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KONWENCJE: T R E Ś ć: 

Poz.: 533-między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjedno
. czonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach 

cywilnych i handlowych, podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. . 1059 
534-0świadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych kon

wencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjedno. 
czonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach 
cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. 1069 

535-pomiędzy Polską a Indjami dotycząca stosunków handlowych między obu krajami podpisana 
dnia 8 maja 1931 r. w Warszawie . 1069 

536-0świadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyj-
nych konwencji pomiędzy Polską a Indjami, dotyczącej stosunków handlowych między obu kra-
jami, podpisanej w Warszawie dnia 8 maja 1931 r. 1072 

537-Weterynaryjna między Polską a Francją, podpisana w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. 1072 

POROZUMIENIE: 
Poz.: 538-między Polską a Francją z dnia 2 czerwca 1931 r., dotyczące zmiany § l artykułu 14 kon-

wencji weterynaryjnej między Polską a Francją , podpisanej dnia 24 kwietnia 1929 r. '. 1081 
539-0świadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyj

nych: l) konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 
1929 r. wraz z załącznikami T, II, III, wzorem świadectwa w wypadku przerwania transportu zwierząt, 
notą Rządu Francuskiego z dn. 16 stycznia 1930 r. i dołączonym do niej wzorem zaświadcze
nia sanitarnego dla wywożonych zwierząt, zastępującym powyższy załącznik l, i notą Rządu Polskie
go z dn. 28 stycznia 1930 r. dotyczącą tegoż zaświadczenia; 2) Porozumienia mip'dzy Polską 
a Francją w formie wymiany not z dnia 2 czerwca 1931 r. o zmianie § l art. 14 wskazanej pod 
l) konwencji weteryńaryjnej • 1083 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRóW: 
Poz.: 540-Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków 

częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kie-
leckiem i łódzkiem 1084 

541-Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrz- ' 
{łych z dnia 28 czerwca 1932 r. o właściwości władz w zakresie spraw emigracyjnych w kraju 1084 

542-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 czerwca 1932 r. o ulgach celnych. 1086 

533. 
K O NW E N C JA 

między Prezydentem Rzecżypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej ' Brytanji i Północnej lrIandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych 

i handlowych, podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. 
(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dn. 10 marca 1932 r.-Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 324). 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 
M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 
W szem wobec i każdemu zosobna, komu o tern wiedzieć należy, wiadome m czynimy: 
Dnia dwudziestego szóstego sierpnia tysiąc dziewięćset trzydziestego pierwszego roku podpisana 

zosłała w Warszawie konwencja między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością 
odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanjii Północnej Irlandii w przedmiocie postępowania 
VI sprawach cywilnych i handlowych, O następującem brzmieniu dosłownem: 
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KONWENCJA 

między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Jego Królewską Mością , odnośnie do Zjednoczone· 
go Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji; 
w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych 

. i handlowych. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

JEGO KRóLEWSKA MOść, KRóL WIELKIEJ 
BRYTANJ I, IRLANDJI I BRYTYJSKICH DOMI

NJóW ZAMORSKICH, CESARZ INDY J, 

. pragnąc okazać sobie wzajemną pomoc przy prowa
dzen.iu postępowania sądowego w sprawach cywil
nych i handlowych, które toczą się lub w przys,zlości 
mogą się toczyć przed Ich właściwemi władzami są
dowemi, postanowili zawrzeć w tym celu konwencję 
i mianowali swymi pełnomocnikami: 

Prezydent Rzeczypo,spoHtej Polskiej: 
Pana Augusta ZALESKIEGO, Ministra Spraw Zagra

nicznych Rzeczypospolitej Polskiej, 
PClJna Stefana SIECZKOWSKlEGO, Podsekretarza 

Stanu w Ministers,twie Sprawiedliwości Rze
czypospolitej Polskiej i 

Jego Królewska Mość, Król Wielkiej Brytanji, Ir
landji i Brytyjskich Dominjów Zamorskich, Cesarz 

lndyj: 
Dla Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji: 

Jaśnie Wielmożnego Sir William Fo,rbes ERSKINE, 
. G. C. M. G., M. V. O., Ambasadora Nadzwy

czajnego i Pełnomocnego Jego Królewsk,iej Mo
ści w Rzec.zypospolitej Polskiej, 

KTóRZY po przedstawieniu pełnomocnictw, uzna
nychza dobre i sporządzone w należytej formie, zgo
dzili się na następujące postanowienia: 

I. Wstęp. 

Artykuł 1. 

(a) Ntniejsza konwencja stosuje się tylko . do 
spraw cywilnych i handlowych włącznie ze sprawa
mi niespomemi. 

(b) W niniejszej konwencji wyrazy: 
(1) "terytorjum jednej (lub drugiej) Wysokiej 

Układającej się Strony" będą ,rozumiane jako ozna
czające w każdym czasie a) w stosunku do Jego Kró
lewskiej Mości Króla Wielkiej Brytanji, Irlandji i Bry
tyjskich Dominjów Zamorskich, Cesarza Indyj, - An
glję i Walję i wszystkie terytorja, na których obo
wiązuje ninie jsza konwencja ·z mocy rozciągnięcia jej 
na zas.adzie artykułu 15-go lub przystąpień do ni ej 
na zasadzie artykułu 17-go; b) w stosunku do Prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej - Polskę, z zastrze 
żeniem przepisów artykułu 16-go; 

(2) "osoby" n ależy rozumieć jako oznaczające 
osoby fizyczne i oBoby prawne; 

(3) "osoby prawne" należy rozumieć jako 
obejmujące spółki, towarzystwa, związki i inne kor
poracje; 

(4) "poddani lub obywatele Wysokiej Układa
jącej się Strony" ,należy uznać za o,bejmujące osoby 

CONVENTION 
be{ween the President oi the Republic oi Poland 
and His Nlajesty, in respect oi the Unlfed Kingdom 
of Great Britain and Northern heland, regarding 
legał proceedings in civil and commei'cial matters. 

THE PRESIDENT OF THE POLISH REPUBLIC 
an d 

HIS MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, 
IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS 

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA, 

being desirous to render mutual asslstance in the 
conduct of legal proceedings in civil and commercial 
matters which are being de alt with or which it is 
anticipated may be de alt with by their res,pective 
judicial authorities: 

have resol ved to canc!ude a Conven,tion for 
this purpose and have appointed as their Plenipa
ten tiaries: 

The President of the Polish Republic : 
Monsieur Auguste ZALESKI, Minister of Foreign 

Affairs for the Polish Rep ublic, 
Monsieur Stefan SIECZKOWSKI, Under Secretary 

of State to the 1\1.inistry of Justice for the Po.
lish Republic, 

His Majesty the King of Grea t Britain, Ireland and 
the British Dominions Beyond the Seas, Emperor of 

India: 
For Great Britain and Northern Irel<wd: 

The Right Honourable Sir William Forbes ERS
KINE, G. C. M. G" M. V. O., His Majesty's 
Ambassador Extraordinary and Plenipoten
tiary t,o the Polish Republic, 

WHO' having communicated their rull powers, found 
in good and due fo rm, have agreed as follo ws: 

I. Preliminary • 

Article 1. 

(a) This Convention applies only to civil and 
commercial matters, including non,- contentious mat
ters. 

