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734.

I

Traktat Handlowy i Nawigacyjny
pomi~dzy Polską

(zatwierdzony ustawą

a

IslandJą

podpisany dnia 22 marca 1924 r.
z dnia 25 lipca 1924 r.-Dz. U. R. P. N2 72, poz. 701).

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MY
STF\NISŁF\W

WOJCIECHOWSKI

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:
tysiąc dziewięćset dwudziestego czwartego roku podpisany
został w Warszawie pomiędzy Rządem . Rzeczypospolitej Polskiej a RZi!ldem Kr6lestwi!!l Duńskiego, działaj~cym
w Imieniu IslandJi na podstawie ustawy związkowej duńsko-isI2lndskiej; Traktat Handlowy i Nawigacyjny
który słowo w słowo brzmi jak następuje:

W dniu dwudziestym drugim marca,

I

I

A

I

1102.

Dziennil-< Ustaw Poz. 734.

N! 74 •
. .+ -

lraktat Handlowy i Nawigacfjny
ską alslandją.

pomi~dży

Pol.

POLSKfl

Traite de Commerce et de Navigation entre la
Pologne et I'Is1ande
.
LI\ POLOGNE

z jednej strony

d'un c'ó te
et

ISLflNDJfl

L'ISLF\NDE
z drugiej strony,

de I'autre cóte

pragnąc: rozwinąć stosunki handlowe i nawigac.yjne
pomiędzy wymienionemi państwami, postano\vi!y zawrzeć Traktat Handlowy i Nawigacyjny.
W tym celu
. Rząd Polski i Rząd Duński, w imieniu Islandji na
mocy ustawy związkowej dUńsko-islandskiej, mianowali w charakterze Pełnomocników:

desirant favoriser le developpement des relations
commerciales et maritimes entre lesdits pays, ont
resolu de conclure un Traite de Commerce et de
Navigation; a cet effet le Gouvernement Pólonais et
le Gouvernement Danois, au nom de l'lslande 'en
vertu de la loi unionelle dano-islandaise, ont nomme
en qualite de Plenipotentiaires, savoir:
.

Ze strony Polski:
, Pana Maurycego Zamoyskiego, Ministra Spraw
Zagranicznych,
Pana Józefa Kiedronia, Ministra Przemysłu
Handlu.

Pour la Pologne:
Monsieur Maurycy Zamoyski, MinisŁre d~s flf·
faires Etrangeres,
MonsieUi Józef Kiedroń, Ministre de I'Industrie
et duComrnerce.

Ze strony Islandji:

Pour I'Islande:
San Excellence tl\onsieur Niels Peter flrnsŁedt,
Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de
Sa Majeste le Roi de Danemark et d'Islande,a Varsovie.

Jęgo Ek~celencjęPana NielsPeter flrnstedt,
. Posła NadzwycZiljnego i Ministra Pełnomocnego Jego

Królewskiej Mości Króla Danji i Islandji, w Warszawie,

którzy po zakomunikowaniu sóbie wzajemnie swych
uznanych ia dobre i należyte co do
formy, zgodzili się na następujące artykuły:

Lesquels apres s'etre 'communique leurs pleinspouvoirs rcspeCtifs, trouves en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:

F\rtykul l.

flrticle I.

Polska i Islandja zobowiązują się przyznać sobie wzajemnie we wszystkiern co dótyczy ich handlu,
przemysłu i żeglugi traktowanie conajmniej tak korzystne . jak to, które jest przyznane, lub będzie mogło być przyznane państwu najbardziej uprzywilejowanemu.
Rrtykuł II.

La Pologne et I'Islande s'engagent ił s'accorder
reciproqllement en tout cc qui concerne lem commerce, lem industrie et leur navigation un traitement
au rnoin s aussi favorable' que celui qui e st accord6
ou. pourra etre accorde ił la nation la plus favorisee.

