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w mięjscClwościach 
11:;1. II kl. IiI kI. 

złotych 

I f?~ąl,1 • • • • • • • • • • • 9QQ 6GO 300 
II " •.. ......... 400 200 l QO 
4: . Od f:ąkłe9óW YPfąwniooycj1 ąo 

sprzedaży wszę!ki~h trupków \V na
czyniach zamkniętych: 
~) g~t1l1icmie . . . ' . • • . 2qO lQO 50 
b} hurtowo i hurtowo fabryc znych 450 400 350 

3. Od bufetów ze sprzedażą wsze 1-
V;jdl trun~9w: 
a) przy teatrach, cyrkach, kinach, 

wyścigach, wystn.Vach, klubach, 
lokalach stowarzyszeri i t. p.. 100 75 50 

b) w bufetach na balach i zaba'
wach publicznych, nie wyłącza-
jąc dobroczynnych, na dobę 10 7 5 

4. Dd karczem i domów zajezdnych, 
uprawniOllYch do sprzedaży wszel-
kich trunków: . 200 100 50 

5. Od zakładów, trudniących się za-
WqqO\!l9 13ksped,ycją trunków:. • 400 4QO 400 

. ; 

757, 
Nil moey fłrt . 44 ~onstytucjj o'glą!'izam cstawę na

st«!'l.ljącej treś.ci: 

U~tawa 

z dnia 31 lipca 1924 r. 

O języku lłr~ę~owaniq sądów, urzędów Pfoku
rijtOf~Idc.h i nQtąrjętu. 

Hrt. 1. Językiem urzędowanią wewnętrznego 
f (:@wnętrznego sądów, urzędów prokuratorskich i no
tarjatu jest j~zyk polski jalw język państwowy. 

f\rt. 2. Obyvlatelom polskim nmodowości rus
kiej (rusińskiej), białoruskiej i litewskie j służy prawo 
używania w sąqach i u rzE;dach prokuratorskich, wy
mienionych wart. 3, równi eż icb języka macierzyste
go w wypadkach nash~pujących: 

1. Strony i świadkowie rnajq prawo używania 
w sądą'ih i urzędach prokuratorsl\ich w słowie j ęzy
\<;a macierzystego. O ile strona druga lub jej zastęp
ca albo sędzia- przysięgły nie rozurnie tego ję zyka, 
sąd przedstąwią mu tr~ść zell1ań, oświaócj!\:ń i wy
wP~ów. W razie potrzeby sąd może przybrać tłó
macza. Wogóle sąd winien baczyć, aby strona, któ
ra Ilię rozumie języka, używanego w sądzie, nie po
Ilosiła uszczerbku w możności strzeżenia swych p raw. 

2. Sądy iurz€lely prakuretGll"skie przyjmują rów
niei ułożone w języku macierzystym skargi, pisemne 

- wRioski, środki prawne, podania i inne pisma oraz 
załączniki i odpisy, o ile ich załatwienie należy wy
łącZJ1ie ąo właściwości sądów (urzędów prolwrator
skich), wymienionych wart. 3. Przepiis n iniejszy ma 
zastosowanie także do pism, wnoszonych z podpi
~em a{:lwokata lub innego f,astępcy. 

3. Strona, ł-t9ra wniosłą pismo w j ęzyl<u m~
cierzystym, obowią2:ąna jest wnięść dGdatkowo jego 

tlómaczanie na jązyk państwowy, jdli strona cjrJ.J~a 
przedstawi sądo wi taki r;: żąd anie w ciągu dni 14 od 
dnia dorączenią je j pisD1p. W tym wypadku po
przednie doręczenie , jak równiet akty, dokoqaRe 
przez sąd na jego podstawie (\.vyroki , o rze;:.zGnia, d~
cyzje, uchwały), są pozbawione skutków prllvmyEh, 
q czem sąd ten orileka z urzęd!J; za dzi~ń ąoręcze
nia uważa się ten, w którym doręczono tłómączenię; 
nie wyklucza to jednak wykonania wstępnych czyn
nQści egzekucyjnych, zabezpieczających cel egzeku
cji. Na równi z żądaniem dolączenif'l tłórnaczenią bę, 
dzie w\.vażana odmowa przyjęcia pisma, qświądczona 
organowi doręczaj ącemu z powodu braku tiórjlaczęl1i;3 . 

JeŻeii doręt.:z:enie ma nastąpić poza obszaFern, 
na którym dany język macierzysty jest używ;:lr1Y W ~;}
dach pierwszej instąl1cji (ąrt. 3), nal2iy tlgmacz.enie . 
na ję;:yk państwQwy dołączyć już do pisma. 

4. Jeśli z ważnych wzgkdów sc.d to uzna za 
potrzebne, postanowi, że oświadczenie lub zeznilnie, 
złożone w jęi'yku m acie rzystym, mp być w ca!qś~i 
lub w czę:ki umieszczone li{ protokóle lub załączni
Iw do protokółu także w języku mucierzystyrp obok 
j ęzyka pańsb}!owe~]O . 