(b) In this Conven tion the words: 
(1) "Territory af one (or of the other) High 

Contracting Party" shall be interpreted (a) in relation 
to His Majesty the King of Great Britain" Ireland and 
the British Dominion,s beyond the Seas, Emperor of 
India, as meaning at any time England and Wale s 
and all territor,ies in respect of which the Conven
tion is in force by reason of exŁensions unde,r Arb
cle 15 or accessions under Article 17 ; (h) in relation 
to the President of the Polish Republic as mea
ning at auy time without prejudi.ce to the provisions 
of Ar licle 16, Poland; 

(2) "Persons" shall be deemed to mean indivi
duals and artific ial persons; 

(3) "Artificial pe'rso.ns" shall be deemed to in
clude partnerships, companies, societies and other 
c-orpora Hons j 

(4) "Suhjects or citiz ens of a High Contractin.g 
Party" shall be deemed to include artificial persons 
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prawne, ustanowione, lub utwo·rzone na z,asadzie 
ustaw, obowiązujących na terytorjum tej Wysokiej 
Ukła,dającej się Strony; 

(5) "poddani jednej (albo drugiej) Wysokiej 
Układającej się Strony" należy uważać za oznacza
jące a) w stosunku do Jego Królewskiej Mości wszyst
kich poddanych Jego Królewskiej Mości, gdziekol
wiek bądź zamieszkałych, i wszystkie osoby znajdu
jące się pod Jego opieką; b) w stosunku do Prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej - wszystkich oby
wateli polskich - z zastrzeżeniem przepisów arty
kułu 16-go; 

(6) "uT,z.ędnik konsulamy" należy rozumieć jako 
oznacz,ające także urzędnika dyplomatycznego. 

II. Doręczanie pism sądowych i pozasądowycb. 

Artykuł 2. 

(a) Jeżeli władza sądowa jednej z Wysob ch 
Układających się Stron żąda doręczenia pism sądo
wych lub pozasądowych, sporządzonych na teryto
rjum tej Strony osobom przebywającym na teryto
rjum drugiej Układającej się Strony, to pisma te mo
gą być doręczone odbiorcy, niezależnie od jego oby-, 
wateistwa, którymkolwiek ze sposobów przewidzia
nych w artykułach 3 i 4. 

(b) W części II-ej niniejszej konwencji wyra
żenie "kraj pochodzenia" oznacz·a kraj, z którego po
cho.dzą pisma, które mają być doręczone. a wyraże
nie "kraj wykonania" oznacza kraj, w którym dorę
czenie pism na nastąpić . 

Artykuł 3. 

(a) Wniosek o doręczenie W1lllen byćadreso
wany i przesłany przez urzędnika konsularnego, 
działającego za kraj pochodzenia, do właściwej wła
dzy kraju wykonania z prośbą o zarządzenie dorę
czenia pisma, o które chodzi. 

(b) Wniosek o doręczenie winien być sporzą
dzony w j ęzyku kraju wykonania i winien wymieniać 
nazwiska i bliżs ,ze oznaczenie stron, nazwisko, bliż
sze oznaczenie i adres odbiorcy i rodzaj pisma, które 
ma być doręczone ; pismo, podlegające doręczeniu, 
należy załączyć w podwójnym egzemplarzu. Jeśli pi
smo jest znacznej objętości, będzie przyjęty duplikat 
istotnej jego części, wystarczającej do stwierdzenia 
jego tożsamości. 

(c) Pismo, które ma 'być doręczone, winno być 
sporządzone albo wję,lyku kraju wykonania,albo 
należy do niego dołączyć tłumaczenie na ten język, 
poświadczone za zgodność przez urzędnika konsu· 
larnego, działającego za kraj pochodzenia, lub przez 
urzędowego albo przysięgłego tłumacza jednego z obu 
krajów. 

(d) Wnioski o doręczenie należy adresować 
i przesyłać: 

W Anglji - do "Senior Master of the Supreme 
Court ·of Judicature". 

W Polsce - do Ministerstwa Sprawiedliwości 
w Warszawie. 

Jeśli władza, do której przesłano wniosek, nie 
jest właściwa do wykonania go, władza ta (wyjąwszy 
wypadki odmowy wykonania w myśl paragrafu (f) ar
tykułu niniejszego) prześle z urzędu dalej wniosek 
właściwej władzy kraju wykonania. 

constituted or incorporated under the law,s oJ the 
territory of such High Contrading Party; 

(5) "SubjecŁs of one (or of the other) High Contr
acting Party" shall be deemed, (a) in relation to His 
Majesty to mean all subj.ects of His Majlesty where
ver domiciled and all persons under His protection; 
(b) in relation to the President of the Polish Repu
blic to mean, wlithout prejudice to the provisions oI 
Article 16, all Polish citizens ; 

(6) "Consular officer" shall be deemed to in
clude diplomatic officer. 

II. Service oi Judicial and exłra-judicial documents. 

Article 2. 

(a) When judicial or exŁra-judicial documents 
drawn up in the territory of one of the High Contr
acting Parties are required by a judicial authority. si
tuated therein to be served on persons in the terri
tory of the other High Contracting Party, such do
cume,nts may be served on the recipi,ent, whatever 
his n atio.n alit y by anyof the methods provided ,in 
Article 3 and 4. 

(b) In Part II 'of this Convention, the expres
sio.n "country of origin" me ans the country from 
which the documents to be served emanate, and the 
expression "country of execution" means the coun
try in which s·ervice of documents is to be effeded. 

Artiele 3. 

(a) A r,equest for servoce ·shall be addressed 
and sen t by the Consular Offi,cer ading for the coun
try oJ origin to the competen,t authority of the coun
try of execution, requesting such autho r.i t y to cause 
the document in ques.tion to be served. 

(b) The request for serviceshall be drawn up 
lin the lan,guage oi the country o.f execut,ion and shalI 
state the names and descriptions of the parties, the 
fiame, descriptio.n and address of the recipienŁ, and 
the natureof the document to be served, and shalI 
enelose the document to be served in duplicate. 
Where the document is of considerable length. a du
plicate of the material parts sufficient to identify iŁ 
will. be accepted. 

(c) The document 10 be served shall either be 
drawn up in the language of the country of ex ecu
Hon, or be accompanied by a translation into such 
language. Such translalion shalI be certified a s cor
rect by a ConsuI.ar Officer acting for the country of 
origin or an offici.al or sworn translator of one of the 
two countfi.es concerned. 

(d) Request fors'ervice shall be addre.ssed and 
sent: 

In England to the Senior Master of the Supre
me Court of Judicature. 

In Poland to the Ministry of Justice in War-
sawo 

If the authority to whom a request for service 
has been sent is not competent to exe,cute it, such 
authority shalI (except ,in cases where execution is 
refused inaccordance with paragraph (f) of this Ar
tiele) of his own motion forward the request to the 
competentauthority of the country of execution. 
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(e) Doręczenie będzie uskutecznione p.rzez wła
ściwą władzę- kraju wykonan ia, która d oręczy pismo 
w sposób przewidziany przez prawo miejscowe tego 
kraju dla doręczania podobnych pism j wyjąwszy gdy 
w żądaniu doręczenia zosłało wyrażone życze n ie za
chowania pewnego szczególnego sposobu doręczenia, 
wówcz as bowiem należy zac hować ten sposób, o ty
Je, o ile nie jes t sprzeczny z prawem kra ju wyko
nania. 

(f) Nie można odmówić wykonania wn iosku 
o doręcz~nie, uczynionego zgodnie z poprzedzające
mi przepisami artykułu niniejszego, chyba że (t) a u
tentyczność wniosku o do ręczenie nie jest ustalona, 
lub (2) Wysoka Ukł adająca się Strona, na której te
rytorjum wniosek winien być wykonan y, uważa, że 
J ej prawa zwierzchnicze lub be zpieczeństwo mogły
by być przez to naruszone. 

{gl W każdym wypadku, gdy wniose k o dorę 
czenie nie został wykonany przez władzę, do które j 
go przesiano, władza ta zawiadomi o tem niezwł ocz
nie urzędnika konsularnego, który przesłał wniosek , 
podając powody, dla których odmówiono w ykona
n ia wniosku lub wymieniając władzę, kt órej wniosek 
zos tał odstąpiony. 

