такі: а) постійне вписове і б) канцеля- 
рійна оплата.

Постійне вписове — це 1% або "/о0/,, вартости 
предмету, про який буде рішати мировий .уряд, при 
чему кожна почата, нова сотня злотих лічиться за 
цовну. Наприклад, коли хто проситъ розкласти на рати 
чинш за оренду в висоті 201 зл., то заплатить так, як 
би просив розкласти йо*му на рати 300 зл., себто 3 зл.

Один процент, цебто 1 зл. від кожноТ сотні зл. 
платиться від прохань, які торкаються: устійнення ре- 
ченців заплати довгу, знижки довгу, розвязання дого
вору про купівлю, признания, що довжник нібито по- 
зичав тільки, а мав що инше на думці, ухилення спла- 
ти довгу цінними паперами, скасування договору про 
оренду та обмеження відповідальности ручителів. Зате 
в усіх инших справах платиться вписове 112°1о- 
Це вписове не може бути менше ніж 2 зл. Коли у вне- 
сенні до мирового уряду сполучили разом більше справ, 
то вартіеть цих справ зраховують докупи й від тіеГ 
суми платиться вписове. Але не може воно бути біль
ше, ніж 15 зл.

Коли сторони заключать у мировому уряді угоду,, 
або коли той, хто поставив в уряді внесения, відтягне 
його перед початком розправи, уряд звертае половину 
вписового. Там знову, де сторони просять визначити 
розправу лише на те, щоб на ній зробити угоду, пла
тятъ тільки 1/5°/0 від вартости предмету угоди.

За всякі посвідки, що іх видае мировий уряд, пла-
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титься канцелярійну оплату по 50 і'рошів від 
кожноі сторінки. Вписове треба скласти наперед, а то 
мировий уряд не візьметься до полагоди справн. Ми
ровий уряд може звільнити сторони цілком або ча- 
стинно від оплат, коли вони дадутъ посвідку від ста
роства, що маютъ утрати через якісь надзвича-йні не- 
щастя, як ось: пожежа, повінь, по суха, мишва й т. ин.

Крім того, сторони оплачують іще т. зв. кошт и 
поступовання, т. е винагороду свідків, знавців, пе- 
рекладачів, кошти доручення візвань, оповістки в ча- 
сописах, комісіі. На ці кошти сторони складають деякі 
гроші наперед (зачет), які визначить мировий уряд.

5^

На цьому закінчувмо наші пояснения до законів 
та розпорядків про віддовження села. Як бачимо, ці всі 
закони й розпорядки важні тим, що можуть нимало 
помогли хліборобові в його теперішній скруті. Правда, 
що самі закони не переможуть скрути, хоч би іх навіть 
якнаійдокладніше викорисговувати, бо хліборооське 
життя-бутія — не тільки одне кільце в цілому госпо- 
дарському житті держави. Поки не прийде уздоров- 
лення цілого організму держави, поки грошеві засоби 
(капітал) будутъ мати перевагу над иншими кільцями 
в колесі цілого господарського життя, поти не життя 
не прийде до рівноваги, й усі вийняткові закони богато 
не поможуть.

А проте наші хлібороби повинні оратися за всякі 
способи поправити свою долю, мусять користуватися 
законами, що іх видае держава, де вони живутъ.

Ніхто не може заслонюватися тим, що він не 
знав якогось закону, коли цей закон був як-слід про
голошений. Той, хто не знатиме законів, може тільки 
потерпіти шкоду, тимто нашим селянам треба іх до-
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конче знати, щоб уміти собі помагати. Старі римляни 
говорили, що закони писані для тих, що про себе дба- 
ють, і говорили щиру правду.

Коли хі о не хоче доати сам про себе, той не може. 
домагатися від инших, щоб вони про нього дбали.



ПОЯСНЕНИЯ
тих слів, що іх не пояснено в самій книжечці.

Акнійна спілка — де спілка основана на великому кзпіталі, який 
е поділений на части („акціі"). Члени спілки відповідаюіь 
за довги спілки тільки акціями, себто іх грошевою вар 
тістю.

Аліменти — латинське слово, означав дослівно: „проживок" 
Коли якась людина зобовязуеться давати иншій або гро- 
ші або харчі на проживок, то кажемо, що вона зоб^зя- 
зуеться давати ій „аліменти".

Віритель — означуе людину, що другій довірюе своі гооші. чн 
инший статок. Коли, наприклад, Павло довірюе Петрові 
своі гроші на рік, себто іх йому позичае, то в правничій 
мові Павло зоветься вірителем, Петро довжником, 
а гроші (позичка) це — вірительність.

Довжний скрипт — не запис довгу; його роблять ззичайно в но- 
таря.

Кредит — латинське слово, пор. лат. сгесіеге — „вірити, мати 
довіря". Про того, що йому люди довіряють та дають 
у-борг, кажемо, що він „мае кредит". Але й слово „борг" 
також не наше. Воно прийшло до нас із німецькоі мови, 
від слова „Ьог§еп“, що значить: „позичати, давати в по- 
зику“.

