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Traktat handlowy 

pomiędzy Polską a Belgją i Wielktern Księstwem Luksemburskiem, podpisany w Brukseli 
dnia 30 grudnia 1922 r. 

(Ratyfikowany na podstawie ustawy z dn. l·go czerwca 1923 r.-Dz. U. R. P. ,N'g 60 poz. 437). 

Przekład. ----
W IM.IENIU RZEC hp OSPO LITEJ POLSKIEJ 

M Y, S T ł\ N I S Ł A W W O J C I E C H O W S KI 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tern 
wiedzieć należy, wiadomęm czynimy: 

Dnia trzydziestego grudnia tysiąc dziewle;ćset 
dwudziestego drugiego roku podpisany został w Bruk
seli pomiędzy Rzecząpospolitą Polską z jednej strony 
a Królestwem Belgji i Wielkiem I~sięstwem Luksem
burskiem z drugiej strony Traktat Handlowy, który 
słowo w słowo brzmi jak nast~puje: 

Traktat handlowy pomiędzy Polską a Belgją 
i Wielkie m Księstwem Luksemburskiem. 

Pr€zydent Rzeczypospolitej Polskiej z jednej 
strony i Jego ł<~rólewska Mość, Król Belgów, 
działając zarówno w Swoim Imieniu, jak i w Imieniu 
Wielkiego Księstwa Luksemburskiego, na mocy ist
niejących układów, z drugiej strony, ożywieni tem 
samem pragnieniem rozwinięcia stosunków handlo
wych pomiędzy obydwoma krajami, postanowili za
wrzeć Traktat Handlowy, przystosowany do syste
mu przejściowego, będącego obecnie w mocy 
w obydwu krajach i mi anowali w tym celu na swych 
Pełnomocników: 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
Pana Władysława Hr. S o b CI l"l s k i e g o, Posła Nad
zwyczajnego i Ministra Pełnomocnego Rzeczypospo
litej Polskiej przy Jego I'\:rólewskiej Mości, Królu 
Belgów, 

Jego Królewska Mość, Król Belgów: 
Pewa • Henryka J a s p a r, Swego Ministra Spraw Za
gr,micznych , któ rzy po zakomunikowaniu sobie wza
jemnie swych pełnomocnictw, uznanych za sporzą' 
dzone w dobrej i należytej formie, zgodziii się na 
następujące artykuły: 

Art. 1. 

Obywatele każdej z Układających się Stron, 
osiedli na terytorjach drugiej strony, lub przebywa
jący na nich czasowo, będą korzystali pod względem 
zakładania, oraz trudnienia się handlem i przemy
słem na terytorjach drugiej Układającej się Strony, 
z tych samych praw, przywilejów, immur.itetów, ko
rzyści i ulg, co obywatele kraju najbardziej uprzywi
lejowanego. 

1\U NOM DE LF\ REPUBUQUE POLONF\ISE 

NOUS, S T A N I S Ł A W W O J C l E C H O W S KI, 

PRESIDENT DE LA REPUBLlQUE POLONRISE, 

A tous ceux qui ces presentes Lettres verront 
Salut: 

Un Traite de Commerce ayant ete slgne ił Bru
xelles le trente Decembre 1922 entre le Gouverne
ment de la Republique Polonaiie d'une part et les 
Gouvernements du Royaume de Belgique et du 
Grand-Duche de Luxembourg de I'autre, Traite, dont 
la teneur suit: 

Traite de Commerce entre la Pologne, la Bel .. 
gique et le Grand-Duche de Luxembourg. 

Le President de la Republique Polonaise d'une 
part, et Sa Majeste le Roi des Belges agissant tant 
en Son Nom qu'au Nom de la Grande Duchesse de 
Luxembourg en vertu d'accords existants, d'autre 
part, animes d'un egal desir de favoriser et de de
velopper les relations commerciales entre les deux 
pays, ont decide de conclure un Traite de Commerce 
approprie au regime transitoire actuellement en vi
guem dans leur pays respedifs et ont nomme ci cet 
effet pour Leurs Plenipotentiąires, savoir: 

Le President de la Republique Polonaise: 
Monsieur le Comte Ladisłas S o b a ń s ki, Envoye 
Extraordinaire et Ministre Plenipotentialre de 1/3. Re
publique Polonąise pres Sa Majeste le Roi des Belges, 

Sa Majeste le Roi des Belges: 
Monsieur Henri J a s p a r, San ~\inistre des ł\ffaires 
Etrangerc5. 

Lesquels, apres s'etre communique leurs pleins 
pOllvoirs respectifs trouves en bonne et due forme, 
son1 convenus des articles suivants. 

F\rt. 1. 

Les ressortissants de l'une des Parties ConŁrac· 
tantes etablis dans les te rritoires de I'autre Partie 
ou y residant temporairement jouiront, en ce qui 
concerne I'etablissement et I'exercice du commerce 
ef de !'industrie dans les territoires de I'autre Partie 
Contraetante, des me mes droits, privileges, immu
nite.s, faveurs et exemptions, que les ressortissąnts 
de la nation la plus favorises. 

. ~ 
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Rrt. 2. 

Obywatelom każdej z Układających się Stron 
przysługiwać będzie n a terytorj ach drugiej Układają
cej się Strony pod względem Ich stanowiska praw
nego, ich dóbr ruchomych i nieruch ornych, ich praw 
i udziałów, traktowanie przyznane obywatelom par}
stwa najbardziej tlprzywilejowanego. 

Będą oni mieli swobodę załatwienia swych 
spraw na terytorjach drugiej Układ2'jącej się Strony 
bądź osobiście, bądź przez pośredników, wedle ich 
własnego wyboru i będą mieli prawo, stosując się 
do ustaw krajowych, występować w sądach i będą 
mieli wolny dostęp do władz. Będą oni korzystali 
ze wszystkich praw i immunitetów, przysługujących 
krajowcom i będą or:i mogli jak krajowcy, posługi
wać się dla obrony swych interesów adwokatami 
i pełnomocnikami przez nich samych wybranymi. 

I\rt. 3. 

Spółki cywilne i handlowe, założone prawnie na 
mocy ustaw jednej z Układających się Stron i ma
jące swą siedzib~ na jej ttf.rytorjum, uznane będą 
za legalnie istniejące przez drugą Stronę byle tylko 
nie miały celu niedozwolonego lub przeciwnego oby
czajności i będą miały stosując się do praw i przepi
sów, wolny i łatwy dostęp do sądów, bądź jako po
wód, bądź jako pozwany. 

Spółki cywilne l handlowe uznane w ten spo
sób przez każdZl z UkładaJlłcych sie; Stron, będą mo
gły, stosując si~ do ustaw drugiej, osiedlać się na 
terytorj um [tej ostatniej, zakładać tam swe filje i od
dzi.afy i wykonywać tam swój przemysł. Wyłączone 
są wszelako gałęzie handlu i przemysłu, które z uwa
gi na ich charakter użyteczności ogólnej, takie jak 
spółki ubezpieczeniowe I spółki finansowe, podle
gałyby specjalnym ograniczeniom, stosowanym do 
wszystkich krajów. 

Spółki te, raz dopuszc7.0ne zgodnie z ustawami 
I przepisami, które obowiązują, lub będą obowiązy
wały na terytorjum odnośnego Państwa, będą miały 
wolny i łatwy dostęp do sądów i nie będą podlegały 
opłatom. daninom, ani wogóle żadnym należnościom 
skarbowym innym lub wyższym od tych, które są 
ustanowione dla spółek krajowych. 

I\rt. 4. 