(hl Władza, która wykonała wniosek o dorę
czenie, winna wys tawić zaświadczen ie, stwierdzają
ce doręczenie a lbo podające przyczynę, która prze
szkodził a d oręczeniu i ustalające fak t, sposób i datę 
uskutecznienia doręczenia lub jego usiłowania i win
na przesłać rzeczone zaswiadczenie urzędnikowi 
konsul arnemu, który nadesłał wniosek o doręczenie. 
Zaświadczenie o uskutecznieniu d o ręczenia lub o j~
go usiłowaniu n ależy umieści ć na jednym z d wóch 
egzemplarzy lub dołąc zyć do jednego z nich. 

Artykuł 4. 

{a} Doręczenie może nas.tą.pić bez skierowania 
jakiejkolwiek prośby do władz kraju wykonan ia lub 
bez żadnego współdziałania tych władz jednym z na
stępujących . sposobów : 

(1 ) 

(2) 

(3) 
(4) 

przez urzędnika konsuł9.lI'nego, działającego 
za kra j pochodzenia; 
przez agenta wyznaczonego w tym celu 
bądź przez władzę sądową kra ju pocho
dzenia, bądź przez stronę , na której wnio
sek pismo zos tało wystawionej 
przez pocztę, lub 
jak imkolwiek innym sposobem doręczenia, 
który nie sprzeciwia się ustawom obowią
zują.cym w chwili doręczenia w kra ju wy
k onania . 

(h) Wszystkie pisma doręczane w sposób prze
widziany w punkcie (1) poprzedniego paragrafu win
'ny być albo sporządzone w języku kraju wykonania 
albo zaopatrzone w przekład na ten język poswiad
czony za zgodnosć w sposób przepisany w a rtykule 
3 (c), chyba że odbiorca jest poddanym lub obywa
telem Wysokiej Układającej się Strony, z k tórej te
rytorium pochodzi pismo przeznaczone do doręcze
nia. 

(c) Wysokie Uk ładające się Strony zgadzają się, 
te w zasadzi:;! jest także pożądane, aby przepisy pa-

(el Seryjce sha ll be effccled by the competenl 
authotily of Ihe country of execulioll, who shall ser · 
ye the documen t in the manne r prescri bed by the 
Illll nicipal law of such country fo r Ihe seryice of si· 
milar docume nts, except lha!, if a wis h fo r som e spe
cial mann er of scrvke is expre ssed in the request 
for service, such manner of seryice &ha ll be folIowed 
in so far as it is 1I0t incompalible Wiilh the law of 
thal count ry. 

(fl The execution of a reques t for service, duły 
made in accordanee with the p rececii ng provis ioJls 
of this Articłe, shall not be refused un less (I) the 
authenticity or the requesl for seryice is nol establi
shed , Dr (21 the High Contract ing Party in .whose ter
rilory it is to he execuled considers thal his sove
reignty or safety would be compromised thereby. 

(g) In every instaJlce where a request for se r
vice ,is not executed by lhe authority lo whom lt has 
heen senl , the la ller will at once inform the Consu
la r OHicer by whom the request was sen l, stating 
the ground on which the execulion of the requesl 
has been refused or the competent authority to 
w hom iŁ has been forwarded. 

(hl The aulhority by whom the reqlle sl {o,r ser
vice is execuled shall fu rnish a certificate p roying 
the seryjce or explaining lhe reason which ha s pre
vented such seryice, and settin~ forth the fact, the 
manner and the date ol such service or attem.pted 
service, and shall send the sa id cerlificate to the Con
sular Officer by whom the re quest fo r seryice was 
sen t. The certificate of service or of attempled se r· 
vice shall be placed on one of the duplicales or alta
ched therelo. 

Article 4. 

(a) Service may be eHected, ... "ithout .lny re· 
ques t to or intervelltion of the authorjties of lhe 
country of execut ion, by any oI the follow,ing me-' 
thods: 

(1) By a Consular Office r acting for the country 
ol origin j 

(2) By an age nt appointed for the pu rpose eit
her by the judic ial author.ity of the country 
ol o rigin or by the party on whose applica
t ion th e documenl was issuedi 

(3) Thl'ough the post; or 
(4) By any other method or seryice which is not 

iIlegal, under the Jaw existing at the time 
oj seryice, in the country of execution. 

{bl Ali documenls seryed in the manne l' p ro
vided in (1) of the preceding paragraph shall, un less 
the recipienŁ is a subject or citizen of the High Con
tracting Party from whose territory the document 
to be served emanatcs, either be drawn up in the 
language of the co untry of execution or be accom
panied by a translat ion in lo sllch lan guage, certified 
as correct as prescribed in Article 3 (c). 

(c) The High Contracting Parlies agree that in 
principle iŁ is also desirable tha t the provisions of pa-
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ragrafu (b) niniejszego artykułu stosowały się także 
do pism doręczalnych w sposób przewidziany w punk
tach (2), (3) i (4) palragrafu (a) n.ipiejszego artykuł,u. 
Wysokie Układające się Strony nie biorą jednak na 
siebie żadnego zobowiązania w tym względzie, o ile 
na Ich właściwych te,rytorjach niema us Ław przewi
dujących w podobnych wypadkach obowiązek tłu-
maczeń. 

Artykuł 5. 
(a) W każdym wypadku, w którym pisma były 

doręczone zgodnie z postanowieniami artykułu 3, Wy
soka Układająca się Strona, której urzędnik konsu
larny zgłosił wniosek o doręczenie, zwróci drugiej 
,Wysokiej Układającej się Stronie wszystkie koszty 
i wydatki należne zgodnie z ustawą kraju wykona
D,ia osobom użytym do wykonania doręczenia jako też 
wszystkie koszty i wydatki, powstałe przy wykona
niu doręczenia w sposób odrębny. Koszty te i wy
datki nie mo,gą przewyższać tych, które zwykle są 
przyznawane przez sądy kraju wykonania. 

(b) Zwrotu tych kosztów i wydatków zażąda 
właściwa władza, która wykonała doręczenie, od 
urzędnika konsul,arnego przez którego wniosek był 
skierowany, przy przesyłaniu mu zaświadczenia 
przewidzianego w artykule 3 (h). 

(c) Poza tern co powyżej zostało przewidziane, 
żadne opłaty jakiegokolwiek rodzaju nie będą się na
leżały jednej z Wysokich Układających się Stron od 
drugiej Strony w związku z doręczeniem jakichkol
wiek pism. 

III. Zbieranie dowodów. 
Artykuł 6. 

(a) Jeżeli władza sądowa na terytorjum jednej 
z Wysokich Układających się Stron żąda, aby do
wody były zebrane na terytorjum drugiej Wysokiej 
Układającej się Strony, to dowody takie mogą być 
zebrane, hez względu na obywatelstwo stron lub 
świadków, którymkolwiek z trybów, przewidzianych 
w artykułach 7, 8 lub 9. 

(b) W części III-e j nin.iejszej konwencji wyra
żenie: 

(1) "Zebranie dowodów" należy uważać z,a 
obejmujące przesłuchanie powoda, pozwa
nego, biegłego, świadka lub jakiejkolwiek 
innej osoby pod przysięgą lub inaczej; 

,odebranie od powoda, pozwanego, bie
głego. świadka lub jakiejkolwiek innej 
osoby przysięgi w związku z jakiem bądź 
postępowaniem sądowem; okazywanie, 
stwierdzanie tożsamości i hadanie doku
mentów, wzorów lub innych przedmiotów. 

(2) "Świadek" należy uważać za obejmujące 
każdą osobę, od której żąda się złożenia 
któregokolwiek z wyżej podanych dowo
dów. 

