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Umowa między Polską a Belgją,
podpisana w dniu 30 grudnia 1922 r., a dotycząca pewnych kwestyj, odnoszących sit; do maJąt.
ków, praw i udziałów.
(ratyftl<owana na podstawie ustawy z dnia 1 czerwca 1923 r. - Dz. O. R. P. ~ 61, pol. 446).
Przekład.
.>

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

F\U NOM DE U\ REPUBLlQUE POLOI'łRISE

M V, S T Po. N l S Ł fi. W \V O J C I E C H O W S K I
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NOUS STf\NISŁf\W WOJCIECHOWSKI
PRESIDENT DE Lł\ REPUBUQUE POLONf\ISE

Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tern
wiadomem czynimy:

a

tous ceux qui ces presentes Lettre Vi!rront

wiedzieć należy,

Salut:

Dnia trzydziestego grudnia tysiąc dziewięćset
dwudziestego drugiego ro!<u podpisana została w BrukseIli Umo wa, dotycząca pe wnych kwestji odnoszących
się do majątków, praw i udzialów, pomiędzy Rząd e m
Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony i Rządem
Królestwa Belgji z drugiej strony, która słowo w słowo
brzmi jak następuje:

Une Convention concernant certaines· questions
relatives aux biens, dlOits et interets, ayant ete signee a Bruxelles Je trente Decembre mil neuf cent
vingt deux entre le Gouvernement de la Republique
Polonaise et Je Gouvernemcnt du Royaume de Belgique, Convention, dont la teneur suit:

Umowa dotycząca pewnych kwe.styj, odnoszą
cych się do majątków, praw i udziałów.

Convention concernant certaines questions relatives aux biens, droits et interetes.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
z jednej strony i
Jego Królewska Mość I<:ról Belgów
z drugiej strony
pragn2łc zapewnić, za wspóiną zgodą, uregulowanie
pewnych kwestyj dotyczących m a jątków, praw i udziałów obywateli w swych państwach, mianowali w tym
celu swych pełnomocni ków:

Le President de la Republique Polonaise,
d'une part,
et . Sa f.1ajeste le Roi des Belges,
d'autre part,
desireux d'assurer, d'un comm'..!n atcord, te reglemen t de cert2ines questions relatives <lUX biens,
droits et interets de leurs ressortissants dcms leurs
pays respectifs, ont nomme a cet effet pour leurs
Plenipotentiaires, savoir:
Le President de la Republique Polonaise:
Monsieur le Comte Ladislas S o ba ń s ki, Envoye Extraordinaire ,et Ministre Plenipotentiaire de la Republique Polonaise pres Sa fl\ajeste le Roi des Belges,
Sa ll\ajeste le Roi des Belges:
Monsieur Henri J a s p a r, Son Ministra des F\ffaires
Etrangeres, lesguels, apres s'etre commun!qu e leurs
pleins pouvoirs respectifs trouves en bonne et due
forme, sont convenus des artides suivants:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
Pana Władysława hr. S o b a ń s k i e g o, Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej przy Jego Królewskiej Mości Królu Belgów,
Jego Królewska Mość Król Belgów:
Pana Henryka J a s p a r, Swego Ministra Spraw Zagranicznych, którzy, po zakomunikowaniu sobie wzajemnie swych pełnomocnictw uznanych za sporzą
dzone w dobrej i należytej formie, zgodzili si~ na
następujące artykuły:

flrt. 1.

1\rt. 1.

Polska przedsięweź mie wszelkie konieczne środki
w celu zapewnienia wszystkich restytucyj, przewidzianych w §§ a i f artykułu 297 i artykułu 238 Traktatu Wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 z Niemcami i w analogicznych artykułach innych Traktatów
Pokojowych, w wypadkach jeżeliby majątki, prawa
i udziały, które mają być zwrócone obywatelom belgijskim, włączając tu spółki i towarzystwa, w których
ci obywatele są zainteresowani, znajdowały się m.l
terytorjum polskiem. Odszkodowania, przewidziane
w wymienionych artykułach, obciążają dawne państwa
nieprzyjacielskie. W wypadku, gdyby, na skutek rozporządzenia wcześniejszego od niniejszego Traktahl

La Pologne prendra toutes les mesures neces·
saires en vue d'assurer toutes ' les restitutions pfĆ
vues aux paragraphes a et b de I'article 297 et a
I'article 238 du Traite de Versailles du 28 juin 1919
ave c I'Rllemagne et aux articl es analogues des a utres Traites de Paix en tant que les biens, droits
et interets a restituer aux ressortissants beJges,
y compri s les societes et associations dans lesquelles
ses ressortissants sont interesses, se trouveraie nt
sur Je territoire polon ais. Les indemniks pre'IUeS
par les dits articles restent a la charge des anciens
pays ennemis. fiu cas Oli, par wite de disposition
ou d'affectotion anterieures ąu present Traite et donŁ

II

•

/

.................. ">.. -

Mp

bzl~f1nlk
\

Osta.. Po!. 834. .*,

I Z którego Polska oslągn~1!l korzyści, restytucje byłyby niemożliwe lub trudne, Polska odszkoduj e słusz

Restytucje, przewidziane w nin iejszym artykule,
na życze nie Polski, i pod warunkie m
uiszczenia przez nią słu sznego ods zkodowania opóź
nione, o i1 eby one zagrażały bezpieczeństwu i obronie narodowej Polski.

la Pologne aurait tire profit, les restltutlons seraient
impossibles ou diffi ci les, la Pologne indemnisera
equita.blement les ayants-droit.
La BClgique prend les memes e ngagements
envers la Pologne.
Toutefo is, les restitutions ci-cless us visees resultant de l'article 238 du Traite de Versailles, et des
articles analogues des autres Traites de Paix eon~ernant les machines ou o bjets enleves de Belgique,
pourront, a la demande de la Pologne, etre retardees jusqu'au moment au Ja proced ur de restitution fi des ressortissants polonais des m achines ou
objets enleves par l' f\lłemagne en Po logn e aura ete
reglee.
\
Les restitutions prevues par le present article
sero nt egalement, fi la demande de la Pologne et
moyermant paiement par elle d'un e inde mnite equitable, retardees tant qu'elles comprom ettraie nt la
securite et la defense nationale polonaises.

f\rt. 2.

1\rt. 2.

Polacy w Belgji, lub Belgijczycy w Polsce, konawzaj e m, narówni z kraj owcami, z ustaw
tych kra jów, dotyczących unieważnienia czynności
wł i.'ldz nieprzyjacielskich lub zajętych przez nieprzyjaciela.