5. W dochcdzeniach i śled z l Vla<::h karnych zezna
nia i ośwj;:~dczen ia oskarżonych (obwinionych i świad
k<łW, złożone VI j ęzy ku rfl?icierzystym, nFleży pr~to
kó/owa(:: obok j ęzyka p;"Hlslwowego na żądąni ~ tal~ie 
w języku, w ' l~tórym były złożone. , 

6. Oskar1-onemu (ob win ionE:I"I1U) służy p'rą!.Vo 
żądania, <lby 00 ąktq oskarae nia, sporządzonego W ję- . 
zyku pallstwowym, było dol'lq:one t!ómaczenie urzę
dowe na j;.p:yk macierzysly; żądanie to nąleży przed
stawić p rzed u!\o ńczeniern dochodzefl lub śledztwa. 

7. Stron y, występujące w dlarakterze oska~żo
nych (obwini o'nych), proce~ujących się, albo stron 
w postępow:miu niespornem, mają pra-vlo żądąć, aby 
do wyroków, orzeczeń (decyzji , uchwał) i inny<;h zą
latwierl, sporządzonych w języku państwowym, bylo 
dolączone tłómaczenie urzęC:o.we na język mącierzy
sty; żądanie powyższe nal eży przedstawić przed ogło
szeniem Załatwienia, a jeś l i ogłoszenie nie jest prze
widziane-przed jego sporządzeniem. 

8. Wpisy do I~siąg wieczystych (hipotecznych. 
gru n towych) uskutecznia się w j ęzyKu państwowym, 
jednak dokument, stanow i ący podstawę wpisu, mo~na 

-złożyć do ksi~gi dokumentów w j ęzyku macierzystym 
bez dołączenia tłómaczenia. 

Wpisy do rejestru handlowego uskutecznia si~ 
W języku państwowym, jednak właścicielowi firmy 

. \'Iolilo żądać, aby do odpisu z rejestr u dołączono 
bezpłatnie urzędowe t!ómaczenie jego "na język ma
cierzysty. 

9. Strona ma prawo żądać uwierzytelnienia 9d
pisów dOKumentów, sporządfonych w językll madę
rzystym, i podpisów na tc:kich dokumentachI tuqzież 
sporządzania sądowych L"gód w języku mącierzystYIl1 
obok języka państwowego. 

flrt: 3. Uprawnienia, przyznal'le wart. 2, służą: 
a) w sądnch i urzędach pro!<:uratorskich, mają

cych siedzibę w ckręgu sądu ąpeiącyjnego 
IwoV{sl'dego, oraz w wojewódz'wąch wołyń
skiem i poles\{iem, obywate lom polskim pa
rodowości rus~·:iej (rusińsk iej); te same upra-



.. • 

wnieRia s!uż1i im w sąqach apelacyjnych w Lll
bliAie i Wilnie w SPI'Q\;.,c;d l, VI którYl:h te ~ą
cly są instancjami od wyroków, decy~ji i iw 
nych załatwień sądów, m&jących sieqzibę na 
obszarze województw woły rlskiego i poleskiegq; 

b) w sądach i urzędach prokuraŁorskidl, mają
cych siedzibę na obszarach . wojewópztw po
leskiego i nowogródzkiego i okręgu admini
~tracyji1ego wileński ego, oraz pO 'JV iató \V gro
dzieńskie'go i wolko-..vyskiego w wojewodz
twie białostockie m, 9bywatclom polskim na
rodowości białoru skiej; 

c) w sądach, mających siedzib G na obszarach ' 
powiatu święciańsk i ego i gmin z większością 
litewską dawnego powiatu trockieGo w okrę
~u administracyjnym wile ń skim, obywatelom 
polskim narodowości litewskiej . 

flrt. 4. W sądach, wymienionych. wart. 3 lit. a), 
b, adwokaci i inni zastępcy stron narodowości ruskiej 
(rusi ński ej), lub białoruski ej w sprawach, w których 
zastępują strony swej na rodowości, mają prawo uży
wania języka macierzystego, z wyjątl<iern przemó
wień (wywodóv.r) przed si.jdem Qr~eKającym, które 
wolno wygłąS?ilĆ W języku macierzystym tylko przed 
sądami, majqcemi siedzib~ w okręgu sądu apelacyj-
nego lwowskiego. . 

W tym ostatnim okręgu w wypadkącll, w któ
rych według, art. 2 dalą\:za się tlómącze nia urzędo
we na ję?yk macierzysty, na leży na żądanie strony 
sporząd?ać akty oskąrżenia, wyroki, orzeczenia (llchwa
łY) i in ne załatwien ia w d Wll językach: pańs twowym 
. ruskim (rllsjńskim). 