' (3) "Kraj pochodzenia" należy uważać za ozna
czające kraj, którego wł.adza sądowa żą
da zebr·ania dowodu, a "kraj wykonania"
kraj, ' w którym dowody mają być zebrane. 

Artykuł 7. 
(al Władz.a sądowa kraju pochodzenia może, 

zgodnie z przepisami ustawy swego kraju, zwracać 

ragraph (b) of this Article should apply to documenŁs 
served in the mann·er provided in (2), (3) and (4) of 
paragraph (a) of this Article. Nevertheless, in the 
absence of any legislation in their respective territo
ries making translations obligato ry in such cas es, the 
High Contracting Parties do not accept any obliga
hon in this respect. 

Article 5. 
(a) In any case where documents have bee,n 

served in accordance w<ith the provisions of Article 3, 
the High Contractin.g Party, by whose Consular Offi
cer the request for service was addressed, shalI re
pay to the other High Contracting Party any charges 
and expenses which are payable under the law of 
the country of execubion to the persons employed to 
effect service, and anycharges and expenses Lncur
red in eHecting servke in a special manner. The·&e 
charges and expenses shall not axceed such as are 
usuaIly aIlowed in the courts of that country. 

(b) Repayment of these charges and expen,ses 
shalI be claimed by the competent authority by 
whom the service has been effecŁed from the Con
'sular Officer by whom the request was addressed, 
when s·ending to him the certificate pr·ovided for in 
Article 3 (h). 

(c) Except as provided above no fees of an,y 
description shall be payabIe by one High Contrac
ting Party to the other in respect oJ the service of 
any documents. 

III. Taking of evidence. 
Article 6. 

(a) When a judidal authority in the territory of 
one of the High Contracting Parties requires that evi
dence should be taken in the ter.ritory of the other 
High Contracting Party, such evidence may be taken, 
whatever the nationaIńty of the parties or witnesses 
'may be, in any one of the ways prescribed in Arti
des 7, 8 or 9. 

sions: 
(b) In part III of ' js Convention, the expres-

(1 ) "Taking cf evidence" ,shall be deemed to 
include the taking of the statements of a 
pIaintiff, def.en,dant, expert, witness or any 
other person on oath or otherwise; 

the submission to a plaiutiff, defen
dant, expert, wHne,s.s or any other person 
of any oath with regard to any legal pro
ceedings; and the production, identifica
tion and examiualtion of documents , sam
pIes or other ohjects. 

(2) "Witness" shall be deemed to include any 
pers'on from whom any evidence, as ·defi
ned above, is required to be taken. 

(3) "Country of origin" shall be cleemed to 
mean the country by whose judicial aulho
rity the evidence 1S required, and "coun
try of execution", the country in which the 
evidence is to be taken. 

Article 7. 
(a) The judicial authority oC the country of ori

'gin may, in accordance with the prov,isions of the 
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się przez rekwizycję do właściwej władzy kraju wy
konania, prosząc tę władzę o przeprowadzenie do
wodu. 

(b) Rekwizycja winna być sporządzona w ję
zyku kraju wykonania lub win~o być do niej dołączo
ne tłumaczenie na ten język. Tłumaczenie to będzie 
poświadczone za zgodność przez urzędnika konsu
larnego, działającego za kraj po,chodzeni,a albo przez 
urzędowego lub przysięgłego tłumacz.a jednego z obu 
krajów. 

Pismo rekwizycyjne winno w krótkości okre
ślić rodzaj postępowania, dla którego żąda się zebr.a
nia dowodów, wymienić nazwiska i bliższe oznacze
nie stron oraz nazwiska, bliższe oznaczenie i adresy 
świadków. Należy bądź (1) dołączyć do pisma wykaz 
pytań, które mają być zadane świadkowi lub świad
kom lub, stosownie do przypadku, opis dokumentów, 
wzorów lub innych przedmiotów, które mają być 
okazane, zidentyfikowane lub zbadane, wraz z tłu
maczeniem uwierzytelnionem w sposób wyżej po
dany, bądź też (2) w piśmie żądać od właściwej wła
dzy zezwolenia na zadawanie viva voce pytań, w spo
sób w jaki strony lub ich zastępcy życzą sobie je 
zadawać. 

(c) Pisma rekwizycyjne będą przesył,ane: 
w Anglji przez polskiegb urzędnika konsular

nego do Senior Master oJ the Supreme Court of Ju
dicature; 

w Polsce przez brytyjskiego urzędnika konsu
larnego do Ministerstwa Sprawiedliwości. 

W wypadku. gdy władza, do której pismo re
kwizycyjne zost,ało przesłane, nie jest właściwa do 
jego wykonania, władza ta (wyjąwszy wypadki od
mowy wykonania w myśl paragrafu ' (i) niniejs.zego 
artykułu) winna z urzędu przekazać pismo rekwizy
cyjne właściwej władzy kraju wykonania. 

(d) Właściwa władza kraju wykonania nada 
bieg pismu rekwizycyjnemu i uzyska żądany dowód, 
posługując się temi samemi środkami przymusowe
mi i tym samym trybem postępowania jakie stosuje 
się przy wykonaniu poleceni,a lub zarządzenia pocho
dzącego od władz jej własnego kraju, z wyjątkiem 
gdy w piśmie rekwizycyjnem wyrażono życzenie za
stos owania odrębnego postępowania, wówczas bo
wiem to odrębne postępowanie będzie zastosowane, 
o ile to nie j,est sprzeczne z prawem kraju wykonania. 

(e) Urzędnika konsularnego, który przesłał pi
smo rekwizycyjne, należy, jeżeli sobie tego życzy, 
zawiadomić .0 dacie i miejscu, gdzie czynności będą 
dokonane, aby mógł zawiadomić stronę lub strony 
interesowane, którym będzie wolno stawić się oso
biście lub przez zastępców, jeśli tego sobie życzą. 

(f) Wykonania pisma rekwizycyjnego zgodnego 
z powyższ'emi przepisami można odmówić tylko 
wtedy: 

(1) 

(2) 

Jeżeli .autentyczność pisma rekwizycyjne
go nie została ustalona; 
Jeżeli w kraju wykonania wykonanie dane
go pisma rekwizYc<yjnego nie należy do za
kresu dziabnia władz sądowych; 

law of his country, addre.ss hims·elf by means of a 
Letter of Request to the competent autho,rHy of the 
country of ex.ecution, requesting such authority to 
take the evidence. 

(b) The Letter of Request shall be drawn up 
lin the language of the counrŁry of execution, or be 
'accompanied by li translat.ion into such language. 
Such translation shall be certif.ied as correcŁ by a 
Consular Officer acting for the country of origin or' 
by an official or sworn translator of one of the two 
countries concerned. The Letter of Request shall 
state brieny the nature ·of the proceedings for which 

. the evidence is required, the names and des,criptions 
of the parties thereto, and the names, descriptions 
and addresses of the witnesses. They shall also 
ei;ther (1) be accompanied by a list oJ interrogatorues 
'to be put to the witness or witnesses, or, as the case 
may be, by a description of the documenŁs, sampIes 
or other objects to be produced, identified or exa
mined, and a translation thereof, cert,aied as coned 
in the manner heretofor.e provided; or (2) shall re
quest the competent authority to ' allow such que
'stions to be asked viva voce as the parties or the,ir 
representatives shaU desil"'e to ask. 

(c) LeUers of Request shall be transmiHed: 
In England by a Polish Consular Officer to the 

Senior Master of the Supreme Court of Judicature. 

In Poland by a British Consular OHicer to the 
Ministry of Justice. 

In case the authority to whom any LeŁter of 
Request is transmitte.d is not competent to execute 
it, such .authority shall (.except in cases where exe
cution is refused ,in accordance with paragraph (f) of 
this Article) of his own motion forward the Letter 
o.f Request to the competent authority of the coun
try of execution. 