Les Polonais en Belgique en les Belges en Pologne beneficieront respectivement, comme les nationaux eux-memes, des lois d e ces pays co ncernant
I'an n ulation des actes des auto rites ennemies en
pays ennemis ou occupes par i'enne mi.

f\rt. 3.

1\rt. 3.

Wyjątk owe zarząd zen ia wojenne i środki wykonawcze, jak je określono w § III aneksu do działu IV
części X Traktatu Wersalskiego i . w analogicznych
postanowieniach innych Traktatów Pokojowych, poczynione przez Belgię i t)'czące s ię majątków, praw
i udziałów obywateli polskich, łącznie ze spółka mi
i towarzystwami, w których obywatele ci SLo zainteresowani, o iie Iihvidacji jeszcze nie ukończono, b ęd ą
zniesione lub wst.rzymane, a wymienione majątki,
prawa i udziały przywrócone będą osobom uprawnionym, w takim zakresie, w jakim mogłyby być
dotknięte przez zarządzenia powzięte uprzednio.

Les mesures exceptionnelles de guerre et les
mesures de disposition, telles qu'elles sont definies
dans le paragraphe III de I'annexe a la section IV de
la partie X du TraiŁe de Versailles et dans Ies " dispositions analogues des autres Traites de Paix, prises en Belgique concernant les biens, droits et Interets des ressortissants de la Pologne , y compris
les societes et associations dans lesquelles ces ressortissants €!taient interesses quand la liquidation n'a
pas ete terminee, seront levees o u arre tees, et les
biens, droits et interets dont ił s'agit serant restitues
aux ayants-droit, sauf dans la mesure a u ils peuvent
avoir ete affe ctes par les m esures deja prises.
Toutefois, les liquidations en co urs pourront
etre exceptionnellement terminees au cas ou; en
raiso n des circonstances de I'affaire, l'interruption
ou I'arret de la liquidation se ra it p rej udiciable aux
interets en cause.
Les ressortissonts polonais d ont les biens, droits
et interets, y compris la propriete industrieIle, litteraire au artistique, auront ete e n Belgiq ue l'objet de
łiquidations, cessions, licences a u locations ou de
toutes autres mesures de disposition partieIle ou totale appliquees aux biens, droits et interets des
ressortissa nts andens' ennemis, recevront directeme nt la part leur rc vemmt dans le produit de ces
Iiqu idatio ns, cess ions, licences, locatio ns, ou autres
mesures de disposition partieIle o u totale .

nie upraw nionych_
Belgja przyjmuje takle same zobowią zani a wzgl~
dem Polski.
Wsze lako, powyżej wymienione restytucje, wyn ikające z artykułu 238 Traktatu Wersalskiego i z analogicznych ar tyk ułów in nych Tra ktatów Pokojowych,
dotyczące maszyn i przedmiotów wywiezionych z Belgji,
będą mogły, na życzenie Polski, być wstrzymane
aź do chwili uregulowania procedury zwrotu obywatelom polskim maszyn i przedmiotów wywiezionych
z Polski do Niemiec.
.
bEjdą równieź

rzystać bEjdą

b ~dą ce
ukoń czo ne w

Wszel aKo, likwidacje,
gły być wyjątk o wo

w toku , b ę dą mo-

wypadku, gdy, ze
na o k oliczno ści sprawy, przerwanie lub
ws trzymanie likwidacji od biłoby się ujemn ie na interesach , wchodzących w grę.
Obywatel e polscy, których majątki, prawa i udziały, łącznie z własnoś cią przemysłową , li terac ką lub
artystyczną, b yły w Belgji przed miotem likwidacji,
cesji, koncesj i lub mtjmu, albo wsze lkich innych zarządzerl częściowych lub całkowitych, stosowanych do
m aj ątków, p raw i udziałów b. poddanych niep rzyjacielskich, otrzymają bezpośredni?! n a l eżną im część
zysku z tych likwidacyj, cesyj, koncesyj lL!b najm u,
lub innych zarządzeń częściowych lub całkowitych.
wzgl ęd u
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Rrt. 4.

1\rt. 4.

Polska zobowi ązuj e się, w zakresie w którym
przyznana jej jest wzajemność, zapewnić m ajątkom,
prawom i ud z iałom przywróconym obywatelom belgijskim, przez zastosowa ~l:e artykułu 1 niniejszej
Umowy, takie same traktowa nie, co majątkom, pra-

La Po!ogne s'engage. d2lns la m esure ou lat
recip rocite lui est accordee, a assurer aux blens,
droits et interets restitues par applicati on de l'article l-er d e la presente Convention, aux ressortissan ts
de la Belgique le meme traitement qu'aux biens,

( .... ..oli

,

wom i udziałom tego samego rodzaju należącym do
Jej własnych obywateli, nie poddawać, po wejściu
w życie niniejszej Umowy, wymienionych majątków,
praw i udziałów żadnemu zarządzeniu naruszającemu
ich własność, któreby nie było stosowane jednakowo do majątków praw l udziałów jej obywateli
i wypłacić należyte odszkodowanie w wypadku, gdyby te zarządzenia były poczynione.

...

Polska uznaje ważność wszystkich praw nabytych przez obywateli belgijskich lub przez spółki,
w których większość kapitału akcyjnego należy do
obywateli belgijskich, na terytorjach przyłączonych
do Polski, z zastosowaniem się do ustaw obowiązu
jących na wzmiankowanych terytorjach w chwili nabycia tych praw.
W szczególności, Polska uznaje ważność koncesyj lub koncesyj dzierżawionych przyznanych przed
1 sierpnia 1914 r., dotyczących eksploatacji urządzeń
publicznych, koncesyj kopalnianych lub dzierżawy
koncesyj kopalniąnych i nabytych praw na poszukiwania i otrzymywanie koncesyj kopalnianych, zwłasz
cza koncesyj na eksploatację nafty i innych produktów bitumicznych, węgla, żelaza i innych minerałów,
które były przyznane bądź przez byłe państwa, prowincje lub magistraty, bądź przez właścicieli ziemi
lub koncesyj. Warunki tych koncesyj pozostają
prawomocne aż do upływu terminu, przewidzianego
w akcie koncesji lub w akcie dzierżawy, z zastrzeżeniem tego, co następuje:
Koncesjonarjusze lub dzierżawcy koncesji, bez
wzgl~du na rodzaj koncesyj, od których dochody
stanowiły podczas wojny przedmiot wyjątkowych zarządzeń wojennych lub środków wykonawczych, lub
którzy byli czasowo pozbawieni możn ości korzystania
ze swych praw, będą mogli otrzymać przedłużenie
trwania tej koncesji. Przy przedłużeniu tym uwzgl~
drliany będzie czas trwania wywłaszczenia.
Prolongaty przyznane będą na mocy wzajemnej zgody pomiędzy zainteresowanymi i w wypadku,
gdy zgoda ta nie będzie mogła być osiągnj~ta,
sprawa zostanie przedłożona sędziemu polubownemu,
wybranemu zgodnie przez Wysokie Układające si~
Strony.

