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Traktat
podpisany w
(Ratyfikowany zgodnie z

ustawą

Prz~ciwwojenny

Paryżu

dnia 27- go sierpnia 1923 r.

z dnia 13-go lutego 1929 r. Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. eS).

Przekład.

W IMIE NIU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

M Y,

IG NA CY

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 siódmego
sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku podpisany
został w Paryżu pomiędzy Niemcami, Stanami Zjednoczonemi Ameryki, Belgją, Francją, Wielką Brytanją z Irlandją Półńocn ~ i z czę
ściami Imperjum Brytyjskiego, któ-

AU NOM DE LA REPUBLlQUE DE POLQ.G.NE

N O U S,

I G N A C Y

M O Ś C I C K I,

PRESIDENT DE LA REPUBLlQUE DE POLOGNE.

ci tous ceux qui ces Presente s LeUres verront Salut:

Un Traite de renonciation ci la guerre ayant ete signe a Paris
entre l'Allemagne, les Etats-Unis d'Ame rique , la Belgique, la France,
la Grande Bretagne ayec l' h-lancie du Nord e t les parties de l'Empire
Britannique qui ne sont pas individ uellement me mbres de la Societe
des Nations, le Dominion de Canada, le Comm onwealth d'A usŁralie,
le Dominion de Nouvelle Zelande, l'Union de l'Afrique du Su d, l'Elat

.

,

~.".....

•
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re nie są samodzielnymi członkami
Ligi narodów, Dominjum Kanady,
Federacją Australijską/... Dominjum
Nowej Zelandji, Unją ł"ołudnlowo
Afrykańską, Wolne m
Państwem
Irlandji, Indjami, Włochami,Japonją,
Polską i Czechosłowacją, Traktat
o wyrzeczeniu się wojny, który
brzmi jak następuje:

Libre d'Irlande, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Pologne et la Tchecoslovaquie,
le vingt sept aoo.t mil neuf cent vingt huil, Traite dont la teneur suit:

Traktat Przeciwwojenny, podpilany w Paryż u, dnia 27 sierpnia
1928 r.
PREZYDENT RZESZY NIEMIECKIEJ, PREZYDENT ST ANóW ZJEDNo.CZo.NYCH AMERYKI,
JEGO
KRÓLEWSKA
Mo.ść KRóL BELGóW, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, JEGO. KRóLEWSKA
Mo.~ć KRóL WIELKIEJ BRYTANJI, IRLANDJI I TERYTo.RJóW POZA Mo.RZAMI, CESARZ INDYJ, JEGO. KRóLEWSKA Mo.ść KRóL WŁo.CH, JEGo. CESARSKA MOśĆ CESARZ
JAPo.NJI, PREZYDENT RZEPo.LSKIEJ,
CZYPo.SPo.LITEJ
PREZYDENT REPUBLIKI CZESKOSŁo.W ACKIEJ,

Traitede renoncłation a la guerre,
signe a Paris, le 27 aoiit 1928.

Treaty ol renunciation ol war, signed at Paris, 27th august 1928.

LE PR:f:SIDENT DU REICH
ALLEMAND, LE PRESIDENT
DES ET ATS-UNlS D'AMER ~ QUE ,
SA MAJESTE LE Ro.I DES BELGES, LE PRE SIDENT DE LA RE P UBLlQUE
Ff( A~\J C\J E,
SA
MAJESTE LE Ro.I D'E G:łANDE
BRET AONE,
D'IRLANDE ET
DES TERRITo.IRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS ,
EMPEREUR DES INDES, SA
MAJESTE LE Ro.I D 'IT ALIE, SA
MAJESTE L'EMPEREUR DU JAPo. N, LE PRESIDENT DE LA REP UBLI QUE DE Po.Lo.GNE, LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHECo.SLo.VAQUE,

