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747. 
Przekład . 

Traktat Handlowy i Nawigacyjny 

pomiędzy Polską a Norwegją, podpisany w War
szawie dnia 22 grudnia 1926 r. 

(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 
1927 r. - Dz. U. R. P. N2 63, poz. 549). 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

M V, I G N F\ C V M O Ś C I C K I, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tern 
wiedzieć. należy, wiadomem czynimy: 

Dnia dwudziestego drugiego . grudnia tysiąc 
dziewit:ćset dwudziestego szóstego roku podpisany 

Traite de Commerce et de Navigation 

entre la Pologne e.t la Norvege, signe ił Varsovie 
te 22 decem bre 192G. 

RU NOM DE LR REPUBLlQUE DE POLOGNE. 

N O U S, I G N f\ C Y M O Ś C I C K I, 

PRESIDENT DE LR REPUBLlQUE DE POLOGNE. 

a tous ceux qui ces presentes Lettres verront, 
Sa lut: 

Un Traite de Commerce et de Navigation ayant 
ete signe _ entre Je Gouvernement de la Republique 

" 
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został w Warszawie pomiędzy Rządem Rzeczypospo
litej Polskiej a Rządem Królestwa Norweskiego Traktat 
Handlowy i Nawigacyjny o następującem brzmieniu 

. dosłownem: 

Traktat Handlowy i Nawigacyjny porilięHzy 
Polską i Norwegją. . ' 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z jednej strony. 

JEGO KRÓLEWSKf\ MOŚĆ KRÓL NORWEGJI 
z drugiej strony, 

ożywieni jednakiem pragriieniem popierania ii f,ozwi. 
jania stosunków handlowych pomiędzy obu c~.r~fAmi, 
postanowili zawrzeć Traktat Handlowy i Nawigacyjny 
i mianowali w tym celu swymi pełnomocnikami : 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
P.ana f\ugusta Z ą I e s k i e g 0, Ministra Spraw Zagra

nicznych, 
Pana Eugenjusza K w i a t k o w s k i e g o, Ministra Prze

mysłu i Handlu. 

Jego Królewska Mość Król Norwegji: 
Pana Nils Christian D i t I ę f f a, Charge d'f\ffaires 

NC?rwegji ~ Warsz~wie, . 

którzy, po zakomunikowaniu sobie wzajemnie pełno
mocnictw, uznanych za dobre i należyte co do formy, 
zgodzili się na następujące ' artykuły: 

Rrtykuł I. 

1. Obywatele jednej z Układcających si~ Str9n 
b,~dą korzystali na terytorjum drugiej Strony, pod 
względem wykoriywania handlu i przemys.łu, z tych 
samych praw, prl;ywilejów, wolności, korzyści i ulg. 
<:()\ obywatele państwa najbardziej uprzywilejowa,ne~o. 

, 2. Nie będą oni uiszczali żadnych podatków, 
opłat, poborów lub należności pod jakąkQlWiek n§zwą, 
innych lub wyższych od tych, które są lub będą po
bierane od obywa'teli państwa najbardziej uprzywilejo-
wanego. , 

Postanowienie to nie przeszkodzi, w danym wy
padku, poborowi bądź opłat tak zwanych pobyto
wych, bądź opłat związanych z dopełnieniem ,formal-
nośęj policyjnych. ' 

f\rtyk\..lł II. 

,l. Obywatele każdej z Układających się Stron 
będą traktowani na terytorjum drug iej Strony, pod 
względem ich stanowiska prawnego, ich dóbr rucho
mych i nieruchornych, praw i udziałów, związanych 
z wykonywaniem handlu i przemysłu, tak samo jak 
są llJb będą traktowAn i obywątęle pilństwa najbar
dziej uprz;ywilejowanęgo~ 
. 2. Bedą ' oni mieli swobodę załatwiania swych 
sprąW na terytorjum drugiaj Strony, . bądt osobiście, 
bądź przez przedstawiciela według ich własnego wy
boru, tudzież będą mieli prawo, stosując si~ do ustaw 
krajowych, występować w sądaCh i b~dą mieli wolny 
dostęp do władz.- Co ' do innych spraw odnoszących 

de P910gne et fe Gouvernement Royal de' Norvege 
a Varsovie le vingt deux Dece.mbre mil neuf cent 
vingt six, Traite dont la teneur suit: 

Traite de Commerce et de Navigation entre 
la Po\ogne et la Norvege. 

LE PRESlDENT DE Lf\ REPUBLlQUE DE POLOGNE 
d'une part. 

ęt 

Sf\ Mf\JESTE LE ROI DE NQRVĘ(JĘ 
, d'autre partl 

animes d'un egal desir de favoriser et de develop· 
per les re!ations commerciales entre les deYl\ pays. 
ont decide de conclure un Traite de Commerce et 
de Navigation et ont nom me a eet ęffet pour leurs. 
Plenipotentiaires, savoJr: 

Le President de la Republique de Pologne 
Monsieur f\ugw~t Za I e s k i, Ministre des f\ffaires 

Etrangeres, et 
Monsieur 'Eugenjusz K w i a t k o w s k i, Ministra de 

l'Industrie et du C;:omrnerce; 

Sa Majeste le Roi de NQrvege 
Monsieur Nils C;:hristian D i t l e f f, Charge d'f\ffaires 

de Norvege a Varsovie, 

lesquels, apres s'etną comrnunique leur~ plęin~ POy. 
voirs respectifs, trouves en bonne et due for me, 
sont convenus des articles suivants: 

f\rticle· premier. 

1. L-ęs ressortissgnts de. runę des P~rties Con- , 
tr~~tantes jq\.jiront sur lę tęrritoire dę J'autre, en ce 
qui c9ncerne l'exercjce du cQrnmerce et de !'industrie, 
des rnęmes droits, privileges, imrn4nih~s, f~veurs et 
exemptions que les ressortissE!nts de la nation la 
plus favorisee'. 

2. lis n'aurgnt a pąyer ąU{:l-Ifl impót, taX§, drga 
QU <;:barge sous quelque genorninĘlti911 quę ce soit, 
autre OU p!ys e leve QlJę celjX ' q1,li sont au seront 
per~us des ressortissants de la nation la plus favorisee. 

Cette disposilian ne fait pas obstacle a la per· 
cąptiQn, Je cas echeant, soit des taxes dites de sejour, 
soit des taxes, afferentes a l'accomplissement des for
malites dę polic;e. 

F\rtic;lę II . 

1. Les ressortissants de chaque Partie Contrac
t~nte r~cevront sur le tęrritoir~dę l'~utrę P~rtitl p~r 
rapport ą lellr sit\Jation juridiqL\e, lęurs bie!l$ mobi
liers et immobiliers, leurs droits et interets afferents 
a .l'exercice du commerce et de l'industrie, le meme 
traitement quę ęe!u i I'lc;~orde Q\J a ?lc;c;order ąlJ.1< res
sortissants oe la nation la plus f?\vorisęę, 

2. lis seront libres de regler leurs affaires sur 
le terrjtoirę de l'autre Partie, soit per$Qonellernęnt, 
soit par un intermediaire de le1,lr proprę I;hoix, et 
i1s auront, en se conformant aux lois du pays, le 
droit d' ester en justice et acces libre aupres des 
aut0rites. Quant aux autres matieres qui se rappor· ' 
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się do administracji sądowej będą oni również korzy~ 
stali ze wszystkich praw i przywilejów, z którychko
rzystają krajowcy i narówni z nimi będą mogli, dla 
obrony swych Interesów, korzystać z usług adwoka
tów lub pełnomocników, przez siebie wybranych. 