O ile w ten sposób przyznane

przedłużenia

spowodowałyby

dla jednej ze stron, na skutek zmiany
warunków ekonomicznych, znaczne szkody, przyznane będ'zie stronie poszkodowanej słuszne odszkodo. wanie przez sędziego polubownego, wybranego zgodnie przez Wysokie Układające się Strony. Co dotyczy koncesyj urządzeń publicznych, postanowienia
kontraktu takie, jak pomiędzy innemi, dotyczące
taryf, czasu trwania, odkupu, należności i t. d. będą
zrewidowane i' dostosowane do obecnych ogólnych
warunków ekonomicznych.
ł\rt.

6.

W wypadku, gdy w spółce lub przedsiębiorstwie
według ustawy niemieckiej, austrjackowęgierskiej, bułgarskiej lub tureckiej, na terytorjum
Wysokich Układających się Stron, większość kapitału
akcyjnego należała do obywateli drugiej Układającej
założonym

droits et interets de m~me nature apperteftflM ł MS
propres re5sortissant~, a ne soumettre, apres la mise
en vigu e ur de la prtlsente Convention, les dits biens,
droits et inh~rets El aucune mesure portant atteinłe
a la proprit~te qui ne :soit pas appliquee egaleme"t
aux biens, droits et interets de ces ressortissants, et
ił paye'r une indemnite convenable dans le ces GW
ces mesures seraient prises.
~rt.

firt. 5.
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5.

La Polo!Jne reconnalt la validite de tous les
droits acquis par des ressortissants de la Belgique
ou par des societes dont la majorite du capitalactions appartient fi deS ressortissants belg es dans
les territo ires transferes a la Pologne, sous le regime
des lois en vigueur dans ces portions de territoires
au moment de l'acquisition de ces droits.
En pa rticulie r, la Pologne reconnatt la validite
des concessions ou fermages de conc:essions accorde s
avanl le premi er a oOt 1914 concernant l'exploitation
des services publics, d es concessions minieres pu
ferma ges de concessions min ieres et droits acquis
a la reclle rche ou a l'obtention des concessions minieres, specinlement des concessions d' exploitation
des p~troles et d 'autres produits bitumiileux, de
houille, de fer ou i;lutres minerais, telles qu'elles ont
ete accordees, .soit par les ancien:; EtaŁs, provinces
ou mun icipalites, soit par les proprietaires du sol
ou de concessions. Ces concessions demeurent valables da ns les conditions et jusqu'a I'expiration des
delais prevus dans les actes de concession ou de
fermage, sous reserve de ce qui suit:
Les concessionnBires O il fe rrniers de concession,
quelque soit la n at'ure d e leur concession, dont les interets ont fa it pendant la guerre I'objet de mesures
exceptionnel!es de gue rre ou de disposition (lU qui
ont €ob temporai remen t prives de la jouissance de
leurs droits pourront obten ir la prolongation de la
duree de ladite concession, Cette prolongation tiendra
compte de la duree de la depossession.
Les proJongations seront consenties par accord
amiable entre les interesses et, au cas OU cet accord
ne pourrait etre obtenu, I'affaire sera soumise a un
arbitre choisi d'accord par les HQutes Parties Contractantes.
Lorsque les prolongątions ainsi accordees entrainent pour une des parfies, p ar suite du changeme nt
clans les conditions economiq ues, un prejudice considerable, L!ne indemnite equitable sera attribuee
ił la partie lesee par un arbitre choisi fi la suite
d'un accord entre les Hautes Parties Contractantes .
En ce qui concerne les concesions de services publics, les stipulations contraduelles telles que, enrre
autres, celles visant les tarifs, la duree, le rachat,
les redevances, etc ... seront rcvisees et adopteesau
conditions economiques generales actuelles.

flrt. 6.
fiu cas oU . dans une societ€: ou entrepris~ constituee d'apres la loi allemande, austro-hongroise,
bulgare ou turque, sur le territoire des Hautes Parties Contractc:tntes, la m ajorite du capita!-actions
appartenait a des ressortissants de l'auŁre Partie
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się Strony, lub do spółki w której obywatele ci posiadają wi ~ kszość akcyj, prawo zlikwidowania spółki
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lub pr z edsiębiorstwa przewidziane VI artykule 297 b
Trakte:tu Wersalskiego i w analogicznych artykułach
innych Traktc,tóvv' Pokojowych, będzie mogło być
wykonywane tylko za zgodą Wysokich Układających
się Stron.
We wszystkich wypadkach, gdy VI spółce lub
przedsiębiorstwie zlikv·:idowanem przez jedną z Wysokich Układających się Stron na mocy prawa przewidziąnego
w Trąl,tatach Pokojowych, obywatele
drugiej strony są zainteresowani, obywatele ci winni
otrzymać z zysku pochodzącego z likwidacji. część
proporcjonalnq do ich udziału.
O ile obywatel jednego z dwóch krajów ustali
przed JY1ieszanym Trybunałem Rozjemczym prze\Vidzianym VI dziale VI części X (klauzule ekonomicZne) Traktatu Wersalskiego, lub przed sędzią polubownym wyznaczonym przez ten Trybunał, iż warunki sprzedaży lub środki przed sięwzięte przez Rząd
Państwa, o które chodzi, niezależnie od ustawodawstwa ogólnego, odbiły się niesprawiedliwie na cenie,
trybunał lub sędzia polubowny będą mogli przyznać
uprawnionemu słuszne odszkodowanie, które winno
być wypłacone przez wymienione Państwo.

Contractante au fi une societe dont ces ressortissants ont la majorite du capital-adions, le droit de
liquider la societe ou entreprise prevu par I'articie 297 b du Traite de Versailles et par les articles
analogues des autres Traites de Paix, ne pourra
etre exerce qu'apres accord entre les Hautes Parties Contractantes.
Toutes les fois que, dans une societe ou entreprise Iiquidee par une des Hautes Parties Contractantes en vertu du droit prevu par les Traites de
Paix, !es ressortissants de l'autre Partie sont interesses, ces ressortissants devront recevoir une proportion du produit de la Iiquidation correspondant
a Jeurs droits.
Si le ressortissant d'un des deux pays etablit
devant le Tribun a l Hrbitral mixte prevu par la section VI de la Partie X (clauses economiques du Traite de Versailles), ou devant un arbitre designe par
ce Tribunal, que les conditions de la vente ou que
des mesures prises par le Gouvernement de I'Etat
dont ił s 'agit, en denors de la legisliJtion generale,
ont ete injustement prejudiciables quant au prix, le
Tribunal au I'Rrbitre aura la faculte d'accorder
a J'ayant-droit une indemnite equitable qui devra
etre payee par ledit Etat.