THE PRESJDE NT OF THE
GERM A N RUCH, THE PRESIDENT OF THE UNITED ST A TES
o.F AMER ICA , HIS MAJESTY
THE KING OF THE BELGtANS,
THE PRESIDENT
o.F
THE
FRENCH REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING o.F GREA T
BRIT AIN, IRELAND AND THE
BRITISH Do.MI N:o.NS BEyo.ND
THE SEAS, EMPERo.R o.F INDlA, HIS MAJESTY THE KING
o.F IT AL Y, HIS MAJESTY THE
EMPEROR o.F JAPAN, THE
PRESIDENT o.F THE REPUBLIC
o.F POLAND, THE PRESIDENT
o.F THE CZECHo.SLo.VAK REPUBLIC,
Deeply sensi ble of their soIemn
duty to promote the welfare of
ma:1kindj

Mając głębokie poczucie cią
zące go na nich uroczystego obowiązku
rozwijania . dobrotytu
ludzkości;
Przekonani, że naaeszła chwila przystąpienia do szczerego wyrzeczenia się wo'jny jako narzę

dzia polityki narodowej,
dla
utrwalenia stosun ków poko jowych i przyjaznych istniejących
obecnie między ich ludami;
Przekonani, że do wszelkich
zmian w ich wzajemnych stosunkach powinn o się dążyć wyłącz
nie zapomocą środków pokojowy:..:h i urzeczywistniać je w porz ądku i pokoju, oraz że ka żde
Iviocarstwo podpisujące, któreby
od tą d starało s ię rozwijać swoje
li nteresy na·r odowe uciekając się
do wojny będzie musialo b yć pozbawione korzyś ci traktatu ninie jszego;
Mając nadzieję, że, zachęcone .

ich przykładem, wszystkie inne
narody świ a ta prz yłączą się do
tych wysiłków ogólnoludzkich
i przez pr z ys tąp ien ie do Traktatu niniejszego, skoro tyl ko uzyska on moc obowiązu:jącą, udo stępnią swoim ludom korzystanie
z je~Q dobrofzvnnvch jlestano-

Ayant le senti.ment profond du
devoir solennel qui leur incombe
de developper le bie netre de l'hamanite;
Persuades que le moment est
venu de proceder ił. une franche
renonciation ił. la guerre comme
instrument de politique national
afirt que les reI a tions pacifiques et
amicales existant ' acŁuellement
entre leurs peuples puissen t etre
perpetuees;
Convaincus que tous changements dans leurs relations mutuelles ne doivent etre rech e r chćs
que par de s procedes pacifiques et
etre n!alises dans l' ordre et dans
la paix, et que toute Puissance
signataire qui chercherait desormais ił. developper ses interefs nationaux en recourant ił. la guerre
devra etre privee du benefice du
present Traitej
Esperant que, ~ncouragees par
leur exemple, toutes les autres
nations du monde se joindront ił.
ces efforts humanitaires et, en
adherant au prese nt T raite des
qu'il entrerq en vj.~L1e ur , mettron t
l~urs ~euples ił. meme de profiter
de ses bienfaisantes stipulaŁions,
unissant ainsi les na tions c.;viJjsęes

Pers uade d that the time has
come when a fra nk renunciation
of wa r as an ins trument of national pol:c y should be made to the
end that the peaceful and friendly
rela li ons now existing between
their peoples may be perpetuatedi
Convince d that all changes in
th eir relations with one another
shodd be sought only by pacific
means and be the result of a peaceful and orderiy process, and
that any signatory Power which
shall hereafter see k to promote
its national interests by resort to
war should be denied the beneHts furnished by this TreatYi
Hopeful tha!, encouraged by
their example, aU the other nations of th e wo rld will join in this
hum ane endeavor and by adheri ng to th e present Treaty as soon
as it comes in to force bring their
peoples within the s-::ope of its benef icent pro~isi ons, thus uniting
the civilized nations of the world

Wlen, ł ąc ząc w ten spoE:ób narody cywilizowant:! świata we wspóInem wyrzeczeniu się wojny jako
nar z ędzia ich polityki i1arodowej;
Po stano wili zawrzeć Traktat
i w tym celu wyzna czyli jako swoich pełnomocników, a mianowiCle :