3. Będą oni zwolnieni od płacenia pożyczek 
oraz przymusowych danin państwowych, a także 
od wszelkich innych świadczeń jakiegokolwiek rodzaju, 
któreby ' były nałożone na potrzeby wojny lub wsku
tek okoliczności wyjątkowych wywołanych wojną. 

4. Obywatele każdej z Układających się Stron 
będą w czasie pokoju i w czasie wojny podlesali 
tylko tym świadczeniom i rekwjzycjom wojskowym, 

'co krajowe,y, w tej samej mierze i na tych są mych 
zasadach cO ci ostatni. 

F\rŁykuł III. 

1. Spółki cywilne i handlowe, założone prawnie 
,na mocy ustaw jednej z Układających się Stron 
i mające swą siedzibę na jej terytorjum, uznane będą 
przez drugą Stronę za legalnie istniejące, byleby 
tylko nie miały celu niedozwolonego lub przeciwnego 
dobrym obyczajom i będą miały, stosując się do ustaw 
i przepisów, wolny i łatwy dostęp do sądów, bądź 
jako powód, bądź jako pozwany. 

2. Spółki cywilne i handlowe, uznane w ten 
sposób przez l~ażdą z Układających się Stron, będą 
mogły, stosując się do ustaw drugiej Strony, osie
dlać się na terytorJum tej ostatniej, zakładać ' tam 
swe filje i oddziały i wykonywać tam swój przemysł. 
Postanowienie poprzednie nie będzie miało żadnego 
wpływu na to, czy taka spółka osiedlona wjeclnem 
z dwóch państw. będzie miała lub nie będzie miała 
prawa prowadzenia hąndlu lub wykonywania prze
lnysłu na terytorjum drugiej Strony, rozumie si~ bo
wiem, że prawo takie musi być zawsze w zgodzi~ 
z prawami i rozporz1'\dzeniami obowią::ującemi wod-
nośnych parJstwach. I 

3. Wyłączone wszelako są od c!łopuszcz~nia ga
łE:1:ie handlu i przemysłu, które, ze wzgl~du na ich 
charakter użyteczności ogólnej, podlegałyby specjal
nym ograniczeniom, !'>tosowanym do wszystkich kra
jów, przyczem tak samo będą traktowane sp6łkl ub~z
pieczeniowe I spółki finansowe. 

4. Spółki te, rzz dopuszczone zg~dnie z usta
wami i przepisami, które obowiązują, lub będą obo
wiązywały na terytorjom odnośnego Państw?!, nie bę
di;1 podlegały podatkom, opłatom, daninom i wogóle 
żadnym należnościom skarbowym innym lub wyższym 
od tych, które są nałożone na spółki państwa naJ
bardziej uprzywilejowanego. 

5. Będą one zwolnione od płacenia pożyczek 
oraz przymusowych danin państwowych, a także od 
wszelkich innych danin jakiegokolwiek rodzaju, któ
reby były nałoź(ime na potrzeby wojny lub wskutek 
okoliczności wyjątkowyc;h wywohmyc:h wojną. 

-
tent El I'aclministration de la jusŁice, iJs jouiront ega· 
lement de tous les droiłs et privileges don.t jouissent 
les nationaux et com me ceux-ci i1s . auront la faculte 
de se servir pour la sauvegarde de leurs .interets 
d'avocats ou de mandataires choisis par eux-memes. 

4"" lis seront d ispenses d u paiement des emprunŁs 
et des dons nationaux forces, ainsi que de toute 
autre contribution de quelque nature qu' elle soit, 
qui serait imposee pour les besoins de guerre ou 
par suite des circonstances ex<;:ęptionnelles c:ausees 
par la guerre. 

4. ' Les ressortissants de chacurie des Parties 
Contnac'tantes nę seront astreints en temps de pal:,; 
et en temps de guerre qu'aux prestations et requl' 
sitions militąires imposees aux nationaux d,;ms hl 
memę , .Jl1 esure et d'ąpres les m~mes pr!nc:ipęs que 
ces derniers. 

f\rticłe III. 

1. Les societes civiles e,t commerdales qui 
sont valabJement constituees d'apres les lois d'une 
des Parties Contractantes et qui ont JeLir siege sociaJ 
sur son territoire, verront leur existence juridique 
reconnue dans I'autre Partie, pourvu qu'elles ne 
poursuivent pas un but i III ci te ou contraire aux: 
moeurs, et auront, en se conformant aux lois et 
reglements, Iibre et fadle acces aupres des Tribu
naux, soit pour intenter une action, solt pour 
y defendre. 

2. Les societes civiles et cornmerciaJes alnsi 
reconnues de chacune des Parties Contractantes pour~ 
ront, en se soumettant aux lois de I'autre, s'etllblir 
sur le territoire de cette derniere, y fonder des fi
Iiales et succursales et y exercer leur industrie. la 
disposition precedente ń'aura aucune influenc;e sur 
Ja question de savoir, si une pandIle societe, etabJie 
dans I'un des deux pays, aura ou n'aura pas le droit 
~e h:lire du commerce ou d'exploitęr une industrie, 
dans I'autre, un tel dro!t restant toujours subordonną 
aux !ois et ordonnances en vigueur dans les payl$ 
respectifs. . 

,. Sont toutęfois exceptees dę I'admission I~$ 
branches du commerce et les indw~trles qui er! raj
son de leur caractere d'utilite generale sertlient $01,1-

mises Et des restrictions spedales applicables ą tOllS 
les p~ys, un tel traitement 6tant applicl)ble de meme 
ąux SQcieŁes d'asssurance et aux soc;:iętes fina!'lcierell. 

4. Ces societes une fojs ąclmi$@$, confQrmernent 
aux loi:=; ęt prescriptlons qui sont ou ::;eront en 
vigueur sur le territoire du pays respęctif, ne ::;erQnt 
pas soumises a des imp6ts, taxes, contributiot'ls e.t 
generalement a ąucunes redęvancęs fiscales auttes 
au plus elevees que celles imposees aux societes de 
la nation la plus favorisee. 

5. Elles seront dispensees du payement des 
emprunts et des dons nationaux forces, ainsi que 
de toute autre contribution, de quelque nature qu'elle 
sait, qui seraient imposes pour les besoins de guerre 
ou pilr suite des r;:irconstan,es exeeptionnelles ~aysees 

F\rtykuł IV • . 

\ par la guerre. 

f\rticle IV. 

Obywatele drugiej Układającej si~ Strony ,lub 
spółki prywatńo-prawne i handlowe. mające 'swą się-

Les ressortissants de I'autre Partie Co"tractante 
ou les soc;ietes c:iviles et commercialE!6 qui ont leur 
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dzibę na jej terytorjum, mogą podlegać podatkom, 
opłatom i daninom, wymienionym w artykułach I 
i III, tylko w tej cZęści majątku, która znajduje się 
tam, gdzie te podatki, opłaty i daniny zostały usta
lone, lub też ~ tytułu handlu. lu? pr::emystur~~ który 
tam wykonywaJą, lub z tytułu Jaklegos doch(kr'CI~ kto
ry tam posiadają. 