F\rt. 7.

F\rt. 7.

Spółki It:b firmy założone wedłu0 ustaw nieLeS societes au firmes constituees d'apres les
mieckich, austrj Glc ko -w ęg i2 rskich lub rosyjskich, któ- -Jois allemandes, austro-hongroises ou russes, dont
rych główne o~~rod k i działalności lub siedziba znaj- I'exploiiation priflcip cde au le siege socia! se troudowały się przed 1 si e rpnia 1914 r. na terytorjach,
vait avant Je l-er aoOt 1914, dans les territoires transprzyłączonych do Polski, i w których większość: kaferes a la Pologne et dont la rnajorite du capitalpitału akcyjnego, nal e żała do obywateli belgijskich
actions appartenait a des ressortissants de la Bellub do spółek , w których obywatele belgijscy posia- gique au a.des societes dans lesquelles ces ressordali większość k ::; p ~ta!u akcyjnego, będą min!y prawo tissants avaient la majcrite du capital - actions,
przelać sWe m njqtkl, p rawa i udziały na inną spółkę
auront le drait de transferc:r leurs biens, droits et
założoną zgodnie, bądź z ustawodawstwem Polski,
interets a une autre s6ciet~ constituee conformebądź z ustmvodawstwem Belgji, stosownie do wyboru
ment, soit aux lois de la Pologne, soit aux lois de
obywateli belgijs kich i zatwierdzoną według ustawo- la Belgique, aux choix des ressortissants de la Beldawstwa polskiego.
gique, et autorisee conrorrnement a la loi polonaise.
Spółki zdożone według ustaw belgijskich, któLe:; societes constituees sous le regime de la
rych główna eksploatacja lub siedziba z3rządu znaj- loi belge dont l'exploitation principale ou le siege
dowab się, prze d 1 sierpnia 19\4 r. na terytorjach administratif se trouvait, avant le l-er aoGt 1914,
przyłączonych do Polski i w których większość kapidans les territoires transferes a la Pologne et dont
la rnajorite du copita! - actions appartenait a des
tału akcyjnego należała do obywateli belgijskich, lub
do spólek, w których powyżsi obywatele posiadali ressortissants de lo. Belgique ou El des societes dans
lesquelles lesdits ressortissants possedaient la rnajowiększość kapitału akcyjnego, będą mogły VI dalszym
ciągu swobodnie wykonywać swój przemysł, zgodnie
rite du capital actions, pourront continuer a exercer
z postanowieniami Traktatu Handlowego, zawClrtego librement leurs industries, conformement aux stipulations du Traite de COT11lJ1erCe condu entre les
pomiędzy Wysokiemi Układającemi się Stronami,
Hautes Parties Contractantes et signe en date de
w dniu dzisiejszym.
ce jaur.
Les autorisations eventuellement necessaires
Upoważnienia potrzebne ewentualnie dia stosowania poprzednich dwóch ustępów, przyznane zosta- pour I'application des deux alineas precedents, seront accordees de droit, sauf en ce qui concerne
ną z prawa, z wyjątkiem gałęzi przemysłu, które ze
les industries qui, en raison de leur caractere d'utiwzględu na swój charakter użyteczności ogólnej,
lite generale, pourraient etre soumises ił des restrimogł y by podlegać ograniczeniom specjalnym przewidzianym przez ustawę, lub przez postanowienie ctlons speciales pa l' une loi ou une decision du
Conseil des IV\inistres.
Rady fĄinistrów.
Ces transferts ne seront soumis ił aucune
Przelania te nie będą podlegały żadnemu cię
charge au taxe.
źarowi ani opłacie.
Rrt. 8. f\rt. 8.

' Z zastr zeienięm odszkodowań, których obywatele polscy mogliby s.i~ słusznie domageć, Polska

Sous reserve des indemnites qui pourraient
etre dOment H!damees par des ressortissants polo-
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zobowiązuje się nie naru sza ć postanowień, powzk:tych od począ tku wojny i w p rzeciągu trzech miesięcy od chwili podpisania niniejszej Umowy, przez
walne zebranie spółek, których siedzi ba mieściła sic:
na jednem z terytorjów wchodzących obecnie w skład
Polski, z racji, iż te walne zebrania odbywały si~
zagranicą.

nais, la Pologne s'engage a ne pas invalider les decisians qui auront ete prises depuis le comrilencement de la guerre jusqu' a un terme d<! trois mois,
apres la signatu re de la presente Conve ntion, par
les assemblees generales des societes dant le siege
social etait situe dans UD des territoires rais:::nt
aujourd'hui partie de la Pologne, du fait que ces
assemblees generales se sont tenues a I'etrange r.

f\rt. 9.

Rrt. 9.

Wysokie Układające się strony przyznają nawzajem swym obywatelom, którzy ponieśli straty
z powodu wojny, te same terminy płatności ich dłu
gów, co własnym obywatelom.

Les HauŁes Parties Contractantes accorderont
ressortissants reciproques victimes des dommages de gue rre, les memes deIais de paieme!1t
pour leurs dettes, qu'a leurs propres ressortissants.

f\rt. 10.

f\rt. 10.

Z zastrzeżeniem układów specjalnych, któreby
w międzyczasie mogły nastąpić, dla stosowc nia artykułów 5, 6, 7 i artykułów 11 , 12, 13, 14, 15 i 16
uwzględniane są tylko udziały obywateli polskich
i belgijs kich, posiadane przez nich w spółkach lub
przedsiębiorstwach przed 1 sierpnia 1914 r.

Sous reserve d'accords particuliers qui pourraient intervenir, ił n'est tenu compt:'!, pour I'a?p lication des articles 5, 6 et 7 et des articles 11, 12,
13, 14, 15 et 16, que des interets des ressortissants
polon ais et belges existant dans les societes ou
entreprises avant Je I-er aoCt 1914.

f\rt. 11.

f\rt. 11.

a) Kontrakty zawarte pomiędzy osobami podle-

- ..