Prezydent Rzeszy Niemieckiej:
p. Dr. Gustawa STRESEMANNA,
Ministra
Spra w
Zagranicznych;
Prez ydent Stanów Zjednoczonych
Ameryki:
Szanown ego Franka B. KELLOGGA, Sekretarza Stanu;
Jego Kró lew ska Mość Król Belgów :
p. Pawł a HY.MANSA, Ministra
Spraw Zagranicznych, Mini'stra Stanu;
Prezydent
Republiki
Francuskiej:
p. ARYSTYDESA BRIANDA, Mi~
nistra Spraw f:a granicznych;
Jego Kró:e,vska Mość Król WieI",
kiej Brytanji, Ir la ndj i i terytorjów
Bryt yjskich poza morzami, Cesa rz Indyj:
Za Wielką Brytanję, Irlandję Pół
nocn ą i wszys tkie części Imperjum Brytyjskiego, które nie są oddzie lnie c złonka mi Ligi Narodów:
Wielce Szanownego Lorda CUSHENDU N,
Kanclerza Ks ię
stwa Lancaster, Sekretarza
Stanu dla spraw zagranicznych a. i.;
Za Dominjum Kanady:
Wielce
Szanownego
Williama
LYON MACKENS IE KINGA,
P ierwszeg o Ministra i Ministra Spraw Zagr anicznych;
Za Federację Australijską:
Szan owne~ o

Alexandra
John
McLALHLANA, Członka Rady Wykonawczej Federalnej;

Za DominJum Nowej Zelandji:

€lu mancie aans une renonei<ition
commune a la guerre comme instrument de leur politique nationale;
ant decide de conclure un
Traite et a cette fin ont designe
comme leurs Plenipotentiaires respectifs, savelir:
Le Presidertt du Reich Alletnand:
M. le Dodaur Gustaw STRESEMANN, Ministre . des Affalres
Etrangeresl
Le President des Etats-Unis
d'Amerique:
L'Honorable Frank B. KELLOGG,
Secretaire d'Etat;
Sa Majeste le Roi des Belges:
M. Paul HYMANS, Ministre des
Affaires Etrangeres, Ministre
d'Etat;
Le

Pr~sidept dę

lfl. Republique

F ranc;aise:
M. Aristidę BRIAND, Ministrę
des Affaires Etrangeres;
Sa MajesŁę )e Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et dęs Territoires
BI'itanniques au dela des mers,
Empereur des Indes:
Pour la Grande-Bretagne et 1'1rlande du Nord et toutes les parties de l'Empire Ihitannique qui
ne sont pas individll e llemenŁ
membres de las Societe des NatiG/ls:
Le Tres Honorable Lord CUSHENDUN, Chaąct!lier du Duche de Lal1castre, §;ecr~taire
d'Etat pour les Affain~s Etrangeres ppr interim;
Pour le Deminion du Canąda:
Le Tres łfonprable William Lyen
MACKENZIE KING, Premier
Ministre et Ministre des Affaires Exterieures;
Pour le Comworr-vealth d'Australie:
L'Honorflble Alexapder John McLACHLAN, M-embre du Censeil E~ecutif F e.deral,
Pour le DOIijinion de NpuyeUeZeląnde:

Szanownego Sir Chrjs tophQr Ją.
mes P ARRA, Wyso kiego Komisarza Nowej Zelandji w
Wie~kiej Brytanji;
Za Unj ę Południową Ąfrykąńską:
Szanownego Jacobus Stephanus
SMIT A, Wysokiego Komisa-
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L'Banorąhle

