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opatrzyli swojemi podpisami i

wycisnęli

na niej swe

pieczęcie.

Sporządzono w Paryżu, w dwóch
rzach, dnia 30 grudnia 1925 r.

L. S. (-) Alfred Chlapowski
L. S. (-) Leon Babiriski

egzempla-

L. S. (-) A. Briand

Zaznajomiwszy się z powyższym Traktatem uznago i uznajemy za słuszny zarówno w całości,
jak i każde z za..vartych w nim postanowień; oświad
czamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony
i przyrzekamy że będzie niezmiennie zachow)wany.
Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.
Dano w Warszawie, dnia 20 lutego 1929 r.
,

liśmy

Nr. 63.

vention de leurs signatures et y ont appose leur!l
cachets.
F a it a Paris, en double exemplaire, le 30 decembre 1925.

L. S. (-) Alfred Chlapowski
L. S. (-) Leon Babiński

L. S. (-) A. Briand :

Apres avoir vu et examine ledit Traite, Nous ·
l'avons approuve et approu vons e n toutes et chacune
des dispositions qui y sont contenue s; declarons qu'il
est accepte , raWie et confirme , et promettons qu'il
sera inviolablement observe.
En Foi de Q uoi Nous avons donne les Presentes, revetues du Sceau de la Republique.
Donne
arsovie, le 20 fevrier 1929.

av

f-) l. Mościcki
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów:
f-) K. BarleI
Minister Spraw Zagranicznych:
(-) Augusl Zaleski

f-) l. Mościcki
Par le Pre sident de la Repub lique
Le President du Conseil des Ivlinistres:
(-) K. BarleI

Le Ministre des A Haires Etrangeres:
(-) Augusl Zaleski

492.
OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 sierpnia 1929 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą
Polską a Republik ą Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 roku,
.
Podaje się niniejszem GO wiadomości, że, w wykonaniu art. 19 traktatu e kstradycy jnego między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Pary żu d nia 30 grudnia 1925 r ., dokumenty
ratyfikacyjne powyższego . traktatu wymienione zostały w Pary żu dnia 27 lipca 1929 r.
Minister Spraw Zagran icznych: August Zaleski

493.

Convention

Konwencja
między Rzecząpospoljtą Polską a Republiką
cc s ką o ochronie s ądowej i prawi~ ubogich,

pisana w

Paryżu

Franpoddnia 30 grudnia 1925 r.

entre la Połoane et ła France relative ił la Protection et ił l'Assistanc e J uc1 icia ire, signee ił Paris
le 30 de c embre 1925.

Prz~kł!l~.

W IMIENIU RZECZYPOSPGLITEJ POLSKIEJ,

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

NOUS, IGNACY M O Ś CIC KI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

PRtS.lDENT DE LA Re PUBLI QUE DE POLOGNE,

wszem wo~~c i ka~demu ~ospbna, kem].l o tern wiedzieć należy, wiadome m czynimy:
Dnia trzydziestege grJ.1dnia tysiąc dziewięćset
dwudziestego piąt ego foku ,podpisana została w Paryż u pomiędzy Ęządem R z~ q:y pospo l ilej Pelskiej
a Rządem Republiki Frflncuskiej K OIł wencja o ochronie sądowej i prąwie ubogi~h Q pą.stępującem brzmieniu dosłownem:

KONWENCJA
pomiędH Pol s k ą ~ fnmcją,
dotycząca

ochrony sądowej i pr a wa ubogich.
Rząd RzeczYP 0spo litej Polskiej i Rząd Republiki Francuskiej pestanowiły udzielać sobie wza-

a.

tous ceux qui ces Pr esentes Lettres verront,
Sal ut:
Un Convention relative a la Protection et
ci l'Assist ance J udiciairz a yant eie siń nee entre le
Q ouvernement de la Repub li qu e de I)ologne et le
Gouvernement de la K~ pil L! i q Ll e Frany aisE: a Pariii
le trente decembre mil neuf cent vingt cinq, Convention dont la tene ur suit:

C O.N V E N T lON
entre la Polo)!ne e t la France
relaHve ił la pro~ectio n e t a l' assistan ce judiciaire
Le Gouvern ement de la Re publi que de Pologne
et le Gouvernement de la R epublique Franc;aise ayant
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resalu de sepretei' rrtuŁtiellemenŁ aide juŁHciiiire et
etariŁ tombes d'ci.ccord pour com:ltire une :onveh;;
tiDn sUr ' la protectibh et I'assistanee jtidiCiai~e ; les
sóussignes dument autorises 11 cet eHe!, soiiŁ co,Ii:'
venus des dispositions suivanŁes:
Article pri:!mier.
Les ressoftissahts frany,ais en Pologne et les
ressortissi(lnts polqnais en France aui" Olil i'edptoquement libr e et łacile acces aupres des tdbtiIii~u~
de justice en se conformant , aux lois dupays, tant
comme demandeurs que coillme defendeurs ci tous
les degres de juridictions. Ils pourrdnt ci toutes les
instances employer les avocats et agents de toutes
classes autorises par les lois du pays et jouiront sous
tous ces rappor ts des memes droits et avantages qui
sont ou seront ac cordes aux nationaux.

•

o

Article 2 .
Les ressortissants de I'une des deux Hautes
Parties Contractarttes, qui auront ci. poutsuivte uhe
action devant les tribunaux de I'autt"e Partie 0.011tractant e corntne dema ndeurs principaux Ou intervenants, ne seront soutnis ci. aucUn droit, caution ou
depM auxquels ne seraient pas soumis, dans la meme situation, les propres te ssortissants dti pays tespectif, conformement a ses lois.
Article 3.
Les re ssotHssan Łs des deux Hautes Partie s
Contractantes jouironi reciproquement pu benefice
de l' assistance judiciaire corume les nationaux euxmemes en 'se conformant ił. la loi du pays dans lequel
l' assistance sera reclamee.
Article 4.
Le certificat d'indigence est delivre par lt!ś
autorit es de la r ćsidenc e habituelle dę l' ć tranger ou
ci. dćfaut de celI es-ci par les autorites de sa residence
actuelle. Dans le cas, OU ces derniere~ autoritćs
n'appartiendraient pas ci un Etat contractant et ne
delivreraient pas de certificats de cette nature, ił
suffira d'un certificat delivrepar 1m agent diploma,.
tique OU cOfls,ulaire du pays auquel I'etranger appar..,
tient.
Si le re quer a nt ne r eside pas dans łe pays, qn
la demande est fo rmee, le certificat sera legalisć
gratuitement par un agent diploma tique ou consul ~tire du pays, OU le document doit etre produit.
Article 5.
L' autoritć compćten te pour de!ivrer le certificat d'in digence pourra prendre des renseignements
sur la situation de fo r,tune du requćrant aupres de
ses ąutorites nation ales.
L'autorite charg će de statuer sur la demande
d'assis b nc ejudiciaire conserve, dans la liInite de
sel1 attributions , le droit de, contróler les certificats
et renseignements qui lui sont fournis.
Article 6.
Quand le benefice de l' assistance judiciaire
aura efc accorde par l'une des Hautes Partie s Contractantes, soit ci I'un de ses re ssortissants, soi t ci l'un
des ressortissants de l'autre Partie, les notifications
d'actes judiciaires relatives au meme prpces qu~
serai~nt ci faire dans l'autre Et~t ~~ peuvent dpnner
o

I
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ciągnąć za sobą wyłącznie zwrot pr zez Pań s two
wzywające Państwu wezwanemu ko sz tów , spowodo-

wanych przez zastosowanie formy specjalnej, nieprzewidzian ej w u stawo dawstwie Pa ństwa wezwanego .
W tym samym wypadku wykonanie rekwizycyj
pociągn ie za sobą zwrot przez Pańs two wzywające
Państwu
wezwanemu wyłącznie należności
znawc ów i ko sz tów wywołanych prze z za stosowanie
formy specjalnej.
Artykuł

Nr. 63.

lieu gu 'au remboursement par l'EtaŁ reguerant
ci. J'Etat regui s de s frais occasionnes par I'e mploi
d'une forme speciale, non prevue par la legi sla tion '
de l'Etat reguis .
'
D ans le meme cas l'exe cution des commissions
rogatoires ne donnera lieu qu'au rem boursement par
l'Etat requerant ci. l'Etat requis de s honoraires
d'experts e t des frais occas ionn es par l'emploi d 'une
forme speciale .