1269

gaJącemi obecnie sądownictwu
polskiemu i osobami podlegającemi sądownictwu belgijskiem u, które
stały się stronami rozłączonemi w sensie par. 1 załączonego aneksu są uważane za unieważnione od

chwili, gdy jakiekolwiek dwie ze stron stały się stronami rozłączonemi, z wyjątkiem długów i innych zobowiązań pieniężnych, wyn ikających z wykonania pewnego aktu lub zap łaty pieniędzy przewidzianej przez
te kontrekty i z zastrzeżeniem wyjątków i przepisów
specjalnych co do pewnych kontr"któw przewidzianych poniżej lub w załączonym aneksie.
b) Wyjęte z pod unieważnienia według postaniniejszego artykułu są kontrakty, których
wykonanie, w interesie publicznym na skutek porozumienia między Wysokiemi Ukł adającemi się Siranami, byłoby za żądane w terminie 6-iu miesięcy od
chwili wejścia w życie niniejszej Umowy.
O ilE: wykonanie kontraktów w ten sposób zachowujących moc obowiązującą pociąga dla jednej
ze stro n, na skutek zmiany handlowych warunków,
znaczną szkodę, przyznane będzie Stronie poszkodowanej słuszne odszkodowanie, przez sędziego polubownego wybranego na skutek porozumienia się pomiędzy Wysokiemi Ukladającemi się Stronami.
c) Żadne postanowienie niniejszego artykułu lub
załączonego aneksu nie może być uważane, jako unieważniające jakąko lw ie k tr anzakcję, która była prawnie wykonana, na mocy traktatu zawartego pomiędzy
stronami ro złączonemi, za zezwoleniem jednego z Mocarstw wojujących.
d) W wyp adku kontraktów dotyczących koncesji,
korzystania z praw własności przemysłowej, literackiej lub artystycznej, zawartych pomir:;dzy osobami,
które stały się stronami rozlączonemi , pierwotny nabywca tego rodzaju koncesji będz ie m: al prawo,
w przeciągu 6 mie sięcy po wejściu VI życie niniejszej Umowy, żądać .od właściciela tych praw przynowień

a leurs

a) Les contrats conc!us entre personnes actut
ellement soumises i'.l la juridiction de la Po\ogne eles persormes soumises il la juridiction de la Belgique qui sont clevei-tUeS parties separees au sens
du l-er paragraphe de I'ann exe ci-jointe, sont consideres comme annules a partir du moment OIJ deux
que\conques des parties sont devenues partics separees, s:luf en ce qu i concerne les dettes et autres
obligations pecuniaires resultant de l'executiol1 d'u n
aete ou paiement prevll par ces contrats et sous
reServe des excepiions et des regles speciales a certains contrats prevus ci-apres ou d<lf1s rannexe cijointe.
b) Sont exceptes de l'annula tio n aux term es du
present article les contra ts dont, dans l'interet general et a la suite d 'acco rd entre ks Hautes Parties
Contractantes, l'execution se ra reclamee dans un
delai de six rrlois a dater de la mise en vigueur de
la presente Convention.
Lorsque I' execution des contrats a;nsi maintenus entraine pou r une 'des parties, per suite du
changeme nt dans les conditions du commerce, un
prejudice consideriJble, up.e indemnite equitable sera
attribuee a la p mtie lesee par un mbitre cI-lOisi a la
suite d'un accord entre les Hautes Parties Contractan tes.
c) f\ucune disposition du present article et de
I'annexe ci-jointe ne peut etre regardee comme invalidant une ope ration qui a ete effeduee legelement, en vertu ci'un contra! passe entre parti es separćes ave c l'auIOl'isation d 'une des Puissances belligerantes.
d) Dans le cas de contrats, de licences d'exp\oitaUon cle droits de propriete industrielle, Htterdre ou
artisti que, conclus entre personnes qui SOrit deve nues pmties separees, le benefici aire primit!f d'une
Iicence de ce genre aura le droit, six mois apres
la mise er. vigueur de la presente Conv2 nti on, d'exiger du titulai re des droits la COllct::ssion J'une nou-
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lInam. m .. koncesji, idórej warunki, w braku zgody,
b~dą mogły być ustalone przez właściwy trybunał
kraju, w którym prawa te istnieją.

linek. do

artykułu

11 • .
I. , o s t a n o w i e n I n o g ó l n e.

1.

W rozumIeniu

artykułów

11, 12 i 13, osoby,

uczestniczące w kontrakcie, uwa ż ane będ ą za strony
rozłączone, o ile stosunki hand lowe pomi ę d z y niemi
bt:dą zabronione przez ustawy, del<rety lub rozporządzen ia pa ństwa, którem u podlegała jedna z tych
stron, lub staną się w jakiI'\olwiek sposób przeciwn e
prawu. B~dą one uwo żane za roadzielone od chwili,

gdy stosunki handlowe zostaną zabronione lub stan,!
si" w jakikolwiek sposób przeciwne prawu.
Wyrażenie "okres rozdziału" oznacza okres, pod czas którego stosunki handlowe by,ty ni e dozwolone.
2. Wyłączone są od u nieważn i enia przewidzianego w artykule 11 i pozostają w mocy pod warunkiem st.osowani;} ustaw, dekretów i rozpo rządz.:.ń wewnętrznych, wydanych podczas wojny przed '11 li stopada 1918 r., jaK I'ówniez postanowień kontraktów:
a) Kontrakty mające na celu zmianę v:łasllości
dóbr i wartości r udlomych lub nieruchomych, o ile
własność zost2!llie przeniesiona lub przedmiot dostarczony zanim Strony zostały ro złączone .
b) Kontrakty terminowe n ajmu lub zobow iąza
nie naj mu .
c) Kontr;;:1kty hipoteczn e i zilstawnicze.
d) Koritral\t'l na ko ncesje górnicze, odkrywko-

we, na kClmienioiomy lub

pokłady.

e) l\o ntmkty' pomiędzy prywatnemi osobami lub
spół kami a pa r'i:::twam i, prowincjami, wlaclwmi miejski emi lub inn erni analog iczn emi osobami prawnem i
i ad ministracyjneroi.
f) j-<:on trekty spó łek.
g) ł\OHtrukty , dotyczące zwi ązkó w rodzinnycb.
h} ł\o!ltmk~y bezpłatne lub obciążające , zawarte
W celu dobroczynnym lub aprO'.;vizacyjnym.
i) Wszelkie Kon tral!<:ty donClcyjne.

j) Ko ntrakty <:~;",kuracyjne i reasekuracyjne.
3. O ile \','~rllnki kontraktu S 'ł cZE:ściow o unie wa żnione, zgodn;c z artyku!e rn 11, inne waru nki tego kontraktu nad a l obo'i/iCj:.!:ują, z zC1strzeże,dem sto:sov/ani3 usbw \'i ewn~trmych, juk jest to przewidz iane w § 2, o ile pcd;~i;:!l może by ć przeprowadzony.
W przec iwnym wypadku Kontrakt bę dz ie mV<liany
za c ałkowicie u ni ::!wClżniony .
ł I.

j "
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velle Iicence dont les conditions, fi d€faut d'un
accord, pourront etre fixees par un Tribunal competent dans le pays OU ces droits existent.