Odnośnie do handlu, traktowanie na stopie pallstwa najbardziej uprzywilejowanego stoso wane będzie
w szczególności do ceł przywozowych i wywozowych
i do wszystkich innych opłat jakiegokolwiek rodzaju,
jak równlE:Ż do innych warunków , dotyczą cyc h przywozu i wywozu, tranzyta i przewozu towarów oraz:
do zakazów i ograniczeń przywozowych i wywozowych, o ile te ostatnie nie będą uważane za konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
lub dla celów sanitarn ych lub weterynaryjnych.

Pour ce qui concerne Je commerce,le traite·
ment de la natio,n la plus favorisee s'appHquera
specialement aux droits d 'importation et d'exportatlon et a tous autres droits de nature queJconque,
ain siqu'aux autresconditions pour Fimportation et
l'expertation, le transit et le transport des marchan dises et aux prohibitions ou restrictions d'importaHon et d'expertation, a moins que celles-ci ne soient
jugees necessaires pour assurer la securite publique
ou pour des motifs sanitaires ou veterinaires.

pełnomocnictw,

F\rtykuł

III.

flrticIe II.

flrŁicIe

III.

Odnosnie do żeglugi, traktowanie na stopie
PeUT ce qui coocerne la navigation, Ie Łraitenajbardziej uprzywilejowanego stosowane • ment de la nation la plus favorisee s'appliquera
szczególnosci do opłat jakiegokolwiek ro- specialement aux droiŁs de nature quelconque, ainsi
dzaju, jak również pod względem dopuszczania stat- qu'a I'egard de I'acces de navires ił charger et deków do ładowania i wyładowywania produktów oraz charger des produits et de toutes les fermalites repod względem wszystkich formalności dotyczących latives aux navires et ił leur equipage.
statków i ich załogi.
państwą
będzie w

Artykuł

IV.

Statki żeglujące pod flagą j'ednej z Wysokich
w papiery i dodowód przy na-

Układających się Stron i zaopatrzone
kumenty okrętowe wymagane jako

I'

flrticle IV.
Les navires battant le pavillon d'une des Hiiutes
Parties Contractantes et munis des papiers et documents de bord exiges comme preuve de la natio-

Dziennik Ust~w. Poz. 734.
leżnoś ci pa ństwow ej statków handl owych przez ustawodawstwo tej Strony, uważane będą za statki tej
Stron y, na wodach te rytorjainych dru giej.
Specjalna umowa regulować będzie wwjemne
uznawan ie świadectw pomiarowych i zdatności do
żeg l ugi wyda nych p rzez kompetentne władze.
f\rtykuł

-, -

/
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'nalite des navires de commerce par la legislation de cette Partie, seront consideres comm e m:vires de
cette Partie, dans les eaux territoriales de I'autre.
One . convention speciale re glera la recon nais·
sance reciproqu,e des certificats de jaugeage et de
navigabilite, delivres par les autorites competentes.
f\rticle V.

V.

I

O ile statek jed nej z Układających się Stron
osi ęd z ie na mieliźnie przy brzegach drugiej, najbliż
sz y urzędnik ' kon s ularny p aństwa, do którego .statek
nal eż y, będzie o tern możli wi e jaknajszybciej zawiadom io ny przez władze m iejsco we. które winny we
w~zelki sposób sł uż yć pomoq dla ochrony wszelkich
praw zai nteresowa nych o~ób w wYF:towani l.l statku
i ła du nku. Pro du kty ura tow ane nie będą pądl egały
żadn e m u cł u, o ile nie będą dop uszczone do konsumcji wew n ętrznej .
f\ rŁyku ł
I

