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T R E ś C= 

KONWENCJA MIĘDZYNARODOWA 

Poz.: . 919-0 zwalczaniu fałszowania pieniędzy,podpisana w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z proto
kółem oraz protokół fakultatywny, podpisany tegoż dnia w Genewie . 

920-0świadczenie rządowe z dnia 30 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa 
dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przez kilka państw przystąpień do konwencji mię-
dzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy • • • • • • • • • • • • 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

921-0pieki Społecznej z dnia 8 października 1934 r. o zmlame przepisów o demobilizacji gospodar-
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czej w górnośląskiej części województwa śląskiego . • . . . 2176 

919. 

KONWENCJA MIĘDZYNARODOWA 

O zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisana w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z proto
kółem oraz protokół fakultatywny, podpisany tegoż dnia w Genewie. 

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dn. 5 marca 1934 r. - Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 261). 

Przekład. 

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 o tern . wie
dzieć należy, wiadomem czynimy: 

Dnia dwudziestego kwietnia tysiąc dziewięćset 
dwudziestego dziewiątego roku, podpisana została 
w Genewie konwencja międzynarodowa o zwalczaniu 
fałszowania pieniędzy wraz z protokółem oraz pro
tokół fakultatywny o następującem brzmieniu do
słownem: 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

N O U S, I G N A C Y M O ś C I C K I, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

a tous ceux qui ces Presentes LeUres verront, 
Salut: 

Une Convention internationale pour Ja repres· 
sion du faux monnayage avec protocole et un Proto
cole facultatif ayant ete signes a Genev~ le vingt 
avril mil neuf cent vingt neuf, Convention avec pro
tocole et Protocole facultatif, donŁ la teneur suit: 
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KONWENCJA MIĘDZYNARO
DOWA 

w celu zwalczania fałszowania 
pieniędzy. 

Jego Królewska Mość Król AI
banji; Prezydent Rzeszy Niemiec
kiej; Prezydent Stanów Zjedno
czonych Ameryki; Prezydent 
Związkowy Republiki Austrjac
kiej; Jego Królewska Mość Król 
Belgów; Jego Królewska Mość 
Król Wielkiej Brytanji, Irla.ndji 
i Zamorskich Posiadłości Brytyj
skich, Cesarz Indyj; Jego Królew
ska Mość Król Bułgarów; Prezy
dent Rządu Narodowego Republi
ki Chińskiej; Prezydent Republiki 
Kolumbijskiej; Prezydent Republi
ki Kubańskiej; Jego Królewska 
Mość Król Duński; Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej za Wol
ne Miasto Gdańsk; Jego Królew
ska Mość Król Hiszpański; Prezy
dent Republiki Francuskiej; Pre
zydent Republiki Greckiej; Jego 
Wysokość Regent Królestwa Wę
gierskiego; Jego Królewska Mość 
Król Włoski; Jego Cesarska Mość 
Cesarz Japonji; Jej Królewska 
Wysokość Wielka Księżna Luk
semburgu; Jego Książęca Wyso
kość Książę Monaco; Jego Kró
lewska Mość Król Norweski; Pre
zydent Republiki Panamskiej; Jej 
Królewska Mość Królowa Nider
landów; Prezydent Rzeczypospo
litej Polskiejj Prezydent Republiki 
Portugalskiej; Jego Królewska 
Mość Król Rumuński; Jego Kró
lewska Mość Król Serbów, Kroa
tów i Słoweńców; Centralny Ko
mitet Wykonawczy Związku So
cjalistycznych Republik Radj 
Związkowa Rada Szwajcarskaj 
Prezydent Republiki Czeskosło
wackiejj 

Pragnąc zapewnić coraz więk
szą skuteczność zapobieganiu 
i zwalczaniu fałszowania pienię
dzy, mianowali swymi Pełnomoc
nikami: 

Jego Królewska Mość Król AI
banji: 

Doktora Stavro ST AVRI, Charge 
d'Affaires w Paryżu; 

Prezydent Rzeszy Niemieckiej: 

Doktora E,,;-;ha KRASKE, Vor
tragender Legationsrat w Mi
nisterstwie Spraw Zagranicz
nych, 

Dziennik Ustaw. Poz. 919. 

CONVENTION INTERNATIO-
NALE 

pour la repression du faux 
monnayage. 