Rnnexe

a l' Rrticle

11.

I. D i s P o s i t i o n s

g e n e r a I e s.

1. f\u sens des articles 11, 12 et B, les personnes parties d'un contrat sont considerees comme
separees lorsgue le commerce entre eIIes aura ete
interd it par les lois, dćcrets ou reglem ents d'un Etat
dont I' une de ces parties etait ressortissante ou sera
devenu illegal de guelque maniere gue ce soit. Elles
seront reputees avoir ete separees a partir de la
date ou le commerce aura ete interdit ou sera devenu illegal de guelque maniere que ce soit. L'ex- .
p ression "periode de separati on" signifie la periode
pendant laquelle ce commerce etait illicite.
2. Sont exceptes de l'an nu lałion prevue a I'articie 11 et restent en vigueur, sous reserve de I'application des lo is, decrets et reglements lnternes pris
pendant la guerre avant le 11 novembre 191 8 alnsi
que des c1aus~s des contrats:
a) Les contra ts ayant pour but le transfert de
propriete de biens et effets mobiliers au immobiliers,
lorsque la propriete aura ete transferee ou I'objet
Il vre avant ą ue leś Parties ne so ient d e venues separees.
b) Les contrats relatifs aux b aux, locations et
p romesses de location's.
c) Les contrats d'hypotheques, de gage et de
nanti sse ment.
d) Les con trats de concess ion de mines, minieres, ca rrieres ou glsements.
e) Les contr a ts passes entre les partiwliers ou
des societes et des EtdtS, provlnces, mu lCipalites
ou autres p erson nes juridiques o u admin istratives
analogues.
f) Les contrats d e societe.
g) Les contrats relatifs aux statu t familia!.
h) Les contruts a titre gratuit ou onereux ayant
un e portee cha ritable au alimenta ire.
i) L.es contr<lts ayant constitue des liberalites
de qu e lque nnture q ue ce soit.
j) Les contrats d'ass urance et de re asurance.
3. Si ies dispositions d'un contra t sont en
partie annulees conformemcnt a I'article 1·1 , les autres
Gispositions de ce cuntrat sl.Ibs;streront, sous reserve
de l' cJpplication de la lo i interne , comme il est prev u
au parD g r!lphe 2, si la disjonction peut etre effeduee.
Dans le CilS conŁralre, Je contrat sera considere comme
an n u J6 dans sa totalite.

P o s t a n o w i e n l a s p e c j a l n e do p o s z c z e g ó I n y c h r o d z a j ó W k O n t rak t ó w.
Pozycj e:: n a giełdach pieniężnych
I t o w Gl r o W y c h.

D i s P o s i t i o n s p a r t i c u l i er e s a c e rt a i n e s c a t e g o r i e s d e c o n t r a t s.
Po s ition dans les bourses de v ale urs
e t d e c o m m e r c e.

a) Przepisy wydane pod czas wojny przez ori-

a) Les regl ernents raits pendant la gurre par les
Bourses de valeurs ou de commerce reconnues, stipuiant la Ilquidation des po siti ons de Bourses prises
avant la guerre piH un paitic ulicr devenu partie separe~ s ont confirm e s p a r les Hau tes Parties Contractantes, ainsi g ue les rnesures prises en applicaHon de ces reglements sous reserve:

giełdy pieni<::żne lub towarowe, orzekające
likwidację pozycyj giełdowych, wziętych przed wojną
prz ez osobę pry watną, która st<;l ła sir; stroną rozlą
ctoną, są potwierdzon e przez Wysol~ie Układające
się Strony, jak r ównież ś rodk i pl'zeasięv!Z h:;te w celu
zastosowania tych prlepiiów z zilstrzeżllniem:

cj elne

II.

. ,, ~

NSI 106,

Dziennik

1) it będzie wy raźn ie powiedziane, ż e t ranzakcja
będzi e podl eg ała przepisom g iełdy,
przepisy te b ę dą obo wiąz uj ą ce dla wszystkich,
3) źe wa runki likwida cji b ę d ą sp rawie dliwe i uzasadnione.
b) Poprzed z ają cy pa rag raf nie stosuje się do
środków przeds ięwziętych podczos okupacji na gieł
dach miejscowości, kt óre były zajęte przez nieprzy-

2)
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że

1) Qu'il ait ete prevu expressement que ł' ope
ratian serait soumise au reglement de la
Bourse.
2) Que ces reglements aient ete obligatoires
pour tous,
,
3) Que les conditions de la liquidation aie nt
ete justes et raisonnables.
b) Le paragraphe precedent ne s'applique pas
aux mesures prises pendant l' Occup;:ltion dans le s
Bourses des regions qui ont ete occupees par l'eonern i.

Jaciela.
Z

II II

t

ił W

y.

Gages.

Uważana będzie za waż ną, w wypadku nie uiszSera consideree comme valable, en cas de non
czenia zapła ty, sprze d aż zastawu ustanowionego jako paiement, la vente d'un gage constitue pour garantie
gwarancja d ługu zac i ą gn i ęte go przez jedną z oddziel- d'une dctte du e pcr tln c partie separee al ors meme
nych stron, wt e dy nawet, gdy nie można było za- qu'un avis n'avaitpu etre donne au proprietaire, s i
wiadomić w łaści ciel a, o ile wierzyciel działa w do- - le creancie r a agi de bonne fai et en prenant les
brej wierze i przedS ięwzi ął należyte starania i o stroż soins et precautions raisonnables, et, darls ce cas, !e
ności, i w tym wypadku właściciel nie będzie móg ł
proprietai re ne pourra formuJcr aucum~ reclam atio n
wńósić żadn~j rekl amacji z po wod u sprzedaży zaen raison de la vente du gage.

stawu.
Papier)' hand l owe.

Effets da

CommerC<ł.