Spółk i cywilne i hand lowe uznane w ten sposób przez każdą z Układających się Stron będą mogły, o ile nie jest to przeciwne ustawo d awst wu z d rugIe] strony i stosując się do ustaw i przepisów tej
St ro ny, osiedlać się na jej teryto rjum , zakł a d a ć tam
swe fil je i o dd z iały i wyko nywać tam swój przemysł.
Wyłączon e są wszelako gałęzie h'ęndlu i przemysłu,
które ze wzgl ęd u na ich charakter użyteczności ogólnej, włąc zają c tu s półki finansowe i ubezpiecze niowe,
pod l e gałyb y specjal nym · ograniczenio m, stosowanym
do wszystkich p aństw.
Spółki raz dopuszczone zgodnie z ustawami
i przepisami, które ob o wiązują lub będą obowiązy
wały na terytorju m od n oś neg o kraju nie będą podlegały podatkom, o p łatom lub daninom jakiejko lwiek
nazwy lub rodzaju, innym lu b wyższym od tych ,
które są ustano wione lub b ędą mogły być ustanowione dla spół ek p arlstwa najbardziej uprzywilej~ 
wanego.
O pod atkowana m oż e być tylko ta częś ć majątku sp ół ki, która istotnie znajduje się w kraju, gdzie
pobie ran e S?l pod atki, o pł aty lub d aniny, oraz tranzakcje, które tam są zawie ram;.

VI;

Les ressortissants jouiront a I'egard du Iibre
acces a u territoire de I'autre pays et du droit de s'y
fixe r et y exercer leur commerce, industrie et p rofessions, d'un traitement aussi favorable que celu i,
qui est accorde aux ressortiss ants de la nation la
plus favOiisee, y compris egalement ce qui concerne
la b xa ti o n des personnes et de l'exercice d u commerce, industrie et professions.
Rrticle VII.

VII.

Spółki cywilne i handl owe, zalożone prawnie
na mocy ustaw jednej z Układaj ą cych si ę St ron i mające s wą s i e d zibę na jej te rytorjum, uzn ane br:;dą
przez drug ą Stronę za legalnie istniejąc e , byle tylko
nie miały ce ll l nie dozwolonego lub przec iwnego dobrym ob yczajom, i będą rniały, . stosując się do ustaw
i przep isów i na tych samych warunkach co spółki
krajowe, wolny i łatwy dost ęp do sąd ów, bądź jako
powód, bąd ź jako pozwany, jak równi eż do wład z .

j

f\rŁicle

VI.

O bywatele b ędą korzystali pod względem swobody ' wjazd u na teryto rjum drug ie go ' p a ń st\va i prawa osiedlania się tam i wykonywania tam hand lu,
przemysł u i zawodóvl, z traktowania równie korzystnego jak to, które przyznane jest obywatelom państwa
najpardziej up rzywil ejowanego, włączając również to
co dotyczy opodatkowa nia osób i opodatko wa nia
w~konywa n i a ha ndl u, p rzemysłu h zawodów.
Hrtykuł

En cas d'echouement 'd'un navire de I'une des
Par ties Contractantes sur les cates de l'autre, le plus
proch e officier consulaire du pays, auquel appartient
Je navire, en sera info rme le plus tat possible par
les au to rites loca!es, qui, ' de toute fa<;on devront
prete r leurs concours pour la sauvegarde de tous
les interets dans le sauvetage, du navire e t de la
carga ison. Les produits sauvćs ne seront passibles
d'aucun droi t de douane a moins qu 'ils ne scient
admis fi la consommation interieure.

Les societes civiles et co mmerciales q ui sont
cpnstituees d'apres les lois d'une des
Parties Contracf:antes et qui ont leur siege social
sur son territoire, verront n~ur existence juridique
recon n ue qan s J' a utre Partie pourvu qu'elles ne poursuiven t .pas un bu t i1Iicite OL! contraire aux moeurs,
et auron t en se conformant aux lois et re~ lements
et sous les memes condition s que les societes du
pays libre et facile acces aupres des Tr ib unaux, so it
. pour intenter une action, soit pour y defendre, ainsi
qu 'au pres des autori tes . .
Les societes civiles et commerciales ainsi reconnues de chacu ne des Parties Contractantes pourron t, ;;i les lois de J'autre Partie n e s'y op pos ~: nt et
en se soumettallt GlUX lois et regiem ents' de cette
Pa rtie, s'etabHr sur son territoire, y fooder des filia les
et s uccursales et y exercer .Ieur industrie. San·
tou te fois exccptees las branches d u comrnerce et
les indLlstries ql2i, en raison de leur caracte re d'utit
lite generale, y compris fe s societes financi e res et
d 'assurances, seraient soumises u des restrictions
special es applicables a tous les pays.
Les societes une fois admises conform ernent
GlUX lois et prescriptions qui sont au seront en vigueur sur le te rritoire du pays respectif, ne seront
assujetties a ·des im pats! taxes ou contributions
que lque soit la denomin ation ou I'espece, autres ou
plus eleves que ceux qui sont imposes OLI potmont
, etre im poses aux societes de la nation la plus favorisee.
Ne pourront et re taxees que la partie de l'actif
social se trouvant effedivement dans le pays OU
sont perc;us les impats et taxes ou contributions, et
les affaires qui y so nt operees.
valab l ęment