(d) The competent authori ty of the country of 
execution shall give effect to the LeUer of Request 
and obtain the evidence required by the use of the 
same compulsory measures and the same procedure 
'as are employed in the execution of a commission 
or order emanating from the . authorities of his own 
country,except that j.f a wish that some special pro
cedure should be followed is expr,essed in the Letter 
'Cf Request,such special procedure shall be folIowed 
in so far a·s ,iŁ 1s nobncompatible with the law of the 
country oJ execution. 

(e) The Consular Officer, by whom the LeHer 
of Request is transmiUed, shall, if he so desires, be 
infoIimed oI the date when and the place where the 
proce,edings w.ill take place, in order that he may 
inform the interested party .or parties, who shall be 
permitted to be present in person or to be re,presen
ted if they so desire. 

(f) The executioln of a Letter of Request which 
complies with the preceding provisions of this Arti
cle can onły be refused: 

(1) If the authenlicity of the Letter ol Reques t 
is not establis.hed; 

(2) If, in thecountry of execution, the execu
tion of the Letter of Request in question 
does not fall within the functions of the 
judiciarYi 
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(3) Jeżeli Wysoka Układająca się Strona, na 
któ.rej obszarze ma ;być .ono wykonane, 
uważa, że Jej prawa zwierzchnicze lub 
bez'Pieczeństwo byłyby przez to naruszone. 

(g) W każdym wypadku, gdy pismo rekwizy
cyjne nie zostało wykonane przez władzę , do której 
było skierowane, władza ta niezwłocznie zawiadomi 
o tern urzędnika konsularnego, który je przesłał, po
dając powody, dl a których odmówiono wykonania 
pisma rekwizycyjnego , w przypadku zaś wymienio
nym w artykule 7 (c) ~ wymieniając władzę wła
ściwą, której pismo zostało przekazane. 

(h) W razie wykonania pisma rekwizycyjnego, 
właściwa władza, której zostało ono przesłane lub 
przekazane, nadeśle urzędni.kowi konsularnemu, za 
którego pośrednictwem pismo zostało przesłane, nie
zbędne dokumenty, stwierdzające wykonanie pisma. 

Artykuł 8. 

(a) Władza sądowa kraju pochodzenIa m9'że 
W piśmie rekwizycyjnem, skierowanem do właściwej 
władzy kr.aju wykonania, prosić tę władzę o wyzna
czenie celem zebrania dowodów, osoby fizycznej, 
specjalnie wskazanej w piśmie rekwizycyjnem. 

Urzędnik konsularny, działający za kraj pocho
dzenia, lub każda inna odpowiednia osoba fizyczna 
może być w ten sposób wyznaczona. 

(b) W razie zastosowania takiego postępowa
?ia stosują się przepisy paragr,afów (h), (c), (f), (g) 
1 (h) artykułu 7, lecz następujące postanowienia za
stąpią paragrafy (d) i (e) tegoż artykułu. 

(c) · WładZia wlaściwa kraju wykonania uczyni 
zadość tej "'''ośbie i wyznaczy osobę fizyczną wska
zaną do zebrania dowodów, chyba że ta osoba na to 
się nie zgodzi. Nadto, o ile zaj dzie potrzeha, władza 
ta użyje takich środków przymusowych jakiemi roz
porządza z mocy własnych ustaw, celem zabezpie
częnLa stawiennictwa świadków przed osobą w po
wyższy sposób wyznaczoną i złożenia przez nich 
dowodów. 

(d) Osoba w t'en sposób wyznaczona będ;;o;ie 
miała prawo do odebrania przysięgi i każdy, składa
jący przed nią fałszywe zeznanie, będzie podleg.ał 
przed sądami kraju wykonania karom, przewidzianym 
przez prawo tego kraju za krzywoprzysię stwo. 

(e) Dowody winny być zebrane zgo,dnie z pra
wem kraju pochodzenia pod w.amnkiem, że ten tryb 
nie jest sprzeczny z ustawami kraju wykonania, 
i strony będą miały prawo stawić się osobiście lub 
dać się zastąpić przez adwokatów (harristers, solici
tors) lub przez wszelkie in l1.8 osoby, uprawnione do 
stawania przed sądami bądź kraju pochodzenia, bądź 
kraju wykonania. 

Artykuł 9. 

(a) Dowody m'Ogą być również zebrane bez 
skierowania jakiejkolwiek prośby do władz kraju 
wykonania lub bez współdziałania wladz t ego kr,aju 
przez osobę fizyczną bezpośrednio do tego wyzna
czoną przez sąd kraju p ochodzenia. Urzędnik konsu
larny, działający za kraj pochodzenia lub każda inna 
odpowiectnia osoba może być w ten sposób wyzna
czona. 

(3) If the High Contracting Party in whose ter
ritory it 1S to be executed considers that 
hissoverejgnły or safety would be com
promis,ed thereby. 

(gl In every inslance where a LetŁęr 'Of Request 
is not executed by the authority to whom it IS 
adregsed, the laUer wiU at once inform the Consular 
OHicer by whom it was transmiŁted, stating the 
grounds on which the execution of the LeUer of Re
quest has been refused, or, in the case provided for 
in Article 7 (c), the competeDlt authority to whom it 
has be en forwarded. 

(h) When a LeŁter of Request has been execu
led, the competent authority to willOJm it was trans
miŁted or 'forwarded shall send to the Consular om
cer by whom it w,as transmiHed the nec es sary do,cu
ments establishing its execution. 

Article 8. 
(a) The ,judicia,l authority of the country ol o.1'\i

gin may, in the LeŁter of Request addressed to the 
competent authority of the country of exe,cution, 
request such authority to appo~nt to take the evi
'dence an individual specially designated in the Let
ter of Request. 

A Consular OHicer acting for the country of 
origin or any other suitable individual may be SD des
lignated. 

(b) Where this procedulie is adopted, the pro
visions of paragraphs (b), (c), (f), (g) and (h) of ArU
cle 7 shall apply, but the following paragraphs shall 
be substituted for paragraphs (d) and (e) of that Ar
tiele . 

(c) The competent authorHy of the coun.try óf 
execution shall give effect thereto and shall appoint 
the individual des,ignated to take the eyideDlce, un-
1es,s such individual shaJl be unWJilling so to ad. In 
addition, if n.ecessary, such authorityshall make use 
of such compulsory powers as it possesses un.der it!'l 
own law tosecure the attendance of and the giying 
of eyiden.c,e by the witnesses before the indlividual 
so ,appo,inted. 

(d) The individual thus appointed shall have 
power to admimster an oath, and any person giving 
false evidence before him shall be liable in the 
courts of the country of execution to the penalties 
provided by the law of that country for perjury. 

(e) The eyidence shall be Łaken in acco.rdance 
with the law of the country of origin, provided sl1ch 
'method is not contrary to the law of the country of 
'execution, and the parties shall have the right to be 
present in person or to be r,epresented by barr.isters 
or solicitors or by any other person s who are com
petent to appear before the courts of either the coun
try of origin or of execution. 

Article 9. 

(a) The evidence mayaIso be taken, w.ithout 
any ręquest to nr the interven,tion of the authorities 
·of the country -of execution, by au individual in tha t 
country directly appointed for the purpose by the 
'courŁ nf the country of orig,in. A Consular OfHcer 
acting for the country of origin or any other suitable 
lindividual may be sa appoinŁed. 



1066 Dziennik Ust.aw. Poz. 533. Nr. 55: 

(b) Ten, kto został wyznaczony w ten sposób 
do zebrania dowodów, może żądać od osób wymie
nionych przez sąd, który go wyznaczył, stawienia się 
przed nim i złożeni,a dowodów. Może przeprowadzić 
wszelkiego rod~aju dowody, o ile to nie jest sprzecz
ne 'z prawem państwa wykonania, i może odbierać 
przysięgę. Stawienie się i złożenie zezn.ań przed nim 
będzie całkowicie dobrowolne i żadne środki przy
musowe nie będą sŁosowane. 