Sa Majeste le Roi d'Albaniej 
le President du Reich Allemandj 
le President des Etats-Unis d'Ame
riquej le President Federal de la 
Republique d'Autriche; Sa Maje
ste le Roi des Belges; Sa Majeste 
le Roi de Grande-Bretagne, d'lr
lande et des Terrifoires Britanni
ques au dela des Mers, Empereur 

. des Indes; Sa Majeste le Roi des 
Bulgares; le President du Gouver
nement National de la Republique 
Chinoise; le Pn!sident de la Re
publique de Colombie; le President 
de la Republique de Cuba; Sa Ma
jeste le Roi de Danemark; le Pre
sident de la Republique de Po
logne, pour la Ville Libre de Dan
tzig; Sa Majeste le Roi d'Espagnej 
le President de la Republique 
Franyaise; le President de la Re
publique Hellenique; Son Altesse 
Serenissime le Regent du Royaume 
de Hongriej Sa Majeste le Roi d'l
talie; Sa · Majeste l'Empereur du 
Japon; Son Altesse Royale la 
Grande-Duchesse de Luxernbourg; 
Son Altesse Serenissime le Prince 
de Monaco; Sa Majeste le Roi de 
Norvege; le President de la Repu
blique de Panamaj Sa Majeste la 
Reine des Pays-Bas; le President 
de la Republique de Polognej le 
President de la Republique Por
tugaise; Sa Majeste le Roi de Rou
manie; Sa MajesŁe le Roi des Ser
bes, Croates et Slovencsj le Co
miłe Central Executif de l'Union 
des Republiques Sovietistes So
cialistes; le Conseil Federal Su
isse; le President de la Republique 
T checoslovaque, 

Desireux de rendre de plus en 
plus efficaces la prevcntion et la 
repression du faux monnayage ont 
designe pour leurs plenipotentia
ires: 

Sa Majeste le Roi d'Albanie: 

Le Dr. StavroSTAVRI, Charge 
d'affaires a Paris; 

Le President du Reich Allemand: 

Le Dr. Erich KRASKE, "Vortra
gen der Legationsrat" au Mini
ster e des Affaires etrangeres; 
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INTERNA TIONAL CONVEN
TION 

for the suppression oi c:ounteriei
ting currency. 

His Majesty the King of Alba
nia; the President o·f the German 
Reichj the President of the United 
States of America; the F ederal 
President of the Austrian Repu
blic; His Majesty the King of the 
Belgians; His Majesty the King of 
Great Britain, Ireland and the 
British Dominions beyond the 
Seas, Emperor of Indiaj His Ma
jest y the King of the Bulgarians j 
the President of the National Go
vernment of the Republic of Chi
na; the President of the Colombian 
Republicj the President of the 
Republic of Cubaj His Majesty 
the King of Denmarkj the Presi
dent of the Polish Republic, for 
the Free City of Danzigj His Ma
jest y the King of Spainj the Pre
sident of the French Republicj the 
President of the Hellenic Repu
blic j His Serene Highness the Re
gent of the' Kingdom of Hungaryj 
His Majesty the King of Italy; His 
Majesty the Emperor of Japanj 
Her Royal Highness the Grand 
Duchess of Luxemburg; His Se
rene Highness the Prince of Mo
naco; His Majesty the King of 
Norwayj the PresidenŁ of the Re
public of Panama; Her Majesty 
the Queen of the Netherlandsj the 
President of the Polish Republic; 
the President of the Portuguese 
Republicj His Majesty the King 
of Roumania; His Majt!sty the 
King of the Serbs, Croats and 
Slovenesj the Central Executive 
Committee of the Union of So
viet Socialist Republics; the Swiss 
Federal Counci1j the President of 
the Czechoslovak Republic, 

Being dcsh ous of making more 
and more effedive the prevention 
and punishment of counterfeiting 
currency, have appointed as their 
Plenipotentiades: 

His Majesty the King of Albania: 

Dr. Stavro STAVRI, Charge 
d'Affaires in Paris; 

The PresidenŁ of the German 
Reich: 

Dr. Erich KRASKE, "Vortragen
der Legationsrat" at the Mi
nistry for Foreign Affairsj 
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Doktora Wolfganga METTGEN
BERG, Ministerialrat w Mini
sterstwie Sprawiedliwości Rze
szy, 

D-ra VOCKE, Geheimer Finanz
,rat, członka Reichsbankdirek
torium; 

Prezydent Stanów Zjednoczonych 
Ameryki: 