-.
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Dziennik Ustaw. Pąz. 734.
Ftrticle VHI.

Traktat niniejszy będzie ratyfikowany i raŁy.fikal:j,e będą wymienione w Warszawie, możliw.ie jaknaj pręd zej .
Wejdzie on w życie p iętnasteg o dni a po wy.mianie ratyfikacji.
Traktat zawarty jest na przeciąg jed nego roku, '
o ile jednak po upływLe tego termipu n ie zQstanie
wymówiony, będzie on przedłużo ny' w drodze milczącej zgody na czas nieograniczony i będzie mógł
być wymówiony w każdym czasie.
,
W wypa ą.ku wymówienia, będzie o n pozostawat'
w mocy jeszcze przez sześć miesi ęcy od dnia, w którym jedna z Układających się Stron' zło.ży dmgiej.
notyfikację o zamiarze uchylenia jego działania.
W d o wód czego Pełnomocnicy podpisali- niniejszy Traktat.
Sporządzono w Warszawie, w podwójnym egzemplarzu, dnia dwudziestego drugiego m a rca tysiąc dziewic:ćset dwudziestego- czwartego roku.

(-) N. P. Arnst~dt

(-} M.aurycy Zamoyski

(-l:

Le present Traite sera ratHić, et les rąJifl': atr~ms
en se rant 'echangees il Varsovie, au ssitet que' faire
se po urra .
II entrera en vigu.eur le quinzieme JOU! apres
I' echange des ratifi cations.
Le Tr aite est c0n.dl!l pour la duree d~un ano
. cepe.ndant s'il n'eS! pas den once a l'expirati.onde ,
ce d'e lai; ił sera prol'Onge par v0ie de tacit e r ~cQ n~
duction .pour une p e riod'e ' i'ndde rmim!ę et s~ra de-'
nonc;able en tbut temps .
.
En cas d e d-enonciation, il demeure ra encore:
en vi g ueur six mol s El compter du jour. ou I'une d:e,s
Parties Contractantes aura n otifie a l' aut're son intentio n d 'en fai re ces se r les efcets.
En fo i de quoi les Plenip0tentiaires ant ~i~H~
Je p resent' Traite.
Fa it en double e xemp laire, a Varsovi'e,Je 'lringtdeux mars mil neuf c €nt ving~-<łuatre.

(-) Maurycy Zamoyski
f-): Józef Kiedroń

Józ~f Kiedroń

PROTOKÓŁ KOŃCOWY..

(-) N. P.. Atm~tedt

P ROTOCOLE FIN,f\L.