Sir ChristGpher Ja ..
mes PAItR, Haut-Cprrpl1issaire
de la Nouvelle - Z~lande eQ
Grande-Bretagne;
Pour l'UniQn de l'Afrique du Sud:
L'Hopa.riible Jacohus Stephangs
SM-IT, Haut-Commissą.ire qe

a common reillmeiation of wa'r
as an instrumerit oI thei!' national
policy;
ln

Have decided to conclude a
Treaty and for that purpose have
appointed as th eir respective Plenipotentiaries:
The President of the German
Reich:
Dr. Gustav STRESEMANN, Minister for F oreign Affairs;
The President of the United States of America:
The Honourable Frank B. KELLOGG, Secretary of State ;
His Majesty the King of the Belgians:
Mr. Pa :!l HYMANS, Minister for
F oreign AHairs, Minister of
State;
The President of the French Republic:
Mr. Aristide BRIAND, Minister
for F orai.gn Affairs;
His MajesŁY the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions Beyond the Seas, Emper or of India :
Fer Great Britain and Northern
Ireland and ai! parts of the British
Empire which ~re not separate
memares of the League 01 Na tions:
The Right Honourable Lora CUSHENDUN, Chancellor of the
Duchy of LancasteF, Acting
Secretary of State for F oreign
Affairs;
For the Dominion of Canad ':l.:
The Right Honoutable Will iam
Lyon MACKE NZIE KING, Ptime Minister and Minister fet
' External Affa irs;
For the Corpmo j1wealth of Australia:
The Haneurable Alexander John
McLACHLAN, Member of the
Exe~utive F ederal Council j
for the Do l11 inion of New Zealand:
Tpe łfonouraple Sir Christopher
JaIIles PARR , Higp Coń1IIlj~
sio ner for New Zealand in
Great Britflin;
For the Upion of South Africa:
The liorlOurab)ę Jacpbus Stephan4~ SMIT, Iii~h Commissioner
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rza Związku Afryki Południo
wej i Wielkiej Brytanji;
Za Wolne Pań stwo Irlandzkie:
p. William Thomas COSGRA VE,
Prezesa Rady Wykonawczej;

rUnion de l'Afrique du Sud en
Grande-Bretagne;
Pour rEtaŁ Libre d'Irlande:
M. William Thomas COSGRA VE,
President du Conseil Executif;

Za Indje:
Wielce Szanownego Lo-r da CUSHENDUN, Kanclerza Księ
stwa Lancaster, Sekretarza
Stanu dla Spraw Zagranicznych a. i,;
J ego Królewska Mość Król

Pour l'Inde:
Le Tres Honorable Lord CUSHENDUN, Chancelier du Duche de .Lancastre, Secretaire
d'Etat pour le s Affaires Etrangeres par interim;
Sa Majeste le Roi d'Italie:

Nr. 63.
for th 2 U nion of South Africa
·in Great Britain;
For th e Irish Free State:
Mr. Will iam Thomas COSGRAVEl President of the Executive Council;
for India:
The Righ t Honourable Lord CUSHENDU N, Chancellor of the
Duchy of La ncaster, Acting
Secretary of Sta te for F oreign
AHa irs;
His Majesty the King of Italy:

Włoch:

Hrabiego Gaetano MANZONI,
Swego Ambasadora Nadzwyczajnego w Paryż u;
Jego Cesarska Mość Cesarz JaponJl :
Hrabiego UCHIDA, Radcę Tajnego;
Prezydent R zeczypospolitej
Polskiej:
p. A. ZALESKIEGO, Ministra
Spraw Zagranicznych;
. Prezydent Republiki Czeskosło
wackiej:
p. Doktora Edwa rda BENESZA,
Spra w
Zagranic zMinistra
nych;
którzy, po zakomunikowaniu sobie swych pełnomocnictw UZilanych za: dobre i należyt e co do
formy, zgo dzili się na artykuły na-

Le Comte Gaetano MANZONI,
Son Ambass adeur Ex traordinaire et Pl enipotentiaire ci. Paris ;
Sa Majeste I'Empereur du Japon:
Le

Count Gaetano MANZONI, his
Ambassador E xtraordinary and
P lenipotentiary at Paris;
His Majesty the Emperor o.f Japan:
Count UCHIDA, Privy Councillorj

Comte UCHIDA, Conseiller
Prive;
Le President de la R epublique de
Pologne:
M. A. ZALESKI, Ministre des
Affaires EtrJ.ngeres;
Le President de la R epublique
Tchecoslovaque:
M. le Docteur Eduard BENEŚ, Ministre des AHaires Etrangeres;