Jeśli jakaś osoba zobowi ąt ała się ptted lub
podczas okresu . rozłączen ia do spł a ty wekslu (effet
de commerce) na s k utek z o bo w iąza n ia zaciągnięteg o
przed wojną wobec drug iE!j osoby, stan o wiącej o becnie stroną rozłączon ą, to pow yższa osoba o bowiąza
na jest gwarantować za d rugą w ko nsekwencj i swego post~powania, pom imo tego , że strony s ą roz-

Si une personne s'est obligee, soit aVc\flt, soit
pendant la pe riode de sE:puration, au pc:ieme nt d'un
effet de commerce a la sl!ite d'un engagement pris
envers elle avant la guerr2 par un e autre person ne
devenue partie separee, (eHe-ci re3te rem:e d~ 9arantir la premier e des consfquences de son obiigation, malgre Je fait gue les parties so -lt deve:1Ues

łą~zone.

s eparćes .

Hrt. 12.

flrt. 12.

a) Na terytorjum Wy sok ich Układających s i€:
stron, w stosunkach międ z y stronami rozłączo nem i ,
wszystkie term iny d otycz ące p rzed awnienia (prescription), umorzenia (pere m ption), lub wyłączenia (forclusion) będą zawieszone na p rzeciąg czasu ro złą
czenia, bez wz ględu na to, czy rozpoczęte zostały
przed początkie m rozłącz e nia czy potem; terminy te
zaczną obowiązywa ć n aj wcześniej po upływie trzech
miesit::cy, od chwili wejś c i a w życie niniejszej Umowy.
Postanowienie to b ę d zi e stoso wane d o term inów
przedstawienia kuponów p rocentowych i dywidendowych, jak równ ie ż d o przedstawienia w celu wypll'lty
papierów wylosowanych, lub płatnych z jal<iegokolwiek
innego tyt ułu.
.
b) Co się tyczy pa pie rów han dlowych, t erm in
trzymiesięczny, przewidziany w § pop rzedn im, b ędzie
się liczył od dnia ostateczneg o znies ienia wyj ątkowych
rozporządzeń, stosowanyc h na terytorj ach Mocarstwa
zainteresowa nego w tych walo rach.

a) Sur Je terriŁ oi re des Hautes Parties Contmctantes, dans les rappOl ts entr ,~ p:1.ti:.:s sepiJrees, tous
cielais quelc on que de prescriptlon peremptioll au
forclus ion de procedure seront suspenous pencrmt
la durec de la separation, qu'ils aient co rnmence
a co urir ava nt Je deput de la sep,uat;o n au apres;
i1s recomm enceront a courir au plus tot trois mois
apres la mise en vigueur de la pn§ S2~l te Convention .
Cette disposition s'appliquera aux de Iais de presen tation de coupons d'interets ou de dlvidendes et de
presentc:tion en vue du remboursement des va leufs
sorties au tirage ou remboUl"sables a to ut autre titre.
b) En ce qu i concerne les effets de commerce,
le delai de trois mois prevu au paragraphe precedent
part ira du jour ou Cluront pris fin definitive men t les
mesures exceptionnelles appliąuees dans les territoires
de la Pui::;sance interessee, reiativement aux effets
de commeTce.

Ptrt. 13.

F\rt. 13.

.- W stosunkach między stron ami rozłączon em i,
faden papier warto ści o wy nie bę d zie u ważany za
nieważny jedynie d lat ego , ż e nie był przedst awion y
do zaakceptowania lub do zaplacen ia w te rminach
obowiązujących, jak również z powod u b raku zClw iadomienia trasantów lub indosantów o nie przyj ęc iu
łub niezap łac e n i u, lub z po wodu braku protestu albo
niespełrtienia jakiej ko lwiek fo r m a lności podczas o kresu

Dans les rapports entre partes separees, aucun
effet de commerce ne sera considere comme invalide
par le seul fait de n'avoir pas ete presente po u r
acceptation ou pOllr paiement dam les delais vou!us,
ni pour defaut d'avis /lUX tireurs nu aux endosseurs
de non acceptation o u de non paiement, ni en raiso n
du defaut d e protet, ni pour defaut d'accomplissement d'une fortn aiite quelconqlle pend"nt la p eriod e
de separation.

rozłiłczenia.
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----------------------- - - --------------------Jeśli okres, podczas którego weksel powinienby
przedstawiony do zaakceptowania , lub do zapła
cenia, lub podczas którego zawiadomienie o nieprzyjęciu, lub niezapłaceniu powinno być zakomunikowane trasantowi lub indosantowi, lub podczas któiego
weksel powinienby być zaprotestowany, upłynął podczas okresu rozłączenia i jeśli strona, która powinnaby
przedstawić lub zaprotestować weksel, lub zawiadomić
o nieprzyjęciu, lub niezapła ceniu, nie zrobiła tego
podczas wzmiankowanego okresu, przyznany jej będzie
termin przynajmniej trzymiesięczny po wejściu w życie
niniejszej Umowy dla przedstawienia wekslu, zawiadomienia o nieprzyjęciu, lub ni e zapłaceniu lub dla
zaprotestowania.

być

f\rt. 14.

Si la periode pendant laquelle un effet de commerce aurait dO etre presente ił l'acceptation ou
paiement, ou pendan t laquelle I'avis de non aceptation ou cle non paie ment aurait dO etre donne <lUX
tireurs cu aux endosseurs, ou pendant laquelle I'effet
aur.ait dO etre proteste, est echuc pendant Ja periode
de separation, et si la partie qui aurait do presenter
ou protester I'e ffet, ou donner avis de non acceptation
ou de Ron paiement, ne I'a pas fait pendant cette
periode, ił lui sera accorde au moins trois mois
apres la mise en vigueur de la presente Convention
pour presenter I'effet, donner avis de non accept(ltioo ou de non paiement ou dresser protet.

ł\rt.

14.

Wysokie Układające się Strony postanawiają
decyzj e fV\ieszanych Trybui13łćw Rozjem czych,
utworzonych zgodnie z clzialem VI-yrn częś ci X-ej
Traktatu Pokojoweg o z l'liemcami i z oclpowiedniem i
działami innych Traktatów Pokojowych, jako ostateczne i uczynić je obowiązując:emi na swych terytorjach.

Les Hautes Parties Con tractantes conviennet de
considerer les dedsion des Tribunaux arbitraux mixtes
qu' elles ont constitues conformement a lą section
VI partie X clu Traite de PClix avec I'AlIemagne et
aux secticns corres pon dantes des autres Tra ites cle
Paix, cornme dćfinitives et de les rendre. executoires
sur leurs territoires.

R;t. 15.

f\rt. 15.