Niiżej p odpisan i, zgromadzeni w dniu dzisiejszym
les, Soussig nes reunis en d a te d.'~l.lj ourd'bui afin
celu podpisani a Traktatu Handlowego i I"lawiga- de signer le Traite de Commerce ~t de Navigation
cyjnego, zgodzili się na to co następuje :
ci-contre, so nt convenus de ce qui su it:
Uwzględniając stosunki j.akie istnieją między
Considerant les reJat.iQDs q ui" conformement au
Danją a Islan dją, zgodnie z treścią ustawy związko 
con tenu de la lai ul)ionelle du 30 novembre 1918,
wej' z 30 Jj'stopada 19·1 8 ·Ii., rozumi/Z się, że Polska exi8teflt ent!ie le Dai'l)ema:i:k ei. I'lslande, ił est enl'Iie ~Qzte mogla. powoływać się, na posta!'low~enia tendu q;ue les, disposi·t ions du. susdit traite ne po m }?cwyższegQ TFakta-Łu dla żądania korzyści specjaJ- - ro nt p as, de la part de la P o logne, etre invoquees
l1}jem j-akie Islandja przyznała,. Jlolb mogł,aby przyzna<: , pour reclamer les a va:n-ta.ge:s specia ux que ł'lslande
w przyszłoś ci De nji.
a accordes ou p O ~lI:rait ą 'i'ave nir accorder au Danemarko
W dowód czeg.o Pełnomocnicy peJd-p isali niniejEn foi de qhlo i Ies.. Plenipotentiaires ont signe
le present Proi~cole.
S74y PJ;otok<6ł. ·
Sporz'ądzono w Warszawie, w podwójnym eg:;emFait ił Va.rsQvi ti!~ n d ot:ble ex~mplaire. le vingtpl.ąri!u, dnia dwu.clz-iestego drug ieg o marca· tysiąc dziedeux mars mil neuf cent vi ngt-quatre.
więćset d wudziestego czwartego Fo ku.
VI

\

(-) Maurycy Zamoyski
(-) Jó~e! Kiedroń

(-) N. P. Arnstedt

{-) Maurycy '!Zamoyski
(-) józef K.~droń

PROTOKÓŁ DODf\TKOWY.
f\rtykuł

P:ROTOCOLE flDDITIOliliEb.

pierwszy.

Układające się Strony z;lad:zają si~, . IZ
mogła pudczas trwania niniejsze go
Traktatu, rozciągnąć wszystkie przyw.· .e j.e i obo\'v·iązki
wynikaj ące z postanowieił tego Tr.a talu n.a Wolne
Miasto Gdańsk, nol:yfikuj.ąc to Królewski:e mu Rząd o
wi Duńskiemu.

f\rticle Premier.
L~ Haute s Pa rties Contractantes sont d'accord

Wysokie

~lolsk a

będzie

.F\rtyku ł

treści następując ej:

I.

Nota

Rządu

que la. Pol ogne aura la faculte , pendant la duree du
p n§s.eS-lt Traite, d'etendre a la Ville Libre de Dantzig
I'etf'l taciie de to us les privileges et obligations reSJ.Jltant des dispositions d e ce Traite, en le notifiant
dU Gouvernement Roya l Danois.

II.

Dla wyko nania postanowienia. arty1<ułu poprze/.J niegoobyd:wie Układają.ce się Strony wymienią Ia,oty
Rzeczypospolitej Polskie.i;

"Mam zaszczyt podać do wiaclomQ ~.ti Waszej
Ekscelencji. że postanowienia Traktatu l-'wndlowego
i Nawigacyjnego, który. podpisany zqstał' dnia 22 mar-

( -) N. P. ArnstGdt

J

.~

f\rti cI e II .

F\fin d'ę xec u te r la disposition de l'articIe precedent, les deLIJ( Parties Contractantes echangeront
des notes de la teneur suivalite:
L Note d u Gouvernement de la liepubłique
PolonQise:
/
, "J'ai l'honneur de porter a la connaissance de
Votre Excellence ąue les dispositions du Traite de
Commerce et de Navigation, qui Gl ete signe le
;

.

~ .

DziennJk Ustaw. Poz. 734 i 735. '
ca 1924 pomiędzy Polską a lslandją,
będą również

G da ńsk;

na Wolne Miasto

··· .. ········Z·~·~h~~···P~n przyjąć, Panie M.inistrze~. wyrazy
wysokiego szac unku ... " .
II. Nota KrćHewsk iego R'l.ądu Duńskiego:
"Mam zaszczyt potwierdzić odbiór noty N!~ ...........
z dnia dzisiejszego', w której Wasza Eks'Celencja komunikuje mi, i ż p03tanowienia Traktatu Handlowego
i Nawigacyjnego, który podpisany został dnia 22 mara 1924 pomi ę dzy ls ł'c:mdją- a Polską, rozcią·ga-ć się
będą również na Wolne Miasto Gdańsk, od dnia ,........... _
Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze; wyrazy
wysokiego szacunku ... "
f\fty·kuł

