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ciągnąć za sobą wyłącznie zwrot pr zez Państwo 
wzywające Państwu wezwanemu kosztów, spowodo
wanych przez zastosowanie formy specjalnej, nie
przewidzianej w ustawodawstwie Państwa wezwa
nego . 

W tym samym wypadku wykonanie rekwizycyj 
pociągnie za sobą zwrot przez Państwo wzywa
jące Państwu wezwanemu wyłącznie należności 
znawców i kosztów wywołanych przez zastosowanie 
formy specjalnej. 

Artykuł 7. 

Niniejsza Konwencja bę dzie ratyfikowana. 
Wejdzie ona w życie w miesiąc po dacie wy

miany dok umeli J ów ratyfikacyjnych. 
Skutki Konwencji ustaną z upływem okresu 

sześciu miesięcy, licząc od wypowiedzenia notyfi
kowanego prlez jedną lub przez drugą umawiającą 
się Stron~ . 

Na dowód czego podpisani, należycie upoważ
Oi€l1i dla t -2go celu, podpisa li niniejszą Konwencję 
i wyci,męli na niej S','iGje pieczęcie. 

Sporządzonl w l'cryż.u, W dwóch egzempI8.
rzach . dnia 30 grudnia 1925 r . 

lieu gu 'au remboursement par l'EtaŁ reguerant 
ci. J'Etat regui s des frais occasionnes par I'e mploi 
d'une forme speciale, non prevue par la legisla tion ' 
de l'Etat reguis . ' 

D ans le meme cas l'execution des commissions 
rogatoires ne donnera lieu qu'au remboursement par 
l'Etat requerant ci. l'Etat requis des honoraires 
d 'experts e t des frais occasionn es par l'emploi d 'une 
forme speciale. 

Artic1e 7. 

La presente Convention sera raW;ee . 
Elle entrera en vigueur un m ois apres la dat e 

de l'echange des ratifications, 
Ses effets cesseront ci. l'expiration d 'un delai de 

six moisa parti r de la denoncia t ion notifiee par 
l'une ou l'autre Partie Contractante. 

EN FOl DE QUOl, le s soussignes , dŁlment 
autoris ćs a cet eHet, ont signe la presente Conven
tion gu'ils ont revetue de leurs cachets. 

Fait a Paris en double exemplaire, le 30 de
cembre 1925. 

L. S, (-l Alfred Chlapowski 

L. S, (-l Leon Babiński 

L. S. (-l A. Briand L. S. (-l Allred Chlapowski 

L. S. (-l Leon Babiński 

L. S. (- l A. Briand 

Zaznajomiwszy się z powyższą Konwencją uzna
liśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w całości, 
jak i każde z zawartych w niej postanowień; oświa d
czamy, że jest przyjęt a, ratyfikowana i potwierdzona 
i przyrzekamy że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opa
trzony pieczęcią Rzeczypospol itej . 

W Warszawie, dnia 5 listopada 1926 r. 

(-) l. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

(- ) J. Piłsudski 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) August Zaleski 

Apres avoir vu et examine ladite Convention, 
Nous I'avons approuvee et approu ,," ons en toutes et 
chacune des dispo si tions gui y sont con tenues; de
c1arons gu'elle est acceptee , ratifiee et confirmee, et 
promettons gu'el le sera inviolablement observee 

En Foi de Quoi Nous avo ns donne les Presen
te s, revetues du Sceau de la Repub li que. 

• A Varsovie. le 5 novembre 1926 . 

(-) l. Mościcki 

Par le President de la Republigue 
Le Presiden~ du Conseil des Ministres: 

(- ) J. Pilsudski 

Le Ministre des AHaires Etrangeres: 
(-) August Zaleski 

494. 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 sierpnia 1929 roku 

W sp'rawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Repu
bliką Francuską o ochronie sądowej i prawie ubogich, podpisanej w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonam.iu art. 7 konwencji między Rzecząpospolitą 
Polską 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 
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