. , F\rtykuł V. 

Pobory i opłaty wewnętrzne, pobierane na.rzecz 
Państwa, kantonów, gmin i korporacyj, . którębędą 
obciążały produkcję, wyrób towarów lub konsu mcję 
pewnego artykułu na terytorjum jednej z Układają
~ych się Stron, nie będą mogły obciążać produktów, 
towarów, lub artykułów . drugi ej Strony więse(lub 
uciążliwiej, niż obciążają one produkty, tową'r~ lub 
artykuły tego samego rodzaju państwa naj bardziej 
uprzywilejowanego. 

F\rtykuł VI. 

1. Wszystkie produkty gleby lub przemysłu, 
pochodzące i przychodzące z terytorjum celnego jed
nej z Układających się Stron, które przywożone bę
dą do terytorjum celnego drugiej Strony, przezna
czone bądź na spożycie, bądź do złożenia na skład, 
bądź do powrotnego wywozu, bądź do tranzytu, bę
dą podlegały, przez czas trwania niniejszego Trakta~ 
t.u, traktowaniu, które jest lub będzie przyznane pań
stwu najbardziej uprzywilejowanemu, a mianowicie, 
nie będą mogły podlegać w żadnym wypadku cłom, 
mnożnikom celnym, opłatom dodatkowym lub innym 
opłatom wyższym, ani też innym ograniczeniom, niż 
te, którym podlegają lub będą podlegały produkty 
lub towary państwa najbardziej uprzywilejowanego. 

. 2. Wywóz, przeznaczony do terytorjum jednej 
z Układających się Stron, nie będzie obciążony przez 
drugą Stronę darni lub opłatami innemi lub wyższe
mi od tych, jakie się stosuje do wywozu takich sa
mych przedmiotów do państwa najbardziej uprzywi
lejowanego pod tym względem, jak również nie bę· 
dzie podlegał innym ograniczeniom. 

3. Każda Strona zobowiązuje się zatem udzie
lić drugiej bezzwłocznie i bezwarunkowo wszelkiej 
ulgi, wszelkich przywilejów lub wszelkiej zniżki ceł 
lub opłat, których udzieliła już lub których udzielić
by mogła w przyszłości, pod wyżej wymienionerni 
względami, na stałe lub czasowo, trzeciemu państwu. 

_ 4. Układające się Strony zgadzają się, iż ogra-
niczenia lub zakazy, dotyczące przywozu i wywozu 
pewnych towarów, utrzymane będą ty lko przez czas 
i w zakresie koniecznym ze względu na obecne wa
runki ekonomiczne. 

F\rtykuł . VII. 

. Postanowień ustalonych w artykule VI'ym nie 
stosuje się: 

a) do przywilejów, już przyznanych lub któreby 
mogły być przyznane w przyszłości przez jed
ną z Układających się Stron w obrocie po

. granicznym z państwami sąsiedniemi, 

siege social sur son territoire, . ne peuvent etre sou· 
mis aux impóts, taxes et contributions mentionnes 
aux artieles let III que sur l'actif se trouvant dans 
le pays, ou ces imp6ts, taxes et contributions sont 
etablis, ou en raison d'un commerC.e ou d'une in
dustrie, qu'ils y exercent ou de quelque revenu 
qu'ils y touchent. 

F\rticIe V . 

Les droits et les taxes interieurs perc;us pour fę 
compte de l'Etat, des Cantons, des Comrnunes et des 
Corporations qui greveront la production, la prepar!'i
tiondes ma'rchandises .ou la consommation d',un 
article sur le territoire de J'une des Parties Contrac
tantes, ne pourront pas frapper les produits, mar
chandises ou articles de J'autre Partie d'une ma
niere plus forte ou plus genante que les produits, 
marchandises ou articles de la meme espece de la 
nation la plus favorisee. 

F\rticIe VI. 

1. Tous les produits du sol ou de l'industrie 
originaires et en provenance du territoire douanier 
'cle rune des Parties Contractantes, qui seront im
portes sur le territoire douanier de I'autre Partie, 
destines soit a la consommation, 'soit a l'entreposa
ge, soit a la reexportation, soit au · transit, seront 
soumis, pendant la duree du present Traite, au trai
tement accorde ou a accorder a la nation la plus 
favorisee et ne pourront notamment, en aucun cas, 
etre soumis a des dr0its, coefficients, surtaxes, ma· 
jorations ou autres taxes plus e!eves ni a des re
strictions autres que ceux qui frappent ou frappe
ront les produits ou les marchandises de la natioo 
la plus favorisee. 

2. Les exportations a destination du pays de 
J'une des Parties Contractantes ne seront grevees 
par I'autre Partie de droits ou taxes autres ou plus 
eleves que c.eux qui sont appliques a I'exportation 
des memes objets dang le pays le plus favorise 
a cet egard, ni soumises a d'autres restrictions. . 

3. Chaque Partie s'engage donc fi faire bene
ficier immediatement et sans conditions I'autre de 
toute faveur, de tous privileges ou de toute redu
ction de droits ou de taxes qu'ellea deja accordes 
ou pourrait accorder a J'avenir sous les rapports 
susmentionnes, a . titre permanent ou temporaire, 
a une tierce nation. 

4. Les Partie s Contractantes sont convenues 
que les restrictions ou prohibitions concernant l'im
portation et I'exportation de certaines marchandises 
ne seront maintenues que pendant le temps et dans 
la mesure rendus indispensables par les conditions 
economiques actuelles. . 

F\rticJe VII. 

Les dispositions fixees par I' articJe VI ne· s~ ap
pIiquent pas: 

a) aux privileges accordes ou qui pourront ehe 
accordes ulterieurement par une des Parties Con
tractantes dans Je trafic-frontiere avec les pays Iimi· 
trophes, 
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b) do ulg specjalnych, wynikających z unji celnej, 
c) do przejściowego systemu cel nego pO rJl i ę dzy 

częściami polską i niemiecką Górnego Sląska. 

f\rtykuł VIII. 

Pod warunkiem powrotnego wywozu lub po
wrotnego przywozu w ciągu jednego roku oraz oka
iania świadectwa tożsamości, zwolnienie z wszelkie
aq~ cła przywozowego i wywozowego p rzewidziane 
test wzajemnie: 

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

b) dla przedmiotów, przeznaczonych do doświad
czeń, prób, na wystawy i na konkursy. 

f\rtykuł IX. 