Pobory i opłaty wewnętrzne, pobierane na rzecz 
Państwa, prowincji i gmin lub inhych instytucji pu
blicznych, które obciążają, lub będą obciążały pro
dukcję, wyrób towarów lub spożycie pewnego arty
kułu na Terytorjum jednej z Układających się Stron, 
nie będą mogły obciążać produktów, towarów lub 
artykułów drugiej Strony silniej, lub uciążliwiej, niż 
obciążają one produkty, towary lub artykuły krajowe 
tego samego rodzaju, lub produkty, towary, lub ar
tykuły narodu najbardziej uprzywilejowanego. 

I\rt. 5. 

Obywatele, jak rówmez spółki cywilne i han
dlowe każdej z Układających się Stron nie będą mO
gły w żadnym wypadku podlegać z racji wykonywa
nia handlu i przemysłu na terytorjum drugiej Ukła-

łUt. 2. 

Les ressortissants de c.haque Partie Contrac· 
tante recevront sur !es tcrritoi res de l'autre: Partie 
Contract<mte par rapport a leur situation juridique, 
leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et 
inierets, ie mern e traitement gue celui accord6 aux 
ress:sort issants de la not ion la plus favorisee. 

lIs zerant libres de regle r leurs affaires sur le 
territoirc de l'autre Partie Co ntr<:ctf.i.nte, soit person
nelement, soit par un interrnediaire de leur propre 
choix et ils auront, en se conformant aux !ois du 
pays, le droit d'ester en justice et acces libre au
pres des autorites. lis joui ront de tous les droiŁs et 
immunites des nation aux et comme ceux-ci , ils auro nt 
la bculte de se servir, pour la sau'legarde de leurs 
inter~ts, d 'avocats ou de mandataires choisis par 
eux-memes. 

1\rt. 3. 

Les societes civiles et commerciales qui sont 
valablernent constituees d'ap res les lois d'une des 
Parties Coutractantes et qui ont lem siege social sur 
son territoire, verront leur existence juridique re
connue dans I'autre Partie, pourvu qu'elles ne pour
suivent pas un but illicite ou contraire aux moeurs, 
et auron t, en ce conformant aux lois et reglements, 
libre et facile acd~s aupres des tribummx, soit pour 
intenter une action. soit pour y defendre. 

Les societes civiles et commerciales alnsl re
connues de chacune des Pmties Contractantes pour
ront, en se soumettant aux lois de I'autre, s'etablii 
sur le terriŁoire de cette derniere, y fonder des fi
Iiales et succursales et y exercer leur industrie. Sont 
toutefois exeptees les branches du commerce et les 
industries qui, en raison de leur ca racte re d'utilite 
generale, telles les societes d'assurances et les so
cietes finencieres, seraient sournises a des restric
tions speciales, ap?licables ił tous les pays. 

Ces societćs, une fois admises conformement 
aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vi
gueur sur le territoire du pays respectif, auront libre 
et f,:Kile acces aupres de tribunaux et ne seront pas 
soumises et des taxes, contributions et Heneralement 
a aucunes redevances fiscales, autres ou plus eJevees 
que celles imposees aux socieres du pays. 

f\rt. 4. 

les droits et les taxes interieures pen;:us pour 
te compte de I'Etat, des provinces et des communes 
ou autres institutions p'Jbl iques qui grevcnt ou gre
veront la produdion, la preparatioll des marchan
dises au la consornmation 'd'un ąrticlc dans Je terri
toire de l'une des Parties Contractc:ntes, ne pourront 
pas frapper les produits, rnarchandises ou articIes 
de l'autre Partie, d 'une maniere plus forte ou plus 
genante que Jes produits, rnarchandises ou articles 
indigenes de meme especc ou ceux de la Nation la 
plus favorisee. 

R.rt. 5. 

Lcs ressortissanŁs. ainsi que les Societes civiles 
et cornmerciales de chacune des dcux Parties Con
tractant~s , rJ<! pourront dans aucun GIS ćtre soumis, 
pour I'exercice du cornmerce Itt d~ I'industrie dans 
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dającej się Strony poborom, opłatom, taryfom prze
wozo'Ny rn, podatkom, ograniczeniom cen lub okrę
gów sprzedaży, ciężarom, pod jakąkolwiek nazwą, 
innym lub cięższym od tych, które są lub będą wy
magane od krajowców. 

Będą oni zwolnieni od płacenia pożyczek, oraz 
przymusowych danin państwowych, a także od wszel
kiej innej kontrybucji, jakiegokolwiek rodzaju, które
by były nałożone dla potrzeb wojny. 

Obywatele każdej z Układających się Stron będą 
wolni, na te rytorjum drugiej, od wszelkiej służby 
wojskowej i obowiązkowej służby urzędowej, admi
nistracyjnej lub sądowej, z wyjątkiem obowiązku 
opieki. W czasie wojny i w czasie pokoju będą oni 
podlegali tylko tym świadczeniom i rekwizycjom woj
skowym, które są nałożone na krajowców, w tej sa
mej mierze i według tych samych zasad, co ci 
ostatni i Ir1WSZe za słusznem wynagrodzeniem. 

f\rt. 6. 

Wszystkie produkty gleby lub przemysłu, po
chodzące i przychodzące z Terytorjum celnego jed
nej z Układających się Stron, które przywożone będą 
na terytorjum celne drugiej Układającej się Strony 
i które są przeznaczone bądź do spożycia, bądż do 
powrotnego wywozu, bądż do tranzytu, będą podle
gały, przez czas trwania niniejszej UrfJOwy, traktowa
niu przyznanemu narodowi najbardziej uprzywilejowa
nemu. Mianowicie, nie będą mogły podlegać w żad
nym wypadku, ani wyższym, ani innym cłom, ani 
innym ograniczeniom, od tych, którym podlegają 
produkty lub towary narodu najbardziej uprzywile
jowanego. 

Wywóz przeznaczony do jednej z Układających 
si~ Stron nie będzie obciążony przez drugą cłami 
lub opłatam i innemi lub wyższemi, niż wywóz tych 
samych przedmiotów do kraju najbardziej uprzywile
jowanego pod tym względem, ani też nie będzie po
dlegał innym ograniczeniom. 

Każda z Układających się Stron obowiązuje się 
zatem udzielić drugiej bezzwłocznie i bez innyt:h 
warunków, wszelkiej ulgi, wszelkiego przywileju, lub 
wszelkiej zniżki ceł lub opiat, których udzieliła już, 
lub których udzielić by mogła w przyszłości pod wyżej 
wymienionemi względami, na stale lub czasowo trze
ciemu Państwu. 

Układające się strony zgadzają się, iż ograni
czenia lub zakazy, dotyczące przywozu i wywozu 
pewnych towarów, utrzymane będą tylko przez czas 
i w zakresie koniecznym ze wzg!~du na obecne wa
runki ekonomiczne. 

sują 

Rrt. 7. 

Postanowienia ustalone w artykule 6 nie sto
się: 
1) do przywilejów, już przyznanych lub, któreby 

mogły być przyznane w przyszłości przez jedną 
z ukł:l.dających się stron VI obrocie pogranicz
nym z państwami sąsiedniemi, 

2) do ulg specjalny • .:h, wynikających z unji cel
n8L IwO gospedarczctj. 

le Territoire de I'autre Partie Contractante, ci des 
droits, taxes, tarifs de transport, impóts, IimiŁation 
des prix ou des rayons de vente, charges sous 
quelque denomination que ce soit. autres ou plus 
onereux que ceux qui sont ou seront exiges des 
nationaux. 

lis seront dispenses du paiement des emprunŁs
et des dons nationaux forces ai~i que de toute 
autre contribution, de quelque nature que ce soit, 
qui seraient imposes pour les besoins de guerre. 