P. Hugh R. WILSON, Posła nad
zwyczajnego i Ministra pełno
mocnego przy Szwajcarskiej 
Radzie Z wiązkowej; 

Związkowy Prezydent Republiki 
Austrjackiej: 

Doktora Bruno SCHUL TZ, Dyrek
tora policji, szefa Sekcji Poli
cji Kryminalnej w Prefekturze 
policji w Wiedniu; 

Jego Królewska Mość Król Bel
gów: 

P. SERVAIS, Ministra Stanu, ho
norowego Prokuratora Gene
ralnego Sądu Apelacyjnego w 
Brukseli; 

Jego Królewska Mość Król Wiel
kiej Brytanji, Irlandji i Zamorskich 
Posiadłości Brytyjskich, Cesarz 

Indyj: 
za Wielką Brytanję i Północną 
Irlandję, jak również za wszystkie 
części Imperjum Brytyjskiego, nie 
będące oddzielnymi czł.onkami Li
gi Narodów: 

Sir Johna FISCHER WILLIAMS, 
brytyjskiego radcę prawnego 
w Komisji Odszkodowań; 

Leslie S. BRASS, Esq., "Assistant 
Principal at the Home Office"; 

za Indje: 

Vernon DAWSON, Esq., C. I. E., 
"Principal at the India Office"; 

Jego Królewska Mość Król Buł
garów: 

P. D. MIKOFF, Charge d'Affaires 
w Bernie; 

Prezydent Rządu Narodowego Re
publiki Chińskiej : 

P. Lone LlANG, Radcę Posel
stwa Chińskiego przy Prezy
dencie Rzeszy Niemieckiej; 

Prezydent Republiki Kolumbi;
skiej: 

Doktora Antonio Jose RESTRE-
PO, Posła nadzwyczajnego 

Dziennik Ustaw. Poz. 919. 

Le Dr. Wolfgang METTGEN
BERG, "MinisteriaIrat" au Mi
nistere de la Justice du Reich; 

Le Dr. VOCKE "Geheimer Finanz
rat", r.1embre du "Reichsbank
direktorium" ; 

Le President des Etats - Unis 
d'Amerique: 

M. Hugh R. WILSON, envoye ex
traordinaire et ministre pleni
potentiaire pres le Conseil fe
deral suisse j 

Le President Federal de la Repu
blique d'Autriche: 

Le Dr. Bruno SCHULTZ, directeur 
de police, chef de la Section de 
police criminelle ci la Prefec
ture de police de Vienne; 

Sa Majeste le Roi des Belges: 

M. SERY AIS, ministre d'Etat, Pro
cureur generał honoraire a la 
Cour d'Appeł de Bruxelles; 

Sa Majeste le Roi de Grande-Bre
tagne, d'Irlande, et des Territoires 
Britanniques au dela des Mers, Em-

pereur des Indes: 
Pour la Grande - Bretagne et 1'Ir
lande du N ord, ainsi que toutes 
parties de l'Empire Britannique 
non membres separes de la So-

ciete des Nations: 

Sir John FISCHER WILLIAMS, 
conseiller juridique britannique 
ci la Commission des Repara
tions; 

Leslie S. BRASS, Esq., "Assistant 
Principal at the Home Office"; 

Pour 1'Inde: 
Vernon DAWSON, Esq., C. I. E., 

"Principal at the India Office"; 

Sa Majeste le Roi des Bulgares: 

M. D. MIKOFF, charge d'affaires 
ci Bernej 

Le President du Gouvernement Na
tional de la Republique Chinoise: 

M. Lone LIANG, conseiller de la 
Legation de Chine pres le pre
sident du Reich allemand; 

Le President de la Republique de 
Colombie: 

Le Dr. Antonio Jose RESTREPO, 
envoye extnwrclinaireet mini-
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Dr. Wolfgang METTGENBERG, 
"Ministeriairat" at the Mini
stry of Justice of the Reichj 

Dr. VOCKE, "Geheimer Finanz
rat", Member of the Reichs
bankdirektorium; 

The President of the United Sta
tes of America: 

Mr. Hugh R. WILSON, Envoy 
Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary to the Swiss 
Federal Counci1j 

The Federal President of the 
Austrian Republic: 

Dr. Bruno SCHUL TZ, Police Di
rector, Chief of Section of Cri
minal Police at the Prefecture 
ol Police of Viennaj 

His Majesty the King of the 
Belgians: 