1. Kupcy, przemysłowcy i inni wytwórcy jed
nego z dwóch krajów, zarówno jak i ich komiwoja
żerowie, obywatele jednego z dwóch państw, którzy 
dowiodą przez przedstawienie karty legitymacyjnej 
przemysłowej, zgodnej z załączonym aneksem, wy
danej przez właściwe władze ich kraju, iż są oni 
uprawnieni do wykonywania tam handlu lub prze
mysłu i że uiszczają tam opłaty i podatki ustawami 
przewidziane, będą mieli prawo, bez uiszczania żad
nej opłaty patentowej, innej lub wyższej od tej, któ
rą opłacają obywatele państwa najba rdziej u przywi
leJowanego, czynić zakupy w drugiem państwie dla 
swego handlu lub dla swej fabrykacji i poszukiwać 
zamówień u osób lub firm uskuteczniających odprze
dażswych artykułów lub używających artykułów tych 
dla swych potrzeb zawodowych. Będą oni mogli mieć 
ze sobą próbki lub wzory, lecz zabronione im jest 
przewożenie towarów, o ile nie otrzymali na to po
zwolenia, udzielonego zgodnie z ustawodawstwem 
kraju, w którym podróżują. 

2. Próbki lub wzory przywożone przez powyż
szych przemysłowców i komiwojażerów bę dą zwol
nione przez obydwie Strony od cła przywozowego 
i wywozowego. Wywóz powrotny próbek i wzorów 
w przeciągu jednego roku winien być zagwarantowa
ny na komorze celnej wejściawej bądź przez złoże
n ie (w gotówce) sumy w wysokości należnego cła, 
bądź też przez odpowiednią kaucję . 

3. Powyższych postanowień nie stosuje s i ę do 
domokrążców, ani też do kolportażu i do poszuki
wania zamówień u osób nietrudniących się ani han
d lem ani przemysłem; przyczem każda Układająca 
się Strona zastrzega sobie w tym względzie zupełną 
swobodę swego ustawodawstwa. 

f\rtykuł X. 

Co się tyczy warunków tranzytu, obie Strony 
Układające się zobowiązują się stosować we wzaj em
nych stos·unkach postanowienia Konwencji i Statutu 
o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelo ni e dnia 
21 kwietnia 1921 r., zapewniając sobie w tej dziedzi
nie ~raktowanie na stopie państwa najbardziej uprzy
wilejowanego. 

f\rtyku! XI. 

1. Okręty i statki żeglujące pod flagą jednej 
Z UkładająE:ych się Stron i ich łaOl,lnki będą korzy-

b) aux faveurs speciales resultant d 'une union 
doua nie re , 

e) au regime provisoire douanier entr!= les Pa~
ties ~l~~,c?naise et allemande de la Haute · Silesie. 

f\rticle VIII. 

Sous obligation de reexportation ou de reim 
portation dans le delai d'un an et de la preuve 
d'iden'tite , la fr anchise de tout droit d'entree et de 
sor tie est stipiJlee reciproquement: 

a) pour les echantillons passibles de droit de 
douan e, y compris ceux des voyageurs de commerce, 

\ t??t pour les objets destines aux experiences, 
aux es~ais, aux expositions et aux concours. 

f\rticle IX. 

1. Les negociants, industrieis et autres pro
ducteurs de l'un des deux pays, ainsi que leurs 
commis-voyageurs, ressort issant d'un des deux pays, 
qui prouvent par la presentation d'une carte de legiti
mation industrie Il e , conforme au modele annexe, 
delivree par les autorites competentes de leurs pays, 
qu 'ils y sont autor ises a exercer leur commerce ou 
leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et" im
póts prevus par les lois, auront le droit, sans payer 
aucune taxe de patente autre ou plus elevee que 
celle payee par les ressortissantSl de la nation la 
plus favorisee, de faire dans l'autre pays des achats 
pour leur commerce ou fabrication et d'y rechercher 
des commandes aupres des personnes ou mc:isons 
operant la revente de leursarticles · ou faisantusage 
de ces articles pour leurs besoins professionneb. 
li s pourront avoir ave c eux des echantillons ou mo
de les, mai s il leur est interdit de colporter des mar
chandises a m oins d'autorisation donnee conforme
ment a la leg islation du pays OU ils voyageront. 

2. Les echantillons ou modeles importes · par 
lesdits industrieis et commis·v:>yageurs, seront de 
part et d 'autre admis en franchise de droit d'entree 
et de sortie. La reexportation des echantillons et 
modeles dans le delai d'un an devra etre garanti e 
par le depót (en espece) au bureau de douane 
d'entree du montant des droits applicables, soit par 
une caution valable. 

3. Les disl'ositions ci·dessus ne sont pas appl i
cables aux industrieis ambulants, non plus qu 'au 
colportage et a la recherche des commandes chez 
des personnes n 'exer<; ant ni industrie, ni commerce , 
chaque Partie se reservant a cet egard l'entiere 
Iiberte de sa legislation. 

f\r ticle X. 

En ce qui concerne les conditions du transit, 
les deux Parties Contractantes s'engagent a appliquer 
reciproq uement dans leurs relations les dispositions 
de la Convention et Statut sur la liberte du transit, 
signes a Barce lone le 21 avril 1921, en se garanti· 
ss ant sous ce ra pport le traitement de la nation la 
plus favorisee. 

f\rticl e Xl. 

1. Les navires et bateaux battant pavillon de 
l'une des Partics Contractantes et leu rs cąrgaisons 



'1192 . Dziennik Ustaw. Poz. 747. -' 
stały na wodach terytorjalnyc:h drugiej Strony pod 
każdym względem z takiego samego traktowania, 
co statki kraj6>we i ich ła,dunki, bez względu n~ miej
.sce odjazdu lub przeznaczenia wymieniony~~' okr~
tów i statków, bez względu również na miejsce po
chodzenia lub przezna,czenia ich ładunków. W na
st~pstwie tego okręty i statki jednej ze Stron i ich 
ładunk,1 nje będą podlegały na terytorjum Strony 
drugiej żadnym opłatom lub należnościom jakiego
kolwiek rodtaju lub jakiejkolwiek nazwy, które są 
lub będą pobierane, bądź na rzecz państwa, bądź 
na rzecz prowincyj, gmin lub jakichkolwiek instytucyj, 
upoważnionych przez Rząd, innym lub wyższym 
od tych, które będą stosowane do statków krajowych 
i ich ładunków. Pas~żerowie i ich bagaże, zn~ldiIjący 
~ię na okrętach i statkach jednej z Układających się 
Stron, będą korzystali na wodach tery torjalnych dru
giej Strony z traktowania stosowanego do pasażerów 
i ich bagaży podróżujących pod flagą tej ostatniej. 

2. Co do miejsca postoju okrętów i statków, 
ich ładowania j wyładowania w portach, na redach 
i VI basenach, i wogóle co do wszystkich jakichkol
wiek formalności i postanowień, jakim podlegać mogą 
statki handlowe, ich załogi i ich ładunki, statkom 
krajowym nie będzie przyznany żaden przywilej ani 
żadna ulga, kt6reby nie zostały jednakowo przyznane 
statkom drugiego państwa, gdyż życzeniem Stron 
j est, aby rÓwn ·ież pod tym wzgl~dem ich statki trak
towane były na stopie zupełnej równości. 