Les ressortissants de chacune des Parties Con
tractantes seront exempts sur Je territoire de I'autre, 
de tout service militaire et fonction officielle obli
gatoire, administrative ou judiciaire, sauf en matiere 
de tutelle. lis ne seront astreints en temps de paix 
et en temps de guerre q'aux prestations et requisi
tions militaires imposees (lUX nationaux dans la 
meme mesure et d'apres les memes principes que 
ces derniers, et toujours contre une juste indemnite. 

f\rt. 6. 

Tous les produits du sol ou de I'industrie ori
ginaiies et en provenance du territoire douanier de 
I'une des Parties Contractantes qui seront importes 
sur le territoire douanier de I'autre Partie Contra
ctante et qui sont destines, soit et la consommation, 
soit a I'entreposage, soit a la reexpedition, soit au 
transit, seront sournis, pendant la duree de la pre
sente Convention, au traitement accorde ił la Na
tion la plus favorisee. Notamment, ils ne pourront, 
en aucun cas, etre soumis et des droits ni plus ele
ves, ni autres, ni a des restrictions autres que ceux 
qui frappent les produits ou les marchandises de la 
Nation la plus favorisee. 

Les exportations ci destination d'une des Par
ties Contractantes ne seront pas grevees par I'autre 
de droits ou taxes autres ou plus eleves qu'a I'ex
portation des memes objets dans le pays le plus 
favorise ci cet egard, ni soumises ii d'autres restri
ctions. 

Chacune des Parties Contractantes s'engage 
dane ci faire immediatement et sans autre condition, 
profiter, l'autre de toute faveur, de tout privilege 
ou de toute reduction de droits ou de taxes qu'elle 
a dejil accordes ou pourrait par la suite accorder, 
sous les rapports susmentionnes, ci titre permanent 
ou temporaire ci une tierce nation. 

Les Parties Contractantes sont convenues que 
les restrictions ou prohibitions concernant !'importa
tion et I' exportation de certaines marchandises ne 
seront maintenues que pendant le temps et dans 
la mesure reconnue indispensable aux conditions 
economiques actuelles. 

Rrt. 7. 

Les dispositions fixees par l'article 6 ne s'appli
qucnt peS: 

1) ('lUX privileges accordes ou qui pourraient 
etre accordes ulter ieurement par une des Pa rties 
Contractantes dans le trufic-frontiere ave c les pays 
limitrophes: 

2) aux faveurs speciales resuItant d'une union 
douaniere ou econornia.ue. 

/ 
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3) do przejściowego systemu cłowego pomiędzy 
częściami: polską i niemiecką Górnego Sląska. 

f\rt. 8. 

Pod warunkiem powrotnego wywozu lub po
wrotnego przywozu w ciągu trzech miesięcy, oraz 
świadectwa tożsamości, ewentualnie pod warunkiem 
złożenia kaucji lub sumy cła i opłaty manipulacyjnej 
lub podatku od obrotu, a wogóle pod warunkiem 
stosowania się do obowiązujących w tym przedmio
cie przepisów, zwolnienie od wszelkiego cła przywo
zowego i wywozowego, przewidziane jest wzajemnie: 

1) dla próbek, podlegających ocleniu, rozumie
jąc też w tern próbki komiwojażerów, 

2) dla przedmiotów, przeznaczonych na wystawy 
I na konkursy. 

flrt. 9. 

Obydwie układające się strony obowiązują się 
przyznać sobie wzajemnie na drogach do tranzytu 
międzynarodowego najlepiej przystosowc:nych, swo
bodę tranzytu dla osób, bagażów, towarów i przed
miotów wszelkiego rodzaju, przesyłek pocztowych, 
okrętów, statków, wagonów osobowych i towaro\yych 
lub, innych środków transportowych, zapewniając so
bie pod względem traktowania stopę narodu najbar
dziej uprzywilejowanego. 

Towary wszelkiego rodzaju, przewożone przez 
jeden z dwóch krajów, będą wzajemnie zwolnione 
od wszelkiego da, z wyjątkiem opłat statystycznych 
i opłat za nadzór. 

Żadna z obydwu układających się stron nie bę
dzie jednakże zobowiązana do zapewnienia tranzytu 
podróżnym, których wjazd na jej terytorjum byłby 
zabroniony. Tran~yt towarów będzie mógł być za
broniony: 

a) ze względu na spokój i bezpieczeństwo Pań
stwa, jak również bezpieczeństwo narodu, 

b) ze względu zdrowia, lub jako ochrona prze
ciwKO chorobOm zwierząt i roślin. 

c) dla naśladownictw i dla towarów, które 
w jednej z układających się stron stanowią 
przedmiot monopolu państwowego. 

f\rt. 10. 

Kupcy, fabrykanci i inni przemysłowcy, którzy 
dowiodą przez posiadanie karty legitymacyjnej, wy
danej przez władze ich kraju, iż są uprawnieni 
do wykonywania przemysłu w Państwie, w którem 
zamieszkują, będą mogli bądź osobiście, ' bądź przez 
komiwojażerów w ich służbie, czynić zakupy i nawet 
mając ze sobą próbki, poszukiwać zamówień na te
ryhilTjum drugiej układającej się strony. Jak długo 
powyżsi kupcy, fabrykanci i inni przemysłowcy lub 
komiwojażerowie osiedli na polskiem terytorjum cel
nem, podróżujący w Belgji i w Wielkiem Księstwie 
Luksemburskiem na rachunek firmy, mającej swą 
siedzibę na polskiem tetytorjum celnem, zwolnieni 
tam będą od podatku dochodowego, to samo przy
sługiwać b€:;dzie nawzaj:::m, kupcom, f<:brykan tom 

3) au regime provisoire douanier entre les 
parties polonaise et allemande de la Haute-Silesie. 

f\rt. 8. 

Sous I'obligation de reexpedition ou de re im
portation dans le delai de trois mois et de la preuve 
d'iden ti te, sous reserve eventuelle du cautionnement 
ou de la consignation des droits et de la taxe de 
transmission ou de I'imp6t sur le chiffre d'affaires, 
et d'une maniere generale a charge d'observer les 
reglements en vigueur clans la matiere, la franchise 
de tout droit d'en~ree et de sortie est stipulee reci
proquement: 

1) Pour les echantillons passibles de droits 
de douane, y ccmpris ceux des voyageurs de ccm
merce, 

2) pour les objets destines aux expositions et 
aux concours. 

flrt. 9. 

Les deux Parties Contractantes s'engagent ił 
s'accorder reciproquement la liberte du transit sur 
les voies les plus appropriees au transit internatio
nal, aux personnes, bagages, marchandises et objets 
de toute sorte envois postaux, navircs, bateaux, 
voitures et wagons ou autres instruments de trans
port, en se garantissant sous ce rapport te tra ite
ment de la nation la plus favorisee. 

Les marchandises; de toute nstllre traversant 
I'un des deux pays seront reciproquement exemp~,=, s 
dę tout droit de douane, exception f~itc des droits 
de statistique et de surveillancc. 

Rucune des deux Parties Contractantes ne sera 
pourtant tenue d 'assurer Je transit des voyageurs 
dont I'entree sur son territoire serait interdite. Le 
transit des marchandises pourra etre prohibe: 

a) pour raison de sQrete et de securite pu
blique ainsi que de securite nationale, 

b) pour raison de sante ou comme precaution 
contre les maladies des animaux et des ve
getaux, 

c) pOUI' les contrefac;ons et les marchandises 
qui dans un des Etats Contractants font 
I'objct d'un monopole d 'Et&t. 

f\rt. 10. 