(c) Wezwania do stawiennictwa, pochodzące 
od takiej osoby, będą sporządzone" o ile odbiorca nie 
jest poddanym lub obywatelem Wysokiej Układają
cej się Strony, dla której wł,adzy sądowej żąda się do
wodu - w języku kl'laju wykonania lub będżie do 
nich dołączone tłumaczenie na ten język. 

(d) Dowody mogą być zebrane zgodnie ;z po
stępowaniem uz,uanem przez prawo kraju pochodze
nia i strony hędą miały prawo stawić się osobiście 
lub dać się z,astąpić przez adwokatów (barris.ters, s,oli
citors) tego kraju lub przez wszelkiego rodzaju za
stępców uprawnionych do stawania bądź przed są
dami kraju pochodzenia bądź kraju wykonania. 

Artykuł 10. 
Okoliczność, że usiłowanie , zebrania do,wodów 

w trybie wyłuszczonym w artykule 9 uie ,osiągnęło 
skutku z powodu odmowy świ,adka stawienia się lub 
złożenua dowodów, nie wyłącza późniejszego ,zgłosze
nia żądania zgodnie z artykułem 7 lub 8. 

Artykuł 11. 
(,a) Jeżeli dowody zostały zebran.e w tryhi'e 

przewidzianym w artykule 7 lub 8, Wysoka Układa
jąca się Strona, której władzą sądowa wysŁosowała 
pismo rekwizycyjne, zwróci drugiej Wysokiej UkJa
dajacej się StronLe wszelkie ko,szty i wydatk~, któ
re poniosła właśdwa władza tej Strony przy wyko
naniu pisma rekwizycyjnego, a mianowicie koszty 
i wydatlci należne świadkom, biegłym, tłumaczom, 
koszty spmWladzenia świadków, którzy nie stawili 
siędobrowo,lnie, oraz koszty i wydatki należne oso
bom, które byłyby delegowane do dokonania czyn
ności, w wypadkach, gdy prawo kraju wykonania na 
to pozwala orCłJZ wszelkie koszty i wydatki powstałe 
z zastosowania zażądanego odrębnego trybu postę
powania. Koszty te i wydatki hędą bkie same, jak 
te, które zwykle są przyznawane w podobnych wy
padkach w sądach kraju wykonania. 

(b) Właści,wa władza, która wykonała r,ekwi
zycję, zażąda zwrotu tych kosztów i wydatków od 
urzędnika konsularnego, który przesł,ał rekwizycję, 
jednocześnie z dostarcz-eniem mu dokumentów stWlier
dzających wykonanie rekwizycji zgodnie z prz.episa
mi artykułu 7 (h). 

(c) Poza tern, co zostało powyżej prz'ewidziane, 
żadnych innych opłat jakiegokolwiek bądź rodzaju 
jedna z Wysokich Układających się Stron nie będzie 
zwracała drugiej z tytułu zebrania dowodów. 
IV. Prawo ubogich, areszt za długi i zabezpieczenie 

kosztów. 
Artykuł 12. 

Poddani lub obywatele jednej z Wysokich 
Układających s,ię Stron będą traktowani na teryto
rjum drugiej Wysokiej Układającej si,ę Strony zupeł- , 

(b) An individual so appointed to take evi
dence may request the persons named by the court 
appointing him toappear before him and to give evi
'dence. He may take all kinds of evidence which are 
not con.trary to the law of the country of execution, 
and ,shaU have power to administer an oath. The 
a:ttendance and giving oi ev,i,dence before any sach 
individual shall be entirely voluntary and no mea
'sures of com,pulsion shall be employed. 

(c) Requests to appear issued by such individual 
!ghall, unless the re,cipient is a subject or c,itizen of 
the High Con.tracting Party fnr whose judicial autho- , 
'r,ity the evide.nce is required, be drawn up in the 
language of the country of execution nr be accom
ipanied by a translation into such language. 

(d) The evidence may he tak,en in ac,col'dance 
with the procedure recog.nisled by the law of the 
country OIf origin, and: the parties will have bhe right 
to be present in person or to he represented by bar
riste,rs or soli ci'lor s' of thatcountry or by any repre
sen:tahv'es who are oompetent to appe.ar beforę the 
courts 'either oj the country of origin or of the country 
of 'execution. 

Arhcle 10. 
The fad Łhat lan attempt to take evidence by 

the method laid down in Article 9 has failed owing 
to the re:fusal of any witness t.o appear or to give 
evide:nce does not predude a request beim.g sub
sequently made in 'accordance wilh ArŁide 7 or 8. 

Art'icle 11. 
(la) Where evidlence is faken in the mann€rpro

vided in Artide 7 or 8 the High ConŁrac'ting Party, 
by whose judicialauthority tlhe Lettler of Requesi. was 
address·ed, shall repay to. the other High COl1tracting 
Party any charges and expenses incHrred by the com
petentaubhority of tlhe llatter in the 'execution of th€ 
reqUlcst in respect of any charges and expenses payahle 
to wimesses, €xperts, interpreters, ar trCłJnslators, the 
costs of obtaining tihe attendance of witness·es who 
have not appeared volulltarily, and the charges and 
expenses payablle to any person whom such auth06ty 
may have depU'ted to ad, Ln 'cas'es where the law of 
ilie country o.f executlon permits thi5 to be done, and 
any charg'es and expenses incurred by reason of 
a special procedur,e being requested ,andfolIowed. 
These charges and exp'enses shall be such as are 
usually aIIoWled in similar cases illl the courts of the 
oountry of execution. 

(b) The repayment of these cłlJarges and expen
ses' shall he daimed by thecompetent authority by 
whom t!he Lether of RequesŁ has been ex€cHted from 
fhe Consular omcer by whom iŁ was transmitted when 
sending to him the docum€nts ~stablishilllg its exe
cuHon as providing ;tn Article 7 (h). 

(c) Except as above provided no. f,ees of any 
description shall be piayable by one High Contracting 
Party to t:he other in respect of the laking o.,f evi
dence. 

IV. Judicial assistance for poor persons, imprison
ment for debt a.nd security for costs. 

Artic1e 12. 
The subjects orcitizens of one High Contractillg 

Party shall €n joy in the territory uf t'he other High 
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me narówni z własnymi poddanymi lub obywatelami 
co do prawa ubogkh i aresztu za długi, tudzież, pod 
warunkiem, że zamieszkują na terytorjum tej drugiej 
~yso~iej Układającej się Strony, nie będą obowią
zani do skł.adania zabezpiec,zenia kos,ztów w takim 
wypadku, gdy poddany lub .obywatel te'j drugiej Wy
sokiej Układają-cej się Strony nie byłby do teg,o obo
wiązany. 

V. Postano'wienia ogólne. 
Artykuł 13. 

~s,zelk~,e trudności, któreby powstały w związ
KU zesŁo,sowaniem niniejszej konwencji, będą roz,
strzyga'ne w drodze dyplomatycznej. 

Artykuł 14. 
Konwencja nin~ejsza, której teksty angielski 

i polski są jednakowo aut,entyczne, podlega ratyfi
kac,ji. Dokumenty ratyfikacyjne będą wymienlione 
w Londynie. Konwencja wejdzie w życie w miesiąc 
po dniu wymiany dokumentów ratyHka,cyjnych i bę
dzie .obowiązywała w przeciągu 3 lat po jej wejściu 
w życie. O ile ż,adna z Wysokich Układających się 
Stron nie zawiadomi drugiej w drodze dyplomatycz
n,ej przynajmniej na sześć miesięcy przed upływem 
rzeczonego trzyletn~ego okresu .o swoim zamiarze 
wy.powiedzenia konwencji, będzie ona obowiązywa
ła nadal aż do upływu sześciu miesięcy od dnia, 
w kt.órym którakolwiek z Wys,okich Układających 
się Stron zawiadomi o wypowiedz,eniu konwencji. 