3. Wszelki przywilej i wszelkie zwolnienie, które 
Jedna ze Stron będzie mogła przyznać pod jednym 
z wyżej wymienionych względów mocarstwu trzeciemu, 
będą również stosowane jednocześnie i bez zastrze
zeń do drugiej Strony. Jednakże czyni się wyjątek 
od postanowień niniejszego artykułu: 

. a) odnośnie do ulg, które w jedne m lub dru~ 
giem Państwie zostały przyznane lub mogłyby być 
przyznane w przyszłości rybołówstwu krajowemu 
i jego produktom, 

b) w stosunku do kabotażu. 
4. Nie naruszając innych postanowień niniejsze

go traktatu i nie ?:mieniając postanowień alinea l-go, 
o ile dotyczą one taryf za pilotaż, rozumie się, 
że ustawy i przepisy obowiązujące w każdem pań
stwie co do obowiązku używania pilotów, stosowane 
będą do okrętów i statków drugiej Układającej się 
Strony w tej same.j mierze, co do innych statków 
obcych. 

I\rtykuł XII. 

'. 1. Narodowość okrętów i statków będzie przez 
jedną i drugą stronę uznawana na podstawie doku
mentów i świadectw, wydawanych w tym celu przez 
właściwe władze odnośnych państw, zgodnie z usta
wami i przepisami każdego państwa. 

2. Świadectwa pomiarowe i inne dokumenty, 
dotyczące pomiaru, wydane przez jedną z Układają
cych się Stro n, będą uznawane przez drugą Stronę 
zgodnie z układami specjalnemi, które będą zawarte 
przez obie Układające si~ Strony. 

jowirant dans les eaux territoriales de I'au fre Partie ' 
sous tous les rapports du meme traitement que les 
batiments nationaux et leu rs ca rgaisons, quel que 
soit le lieu de de part ou de destinatioil des dits 
navires et bateaux, quel que soit aussi le (ieu d'ori
gine ou de destination de lel,lrs carga isons. II s'en
suit notamment que les navires et bateaux de I'une 
des Parties et leurs cargaisons ne seront assujettis, 
sur le territoire de I'autre, ił aucune taxe ou charg.e, 
quelle qu 'en solt ł'espece ou la deno!1)ination, per
c;ue ou ił percevoir soit au profit de I'Etat, soit au 
profit des communes au des institutions quelconques, 
habiliŁees par te Gouvernement, autres Ol! plus ele.
vees que cel1es qui seront applicables aux batiments 
nationaux et ił leurs cargaisons. Les passagers et 
leurs bagages, se trouvant sur les navires et ba
teaux de I'une des Parties Contractantes, jouiront 
dans les eaux territoriales de d'autre Partie du traite
ment applique aux passagers et leurs bagages voya· 
geant sous le pavillon de cette derniere. 

2. En ce qui concerne le placement des navi
res et bateaux, (eur chargement et dechargement 
d.ans les ports, rades, havres et bassins et en gene
rai pour toutes les form alites et dispositions quel
conques auxquelles peuvent etre soumis des bati
merits de commerce, leurs equipages et (curs car
gaisons, ił est convenu qu'il ne sera acco rde aUx 
biHiments nationaux aucun privilege ni aucune fa
'{eur qui ne le soit egalement ił ceux de l'autre 
Etat, la volonte des Partie s etant qu'aussi sous ce 
rapport leurs batiments soien.t traites sur le pied 
d'une parfaite egalite. 

3. Tout privilege et ,toute exoneration que J'une 
des Parties pourra accorder sous I'un des rapports 
susvises ił une tierce puissance seront aussi appli
q,ues simultanement et sans reserves a l'autre Partie. 
Toutefois il est fait exception aux stipulations du 
present article: 

a) en ce qui concerne ~ les faveurs qui, dan$ 
l'un ou I'au tre des deux pays, ont eie ou pourront 
etre accordees par la suite a la peche nationale et 
a ses produits, 

b) en ce qui concerne Je cabotage. 
4. Sans prejudice des autres dispos itions du 

present article et sans modifications des dispositions 
de I'alinea l-er, en se qu'elles concernent les tarifs 
de pilotage, ił est entendu que les lois et reglements 
en vigueur dans chaque pays sur l'obligation d'em
ployer les pilotes s'appliqueront aux navires et ba
teaux de I'aut re Partie Contractante dans la meme ' 
mesure qu'aux autres batiments etrangers. 

F\rticle XIL 

1. La nationalite des navires et bateaux sera, 
de part et d'outre, ndmise d'61pres les. documerits 
et certificats deliyres ił cet effet par les autorites 
competentes des Etats respectifs, conformement aux 
lois et regleme nts de chaque pays. 

2. Les lettres de jauge et autres documents 
relatifs a la jauge, delivres par I'une des Parties 
Contractantes, seront reco nnues p:::r l'autre Partie, 
conformement aux arrangements speciaux qui scront 
conclus entre les deux Ppys Contraetants. 



, ,·-1 

Dziennik Ustaw. , Poz. 747. 1193 

f\rtykuł XIII. ' 

Okręty statki każdej z Układających się Stron, 
które zawiną do jednego z portów drugiej Strony 
i , któreby tam chciały wyładować tylko część swego 
ł~dunku ; będą mogły, stosując się do ustaw i prze
pisów odnośnego państwa, zatrzymać na statku część 
ładunku , któraby była przeznaczona do innego portu, 
bądź tego samego bądź innego kraju i wywieźć ją 
zpowrotem, nie będą zobowiązane do uiszczania 
żadnych opłat innych lub wyższych od tych, które 
będą pobierane od statków krajowych lub statków 
innego państwa w takim samym wypadku. Te same 
okręty i statki będą mogły równieź ładować swój 
ładunek w jednym porcie oraz kontynuować łado
wanie lub uzupełniać ładunek w innym, lub w kilku 
innych portach tego samego kraju, nie będąc zmu
szonemi do uiszczania innych ani wyższych opłat 
od tych, którym podlegają okręty i statki krajowe 
lub państwa najbardziej uprzywilejowanego. 

f\rtykuł XIV_ 

1. O ile okręt lub statek jednej z Układających 
sie: Stron osiadł na mieliźnie lub rozbił się w obre:bie 
wód drugiego państwa, okręt lub statek i jego ładu
nek będą korzystały z tych samych ulg i przywilejów, 

,jakie ustawy i przepisy odnośnego państwa przyznają 
w analogicznych okolicznościach okrętom i statkom 
państwa najbardziej uprzywilejo wanego. Udzielona 
be:dzie pomoc kapitanowi i załodze VI tej samej mie
rze, co krajowcom, zarówno .dla nich samych, jak 
i dla ol<rętu lub statku i jego' ładunku. 

2. Odnośnie do prawa ratownictwa stosowane 
b€!clzie ustawodawstwo państwa, w którym wyrato
wanie miało miejsce. 

3. Towary uratowane z okrętu lub statku, który 
osiadł ńa mieliźn ie lub rozbił się, nie będą podle
gały żadnemu cłu, o ile nie b~dą dopuszczone do 
konsumcji wewnętrznej. 

f\rtykuł XV. 

1_ Obie Układające się Strony zapewniają so
bie wzajemnie na swych terytor]ach, we wszystkiem, 
co dotyczy różnych formalności administracyjnych 
lub innych niezbe:dnych przy stosowaniu postanowień , 
zawartych w niniejszym Traktacie, traktowanie na 
stopie państwa najbardziej uprzywilejowanego. 