Les negociants, les fabricants et autres indLI
striels qui prouveront par In possession d'une carte 
de legitimation delivree par les flutorites de leur 
pays, qu'i1s sont autorises ił exercer une industrie 
dans J'Etat ou ils ont leur domicile, pourront, soit 
personnellement, soit par des commis-voyagcurs 
ił leur service, faire des achats et, meme en porta~t 
des echantiłlons avec eux, rechercher des camman
des dans le territoire de I'autre Partie Cantractantc. 
f\ussi longtemps que lesdits negociants, fabricnnts 
et autres industrieIs ,ou commis-voyageurs etablis e n 
territoire douanier polonais, voyageant en BeJgique . 
et dans le Grand-Du che de Luxembourg pour le 
compte d'une maison ćtablie en terri to ire dO:Jcmi er 
polonais, y seront exempts du paiemont de I'irnpot 
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i innym przemysłowcom lub komiwojażerom, osiad
łym w Belgji lub Wielkiem Księstwie Luksemburskiem, 
podróżującym po polskiem taytorjum celnem na ra
chunek firmy belgijskiej lub luksemburskiej, przyczem 
zapewnione zostanie wzajemne prawo narodu naj
bardzięj uprzywilojowanego. 

Przemysłowcy (komiwojażerowi~), którzy zaopą
trzen; bądą w kartE; legitymacyjną, b~dq mogIi miecZ 
ze sobą próbki, lecz nie towary. 

Kąrty legitymacyjne, wydane b.ę9q zgodnie z za· 
łączonym wzorem. 

Układające sję strony będą sohie wzajemn ie 
podawąć do wiadomości, które wlsdze obQw!ą;t- arll~ 
SZj do wydawania kart legitymacyjnych, jak również 
fOzPQr;ląQzenia, do których korniwojażęrowie winni 
si~ stosować, wykonywując swój handel. 

Przedmioty, podlegające opłacie celnej, które 
przywożone będą, jako p róbki przez wymienionych 
komiwojażerów, będą zwolnione przez jedną i drugą 
stronę od wszelkiej opłaty przywozowej i wywozowej , 
pod warunkiem, aby przedmioty te, nie bGdqc sprze
danymi, były wywiezione z powrotem w terminie 
trzymiesięcznym i by tGźsamość przedmio~ów przy
wożonych l wywożonych z ?owrotem nie była wąt
pliwa. Wywóz powrotny p róbek winien być ZBowa
ran towEloy w obydwu krajach, przy przewozie, bądź 
przez zdeponowanie odpowiednich opłat czeinych, 
bądź też przez kaucję. 

ftrt. 11. 

Przedslębioistwo emigracyjne, zl'ltwierdlone p rzez 
Jeden z dwóch luaj6w, korzystać będzie pod wszyst
kiemi względami, ns terytorjum drugiego kraju, 
z tych samych przywilejów, immlloitetóvl i ulg co 
podobne przedsięb;or~tllla kraju najberdzie j u pn:ywi
lejowanego. Będą one mogły na swych oficjalnych 
przedstav"icieli wyznaczać ze:-óvmo, bądź obywateli 
polskich, bąd.ź be!gijskic.h. 

Rgenci en:igracyjni zatwierdzeni w jednym 
z dV/óch krajów b~dą korzysta ll w drugim, stosując 
się do ustaw, dekretów i rozpo rządze r'ł w tym p rzed
miocie, bez względu na port zaICldo'J./tmL'ł e migran
tów z takiego samego traktowan ia co krajowcy, we 
wszystkiem co dc)tyczy pozwo leń, opłat I innych 
ułatwień. 

f\rt. 12. 

Okr~ty, statki żeglujące pod fbgą jednej z Ukła
dających si<,; Stron, które uWilja!.': br:;dą prói-ne lub 
załadowane nil wody lub do portów przyn ;:..!ei:nych 
do drugi:ej Strony, lu b któn; z nich be,d'l wyp;).'wat 
bez wzgl~du na miejsce i<:11 Qoj3zdu lub na miejsce 
ich przeznaczenia, nie będq podlegały, zarówno przy 
wyjeździe jak i przy p rzy je:tdzie, ż adnym poborom 
lub opIatom, pod jl'kąkolwiek nazwt! , pobierar.ym 
w imienii.l lu b na korzyść Rządu. Ęjdminis~ra -~j1 pu
b licznych, gmin lub jakichkolwiek o!'H"nizat;;ji, iilnym 
lub wyższym od tych , któr~ są Q b~:<:n j ę lub które 
b€:dą nałożone w pr:zyszłQśc j nu okr~ty !m'ijowc, l<;h 
ładunki bęz względu nil ich pochodzenie . nie będą 
podiegały innym, ani wyższym opłatom wF.jściowym, 
a ni nie b~dq podleQaŁ\I innym ~i4:Żiuom. nii gdyby 

------_ ... -..... ,.-;...... ...... _------_ ..... ------
sur Je revenu, ił e!1 sera de meme, PM rtkiprocite, 
pour les negociąnts, fąbri~ąnts ęt ąljtres industrieIs 
ou commis-voyageurs etab,lis en Belgique et dans 
Je Grand-Duche de Luxembourg, voyageant en ter
ritoire douanier polonais pour le compte d'une mai
son belge ou lL\xembo~rgeęi~e, lę drpit de la nation 
Ją plus favoris~ę Festant d'ąilleYfs fęejpręqu~rneflt 
sallvegarde. 

Les industriel!! (comrni5·vayągeur~) qui S!2fcmt 
munis d'une ęarte 9@ legjtimatlgm, pO!lrreRt aVQir 
ąvec ęUK des ęchął'lłiJlon§ ll1ai~ ł'ęint dę marcha n
dises. 

f-ęs cl'lrtes de l~gitirn atipl'l seront del ivrees co n
formement au modele de I'annexe. 

Les partię§ CQntra<;tfmt~s sę feront recipro
quement conn.aftre quelles sont les autor ites char
gees de delivrer des cartes de legitimation, ainsl 
quę Jes dis positions auxque!les les v6y~geurs doivent 
se conformer dans l'exercice _de leur eemmeree. 

Les objets passibles d 'un droit de douane qui 
seront importes comme e.chantilIons par lesdits vo
yageurs seront, de part et d'autre, ad mis ęn fran
chise de droit d'eąŁręe et de sortie, ą la condition 
que CeS objets, saos avoir ete vendus, spient ręęx
portes d ans un d e /a l de trois mois et quc I'identitę 
des pbjets importes et reexportes ne soit pas dQu
teUSC. La reexportation des echanti!lons devra etre 
g:.:rantie dans les deux pays li I'entree, soit par lę 
depo~ du montant des droit~ de dęuane ręspe(:tjf$ 
sCiIt paf cautlounnement. 

Les entreprises d'emigration ąqtorisees dans 
J'un de s deux pays beneficieront, sous tous les 
rapports, dans le territoire de l'autfe pąy s, deS me
m es clroits, privih~ges, immunites et exeeptions que 
les entrepris~s similaires du pays le p lus hl'iori'se. 
E!le s pourront designer comme represent;;J.nt officiel 
indistinctement un ressortissant polonais ou belge. 

l.es agents d'emigration autorlses dans I'un 
des de ux p 8yS benefic.ieront dans I"f.lutre, ęn se eon
formaat aux lols, decrets et n§glements sur la ma
tie re, et guel que soit le port d'embz:rquement des 
emiwant:>. du tra!tement flal:ione l en tout ce qui 
ccncerne les autorisetions, les taxes et autres fa
cilites. 

Art. 12. 