• flrt. 5. Obywntele polscy narodowości ruskiej 
(rusińskiej) mogą żądać, aby wyroki, orzeczenia (uchwa
Iy) i inne załatwi e niCl Sądu Najwyższego by ły sporzą
dzone w dv" u językach, t. j. państwowym i ruskim 
(~u sirlskim) w sprawach, w których ten sąd jest in
stancją od wyroków, uchwal i innych załatwień są
dów, mających siedzibę w okręgu sąd u apelacyjne
go lwo wskiego; żądania powyższe należy przedstawić 
p.rzed powzięciem przez Sąd Nąjwyższy decyzji. 

flrt. 6. W wypadkach uży'cia 1ęzyka państwo
w~go i macierzystego obow iązuje w raz ie różnicy 
t~~st lęzyka p pństwowego, 7,: wyjątkiem wypadku, 
PFewip?iall@9o VI art. 2 pt1nkt 5. . 

Rrt. 7. Przepis art. 1 ma odpowiednie Zi3sto
sowatlie w urz<:::dowaniu natarjuszy. 

Notąrj\.l~ ~owi wolno jednak na żądanie sp9 fzą
cjzać 'lIda prawne milOidzy żyjącymi i na wypaqek 
śmierci w j~ zyku m,acierzystym strony. o ile ona jest 
uprawniona do używania tego języka według art. 3 
w sądach pierwszej instancji, położonych na obsza
rze, gdzie notarjusz ma swą siedzibę i akt sporządza . 

f\rt. 8. Przepisy o języku urzęqowania sądów, 
ł,m:ędpw prokurątQrs~icn i notarjatu, Qpowiąz Ł!j ące 
dotąd, uchyla sie; , z wyjątkiem przepisóW, ooowiązu
jących w województwach poznańskiem, pomorskiem 
i ~Iąskiem. 

f\rt. ę. ' Wykonapię ninieji;;zeJ ustę\wy ppr\l~~ą 
siE; Mjnistr~wi SprilWiegliwoŚ<;i. 

f\rt. 10. Ustawa mnIejsza wchodzi w życie 
z dni.:!m 1 paździ ern i ka 1924 r. 

Pr~zypent Rzeczypospolitej: S. WQjcie~bQwski 

Prezes Rady .lV\inistrów: W. Grabski 

Kj~rownik Minist~r~twa SprawiedliWQści: Sienl'1fFki 

758. 

Rożporządzenie Ministrq Skąrotl 
z dnia 1 września 1924 r. 

Q wY~OJFH1~J.l l~Oi1tfpH n94 prZ~Słr1'8gąl1iern przę:;: 
li,p.ółdzielnie łm~ąytp \;Ve pfzepis.ów rozppqfldzę

nip o lichwi,e ptenifl~nej. 
Na mocy § 5 i 8 rozporządzenia Prezydenta Rze

czypospolitej z dn. 29 q:erwca 1924 r. o lichwie pie
niężnej (Dz. U, R. P. Ne 56, poz. 574) ~arządz;a się co 
następuje: 

§ 1. Dla spółdzielni tr~dniących się czynnościa
mi banKqwemi Qqrac~a ~i e: termin skłądania wyka
zów, o I<tPfych mowa VI § 1 rozporządzenia Ministra 
Skarbu i iY\i!lisŁra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 
1924 r. q lichwie pienię?nej (Dz. U. R. P. N!! 70, 
poz. 684) do dnia 5 października 1924 r. 

\ 

§ 2. Kontrola nad wykonaniem przepisów za
wcfrtych w rozporządzeniu Rrezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 29 cze rwca 1924 r. o lichwie pi e niężnej 
(Dz. U. R. P. N256, poz. 574~ przez spółdz i elnie, wy· 
mienione w § 1 i należące do związków rewizyjnych 
(art. 68 i 70 ustawy z dn. 29 października 1920 r. 

. o spółdzielni ac h Dz. U. R. P. Ng 111 , poz. 733), mo
że być na podstawie zezwolenia Minis tra Skarbu po
wierzono związkom rewizyjnym. 

§ 3. Spółdzielnie naleiące do tych zw i ązków 
rewizyjnych, które uzyskały prawo kontroli na pod
stawie § 2 niniejSlego rozporządzenia, czyn ią zadość 
obowiązkow i p rzew idzianemu w § 1 rozporząd zenia 
Min istra Skarbu i fl\inistra Sprawiedliwośc i z dnia 
1 sierpnia 1924 r. olidiwie pi &nię ż nej (Dz. U. R. p_ 
Ng 70, poz. 684), przedstawiając wykazy w oznaczo· 
nym terminie wla ~ ciwym związkom rewizyj nym, 

§ 4. W razie stwierdzonego przekroczenia prze
pisów zawartych w § 1 i 2 r oz porządzenią Min istra Skar
bu i Ministra Spraw iedliwości l dnia l sierppia 1924 r. 
o lichwie pieniężnej (Dz. U. R. P. Na 0, poz. 684), zwią
zek rewizyjny obowiązany jest zawiadomić o tem 
właściwą wł adZE: skarbową II instancji. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
+ qn lem Qgło~zel1ia. 

Mini~ter Skarpu: W. Grabski . 
. ~ ,ee j , •• . ....., 
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