2. Rozumie , się wszel ako, iż postanowienia, 
zawar te w a r tykułach poprzednich, o ile zapewniają 
one traktowanie na stopie państwa najbardziej uprzy
wilej owanego, nie na ruszają w nkzem ustaw, roz· ' 
po rządzeń i przepisów specja lnych dotyczących 
handlu, przemysłu, policyjnych oraz bezpieczeństwa 
ogólnego i wykonywania pewnych rzemi osł i zawo
dów, które to, obowiąz ują lub będą obowiązywały 
w każdym kraju i I,tóre stosowane będą do , wszyst· 
kich cudzoziemców. 

f\rtykul XVI. 

Polska nie będzie powoływać się na posŁano
wienia niniejszego Tral\tatu dla domagania się ko
rzyści, jakie Norwegja przyznai'a lub mogłaby ,przy
znae w przyszłości Szwecji, Danj i, Isl andji lub tym 

f\rticJe X/lI. 

Les navires et bateaux de chacune des Parties 
Contra}:tantes qui entreront dans un des ports de 
l'aLJ CreO.~artie et qui n'y voudraient decharger qu ' un'e 
parti~?Cfe lem cargaison, pourront, en se conformant 
aux Jo i ~ et reglements du pays respectif, conserver 
a leur bord la partie de la cargaison qui serait des
tinee a un autre port soit du meme pays, soit 
d 'un autre pays et la reexporter sans etre astreints 
a payer des droits autres ou pluseleves que ceux 
qui ser.nnt pen;us des biHiments nationaux ou ceux 
d'un autre pays dans le meme cas_ Les me mes na
vires et ,bateaux pourront egalement charger leur 
car~ai'~bp dans un port et la continuer ou la com' 
ple~~ l'dans un autre ou plusieurs autres ports du 
meme pays sans etre astre,ints ił payer des droi~s 
autres ou plus eleves que ceux auxquels sont sou
mis les navires et bateaux nationaux ou ceux de la 
nanon la plus favorisee. 

f\rticle XIV. 

1. Si un navire ou bateau de I'une des Parties 
Contractantes s'est ~choue ou a fait naufrage daos 
les eaux de I'autre Etat, le navire ou bateau et sa 
cargaison jouiront des memes faveurs et immun!tes 
que les Jois et reglements du pays respectif accor
dent ou accorderont dans les circonstances analo
gues aux navires et bateaux nationaux ou ił ceux 
de la nation la plus favorisee. II sera donne, dans 
la meme mesure qu'aux nationaux, aide et assistance 
au capitaine et a J'equipage, tant pOUT eux memes, 
que pourle navire ou bateau et sa cargaison. 

2. En ce qui concerne le droit de sauvet.age, 
iI sera fait application de Ja legislation du pays OU 
le sauvetage a eu Jieu. , 

3. Les marchandises sauvees d'un navire , QU 

bateau echo ue ou naufrage ne seront assujeUies 
ił aucun droit de douane a moins qu'elles ne soient 
admises a Ja consommation interie ure. 

f\rticle XV_ 

1. Les deux Parties Contractantes se garantis
sen t reciproquement sur leurs territoires en tout ce 
aui concerne les diverses formalites, administratives 
~u autres, rendues necessaires par I'application des 
dispositions contenues dans le present Traite, le tra i
tement de la nation la plus favorisee. 

2. Ił est entendu, toutefois , que les stipula
tions enoncees dans les articles precedents, en tant 
qu 'elles garantissent le traitement de la nation la 
plus favorisee, ne derogent en rien aux lois, ordon
nances et reglemerits speciaux enmatiere de commer
ce, d 'industrie, de police, de surete generale et 
d 'exercice de certains metiers et professions qui 
sont ou seront en vigueur dans chacl!n des pays 
et applicables a tous les etrangers. -' 

f\rticle XVI. 

La Pologne n'invoquera pas les dispositions du 
present TraM: pour reclamer les avantages que la 
Norvege a accordes ou pourrait a l'aveni r accorder 
a la Suede, au Danemark, a I'Islande ou a ces trois 
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trzem państwom, o ile powyższe korzyści nie będą pays tant ą!-1e 'Iesdits avantages ne sont pas accordes 
. przyznane innym państwom niż wyżej wymienionym. . a d'autres Etats que ceux deja nommes. 

Hrtykuł XVII. 

Rząd Polski, któremu powierzone zostało pro
wadzenie spraw zagranicznych W. M. Gdańska , 
zgodnie z art. 104 Traktatu Wersalskiego i artyku
łami 2 i 6 Konwencji Paryskiej z 9 listopada 1920 r. 
pomiędzy Polską i W. M. Gda l1skie m, zastrzega sobie 
prawo oświadczyć, że Wolne Miasto jest Stroną 
Układającą się w tym Traktacie i bierze na siebie 
obowiązki oraz nabywa prawa,' w nim ustalone. 

, 
Zastrzeżenie to nie dotyczy tych post1!nowień 

niniejszego Traktatu, które Rzeczpospolita Polska 
odnośnie do W. M. Gdańska już zawarła na zasadzie 
praw, przysługujących Polsce traktatowo. 

Hrtykuł XVIII. 

1. Traktat niniejszy będzie ratyfikowany i raty
fikacje będą wymienione w Osl6 możliwie jaknaj
prędzej. 

2. Wejdzie on w życie trzydziestego dnia po 
wymianie ratyfikacyj. 

3. Traktat zawarty jest na przeciąg jednego 
roku, który to termin rozpoczyna się od dnia jego 
uprawomocnienia się; będzie on przed łużany milcząco 
na czas niEograniczony, jeżeli nie zostanie wypowie
dziany przez jedną z Układających się Stron na trzy 
miesiące przed upływem tego rocznego terminu. 
W wypadku przedłużenia w drodze milczącej zgody 
każda z Układających się Stron zastrzega sobie prawo 
wypowiedzenia w każdym czasie niniejszego Traktatu, 
który przestanie obowiązywać po 2-ch miesiącach . 

Na dowód czego Pełnomocnicy podpisali niniej
szy Traktat i opatrzyli go swojemi pieczątkami. 

Sporządzono w Warszawie, w dwóch egzempla
rzach, dnia 22 grudnia 1926 roku. 

(-) August Zaleski 
(-) N. Cb. Dit/eJ! 

(-) E. Kwiatkowski 

Załącznik. 

Karta legitymacyjna dla komiwojażerów. 

Hrticle XVII. 

Le Gouvernement Polonais, auquel ił appartient 
d 'assurer la conduite des affaires exterieures de la 
ViIle Libre de Dantzig en vertu de l'articIe 104 du 
Traite de Versailles et des articles 2 et 6 de la 
Convention de Paris entre la Pologne et la Ville 
Libre de Dantzig du 9.XI.1920, se reserve le drołt 
de decfarer que la ViIIe Libre est Partie Contractante 
du present Traite et ąu'elIe accepte les obligations 
et acquiert les droits en derivant. 

Cette reserve ne se rapporte pas aux . disposi· 
tions du present Traite, lesąuelles la Republique de 
Pologne contracte, en ce qui concerne la ViIle Libre 
de Dantzig, conformement a ses droits decoulant 
des traites y relatifs. 