Les navires et b" teZlllX portal1t le pavillon de 
I\me des a ellX Parties l!ontractant0s qui entreront 
sm Jest ou charges dam; les eaux e t ports, de pen
dant de l'au tre PajU?, OU qui en sortiront, 'quelque 
soit le Heu dE.! leur dep;;1rt ou celui. de leur dęstina
tion, ne seront !;l$;;ujettis, tiint a I'entree qu'a la 
sortie et a q p ;;1 ssage, a ąucun drait ou tąxe , sous 
qudquę aenominr;.ltion ql.,le <:e sait, per~l,ls au nom 
OIJ au profit du G:;illVernement, d 'administrations 
p~JbHques, de <;;omrnune~ ou d'org~nismes quełcon
ques, autres ou plus eleves que ceUK qui sont 
t'lctuellement au pourrQnt par la suite €:tre imposes 
aUK bi,iimenŁs natiQn~lJx, Leurs c;:argaisons, que lle 
qu 'c;m solt la provenance, n' ć.\<:quitteront d'autres ni 
de plus forts drQlts d'entree et oe seront ilssujetti$ 

·t 
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były przywiezione pod banderą krajową. Ich pasa
ierowie i bageie tych~e, b~dą również traktowane 
t~ksemo, jak gdyby podróżowali pod flagą krajową. 

Co do przy:stawania okrętów i statków, Ich ła
dowania i wyładowania w portach, redach i base
nech i wogóle co do j ąkichko\wiek formalności i po
stanowień, którym podlegać mogą okręty handlowe, 
ich załogi i ich ładunki postanawia się, iż okrętom 
krajowym nie bęgzie przyznany żaden przywilej , ani 
żadna ulga, któreby nie były jednakowo przyznane 
okrętom drugiego Państwa, wobec tego, że życzeniem 
Układających się Stron jest, by i pod tym względem 
ich okręty były traktowane na stopie zupełnej rów
ności. 

Poprzedzające postanowienia nie stanowią prze
szkody do zarezerwowania przez każdą z obydwu 
Ukłedających się Stron dla floty krajowej, handlu 
pobrzeżnego (kabotażu), połowu ryb na wodach te
rytorjalnych, jak również holOwniciwa i innych czyn
ności portowych. 

Olm:ty i statki, żeglujące pod banderą jednej 
z Układających się Stron i posiadające papiery por
towe i dokumenty wymagane przez ustawy kraju tej 
bandery, będą w pełni uznane, jako posiClcIające na
rodowość powyższego kraju, na wodach terytorjal
nych, wodach wewn f1trl nych i w portClch drugiej 
Układającej się Strony, bez dostarczania i11nego 
uspre\viedliwlenia. 

Swiadectwa wymiarowe, wydane dla okrętów 
k?lżdego z dwóch krąjów według metody Moorlion, 
bt:dą uznane pod warunkami, które określone będą 
w przyszłości przy wymianie rozporządzeń stosowa
nych w tym przedmiocie. 

Art. 13. 

Obydwie Układające się Strony zapewniają so
bie wzajemnie na swych terytorjach we wszystkiem 
co dotyczy różnych formalności administracyjnych 
lub innych./ niezb~dnych przy stosewaniu postano
wień zawartych w niniejszej umowie, traktowanie na 
stopie narodu najbardziej uprzywilejowanego. 

Rozumie się wszelako, iż postanowienia wyra
źone w artykułach poprzednich, o ile zapewniają one 
traktowanie na stopie narodu najba rdziej uprzywile
jowanego, nie naruszają w niczem ustaw, przepisów 
i rozporządzeń specjalnych w dziedzir:ie handlu, 
przemysłu, policji, bezpieczeństwa publiczne!=)o i wy
konywania pewnych rzemiosł i ' zawo dów, które obo
wiązują, lub będą obowiązywały w każdym z obu 
krajów i które stosowane będą do wszystkich cu
dzoziemców. 

Rrt. 14. 

Traktat niniejszy b<:dzie ratyfikowany i doku
menty ratyfikacyjne będą wymienione w Brukseli, 
możliwie jZlknajpr~dzej. 

Uzyska on moc obowiązującą piętnastego dnia 
po wymianie ratyfikacJi. 

Traktat zawarty jest na przeciąg jednego roku. 
O ile jednak po 'upływie tego terminu nie będzie 
wypowiedziany, będzie on przedłużony w drcdze mil
czącej zgody na czas nieograniczony i będzie mógł 
być wypowiedziany w każdym czasie. 

, ~ al t : .. 
ił d'auŁres chBrg6!s. que si elles etaient importees 
sous pavillcn national. Leurs pąssagers et les ba
gages de ceux·cj seront pareillement traites comme 
s'ils voyagaient sous le pavillon nationaJ. 

En ce qui concerne le placement des navires 
et bateaux, leur chargement et dechargement dans 
les ports, rade." ha'lres et bassins, et generalement 
pour toutes les formalites et dispositions quelcon
ques aux quelle~ peuvent etre soumis des batiments 
de commeice, leurs equipages et leurs chargements, 
ił e5t convenu qu' il ne sera ad:orde aux batiments 
nCltionaux aucun privih'!ge, ni ClUCUnt~ faveur, qui ne 
Je soit egalement a ceux de I'autre Etat, la volonte 
des Parties Contractantes etant que sous ce rapport 
aussi leurs biHirnents soient traites sur le pied d'une 
pClrfaite egalite. 

Les dispositions qui precedent ne font pas ob
stac\e a ce que chacune des deux Parties Contra
ctantes reserve pour le pavillon national le cabotage, 
la peche Gans les eaux territorla les, ainsl que remor: 
quage et autres services dlJ port. 

Les navires et bateaux naviguant sous le pavil
lon de I'une des Parties Contractantes et porteurs 
des papiers de bard et documents exiges par les 
lo is du pays de ce pavillon seront reconnus de plein 
droit comme ayąnt la nat!onalite dudit pays dans 
les eaux territoriales, eaux interieures et ports de 
I'autre Partie Contrac:tnante. s~ns qu'i1s aient c) four
nir d'autres justifications_ 

Les certificClts de jaugeage d~livres aux bati
ments dę chacun des deux pays suivant la methocle 
Moorsom seront respectlvement reCOllnus, sous des 
modalites qui seront precisees ułterieurement apres 
echange des reglements applicables a la maW:re. 

Rrt. 13. 

Les deux Parties Contractnntes se garantissent 
reciproquement, sur leurs territoires, en tout ce qui 
concerne les diverses formałites, administratives ou 
autres, rendues necessnires par l'ilpp!icatlon des dis
positions contenues dans la presente Convention, 
lc trai tement de la nation la plus favorisee. 

II est entcndu toutefois que les stipuJations 
enoncees dans l~s articłes prE:cedents, en tant qu'el· 
les garantissent le tmitemellt cle la nation la plus 
favoris E':e, ne derogent en rien aux lois, ordonnances 
et reglements speciaux en rr.atiere de cornmerce, 
d'industrie, cle police, de surete generale et d'exer
cice de certains mdiers et professions qui sont au 
seront en vigueur dans chacun des detlX pays et ~p
plicables a tous les etrangers. 

F\rt. 14. 

Le pre~ent Traite sera ratifie, et les ratifications 
en seront ech,mgees fi Bruxelles, aussi iót gue faire 
se pourrLl. 

II entrera en vigueur le quinzieme jaur apres 
l'ech,mge des r:ltificf.<tions. 

Le Tmite est conelu pour la duree d'un ano 
. Cependant si ił n' est pas dencnce a I' expiration de 
ce del ai, ił sera prolonge par voie de tacite recon
dudion pour une periode indelerminee et sera de
non~able en tout temps. 
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W wypadku wypowiedzenia, będzie on pozostawał 
w mocy przez trzy miesiące licząc od dnia, w któ
rym jedna z Układających się Stron zanotyfikuje 
drugiej swój zamiar zawieszenia go. 