Оцінкова вартість майна — це вартість, на яку оиінили майно 
знавці (таксатори).

Претенсія — право ьимагати щось від когось, вимога.
Установи суспільноі забезпеки — такі установи, як примусові 

каси для недужих, тощо.
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3. „ЖИТТЯ і ЗНАННЯ““, журыал-місячник. — В ньому, крім 
статтей із дотеперішнім змістом, після скінчення „Історіі Про- 
світи“ (в місяці березні), друкуватимуться „Спогади Павла Алеп- 
ського" з його побуту на Украіні в XVII. столітті, дуже важний 
твір для пізнання украінського державного ладу в тому часі 
(про журнал див. 4. ст. окладинки). — При журнал! виходить:

4. ЫБЛІОТЕКА „ЖИТТЯ I ЗНАНИЯ", здебільша, відбитки 
з журналу, в 1935. р. вийдуть:
С. Магаляс, ПОРАДНИК ДЛЯ ОСВІТНИКІВ.
М. Андру сяк, Нариси з історіі галицького москвофільства.

Замовляйте видання й лосилайте передплату!

річно):

видан- 
Бібліо-

зл., 
знижки.

ПЕРЕДПЛАТА НА ВИДАННЯ „ПРОСВІТИ" в 1935. р.

На деякі своі видання „Просвіта" розпису передплату. 
Члени „Просвіти", голрвно, читальні, кооперативи й инші уста
нови дістають знижку.

Передплата на місячні книжечки (12
1. у продажу брутто 5.40 зл.,
2. передплатники платятъ згори 3.60
3. члени при закупівлі дістають 25%
Кооперативи платятъ річно 12 зл. і дістають усі книжечки 

місячні та квартальні, себто з „Науково-Популярноі Библіотеки" 
(16 книжечок).

Читальні „Просвіти" платятъ 25 зл. і дістають такі 
ня: 16 книжечок (місячних 12 і 4 з „Науково-Популярноі 
теки") та журнал-місячник „Життя і Знания".

Краеві установи платятъ як читальні.
Розпродавці дістають за свою працю винагороду.
Книжечки „НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОІ Б1БЛЮТЕКИ"Книжечки „НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОІ ЫБЛІОТЕКИ" можна 

ще й окремо передплачувати. Передплата на всі чотири книжки 
на рік згори 6.40 зл.

Просимо присилати передплату на адресу: Львів, 
Ринок 10. Т-во „ПРОСВЕТА”. —Ьосіегё „Ргоьѵіи*Ьёороі, 
Купон 10. Роіо^пе; Аззосіапоп „Ргозѵііа", Ьѵіѵ (ЬетЬеп*), 
Кипок 10. Еазг (лаіісіа, Роіапб.
При кожночасній зміні адреси необхідно подавати давню адресу, 
о <хх><х><х><хк><><><><><х><><х><хх> <><><><> <>с>>оо<> <><><><><><><><><><> <х 

Подаемо до відома, що наклад

КАЛЕНДАРЯ „ПРОСВЕТИ” НА 1935. Р.
вичерпаний. Хто ще не заплатив за одержаний календар, про 
симо суму 1.30 зл. вислати негайно.



Поштове заплачено гуртом,— Маіегуіозс росгіоѵѵ^ яаріасопо гусзаііет .

Запросини до передплати журналу

„ЖИТТЯ і ЗНАНИЯ"
на рік 1935.

3 днем 1-го січня 1935. р. цочинаеться восьмий 
рік видання единого в нас попудя^но-наукового1 місяч- 
ника „Життя і Знания”.

Нашим дотеперішнім передплатникам нічого гово- 
рити про наш журнал. Вони йому знаютъ ціну. Хто ж 
не передплачував досі „Життя і Знания”, не читав його 
й, може, й узагалі в руках не мав, того просимо до- 
конче переглянути який річник нашого журналу або 
зажадати в Адміністраціі оказового числа та справді 
прочитати його.

„Життя і Знания” подае всебічний пог ляд на всі ді- 
лянки науки й знания, вняснюе доступним способом 
важні питания й таким чином творить батате джерело 
для доловнювання й поширювання знания, для само- 
освіти, для вииладів і читання на-голос по читальнях 
ів кооперативах.

„Життя і Знания” повинно находитися в кожіній 
украіінській хаті, в кожній читальні, кооператив! й освіт- 
ньо-культурній установи Всі філіі й читальні „Просві- 
ти“ повинні передплачувати його обовязково.

Звертаемо увагу на те, що наш журнал корисний 
і доступний і для молоді. Шкільна влада поручае його 
до читання на вечірніх курсах позашкільноі освіти на 
И. ступні замісць — читанок.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ.
Передплата на рік у краю та в Чехословаччині ви- 

носить 18.— зл., на 6 місяців 9.— зл., на 3 місяці 5.— зл., 
поодиноке число коштуе 2.— зл. і

За кордон ом на рік — 21.— зл., на 6 місяців — 
11.— зл., на 3 місяці — 6.— зл., поодиноке число 2.— зл.

Адреса: „ПРОСВЕТА”, ЛЬВІВ, РИНОК 10.