Hrticle XVIII. • . 

1. Le present Traite sera ratifie et les ratifi
cations en seront echangees a Os16, aussit!St que 
fair e se pourra. 

2. II entrera en vigueur le 30-eme jour apl'es 
l'echange des ratifications. 

3. Le Traite est condu pour la duree d'un 
an, ce delai commen<;ant a courir a partir de la 
date de la mise en vigueur. II sera proroge par 
voie de tacite reconduction pour une periode inde
terminee, s'iI n'est pas denonce par une des Parties 
Contractantes . trois moi s au moins avant l'expiration 
de cctte periode annuelle. En cas de prorogation 
par voie de tacite reconduction chacune desParties 
Contractantes se reserve de denoncer le present 
Traite a tout moment pour prendre fin deux mois 
apres. 

En foi de quoi les PlenipOtentiaires ont signe 
le present Traite et l'ont revetu de leurs cachets. 

Fa it en double exemplaire a Varsovie, le 22 De
cembre 1926. 

( - )Auguste Zaleski 

(-) E. Kwiatkowski 
(-)N. Cp. Ditlef! 

Rnnexe. 

Carte de legitimation pour voyageur de -com
merce. 

Na rok 19 ........... . . N2 karty................. .......... Pour I'annee 192. N2 de la carte .......................... _ 

(Pieczęć) (Hrmoiries) 

Ważna w Polsce i w Norwegji. Valable pour la Pologne et la Norvege. 

Okaziciel: Porteur: 
(imię i nazwisko) (prenom et nom de familie) 

sporządzono w.................................. dnia. .................................. 19.......... fait a ............................................... _ ...... le...................................... ... 192 ..... _ 

(pieaątka) (Władza kompetentna) (Sceau) 

(Podpis) 

(f\utorite competente) 

(Signature) 



· N!! 84. ' Dziennik Ustaw. Poz. '747. t195 

-:~~;. ' . :Zaswi'adcza" się, iż okaziciel niniej szej karty po" 
siada ..... .... " ...................... ..... (oznaczenie fabryki lub handlu) 
w ........ " ....... "" .. """"" .. " .. pod firmą""""".. .. ... " .... """" ...... za-
trudniony jęst jako komiwojażer w firmie ........ """. 

, ..... " ... . ".""".,,. w """"""""".""."."."" .. . . która posiada 
· tam .. . . """"""""".""""""""""""""""""." (oznaczenie fabryki lub 
, handlu). 

Ponieważ okaziciel niniejszej karty chce poszu· 
· kiwać zamówień i czynić zakupy na rachunek swej 

· firmy, jak również f~rmy nastę~ująceL .. """""" .... " ...... """. 
. firm następujących 

...... "" .. """"".""".,""" .... " .. ,,",,,,,, (oznac~e~ie fabry:ki lub handl~) 
w""".""."."""."."." .. """"""""""""" .... zaswladcza Się pozatern, ze 

:[zeczona firma jest zobowiązana d' . k' 
r~eczone firmy są zobowiązane o uiszczania w raJu 

: ", ~ym podatków prawnych za trudnienie się swym 
ich 

handlem 
h dl (przemysłem). an em 

Opis okaziciela: 

Wiek ... """."." ."""" ... """"""" .... """"""""""""."""""""""""" 
Wzrost """"""""""" .. "".""""".".""""""""""." .. """.""""" .. _ 
Włosy .. ".""."" .. """"" .... """.""""""""" ......... """",," ... 
Znaki szczególne """""""""."""""" ... """""""""" ... " .. 

Podpis okazicie la: 

U W A G A. 

Okaziciel niniejszej karty nie będzie mógł po
' szukiwać zamówień i czynić zakupów inaczej, jak 
· d ',.. dl wyżej wymienionej firmy. jej 
po rozuJąc a wyżej wymienionychfirm I na ich 
rachunek. Będzie on mógł mieć ze sobą próbki, 
lecz nie produkty. Pozatem będzie się on stosował 

.~ do rozporządzeń obowiązujących w każdem Państwie. 

N o t a: Tam, gdzie wzór powyższy zawiera pod
wójny tekst, formularz używany dla wystawienia kart 
mieć będzie miejsce ni ezbędne dla wpisania w nim 
jednego lub drugiego tekstu, stosownie do okolicz
ności poszczególnego wypadku. 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY. 

. Przep przystąpieniem do podpisania Traktatu 
Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Pol ską i 'Nor
wegją, niżej podpisani Pełnomocnicy zgodzili się na 
fó . co następuje: 

J. Co do artykułów 11 i 111. 
Rozumie się, iż postanowienia artykułu 11, sto-

· sownie do których obywatele obydwóch Układających 
się Stron be:dą mieli prawo występować w sądach 
przed trybunałami na stopie równości z krajowcami, 
. jak również postanowienia artykułu III -go, dotyczą 
cego wolnego dostępu spółek do s ądów, nie stosują 
się do bezpłatnej pomocy sądowej, do zwolnienia od 
"cautio judicatum solvi", które to sprawy będą ure
gulowane w drodze specjalnych umów. 

11. Co do artyku ł u VI. 
a) Nie naruszając . postanowień artykułu VI, sa

letra pochodzenia norweskiego ("Norgessalpeter", 
poz. 103, p. 3 polskiej taryfy celnej) będzie korzy-

Ił est certifie que le porteur de la presente carte 
possede un (designation de la fabrique ou du com
merce) a """""""" . """."."" " .. " .. ". " " ."". sous la raison. ... ""."." " .. 
"""""'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''' est · employe, comme voyageur 
de commerce dans la maison ".""" .. """""""""""""""""""" ... 

......."" a ...."."."."""""" .. "" qui y pas
sede un (designation de la fabrique ou du com6!rce). 

Le porteur de la presente carte desirant re
chercher des commandes et faire des achats pour le 

. .. de la maison suivante 
compte de sa malson, amsl que d . . t 

es malsons SUivan es 
(designation de la fabrique ou du commerce) a"""."""""", 
''''''"""". ił est certifie, en outre, que 

ladite maison est tenue d ' . d 
lesdites maisons sont tenues acqUitter ans ce pąys-
. I . " l' I" d son commerce CI es Impots egaux pour exerClCe e l 

eur commerce 
(industrie). 

Signalęment du porteur: 
Age .. """.".""""""" .. """"""""." .. ""." .. """""."" ................ ~ . .;;~ 
T a i II e. "., "."." ... "."" .. "".""."""""" .. " " """,, ....... ,, .. _ ............... ~., ... . 
Cheveux ............... "" ............. " ................. _ ................ ,," ..... _ 
Marques particulieres ... """ ... : ... .., .............. " ................. _ 

Signature du porteur 

A V I S. 

Le porteur de la presente carte ne pourra 
rechercher des commandes au faire des · achats 
autrement qu'en voyageant et pour le compte 
de la maison susmentionnee 
d · t" . II pourra avoir avec lui es malsons Sllsmen iOnnees 
de's echantillons, mais point de marchandises. 11 se 
conform~ra d'aiIIeurs aux dispositions en vigueur dans 
chaque Etat. 