M. SERVAIS, Minister of State, 
Honorary Public Prosecutor at 
the Brussels Com·t of Appeal; 

His Majesty the King of Great 
Britain, Ireland and the British 
Dominions beyoncl the Seas, 
Emperor of India: 

For Great Britain and Northern 
Ireland and all parts of the Bri
tish Empire which are not se
parate Members of the League 
of Nations: 

Sir John FISCHER WILLIAMS, 
British LegaJ Representative 
at the Reparations Com
missionj 

Leslie S. BRASS, Esq., Assistant 
Principal at the Home Office; 

For India: 
Vernon DA WSON, Esq., C.LE., 

Principal at the India Office; 
1 

His Majesty the King of the BuI-
garians: 

M. D. MIKOFF, Charge d'Affaires 
in Berne; 

The Presiden.t of the National 
Government of the Republic of 

China: 
M. Lone LIAN G , Counsellor of 

the Legation of China to the 
President of the German Reichj 

The President of the . Colombian 
Republic: 

Dr. Antonio Jose RESTREPO, 
Envoy Extraordinary and Mi-
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i Ministra pełnomocne~o, Sta
łe~o Dele~ata przy Lidze Na~ 
rodów; 

Prezydent Republiki Kubańskie.j: 

P. G. BLANCK y MENO CAL, Po
sła nadzwyczajne~o i Ministra 
pełnomocne~o, Stałe~o , Dele
~ata przy Lidze Narodówj 

P. Manuela R. ALVAĘEZ, attache 
handlowe~o Stałej Dele~acji 
przy Lidze Narodów; 

Je~o Królewska Mość Król Duń
ski: 

P. Williama BORBERG, Stałego 
Delegata przy Lidze Narodówj 

Prezydent Rzeczypospolitej Pol
skiej za Wolne Miasto Gdańsk: 

P. Franciszka SOKALA, Ministra 
pełnomocnego, Delegata Rze
czypospolitej Polskiej przy Li
dze Narodówj 

P. Johna MUHL, Pierwszego Pro
kuratora i szefa Policji Krymi
nalnej Wolnego Miastaj 

Jego Królewska Mość Król Hisz
pański: 

P. Mauricio LOPEZ ROBERTS, 
Markiza de la Torrehermosa, 
Posła nadzwyczajnego i Mini
stra pełnomocnego przy Szwaj
carskiej Radzie Związkowejj 

Prezydent Republiki Francuskiej: 

Hrabiego de CHALENDAR, atta
che skarbowego Amba.sady 
przy Jego Królewskiej Brytyj
skiej Mości j 

Prezydent Republiki Greckiej: 

P. Megalos CALOYANNI, honoro
wego radcę Wysokiego Sądu 
Apelacyjnego w Kairzej 

Jego Wysokość Regent Królestwa 
Węgierskiego: 

P. P. de HEVESY de HEVES, Mi
nistra Rezydenta, Stałego De
legata przy Lidze Narodówj 

Jego Królewska Mość Król Wło
ski: 

Komandora Doktora U~o ALOISI, 
Radcę Sądu Kasacyjne~o, przy-

Dziennik Ustaw. Poz. 919. 

stre plenipotentiaire,delegue 
permanent aupres de la Societe 
des Nations; 

Le President de la Republique de 
Cuba: 

M. G. de BLANCK y MENOCAL, 
envoye extraordinaire et mini
stre plenipotentiaire,delegue 
permanent aupres de la Societe 
des N alions; 

M. Manuel R. ALVAREZ, attache 
commercial a la Delegation per
manente aupres de la Societe 
des Nations; 

Sa Ma jesŁe le Roi de Danemark: 

M. William BORBERG,delegue 
permanent aupres de la Societe 
des Nationsi 

Le PresidenŁ de la Rćpublique de 
Pologne, pour la Ville Lihre de 

Da.ntzig: 

M. Franc;ois SOKAL, ministre ple
nipotentiaire, delćgue de la Re
pu:blique de Pologne a la Socie
te des Nationsi 

M. John MUHL, premier procu
reur et chef de la Police crimi
nellede la Ville librei 

Sa Majes'te le Roi d'Espagne: 

M. Mauricio LOPE Z ROBERTS, 
Marquis de la Torrehermosa, 
envoye extraordinaire et mini
stre plenipotentiaire pres le 
Conseil federal suisse j 

Le President de la Republique 
Franc;aise: 

Le comte de CHALENDAR, at
tache financier a l'Ambassade 
pres Sa Majeste hrltannique j 

Le President de la Republique 
Hellenique: 