The President of the Republic of
P olan d :
Mr. A. ZALESKI, Minister for
F oreign Affa:rs;
The Presideni of the Czech oslovak Republic:
.
Dr. Eduard BEN l:Ś, Minister for
F oreign Affairs;

qui, apres s'etre communique leurs
pleins po uvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont tombes d'accord sur les articles suivants:

who, having communicated to one
nnother their full powers found in
good and due ' form, have agreed
upon the follo wing articles:

Article I.
Les Hautes P arties Contractantes declarent solennellement
au nom de leurs peupl es res ~ ec 
tifs qu'elles condamnent le recours ci. la: guerre pour le reglement des differends internationaux, et y renoncent en tant qu 'instrument de politique nationale
dans leurs relations mutuelles.
Article II.
Les · Haute Partie s Contractantes reconnaisse nt que le reglement ou la: solution de tous les
differends ou conflits, de quelque
nature ou de quelque origine
qu'ils puissent e tre, qui pourront
surgir entre elles, ne de vra jamais
etre recherch e que par des
moyens pacifiques.
Article III.
Le presen t Traite sera ratifie
par les Hautes Parties Contractantes designees dans le pream·

Article I.
The High Contracting Partie s
solemnly dec1are in the names or
their respective peoples that they
condemn recourse to war for the
solution of international controversies, and renounce it as an instrument of national policy in
their relations with one another.

stępujące:

Artykuł

I.

Umawiające
się oświadczają uroczyście imieniem Swoich ludów, że potępiają
uciekanie się do wojny celem załatwiania sporów międzynarodo
wych i wyrzekają się je,j jako na-

W ysokie

Strony

rzędzia polityk i narodowej w ich
wzajemnych stosunkach.
Artykuł

Wysokie
się uznają,

II.

Umawiające
załatwianie i roz-

Strony
że

strzyga nie wszystkich
sporów
i konfliktów bez względu na ich
naturę lub pochodzenie, które mogłyby powstać między niemi, winno być osi ągane zawsze tylko zapomocą środków pokojowych.
Artykuł III.
Traktat niniejszy będzie ratyfikowany przez Wysokie Strony
Umawiające się wymienione W~

Article II.
The High Contracting Parties
agree that the settlement or solution of aU disputes or conflicts of
whatever nature or of whatever
origin they may be, which may
arise among tbem, shalI never be
sought except by pacific means.
Article III.
The present T"reaty shall be
ratified by the High Contracting
Part.ies name d in the Preamble in.

Nr. 63.
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wstępie, zgodnie z wymaganiami
ich konstytucji, i wejdzie w życie
pomiędzy
niemi
skoro
tylko
w szystkie dokumenty ratyfikacyjne złożone zostaną w Waszyngtonie.
Traktat niniejszy, gdy wejdzie
w życie jak to przewiduje paragraf poprzedni, po zostanie otwarty tak długo, jak długo tego bę
dzie p otrzeba do przystąpien i a
doń wszystkich Mocarstw Świata.
Każdy dokument stwierdz ają
cy pr zystąpienie poszcze gólnego Mocarstwa będzie złożon y
w Waszyngtonie i Traktat, natychmiast po złoż eniu takiego dokumentu , wejdzie w życie pomi ę
dzy Mocarstwem, które w ten
s-posób zgłosiło swoje pr zystąpi e
nie i innemi Mocarstwami Uma-

bule, conformement \ aux exigences de leurs constitutions re spective s, et il prendra eHet entre elles de s que tous les instrument s de
ratification auront ete deposes ci
Washington.
Le present Traite, lorsqu'il aura ete mis en vigueur ainsi qu'il
est prevu au p aragraphe precedent, restera ouvert aussi longt emps qu'il sera necessaire pour
I'a dhesion de toutes les autres
P uissances du monde. Chaque instrument etahlissant I'adhesion
d'une Puissance se ra depose ci
Washington et le T raite, immediatement apres ce depot, entrera en
vigueur entre la Puissance donnant ainsi son adhesion et les
autres Puissances contractantes.

accordance wit h their respective
constitutional require ments, and
sha;ll tak e effect as between them
as soon as alI their several instruments of raHfication shall have
been deposited at Washington.
This Treaty shall, when it has
come into eHect as prescribed in
the preceding paragraph , remain
open as long as may be necessary
for adherence by all the other Powers of the world. E very instrument evidencing the adherence of
a Power shall be deposited at Washington and the Treaty shall immediately upon such deposit become effective as between the
Power thus adhering and the othel' Powers parties hereto.