Na dowód czego Pełnomocnicy podpisali niniej
szy Traktat. 

Sporządzono w podwójnych egzemplarzach, 
w Brukseli, dnia trzydziestego grudnia tysiąc dzie
więćset dwudziestego drugiego roku. 

Henryk Jaspal' Władyslaw br. Sobański 

RNNEKS. 

KarŁa legitymacyjna dla komiwojażerów. 

Nll rok 19, ___ _ N2 karty' ____ _ 

(Herb). 

Ważna w Polsce, w Belgji i w W. Ks. Luksemburskiem. 

Okaziciel {imi~ i nazwisko) __________ _ 

Wystawiono w _____ _ , _____ dn._ 19 ______ . 

(pieczęć) (władza kompetentna). 

Podpis. 

Zaświadcza się, że okaziciel niniejszej karty po-

siąda (oznaczenie fabryki lub handlu) w-_, ____ _ 
_____ pod firmą ... --_______ . 

zatrudniony jest jako komiwojażer 'i( firmie 
••• _. ____ ._ ... __ ...•• w-, _____________ , 

która posiada tam' (oznaczenie fabryki lub handlu). 

Okaziciel niniejszej karty pragnący poszukiwać za

mówienia lub czynić zakupy na rachunek swej firmy, 
· k . firmy następującej ( . f b k' I b h Ja otez -f-' --- -t- - '-- h oznaczeme a ry l u an-Irrn nas ęPUJącyc 
dlu) w. __ ... ___ . ____ .. _. , ... __ .... __ ._ .. __ ._._ .. _ ... __ zaświadcza się pozatem, 

· . rzeczona firma zobowiązana jest d' . t 
1Z rzeczone firmy zobowiązane są O Ulszczema w ym 

kraju podatków prawnych za trudnienie się sV:Y
h
, m han-

IC 

dłem (przemysłem). 

Opis okaziciela: 

Znaki szczegóine .... _. __ . __________ .... _ Wi eL ................. " .... ..... , ........ . 

W2rost _. __ ... _ .. __ ._ .... _ .. _____ V/łasy ----... --.-.-.... --.--.... -

Podpis okaziciela: 

u wag a: Okaziciel niniejszej karty nie będzie mógł 

poszukiwać zamówień i czynić zakupów inaczej, jak podróżu
· fi rmy wymienionej. jej h k B d . . I 
Jąc dla firm wymienionych I na 'ich- rac une ,. ę zle on mag 

mieć ze sobą próbki, lecz nie towary. PozaŁem będzie się on 

stosował do rozporządzeń obowiązujących VI każdym kraju. 

N o t a: Tam gdzie wzór powyższy 7.<lwiera podwójny 
tekst, formularz używany dla wygotowania kart będzie mial 
miejsce niezbędne dla wpisa nia w nim jednego leb drugiego 
z tekstów, stosownie do okoliczności w pc~zczcgó l ny:n v/y' 
paakl,&. 

. ';y ; 

En cas de denonciation, ił demeurera encore 
en vigueur trois mois a compter du jour OU l'une 
des Parties Contmctantes aura notifie a l'autre son 
intention d'en faire cesser les effets. 

En foi de quoi fes Plenipotentiaires ont signe 
le present Traite. 

Fait en double a Bruxelles, le trentiE'~me jour 
du mois de decembre 1922. 

Henri Jaspal' C.te L. Sobański 

ł\NNEXE. 

Carte de legitimaticn pour voyageurs de com
merce. 

Pour l'annee 19. N2 de la carte: ___ _ 
(F\rmoiries) 

Valable pour la Pologne, la Belgique et le Grand
Duche de Luxembourg. 

Porteur: (prenom et nom de famille) .... _ ... ___ . __ 
F ait a ... _._._ .... _. ___ ...... ____ ._ .. _._, le _. __ ................. __ ....... _ ....... 19_ ... __ 

(Sceau) (f\utorite competente). 
Signature: 

II est certifi6 que le porteur de la presente 
carte possede un (designation de la fabrique ou du 
commerce) a .... _. __ ._._ sous Ja raison 
-.. - ---.. ---.---. est employe, com-
merce, dans la maison a __ _ 

qui y possede un (desl
gnation de la fabrique ou du commerce). 

Le portem de la presente carte desirant recher
cher des commandes et faire des achats pour le 

d 
. .. de la maison suivante 

compte e sa malson, aInSI que d • . t es malsons sUIvan es 

(designation de la fabrique ou du commerce) 
_ .. _ .. __ ._. __ . __ ._ .. ___ -'-__________ ił est certifie, en outre, que 

ladite maison est tenue , . • 
!esdiŁes-m-aisons sont tenues d acqllltter dans ce pays-cl 
I . At I . )" d son commerce 
es Impo s egaux pour exerclce e leur commerce 

(industrie). 

Signalement du porteur. 
A 

F\ge: .. __ . __ ... __ .. __ ... __ ._ .. __ .. _. ____ .Taille: ....................... ~_._ ... _ 

Cheveux ........ --.-..... --------.--.- .. -.... --.-.. ---... J'v\arques particulieres: 

Signature du porteur: 

F. v I s: Le pOiteur de la presente carte ne pourra re

chercher des cornmendes ou faire des achats autrement qu'en 
"" ł de Ja maison susmentionn~e 

voyageant e , pom le comp.e des- malso:1s susmer.Uonnees' II pou-

rra avoir evcc lui des echantillons mais point de marchandises. 

II se conformera, d'aill eurs, au;( dispositions en vlgueur dan! 

chaque Ebt. 

N o t a: La OU Je rnorle1e contie n-t un double texte, le 
formul airc a c:~~:> J oy ei" po:.:r j'c:qódition des carte s presentera 
l'espace necessaire pour y j,ls2rer l'un ou l'autre des textes 
su!vant le::. circonstances du cas particuiier. 
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PROTOKÓ.t PODPISf\Nlfl. 

W BiUkseli, są obecni; 
Za Polskę: 
Pan Wł. hr. Sooański, Poseł Nadzwyczajny i fv\i

nister Pełnomocny r;':zeczypospolitej Polskiej przy Je
go Królewskiej jV'\ości t\[ć;lu Belgów; 

Za Belgję i Wielkie Ks. Luksemburskie: 

Pan Henryk Jaspar, fv\inister Spraw Zagranicz
nych: 

Przed przystąpieniem do podpisania Traktatu 
Handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, Bel
gją i Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, niżej 
podpisani Pełm;>mocnicy zgodzili si~ na to, co na
st~puje: 

I. Procedura rozjemcza. 

W wypadku sporu pomiędzy dwiema Układają
cemi się Stronami, dotyczącego interpretacji lub sto
sowania postariowień niniejszego Trakt&tu, będzie on 
mógł być rozstrzygnięty na żądanie jednej ze Stron, 
przez sąd rozjemczy. 

Dla każdego sporu sąd rozjemczy będzie utwo
rzony w następujący sposób: k<Jżda z Układających 
się Stron mianuje na sędziego z pomiędzy swych 
obywateli dwie kompetentne osoby; Strony porozu
mieją si~ co do wyboru superarbitra, obywatela 
Państwa trzeciego_ Układające się Strony zastrzega
ją sobie możność wyznaczenia zgóry i na czas, który 
zostanie określony, osoby, która w wypadku sporu, 
będzie pełniła czynności superarbitra. 