Artykuł 15. 
(a) Konwencja niniejsza nie będzie miała ipso 

facto zastoso,wania do Szkocji lub Północnej Irlandji 
ani do jakichkolWliek Kolonij lub Protektoratów Jego 
Królewskiiej Mości Króla Wielkiej Brytanji, Irlandji 
:i Zamorskich Dominjów Brytyjskich, Cesarza Indyj, 
ani do jakichk.olwliek terytorjów pozostających pod 
Jego zwie,rzchnictwem, ani do t,eryt.orjów mandato
wych, nad któremi Jego Rząd w Zjednoczonem Kró
lestWlie sprawujre mandat, lecz Jego Królewska Mość 
może w każdej chwili, w czasie gdy kcnwencja ni
niejsza trwa w mocy zgo,dnie z artykułem 14-tym, 
,rozciągnąć działanie konwencji na każde z wyżej 
wspomnianych terytorjów zapomocą zawiadomie
nia dokonanego przez swego ambasadora w War
szawte. 

(b) Zawiadomi'enie takie winno wymienić wła
dze na odnośnem terytorjum, do których ma być 
przesłany wniosek o dorę.e~enie w myśl artykułu 3 
lub pismo rekwizycyjne w myśl artykułu 7, i język, 
w którym pisma i tłumaczenia mają być sporządza
ne. Wejście w życie takiego rozciągnięcia konwencji 
nastąpi w terminie miesięcznym .od daty tego zawia
domienia. 

(c) Każda z Wys.okich Układających się Stron 
może w każdym czasl,e po upływie trzech lat cd we,j
ścia w życie rozciągnięcia tej konwencji na które
kolwiek z te,rytorjów wys,zczególnJonych w par,agra
He (a) ,artykułu niniejszego, wypowiedzieć to rozcią
gnięcie, zawiadamiając o tern wypowiedzeniu w dro
dze dyplomatycznej na sześć miesięcy naprzód. 

(d) Wypowiedzenie konwencji' w myśl artyku
łu 14 będzie wypowi.edzeniem jej ipso fado co do 

Contrading Party a perf.ed equaH.ty of tre,aJtmeni with 
subj'eds orciJHzens oJ that High Contractin,g Party as 
regards free judicial assistance for poor persons and 
imprisonment for debŁ; and, provided that they are 
resident lin the terrii:ory ot the other Hi~ Contracting 
Party, shall not be compelled to give 'S'ecurity for 
costs in any case where a subject or óHzen ofsuch 
otlher High ContrarCting Party woul,d not< he so com
peHed. 

V. General provi'sions. 
Artide 13. 

Any difficulti·es which may larise inconnexlon 
with the ope.ration of this Convention shall be s,ettled 
through ~he diplomahcchannel. 

Article 14. 
The presenŁ convention, of which the English 

and Polish texts areequally authen.tic, shall be suh- ' 
jec:t to rati,fication. Ratifi-cations, shalI be lexchanged in 
London. The Convrention shall come into force one 
month after the date on which ratificaHons are ex
chang'ed and shall remain in force for three years 
wf ter the date of ks coming Lnto for·ce. If nei:ther of 
the High Contracting Parties shall haVle given notice 
thr.ough t:he diplomatk channel to the other not l,ess 
than six months before the expiration of 1Ihe said pe
riod .of three years oJ his intention 10 Łermina.te the 
Convention, i,t shall remain in force uniil the expira
tion of six Iffionrhs from the ,day on which eiitner oi the 
High Con:tract1ng Partiesshall have .giJven notice to 
Łerminat'e iŁ. 

Article 15. 
(a) This Conv.enti'0n shall not apply ipso facto 

t'0 Sc~tl.and or Northern Ireland, nor to any of the 
Colomes or Protectorates of His Ma jest y the King 
of Great Britaiu, Ireland and. the British Dominions 
beyond the Seas, Emperor of India, nor to any ter
riŁories under His suzerainty, nor to any Mandated 
territories in respect of which the mandate is exerci
s,e.d by .His GovernmenŁ inthe United Kingdom, but 
H~s Ma)e.sty may at any time, while th~s Convention 
is in force under Article 14, by a notiJfication given 
tihr.ough His Ambassador at Warsaw, extend the ope
ralion of the Convention toany of the abovementioned 
territories. 

(b)' Such nolification shalI staŁe the aufhoritles ' 
in the territory concerned to whom Tleques.Łsfor ser
vice under Artide 3 or LeŁters of Request tlnder Ar
fide 7 or 8 are to be ·transmiŁted, and the language 
in whi.chcommunications and tran s llati on s are to be 
made. The dale of the coming into force of any stlch 
extension shall be one month !rom 1he date oJ such 
nofiHcation. 

(e) Hther of the High ContracHng Partiles may, 
at any time after the expiry OIf three years from the 
coming into force ofanextension of this ConlVention 
tcany of Vhe Łerritori,es ref,erred to in paragraph (a) 
of ihis Art'ide, terminate such exŁeDS<ion on giving 
six months, notic,e 01 termination through the diplo
mafic 'channel. 

(d) The lermination of the ConvenHon under 
ArŁicle 14 shall, unless otherwise expressly agreed to 
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każdego z terytorjów, na które została rozciągnięta 
w myśl paragrafu (a) artykułu niniejszego o ile obie 
iWysokie Układa.jące się Strony wyraźnie nie posta
Dowią ~naczej. 

Artykuł 16. 

(a) Wysokie Układające się Strony zgadzają 
się, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, z mocy arty
kułu 104 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu 
28 czerwca 1919, i artykułów 2 i 6 konwencji, za
wadej między Polską a Gdańskiem 9 listopada 1920, 
może w każdej chwili, gdy niilliejsza konwencja trwa 
w mocy na zasadzie artykułu 14 lub na z.asadzie ja
miegokolwi,ek przystąpienia z mocy artykułu 17, 
oświadczyć zapomocą zawiadomienia dok{)illanego 
drogą dyplomatyczną, że ninie,jsza konwencja bę
dzie się stosowała do Wolnego Miasta Gdańska. 

(b) Po dokonaniu takiego zawiadomienia prze
p~sy niniejszej konwencji będą się stosowały do te
rytorjum Wolnego Miasta Gdańska i do obywateli 
LWolnego Miasta. 

(c) Każda z Wysokich Układających się Stron 
może w każdej chwili po upływi.e trzech lat od daty 
wejścia w życie zawiadomienia prz,ew,idzianego w pa
ragrafie (a) niniej,sz,ego artykułu wypowiedzieć sto
sowanie niniejszej konwencji do Gdańska, zawiada
miając o wypowiedzeniu na szdć miesięcy naprzód 
w drodz.e dyplomatycznej. 

(d) Wypowiedzenie niniejszej konwencji zg,o
druie z artykułem 14 będz,ie wypowiedze,ni,em jej 
w sto,sunku do Wolnego Miasta Gdańska, o ile obie 
[Wysokie Układające się Strony wyraźnie nie posta
nowią linaczej. 

Artykuł 17. 