II appartiendra au Gouvernement des Etats-Unis de fournir ci
chaque Gouvernemcnt designe
dans le preambule et ci tout Gouvernement qui adherera ulterieurem ent au pn?sent Traite une copie certifi ee conforme dudit Traite et de chacun des instruments
de ra tifica tion ou d' adhesion. II
appartiendra. egal emen t au Gouvernem ent des Etats -Unis de no tifier telegraphiquem ent
au xclits
Gouvernem ents
chaque instrument de ratification ou d'adhesion
immediat ement apres dep 5t.

It shall be the duty of the Government of the United States to
furni sh each Government named
in the Preamble and every Government subsequently adhering
to this Treaty with a certified copy of the Treaty and of every instr ument of !"atification Ol' adherence . It shaII al so be the duty
fo the Governme nt of the United
States tele graphi(;ally to notify
such Governments immediately
upon the depo sit with it of each
instrument of ratification Ol' adherence.

EN FOl DE QUOI, le Plenipotentiaires re spechfs ont signe le
;:-resent Traite etabli en langue
fran<;:aise et en langue anglaise, les
deux textes ayant force e.~ale, et
y ont appose leurs cachets.

IN F AlT S WHEREOF the r2spective Plenip otentiares have signed this Treaty ,in the French
and English languages both texts
having equal i'o rce, and hereunto
affix their seals.

FaH ci Paris, le vingt-sept Aout
mil neuf cent vingt-huit.

Done at Paris, the twentyseventh day of August in the year
one thousand nine hundred and
twentyeight.

v/iającemi się.

Obowią zkie m Rządu Stanów
Zjednoczonych będzie dostarczenie każdemu Rządowi wymienionemu we wstępie i każdemu Rzą
dowi, który pr zys tąpi później do
niniejszego Traktatu, uwierzytelnionego
odpisu
nInIejszego
Traktatu, i ka żdego z dokumentów ratyfikacyjnych lub aktów
przystąpienia.
Będzie
rówmez
obowiązkiem Rządu Stanów Zjednoczonych telegraficzne notyfikowanie wymienionym R ządom
każdego dok umentu ratyfikacyjne go i aktu pr zys tąpienia natychmiast po ich zło ż eniu.
NA DOWóD CZEGO odnośni
pełnomocnicy podpisali Traktat
niniejszy spor zą d z ony w języku
. francuskim i w jęz yk u angielsk im,
które to oba teksty mają jednakową moc obowiązuj ącą, i wycisnęli na nim swoje pieczęcie.
Sp orządzono w Paryżu · dnia
dwudziestego siódmego sierpnia
tysiąc dziewięćset dwudziestego
ósmego roku.
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Za~najomiwszy się z poWytszylP
Traktatem uznaliśmy go j uznajemy za s uszny zar0wno W całości
jak i każde z zawąrtych W niw
postanowień; oświadczamy, i~ je!!t
przyjęty, ratyfikQwany i pptwi~r

cJ~o~y

!

przyrzękaąty,

że

ĘJ3.

Apr~s avei!, v~ et ę~il~i~~ le~i~ l!,aite, Nous l' avons approuve
et apprql!Y()p.~ ep. tgutes et <;p.ącl!neą~s dispo~itions qui y sont contenlles; ą~cląrqfl~ gy'il es! ~,"Gępte, r~~ifie et confirrne et promettons
qu'il ąerą jnyjQ!i}plę!'P.~ąt ~Q~erve.
Ę~ fqi d~ Q!1!łj Nt:?~~ !iye1łs ą()/'lne les presel1tes, reyetl!es du
Sceau de la Republiqyę.