W pierwszym wypadku rozpoznawania sprawy 
przez sąd rozjemczy, sąd ten zasiadać będ~ie na terytor
jum Strony pozwanej; w wypadku drugim, na tery
torjum drugiej strony i tak dalej na przemian na te
rytorjum każdej z Układających się Stron; ta z Ukła
dających się Stron, na terytorjum której zasiadać 
będzie sąd, wyznaczy miejsce siedziby; będzie ona 
obowiązana dostarczyć lokali, urzędników biurowych, 
oraz personel pomocniczy, potrzebnych dla funkcjo
nowania sądu. Przewodniczyć sądowi będzie super
arbiter. Postanowienia b~dą zapadały większością 
głosów. 

Układające się Strony porozumieją się, bądź 
co do pojedyńczego wypodku, arbitrażu bądź też 
wogóle co do procedury, którą kierować się b~dzie 
sąd rozjemczy. W braku tego porozumienia, sąd 
rozjemczy sam ustali swoją procedurę. Procedura 
może być prowadzona na piśmie, o ile żadna ze stron 
nie sprzeciwi się temu. 

Odnośnie do pozywania i zeznawania świadków 
i ekspertów, władze każdej z Układajqcych się Stron 
na żądanie skierowane do właściwego Rządu przez 
sąd rozjemczy, udzielą mu wszelkiej pomocy, jak to 
ma miejsce w stosunku do trybunałów cywilnych 
krajowych. 

II. Co dotyczy artyku,łu 2. 

Wyraża się zgodę że postanowienia art. 2, 
w myśl których obywatele obydwuch Układających 
się Stron będą mieli prawo występow"ć 'N sądach 

PROTOCOLE DP CLOTURE. 
I 

li Bru;xel.le~ sont piesents: 
Pour la POlOgne: 
Monsieur le ComteL:disb::; Sobnński, Envoye 

Extracrdinai re et Ministre Pknipotentiaire de la Re
publique Polonaise pres So [Ąaj ,,; ste le Roi des 
B,=lges; 

Pour la Belgigue et le GrandDuche de Luxem
bourg: 

Monsieur Henri Jaspar, Ministre des Rffaires 
Etrangeres. 

Rvant de proceder a la signature du Traite de 
Commerce entre la Republique Polonaise, Ja Belgi
que et le Grand-Duche de Luxcmboura, les sous
signes Plenipotentiaires sont corwenus ~ de ce quj 
suit: 

I. Procedure d'arbitrage. 

S 'i! s'elevait entre les Parties Contructantes un 
differend sur I'interpretation Ol! 1'8pplicGtion des 
dispositions de ce Traite, Je litige, si I'une des Par
ties Contractantes en fait la demande, sera regli': par 
voie d'arbitrage. 

Pour chaque litige le Tribunal arbitral sera ccn
stitue de la maniere sui"J,mte: chacum~ cles Partie:; 
Contradantes nomme.a com me mbitre panni scs 
r~ssortissants deux p~rsoi1n~s compet~ntes:; ! ~s ~ar
hes Contractcmtes s enterwrO!lC sur le Cil0lX d UD 
surarbitre, ressortissant d'un Etat tiers. Les Parti.:::s 
Conlractantes se rese rve,it d.: de$ign,~r a l'av;::nce 
et pour une pćriode a determiner, in pcrsonnc qui 
H~mplirait, en cas de iitige, les fonctions de smar· 
bitre. 

Ru premier cas d'arbitrage, le Tribunal Plrbitra! 
siegera dans les TerrHoi res de la Partie Corlt:-~ctan
te derenderessc; au second cas dam; les territoires 
de I'autre Partie, et ainsi de suite alternai:ivement 
dans les territoires de cha :::l1il2 des Parties Contra
ctantes; celle des Pnrties sur les terri toires de la
queIle siegera Je Tribunal, desiSjnera le Iieu d u sie
ge; elle aura Ja cha,ge de fournir les ioc~ux, les 
empJoyes de bureau et Je personnel cle service nE~
cessaires pour le foncticnnemcl1t du Tribu.nal. Le 
Tribunal sera presidf! par ie surarbitre. Les deci
sions seront prises il la majorite des voix. 

Les Parties Contractantes s'entendront, soi! 
dans chaque cas d 'arbitrage, soit paUl tous !es cas, 
sur la procedure a sL' ivre par Je Tribunal. R defaut 
de cette entente. Lo procedure sera reglce pai le 
TribunaJ lui meme. La oroceaure pourr<l se fa ire 
par ecrit, si aucune des 'P,trties n'el~ve d'objec:tions. 

En ce qui concerne la cita:ion et J'audition 
des temoins et d'experts, les F\u torites de chacune 
des Parties Contractantes, sur requete adressee par 
le Tribunal d'F\rbitrage au GOllvern:::ment comoc
tent, preteront leur assistance comrne <:lUX Tribun~ux 
civils du pays. . 

n. En ce qui conccrne l'<:Irticle 2. 

Il est entendu que Jes ciisposilions de j'artkie 2, 
selon lesquellcs les res:::orlissants des dem: Porties Con" 
tractantes auront le droit d'ester en justice, devant 
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przed trybunałami, na stopie róVmości z krajowcami, 
nie stosują się do bezpłatnej pomocy s~dowej, do 
zwolnienia od kaucji "judicatum soivi", do zarządza
nia spadkiem ruchomym, ani do stosunku względem 
wierzycieli obywatela Układających się Stron, ogło
szonego jako bankruta na terytorjum drugiej Ukła
dającej się Strony, gdyż kwest je te są zarezerwov,:!;Ine 
dla ukłG:dów specjalnych. 

m. Co dotyczy art. 6. 

a) Wobec tego, iż produkty wymienione warty
kule 6 powinny pochodzić z Parlstw Układających 
się, władze celne będą mogły wymagać od nich 
przedstawienia świadectwa pochodzenia. 

b) Wobec tego, iż artykuł 6 niniejszego Trak
tatu przyznaje produktom gleby i przemysłu obydwu 
Uldadających siG Stron traktowanie na stopie narodu 
najbardziej uprzywilejowanego, obydwie Układające 
si~ Strony stwierdzają, iż ustalenie, z przyczyny de
precjacji waluty, opIat dodatkowych lub mnożników 
celnych, obciążających produkty gleby i przemysłu 
drugiej Strony, któ reby nie StOSOWC1Jy s ię do wszyst
kich innych krajów, byłoby sprzeczne z duchem niniej
szego Traktatu. 

IV. Co dotyczy artyku,iu 11. 

Rząd Belgijski, zgodnie z Ustawodawstwem bel
gijskiem co do emigracji, zapewni emigrcmtom pol
skim, zarówno w kró lestwie, jak i na okrętach , które 
będą przewoziły emigrantów, taką samą opiekę, ja
kiej udziela emigrantom belgijskIm. 

Zobowiązuje się on dołożyć starań, aby na 
każdym okręcie odpływającym lub zawijającym do 
portu f\ntwerpijskiego i przewożqcym emigrantów 
polsl'(ich znajdował się tłumacz, zatwierdzony przez 
belgijskie władze urzędu emigracyjnego. 

V. Przeniesienia kapitałów. 

Dopóki w Polsce będą trwały ograniczenia, do
tyczące wywozu kapitałów, Polska pozwoli firmom 
belgijskim, lub firrrlOm polskim, w których zaangażo
wane są kapitały belgijskie, wykonującym przemysł 
lub handel w Polsce, na wywóz z Polski sum po
trzebnych im do wypłacenia ich dywidend, kuponów 
od obligacj i lub od akcyj, procentów i do zwrotnych 
pożyczek lub innych długów. .. 

Wywóz kapitałów w ten sposób dozwolony bę
dzie dokonywany pod' kontrolą polskiego fv\inister
stwa Skarbu. 