Żadna akcja nie może być wytoczona i żadna
reklamacja nie może być dokonana ze strony Polski
lub obywateli polskich z jednej strony, lub ze strony
l:3e1~jji i jej obywateli z drugi ej strony z powodu korzystania podczas wojny przez Rząd Polski lub Belgijs ki, lub ja f~ ąkolwiek osob ę , działCljącą w ich imien iu,
lub podług ich instrukcji, z prawa własności przemysłowej, literackiej lub artystycznej, które naleidy do osób, które się stały stronami ro złączonemi,
a ni tez z powodu sprzedaży, wystawienia na sprzedaż
lub używania produktów lub przy rządów wszelkiego
rodzaju, do których te prawa się stosują.

f\ucune action ne pourra etre intentee, ni aucune
reclamation exercee par la Pologne ou les ressortissants polonais d'une part, ou par la Belgique ou
ses r2ssortissants, d'a utre part, ił raison de faits
d'utilisatio n pendant la guerre de droits de propriete
ind ustrie Ile, litteraire ou a;tis (iq ue qui appartenaient
a des personnes qui sont devenues parties separees,
par le Gouve rnernent de la Pologne ou de la Belgique
ou une p ersonne quelconque qui agissait en leur
nom ou suivant leurs instructions, ni en raison de
la ve nte ou de la mise en vente ou de lutilisation
de produits, articles ou appareils quels qu'ils soient,
auxquels ces droits s'appliqueraient.

Żadna akcja nie będzie wytoczona, i żadna rewindykacja nie będzie dokonana przez osoby zamieszkuj:,ce lub wy kony w ujące swój przemysł na
terytorjum Polski z jednej strony i Belgji z drugiej
strony, jak ró w nież przez obywateli tych Mocarstw,
ani też przez oso by trzecie, kt6ry m te osoby pzekaz ały swe prawa podczas wojny, z powodu korzystania z tych praw podcz as wojny na terytorjum
drugiej strony i któreby mogły b yć uważ3 ne , jako
naruszające prawa własności prze my sł owej, li lerackiej
lub artystycznej, należących do osób, któ re się stał y
stronami roz łączo n emi i które islni a ł y w jakimlwiwiek
momencie podczas wojny i które bę dą wznowi one
zgodnie z przepisami artyku łów 307 i 308 Traktatu V/e rsalskiego i artykułów analo gicznych innych traktatów.

f\ucune action ne sera intentee, ni aucune revendication exercee, par des personn es residant ou
e xercant le m indu strie sur le terr:toi re de la Pologne,
d'une part, e t de la Bel gic; ue, d 'utre part, ni par le3
ressortissants de ces Puissance S, ni par des tiers
auxq ueis ces personnes auraient cede leurs droits
pendo.nt la' guerre, i\ raison de fa its d'utilisation qui
se se raien t produits sur Je territoire de I'autre partie
pendant la guerre et qui auraient pu etre consideres
comme portant atte ir: re ił des droiis de propriete
industri (~Il e ou r1 des droits de propriete litteraire ou
artistique, qui apparte naie nt a des personnes devenues
parUes sćparees et qui existaient it un moment
queJco nqcl c pe ndant la g urr ~ et qui se ront retablis
co:::fc rrne.:nent aux prescriptions des artkies 307 et
308 du Traite de Ver:;aii!es ou des a rticIes analogues
des autres Traites.

f\rt. 16.

f\rt. 16.

Spory dotyczące interpretacj i mmeJszej Umowy
będą s ę dziemu polucow nemu, nama czo;;emu na sk utek zgody mię dzy Wysokierni Ukła 
dalącemi si~ Str orw mi.

Lf.s contestations re lative s a l'interpretation de
la presente Convention seront soumises a un 3rbitre
d (~s ig!ie i! i::: s uit:': d'un accord entre les Hautes
Pa rti es Cor. lra ctan tcs.

uznawać

przedłożone

1273

Dzle11i'llk Ustaw. Poz. 834 I 835.

Ni 106.
F\rt. 17.

1\rt.

Umowa niniejsza będzie ratyfikowana i ratyfikacje będą wymieni one w Brukseli, możliwie jaknaj prędzej.
Wejdzie ona w życie 30 dnia po wymianie ratyfikacji.
Na dowód czego Pełnomocnicy podpisali niniejszą
Umowę.
Sporządzono

w

podwójnych

w Brukseli, dnia trzydziestego grudnia

egzemplarzach
tysiąc dziewięć

•

17.

La presente Convention serl!l rl!ltifiee et fes ratifications en seront echangees, a Bruxelles, auss!tOt
que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur te trentieme jour 8pr~s
l'echange des ratifications.
En foi de quoi les Plenipotentiaires ont słgnł
la presente Convention.
Fait, en double, a Bruxelles, le trentieme jour
du mois de decembre 1922.

set dwudziestego drugiego roku.

WI. bl'.

00bański

L.

Henryk Jaspal'

Zaznajomiwszy się z powyższą Umową uznaliśmy
i uznajemy za słuszną zarówno w <:całości jak i każde
z zawartych w niej postanowień, oświc:dczamy, że
jest przyjęta, ratyfikowana i zatwierdzona i przyrzekamy, że będzie ściśle stosowana.
Na dowód czego wyd c:l iśmy akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
Ją

Sobański

Henl'i Jasplll'

f\pres avoir vu et examine la dite Convention
Nous I'avons approuvee et approuvons en toutes
et chacune des dispositions, qui y sont contenues,
declarons, qu'elle est acceptee, ratifiee et confirmee,
et promettons, qu'elle sera inviolablement observee.
En Foi de Quoi, Nous avons donne les presentes, revetues du Sceau de la Republique Polonaise.
f\ Varsovie, le 22 aoQt 1923.

W Warszawie, dnia 22 sierpnia 1923 r.

S. Wojciecbow&ki

S. Wojciecbowski
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Witos

de IIł Repubłique
Polonaise
Le President du Conseil des Minbtres
Witos

Minister Spraw Zagranicznych
M. Seyda

Le Ministre des f\ffaires Etrangeres
M. Seyda

Par le

PresidenŁ

835.
Oświadczenie Rządowe

z dnia 28

września

1923 r.

VI przedmiocie wymiany ~okumentów ratyfikacyjnych !(onwencji Polsko-Belgijskiej, d otyćzącej
pewnych kwestji, odnoszących si~ do majątków, praw i udziałów, podpisanej w Brukseli dnia
20 września 1923 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości , że dnia 20 września 1923 roku została dokonana wymiana
dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Polsko-Belgijskiej, dotyczącej pewnych kwesji, odnoszących sit';
do majątków, praw i udziałów, podpisanej w Brukseli dnia 20 września 1923 roku.
MInister Spraw Zagranicznych: H. $qtla

I