(a) Wysokie Układające się Strony zgadza.ją 
się, ze Jego Królewska Mość Król Wielkiej Brytanj,!, 
Idandji i Brytyjskich Dominjów Zamorskich, Cesarz 
lndyj może w każdej chwili w czasie, gdy konwen
ej,a ń,iniejsza trwa w mocy bądź w myśl artykułu 14 
bądź z mocy jakiegokolwiek przystąpi,enia w myśl 
artykułu Ininiejszego, przystąpić do konwencji ninie;
szej co do każdego Członka Brytyjsk'iego Związku 
Narodów (Brit.ish Commonwealth of NationsJ, które
go Rząd życzyłby ,sobie . dokonan,ia przystąpienia, 
z zastrzeżeniem, że zawiadomienie o przystąpieniu 
nie może nastąpić wówczas., gdyby Prezydent Rze
czypospolitej Polskiej zawiadomił o wypowiedzeniu 
,konwencji co do wszystkich terytorjów Jego Kró
lewskiej Mości, do których konwencja ma zastoso
waruie. Postanow,ienia artykułu 15 (b) będą miały 
,zastosowanie do t,ego zawiadomienia. Każde takie 
przystąpienie osiągnie skutek ' po upływie miesiąca 
od dnia z,awiadomieni,a. 

(b) Po upływie trzech lat od dnia wejś.cia w ży
cie jakiegokolwiek przystąpienia w myśl paragra
fu (a) nwe,jszego artykułu, każda z Wysokich Ukła
dający,ch się Stf'on może, zaWiiadamiając o tern w dro
dze dy:plomatycznej na sześć miesięcy napr,zód, wy
powiedzieć stosowanie konwencji co do każdego 
kraju, co do którego zawiadomiono o przystąpieniu. 
,Wypowiedzenie konwencji w myśl artykułu 14-go 
nie będzie miało wpływu na stosowanie jej do każ
dego takiego kr,aju. 

(c) Każde zawiadomienie o przystąpieniu 
w. myśl p.aragrafu fa) ninie;jszego artykułu może obej-

by both High Contracting ParHes, ipso fa:clo termi~ 
nate it in respect of any territories tD whkh it has 
been extended under paragraph (a) Df this ArUcle. 

Artide 16. 

(a) The High ConŁracti.ng Parfies agree that the 
Govennment or the Republic of Poland, acting invirtue 
of Artide 104 OIf the Treaty olf Peace signed at Ver
saiUes on the 28-th J une, 1919, and of Artides 2 and 6 
OIf the Convention c.oncluded between Poland and 
Dantzig on the 9-th Nov,ember, 1920, may at any 
tilme w'hil.e the present Convention is' in force, under 
ArHcle 14 ar by virtue af any aocession under Arti
cle 17, declaretJhat the present Conventlon shalI ap
ply to the Fr,ee City of Dantzig, by a. notification gi
ven fhrough the diplomafi,-c ch annie l. 

(b) Upon such notilfi.cation being made, the pro
visions of the present Convention shall apply to the 
terrHory of the Free City of DanŁzig and the citizen,s 
of the F ree City. 

tc) EiJther High Contracfing Party may termi
nale the applicabon of the Convention to DanŁzig at 
any time after lhe expiry of three yeaTs horn the dale 
OIf the 'coming Lnto force o~ the notifiaation ref,erred to 
in paragraph (a) of this Artid.e, by giJVing six months 
nlOtj,ce of f.ermination through the diplomatic Clhannel. 

(d) The termination of the Convention under 
ArŁic1e 14 sha11 unless olherwise expressly agreed toO 
by both High Contracting Parties, t,erm'inate it in 
l1es'pect ol the F ree City of Dan tzig. 

Artide 17. 

(a) The High Contracting Parlies a.gree that His 
Majesty the King of Great Britai,n, Ireland and the 
British Dominions beyond the Seas, Emperor Q'f India, 
may at any time, while the present C{)nvenHQn is in 
force, ,either undeI1 Artide 14 Ol' by viTtue of auy 
acoession under fhis Artide, by a nlOtification given 
through the diplomatic channel, accede to the pres.ent 
Conventłon in respect of auy Member O!f the British 
Commonwealth of Nations wh{)se GoveliOment may 
d,esire that such accession shouI.d beeMecl:ed, pTOvided 
that Ino notiHcation of aC'cession may be giv.en at any 
time when the President of the Polish Republic has 
given noti,ce of termi'nation in resped Df a11 the ter
ritoriesof His Majesty to which the Convention ap
pHes. The provisions of Article 15 (b) slhall be appli
cable tQo such notLfication. Any such ac·oess1on shall 
take 'eHed one Iffionth after the dalte of its notdkation. 

(bl AHer the expiry of three yearsl {mm ,t'he dale 
OlI the coming into forc.e Df any accession: under pa
ragm'ph (a) of this Art ide , eilther of the Hi~h Con
tracting Parties may, by givingsix months nobice of 
termination thr,ough the diploma'lic channel, terminate 
the applkatiofli of ~he Convention toany c01li11try in, 
r:espect of which a notiHcatiOln of acces,sion has, been 
giJven. The termination of the Conventlon under Ar
tid'e 14 shall not aHed its application to any such 
country. 

(c) Any nohfi.catiolli of accession under para
gr:aph (a) of this Artide may 1iuclude any dependency 
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mować wszellcie terytorja zależne lub man.datowe, 
zar,ządz.ane przez Rząd kraju, co do którego zawia
domiono o przystąpieniu, a każde zawiadomienie 
o wy:powiedz,eniu w stosunku do każdego z krajów 
w myśl paragrafu (b) będzie miało zastosowanie do 
każdego terytorjum z.alł!Żnego lub mandat!owego, 
które było objęte zawiadomieniem o przystąpieniu 
dotyczącem tego kraju. 

NA DOWóD CZEGO niżej podpisani podpisali 
konwencję niniejszą w brzmieniu polskiem i angiel
skiem i wycisnęli na niej swoje pieczęcie. 

Sporządz'ono w dwóch egzemplarzach w War-
szaWlie, dnia 26 sierpnia 1931 r. 

(-l August Zaleski 
(-) Stefan Sieczkowski 
J-J William Erskine 

or mandaŁed territory administered by the Government 
o,f fue country in. respec.t of which Buch no1~Hcation 
of acceSJsioln is ghvenj and any noticeof I\;ermination 
in respect .ofany such country under paragraph (b) 
shalI apply to. lany dependency or mand~tted terrltory 
which was inc1uded in t:he notiHcatión of accession 
in respec.t of that COtlJl1itry. 

In w:iJtness wherieof the undersigned haVle signed 
the Present Convention, lin Polish and Eng'lish texts, 
and have aHixed thereto their seals. 

Done in duplicate at Warsaw, the 26-th August, 
1931. 

(-) ,William Erskine. 

Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją, uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w całości 
jak i każde z postanowień w niej zawartychj oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona 
i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 
W Warszawie, dnia 29 kwietnia 1932 r. 

.8 
(-) l. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

(-) A. Prysiar 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) Augusi Zaleski 

534. ' 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 6 czerwca 1932 r. 

W sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Po]
skiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej 
Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie 

dnia 26 sierpnia 1931 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 14 konwencji między Prezydentem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji 
i P6łnocnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w War
szawie dnia.26 sierpnia 1931 r. nastąpiła w Londynie w dniu 31 maja 1932 r. wymiana dokumentów raty
fikacyjnych powyższej konwencji. 

Minister Spraw Zagrankz:nych: 'August Zaleski 

535. 
KON:WENCJ~ 

pomiędzy Polską a Indjami dotycząca stosunków handlowych między obu krajami podpisana dn. 8 maja 
1931 r. w Warszawie. 

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dn. 18 lutego 1932 r. - Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 280). 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wobec i każdemu zosobna, komu otem wiedzieć należy, wiadomem czynimy: 
Dnia ósmego maja tysiąc dziewięćset trzydziestego pierwszego roku podpisana została w War

szawie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jego Brytyjskiej Mości w Indjach konwencja, 
dotycząca stosunków handlowych między Polską a Indiami o następuiącem brzmieniu dosłowne m: 