Henryk Jaspar Władyslaw br. Sobański 

Zaznajomiwszy się z powyższym Traktatem uzna 
liśmy go i uznajemy ' za słuszny zarówno w Całości 
jak i każde z zawartych w nim postanowień, oświad

, czarny; że jest przyj~ty, ratyfikowi.'my i zatwierdzony, 
i przyrzekamy, że będzie śclśle stosowany. 

les Tribunaux, sur un pied d'egalite avec les natio· 
naux, ne s'appliquent p~s a I'assistance judici aire 
gratuite, a la dispense de la caution "judicatum sol
vi", a I'administration de la succ~ss ion mobilie re, 
ni ił la situation vis-a-vis de ses creanciers du re s
sortissant des Parties Contractąntes declare en etat 
de faillite sur le territoire de I'autre Partie Contra
e ta nte, ces matieres etan t reserves pour des accords 
speciaux. 

III. En ce qui concerne l'articłe 6. 

a) Etant donne que les produits enumeres 
a l'article 6 doivent etre originaires des Parties Con
tractantes, les Fiutorites douanieres auront la facul
te d exiger la production de certificats d'origi ne. 

b) Vu que I'article 6 de ce Traite accorde aux 
produits du sol et de l'industrie des deux Parties 
Contractantes le traitement de la nation la plus 
favOiisee, les deux Pąrties Contractantes constatent 
gue ł' etabIissement, pour cause de: depreciation du 
change, de surtaxes ou de coefficients de majoration 
de droits d'entree, frappant les produits du sol et 
de !'industrie de I'autre Partie, qui ne s'appliquera
ient pas a tous les autres pays, serait contra ire 
a l'exprit du present Tralte. 

IV. En ce qui concerne l'articIe 11. 

Le Gouvernement belge, en conformite d e la 
Legisl ation belge sur l'emigration, assurera aux e mi
gran ts ' po!onc.:is aussi bien dans le rOyZlurne que s ur 
les bateaux qui charge ront les emigrants, la meme 
protection qu'i! accorde aux emigrants belg es. 

II s'engage, en outre, a prendre soin a ce que 
sur chaque bateau qui fait le service avec le port 
d'Hnvers et qui transporte des emigrants poJoneis, 
se trouve un interprete approuve par les f\utorites 
belges du service de l'emigration. 

V. Tri.'lnsfort da fon ds. 

f\ussi longtemps ąue dureront en Pologne les 
mesures resŁrictives conce rnant I'exportntion des ca
pitaux, la Pologne autorisera les societes ou fi rmes 
belges ou les societes ou firmes polonaises dans 
lesquelles des capitaux belges sont engages exer~ant 
une industrie au un commerce en Pologne, a expor
ter ,librement de Pologne les sommes qui !eur se
ront necessaires pour le palement de leurs div iden
des, coupons d'obligations au ,d'actions, interets et 
remboUl'seroent d'emprunts ou autres dettes. 

Les exportations des capitaux ainsi autorlsee s 
se feront sous le controle du Ministere des Finances 
de Pologne. 

Henr; Jaspm' C·te L. Sobański 

f\pres avoir vu et examine ledit TraiŁe, Nous 
J'avons approuve et apprOllvons en toutes e t cha
cune des dispositions qui y sont contenues, decIa
rcns, qu'i! est accepte, ratifie et confirme et pro
rnettons qu'i! sera inviolablement observe. 
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N<\ dowód czego wydaliśmy akt niniejszy, 
pp.EltrzQny pl~~~~cią Rzeczypospolitej Polskiej. 

En Foi de quoi, Nous Cl,VO F! s donne les pre· 
sentes, revetues du Sceau de la Republique Polo· 
naise. 

VI Warszawie dn. 22 sięrpnia 1923 rOKu. f\ Vąrsovie , le ?2 aoOt 1923. 

S. WojcifJcbow!ilci 

Przęz Prezydenta R~eczYP9~g!?
litej Polskiej 

Prezes Rady Ministrów: 
Witos 

. Minister Spraw Zagranicznych: 
M. Seyda 

837. 

O~wiadczęnie Rządowe 

z dnia 28 września 1923 r. 

S. Wojciecbowski 

Par lę President de lo 
Republique 

Le President du Conseil des 
Ministres: Witos 

Le Ministre des ~ffaires 
Etrangeres: M. Seyda 

w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfihacyjnych Traktatu Handlowego między Polską 
a Bełgją i Wielkiem Kslt'1stwem LukseQlburskiem, podpIsanego w Brukseli dnia 30 grudnia 1922 roltu. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że dnia 20 wrześnią 1923 rokll została dokonana wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Hdndlowego między Polską a Belgją i Wielkiem Księ$tw~m l."lJk
sembursltiem, podpisanego w Ęrukseli cjnia 30 grudnia 1922 roku. 

Minister Spraw Z.1!granicznych: M. Seyda 

838. 

Protokół 

podpisania Statutu Sb,łego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. 

(Ratyfikowany przez Rząd Rzeczypospolitej Po lskiej na mocy art. 14 Traktatu Wersalskiego - Dz. U. R. P. 

Protokół podpisania . Statutu 
Stałego Trybunału SprawiedU

wości Międzynarodowej. 

Członkowie Ligi Narodów, re
f'rezenŁowani przez niżej ,odpi sa· 
nych, należycie upoważnionych, 
oświadczaj ą, że uznają za l ączony 
Statut Stałego Trybunału Spr:1 wie
dliwOści f\o'\iędzynarodowej przy li
dze Narodów, zatwierdzony jedno
głośnie na Zebraniu Ligi, w dniu 
13 grudnia 1920 r. w Genewie. 

Na skutek czego oświadczajl oni, 
że przyjmują jl:ry~dykciE; Tryb u n ału 
według brzmienia i wmunków, prze
widzianych w powyżej wskazanym 
Statucie. 

Niniejszy protokół, sporządzony 
zgodnie z decyzją Zebrania Ligi 
Narodów z dnia 1.3 grudnia 1920, 
ma być ratyfikowany. 

N2 35, poz. 200 z 1920 r.). 

Protocole de S ignatme du Sta
tut de la Cour Pcrmąnente de 

Justice łnten ationale. 

Les Mem b res d e la Soc:iete des 
Nali c ns, re pr~seni:e s pc:r les sous
signes dO me nt 8ul Jris es , dęc i a rent 
re connalti"e le s t&tut ci -join t de. la 
Cour Perm >mente d a Jus tk e Inb.: r
na tion ale d e la Societf d es Na
tians, approuve par le vote una
ni me de J'f\:;sembl ·~e de lPl Societe, 
en date, iI G.::neve , du 13 aecem
bre 1920. 

En conseąuence, iis d e c1are nt 
accepter la jur id iction de Ja Cour 
dans !es te i rn;:: s et cond ilions pre
VLiS dans le Stah.;t ci- deSS l!S vis€:. 

Le present Pl;o toco le, dresse 
confOfmement El b d ecision de 
J'Hssemb!ee de la SocieŁe des i'la
tiOilS du 13 dec:embre 1920, sera 

Protocol of Signature oi the Sta· 
tut e for the Permanent Court 

of International Justice. 

The Members of the League oi 
Nations, through th~ undersigned, 
duly authorised, declare their accep
tance of the adjoined Statute of 
the Permanent Court of Internatio
nal Justice , which was approved 
by a unanimOllS vote of the As" 
sembly of the League on the 
13th December. 1920, at Geneva. 

Consequently, they hereby de
clare that they accept the juris
di ct ion of the Caurt in accordance 
with tllc terms and subj e ct to the 
condition~ of the a bove-mentioned 
Statute. 

The present Protocol, which has 
been d, awo up in accorda nce wilh 
the decision taken by the F\sse mbly 
ot the League of Nations on the 