N o t a: La OU le modele contient un double 
texte, Je formulaire a employer pour l'expedition des 
'cartes presentera l' espace necessaire pour y inserer 
ł'un ou l'autre des textes suivant les circonstances du 
cas particulier. 

PROTOCOLE FINl\L. 

Avant de proceder a la signature du Traite de 
Commerce et de Navigation entre la Pologne et la 
Norvege, les soussignes Plenipotentiaires sont con~ ' 
venus de ce qui suit: , 

I. En ce qui concerne I'article II et III. , I 

II est entendu que les dispositions de I'a rticle 11.1 
selon lesquelles les ressortissants des deux Parties ' 
Contractantes auront le droit d'ester en justice de
vant les Tribunaux sur le pied d'egalite avec les na" 
tionaux, de meme que les dispositions de l'art. III • 
concernant le Iibre acces des soci e tes aupres des ' 
Tribunaux,ne s'appliquent pas a I'assistance judi
ciaire gratuite, 'a la dispense de la caution "judica" ; 
tu~ ~olvi", ces matieres etant reservees aux accord.s i 
speClaux. I 

11. En ce qui concerne l'articIe VI. ! 
a) Sans prejudice des dispositions de I'art. VI, ; 

le nitrate de chaux de provenance norvegie~ne "Nor-j 
gessalpeter" - pos. 103, p. 3, du tarif douanier pOJ 
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sŁała z takiego samego traktowania celnego i innych 
ułatwień przywozowych, co saletra chil ijs~a (poz. 103 
p. 1 polskiej taryfy celnej). 

b) Aby zapewnić produktom pochodzącym z ich 
odnośnych krajów korzystanie z postanowień arty
kułu VI i wyżej wspomnianego alinea a), oraz w celu 
uni knięcia, aby produkty pochodzące z krajów nie 
korzystających ze wspomnianego przywileju nie po
sł\lgiwały się przejazdem przez ich terytorjum, Ukła
dające się Strony będą mogły żądać, \ aby produkty 
i towary przywożone na ich terytorjum były zaopa
trzone w świadectwa pochodzenia. 

III. Co do artykułu X. 
a) Rozumie się, że postanowienia artykułu X 

dotyczące tranzytu nie naruszają w nicze m prawa 
Rządu Polskiego do zakazywania lub ograniczania 
tranzytu broni i ekwipunku wojskowego, które wyni
ka z par. 4, art. 22 traktatu podpisanego dnia 18 mar
ca 1921 r. IN Rydze pomiędzy Rzecząpospolitą Polską 
z jednej strony, a Związkiem Socjali stycznych Repu
blik Sowieckich Rosji, Związ ki em Socjalistycznych So
wieckich Republik Bi ałej Rusi i Związkiem Socjali
stycznych Republik Sowieckich Ukrainy z drugiej 
strony. 

, b) Dopóki granica pomiędzy Polską a jedne m 
z państw sąsiednich dla jakiegokolwiek bądż powo
du be:dzie pozostawała zamkniętą dla 'podróżnych, 
lub towarów polskich lub danego kraju ościennego, 
Rząd Polski nie będz i e uważany za zobowiązanego 
do przyznawania l'lorwegji nfl granicy wyżej wymie
nionego kraju ułatwień, przewidzianych w artykule X. 

IV. Zakup produktów będących przedmiotem 
monopolu Państwa. 

Rozumie się, że każda z Układających się Stron, 
czyniąc zakupy produktów stanowiących na jej tery
torium przedmiot monopolu Państwa, będzie trakto
wała oferty drugiej Strony z jaknajwiększą przychyl
nością. 

Na dowód czego, Pełnomocnicy podpisali ni
niejszy protokoł. 

Sporządzono' w Warszawie, w dwóch egzempla
, rżath, dnia 22 grudnia 1926 r. 

(-) August Zaleski 
( -) N. Cb. Ditlef! 

(-) E. Kwiatkowski 

Zaznajomiwszy się z powyższym Traktatem, uzna
liśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, 
jak i każde z zawartych w nim postanowień ; oświad
czamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 
i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydali śmy F\kt niniejszy, opa
trzony pieczę cią Rzeczypospolitej Polskiej. 

W Warszawie, dnia 8 sierpnia 1927 r. 

(-) l. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

( -) J. Pilsudski 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) August Zaleski 

. lonais - jouiia de meme traitement dpuanier et 
d'autres facilites d'importation que le salpetre de 
Chili (pos. 103, p. 1, du tarif douanier polonais). 

b) Pour reserver aux produits o.rigi naires de 
leurs pays respectifs le benefice des dispositions de 
l'article VI et de l'alinea a) ci-dessus, et pour eviter 
que des produits originaires des pays qui ne jouiś
sent pas dudit beneJice puissent emprunter Ja voie 
de lem te rritoire, les Parties Contractantes pourront 
exiger que les produits et marchandises importes 
sur leur territoire soient accompagl)es d'un certlficat 
d'origine. 

III. En ce qui concerne l'articJe X. 
a) II est entendu que les disposltions de l'ar

ticle X concernant le regime du transit ne derogent 
en rien au droitdu Gouvernement Polonais de pro
hiber ou limiter le transit des a rmes et de l'equipe
ment militaire, resul ta nt du § 4, art. 22 du Tr,aite, 
signe Je 1'8 mars 1921 a Riga entre la Republique 
de Pologne d'une part et la Republique SociaIiste 
Federa tive Russe des Soviets, la Republique Socia
liste Blanc-Ru thene des Soviets et la Republique So
cial iste Ukrainienne des Soviets d'autre part. 

b) F\ussi Jongtemps que la frontiere entre la 
Pologne e t un despays limitrophes restera pour une 
raison quelconque fermee aux voyageurs ou aux mar
chandises de la Pologne ou du pays Iimitrophe en 
question, le Gouvernement Polonais ne sera pas eon
sidere comme tenu d'accorder a la Norvege sur la 
frontiere dudit pays les facilites prevues par l'article X. 

IV. .F\chat des produits faisant l'objet d'un mo
nopole d'Etat. 

1\ est entendu que chacune des Parties Co n
tractantes, en faisant des acha ts des produits. qui 
font sur son territoire I'objet d'un monopole d'Etat, 
traitera les offres y relatives de l'autre Partie avec 
la plus grande bienveillance. . , 

En foi de quoi les Plenipotentiaires ont signe 
le prese nt Protocole. . 

Fai t a Varsovie, en double exemplaire, le 22 De
cembre 1926. 

(-) August Zaleski 
(-) N. Cb. Ditleff 

(-) E. Kwiatkowski 

F\pres avoir vu et examine Jedit l'raite, Nou.s 
I'avons approuve et approuvons en toutes et chacLine 
des d ispositions qui y sont contenues; declarons qu'i\ 
est accepte , raWie et confi rme, et promettons qu'il 
sera inviolablement observe. 

En Foi de Quoi, Nous avons dOTme Jes pfe
sentes, revetues du Sceau de la Republique. 

fi Varsovie, Je 8 aout 1927. 

(~) l . Mościcki 

Par le President de la Republique 
Le President du Conseil des Ministres: 

( -) J. Pilsudski 

Le Minisb'e des F\ffaires Etrangeres: 
(-) August Zaleski 