~~dzie

nięz~ie~p~e Zą.<;P.0Wyw any.

Na.. dC?wód c:zego wy4al~śll1Y Akt

nin!ejs~y ~patrzony piec;z;ęcią Ęze
~ZYP'osp0li~ej .

VarSQvi~, lę

1 Mar~ 1929.
(-0-) l.

Warszawa, dn. 1 marca, 1929 r.
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(-) f.

Mpś(:jcki

Przez Prezydenta
Rzeczypospelitęj

Prezes Rady
Ministrów:
K. Bartel

(-)

Minister Spraw

Mościcki '

Par le l?reside~t de la Republique
~e rre§icJ~lł~

911

Conseil des Ministres:
(-l K. Barfel

Le Miaistre des AffairesEtrangeres:
(-) Au~ust Zaleski

Za..gf<~ni~znych:

(-l

Au~ust

Zaleski

490.
Oświadczenie

rządowę

z dqia 3 sjerprtia 1929 r.
złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, dokumentów o przystąpieniu i weJscla w życie mię
dup,rodO,węgo tfalttatu pr~eciww9jęP.ł1ęgQ, podpi~ął1ęgQ " Paryżu dnia 27-go sierpnia 1928 roku.

w sprawie

Podaje się niniejszem do wiądomo~~i:
l-o, że w wykonaniu ustępu l-gE) art. Ul-go mjęqzVfląro~O'fegp traktątu przeciwwojennego, P9dpisap,egp w Pąryżu dnia 27-go sierplliil 1~~8 r. \VSHSGY pięrw()tpi sygpatarius+~ tego traktatu złożyli swoj~
dokumenty ratyfikacyjne w Wśl~~yngtonie 'Ii{ qi!J~~P nfl~tępJ.!jągych: Stany f:jędqoczone Ameryki, Federacja
Australijska, Unja Południowo-Afrykańska, Wielka Brytanja ' z Irlandją ' Półnqcną i wszystkiemi częściaqli
lmperjuł\ł arytyjskięgo nie będącemi sąWQd.~ięlpY!lli człąłl~aJ1lj f..igi Naroq~w, ~zechosłowacja, Indje, Wolne
Państwo lrlandji, Dominjum Kallądy, Niemcy, DomiqjuITl Nf:łwęj Z~~ąllgji, Włochy-w dniu 2-im marca 1929 r.;
Polsk3 VI Al1iu ~~-YW marca ln~ r.; Belgja w dniu 27-ym marca 1929 f,; frąnGja w dniu 22-gim kwietnia
1929 r. i Japonja w cJniu 2~-yPJ lipca 1929 r.;
.
2-6, że, zgEl~llię z ~omunikatęm ~ząqU StąOPW ZjedllPcz~nych Amęrvki z cJ.l1ia 26-go lipca 19~9 r.,
następujące Państwa złożyły przed dniem 24-ym lipca 19~9 r. swpje dokumenty o przystąpieniu do powyż
szego tra~tatu: Afganistąn, Albanja, Austrja, Ęułgarja, ChillY, pallja, Republika Dominikańska, Egipt, Estonja, Finlandja, Gwatęmala, Holandja, Hiszpanja, Ięlanqja, Kllbfl, Lit~a, Liberja, Łotwa, Nikaragua, Norwegja,
Panama, Peru, Portugąlj~, RQmunja, Królestwo Sęfbów, CPQrwat~w i Słoweńców, Syjam, Szwecja, Turcja
i Związek. Socjąlistyczp,ycp Re,publik ~adi
3-0, że, wobec powyższego, wspomniany traktat, zgoqnie z ustępem l-ym art. III-go, wszedł
w życie między pierwotnymi sygnatarjuszami, wymienionymi wyżej sub 1-0 w dniu 24-YlD lipca 1929 r.
i w tymże dniu również między Państwami wymienionemi wyżej sub 2-0 z jednej stroay oraZ między te mi
ostatpiemi a pierwotnymi sygnatarjuszami ~ drugiej.
~ni~tęf

Spraw Zagraniczn,ych:

Au~ust

Zq[es!li