Protokół

niniejszy, 'l który

Traktatem.
W dO\.'Jód czego

szy

flrticle
stanowi

integralną

Pełnomocnicy

podpisali niniej-

Protokół.
Sporządzono W'

Vtlarszawi'e', W· pClG:wójnym. egzemplarzu, dnia dwudziestego drugiego marca tysiąc dziewię' ćset dwud'z:iestego czwc.rtego- roRu.

(-l

(-) Maul'y,(/y Zamoyski
(-) Józef Kiedvoli,

Veuillez ac:1reer, Monsieur l,e Ministre, J'assurance
de rna hau te consideration".
II'. Note du Gouvernement Royal de Danemark:
"J'ai l'honneur d'accuser reception de la Note
N!~ ..'...................... en date de ce jour par laquelle Votre
Excellence ma fait savoir que les dispositions du
Traite de Commerce et de Navigation, qui a ete
si§ne le 22 mars 1924 entre I'ls1a ndeet la Pologne,
s'etendront egalement ił la ViIle Libre de Dantzig
d es le......................... ...........
'
/
Veuillez agreer, I\'\onsieur le Ministre:, J'assurance
de rna haute consideration".

m.

częś.ć Traktatu Hafldlowego i Nawig.a.cyjneg.o pomi~
dzy PoJską a. Isl andj,ą, pod pisany, w d ni u dzisiejszym
w Warszawie, będzie ratyfikowany jednocześnie z po·
wyższym
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----------------------------------~--~----~'~-----rozciągać się
22 mars 1924 entre la Pologne et J'lsIande s'etendront
od dnia .............. egaJ ement ił la Ville Libre de Dantzig des le .......___

m.

Le present Protocole, qui constitue une partie
integrale du Traite de COn:Jcnerce et de Navigation
entre la Pologne et I'lslande signe ce jour a Varsovie, sera ratifie en meme temps que le Traite cidessus.
En foi de quoi Ies Plenipotentiaires ont sigme
le present Protocole.
Fait ił Var~ovie, en double exemplaire, le vingtdeux mars mil neuf cent vingt-quatre.

N. P. Amstedt

(-)

Haułycy

(-} Józef

Zamoyski .

( -). N. P. Al'ltstedt

Kiedl'oń

Zaznaj0:mi:\V~zy silę· z powy·ż.szym Traktatem uznal:iśmy goi uznajemy za shJ.sz:ny, zarówno- w C<l-·
jak i każde z zawartych w nim postanowień oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i zatwierdzony przyrzekamy, źe będzie niezrniennie zachowywany.
Na dowód czego, wydatiśmy akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 'Polskiej.

łości,

)

. ..

W Warszawie,. dnia 7 sierpnia 19-24 roku.

(-) S. Wojciecbowski
,~

Przez Pcezydel"lta ,Rzeczyposp.olitej za PrezeSa Rady [vlinistrów:

( ~) Z. HiJb·D11i;1'
. Mini·ster

~raw

•.

Zagranicznych:

(-) Al. Sk;:zydS'ki

'735.
Oświadczenie rządowe
2 dnia

16 sierpnia 1924 roku

Vi sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traldatu Handlowego i Nawigacyjnego z IslandJą,
/

podpisanego w Warszawie dn. 22 marca 1924 r.

Podaj:e srę rri-nie}szem do wiadomości, że w wykonaniu art. vm Traktatu Handlowego i NawigacyJnego pomiędzy Pohkct a lsl'anclją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 1924 roku, dokon~na
została w Warszawie, w dniu 13 sierpnia 1924 r. wymiana dokumentów ratyfikacYJnych powyższe go Trektatu.
f'l'dnister Spraw Zagranicznych: Al.

/

I

Skrzyński

./