7.

Artic1e 7.

Niniejsza Konwencja bę dzie ratyfikowana.
Wejdzie ona w życie w miesiąc po dacie wymiany dok umeli J ów ratyfikacyjnych.
Skutki Konwencji u staną z upływem okresu
sześciu mie sięcy, licząc od wypowiedzenia notyfikowanego prle z jedną lub przez drugą umawiającą

La presente Convention sera raW;ee .
Elle entrera en vigueur un m ois apres la dat e
de l'ec han ge de s ratifications,
Ses effets cesseront ci. l'expiration d'un delai de
six moisa parti r de la d enoncia t ion notifiee par
l'une ou l'autre Partie Contractante.

się Stron~ .

Na dowód czego podpisan i, należycie upoważ
Oi€l1i dla t -2go celu, podp isa li niniejszą Konwencję
i wyci ,m ęli na niej S','iGje pieczęcie.
Sporządzonl w l'cr yż.u, W dwóch egzempI8.rzach . d nia 30 gru dnia 1925 r .

EN FOl DE QUOl, le s soussignes , dŁlment
a cet eHet, ont signe la presente Convention gu'ils ont revetue de leurs cachets.
Fait a Paris en double exemplaire, le 30 decembre 1925.

L. S, (-l Alfred Chlapowski
L. S, (-l Leon Babiński

L. S. (-l Allred Chlapowski
L. S. (-l Leon Babiński

L. S. (-l A. Briand

Zaznajomiwszy się z powyższą Konwencją uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w całości,
jak i każde z zawartyc h w niej po s tanowień; ośw ia d
czamy, że jest przyję t a, ratyfikowana i potwierdzona
i przyrzekam y że będzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydali ś my Akt niniejszy, opatrzony pie c zęcią Rzeczypospol itej .

..

autoris ćs

Apres avoir vu et examine ladite Convention,
Nous I'avo ns approuvee et approu ,," ons en toutes et
chacune des dispo si tions gui y sont con tenues; dec1arons gu'elle est acc ept e e , ratifiee et confirmee, et
promettons gu'el le sera inviolablement observee
En Foi de Quoi Nous avo ns donne les Presente s, revetues du Sceau de la R ep ub li que.

W Warszawie, dnia 5 listopada 1926 r.

(-) l.

L. S. (- l A. Briand

•

A Varsovie. le 5 novem bre 1926 .

Mościcki

(-) l.

Przez Pre zy denta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów:

Mościcki

Piłsudski

Par le President de la Republigue
Le Presiden~ du Conseil des Ministres:
(- ) J. Pilsudski

Minister Spraw Zagranicznych:
(-) August Zaleski

Le Ministre des AHaires Etrangeres:
(-) August Zaleski

(- ) J.

494.
OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 3 sierpnia 1929 roku
W

sp'r awie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Repuo ochronie sądowej i prawie ubogich, podpisanej w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 roku.

bliką Francuską

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonam.iu art. 7 konwencji między Rzecząpospolitą
a Republiką Francuską o ochronie sądowej i prawie ubogich, podpisanej w Paryżu dnia 30 grudnia
1925 roku, dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji wymienione zostały w Paryżu w dniu 27 lipca
1929 roku .
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

Polską

Warnawa.

[, L karn ia

Państwowa .

Konto czekowe Pocztowej Kasy

Tłoczono

Oszcz~dności

z polecenia Ministra

N!! 30130.

·Sprawiedliwości.

47477

Cena 40 gr.
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