M. Megalos CALOYANNI, conseil
ler honoraire a la Hante Cour 
d'Appel du Cairej 

Son Altesse Serenissime le Re~ent 
du Royaumede Hongrie: 

M. P. de HEVESYde HEVES, mi
nistre resident, dele~ue perma
nent aupres de la Societe des 
Nationsi 

Sa MajesŁe le Roi d'Halie: 

Commendatore docŁeur Ugo ALOI
SI, conseiller a la Cour de Ca-
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nister Plenipotentiary, Perma" 
nent Delegate accredited . to 
the League of Nationsj 

The President of the Republic 'of 
Cuba: 

M. G. de BLANCK y MENOCAL, 
Envoy Extraordinary and Mi
nister Plenipotentiary, Perma
nent Delegate accredited to 
the League of Nationsj 

M. Manuel R. AL VAREZ, Com
mercial Attache to the Perma
nent Delegation accredited to 
the League of Nationsi 

His Majesty the King of Denmark: 

M. William BORBERG, Perma
nent Delegate accredited to 
the League of Nationsj 

The President of the Polish Re
public, for the Free City of Dan

zig: 
M. Franc;ois SOKAL, Minister 

Plenipotentiary, Delegate of 
the Polish Republic accredited 
to the League of Nationsi 

M. John MUHL, First Prosecutor 
and Head of the Criminal Po
lice of the Free CitYi 

His Majesty the King of Spain: 

M. Mauricio LOPEZ ROBERTS, 
Marquis de la T orrehermosa, 
Envoy Extraordinary and Mi
nister Plenipotentiary to the 
Swiss Federal Council; 

The President of the French Re
public: 

Count de CHALENDAR, Financial 
Attache to the Embassy accre
dited to His Britannic MajestYi 

The President of the Hellenic Re
public: 

M. Megalos CALOYANNI, "Con
seiller honoraire" to the High 
Court of Appeal at Cairoj 

His Serene HigLless the Regent 
of the Kingdom of Hun~ary: , 

M. P. de HEVESY de HEVES, Re
sident Minister, Permanent 
Delegate accredited to the 
League of Nationsj 

His Majesty the King of Italy: 

Commendatore Dr. Ugo ALOISI, 
Counsellor at the "Courde 

,. ,.. 

'::~ '" 
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dzielonego do Ministerstwa 
Sprawiedliwości; 

Jego Cesarska Mość Cesarz Ja
ponji: 

P. Raizaburo HA Y ASHI, General
nego Prokuratora Sądu Kasa
cyjnego; 

P. Shigeru NAGA!, Dyrektora 
Mennicy; 

Jej Królewska Wysokość Wielka 
Księżna Luksemburgu: 

P. Charles G. VERMAIRE, Konsu
la w Genewie; 

IJego Książęca Wysokość Książę 
Monaco: 

P. Rodolphe ELLES, Wice-Konsu
la w Genewie; 

:Jego Królewska Mość Król Nor
weski: 

P. Chr. L. LANGE, Sekretarza 
Generalnego Unji Międzypar
lamentarnej; 

Prezydent Republiki Panamskiej: 

Doktora ARO SEMENA, Sekreta
rza Stanu dla Spraw Zagra
nicznych; 

'Jej Królewska Mość Królowa Ni
derlandów: 

Barona A. A. van der FEL TZ, by
łego szefa Centrali holender
skiej dla zwalczania fałszerstw, 
byłego Generalnego Prokura
tora Sądu Apelacyjnego w Am
sterdamie; 

P . P. J. GERKE, Generalnego 
Skarbnika Departamentu Skar
bu w Indjach holenderskich; 

P. K. H. BROEKHOFF, Komisa
rza Policji Państwowej, Naczel
nego Inspektora Policji; 

Prezydent Rzeczypospolitej Pol
skiej: 

P. Franciszka SOKALA, Ministra 
pełnomocnego, Delegata do Li
gi Narodów; 

Doktora Włodzimierza SOKAL
SKIEGO, Sędziego Sądu Naj
wyższego; 

Prezydent Republiki Portugal
skiej: 

Doktora Jose CAEIRO DA MAT
TA, Dyrektora Banku Portu
galskiego, Profesora Wydziału 
Prawa Uniwersytetu .w Lizbo
nie; 

Dziennik Ustaw. p'O!z. 919. 

ssation, attache au Ministere 
de la Justicej 

Sa Majeste l'Empereur du J apon: 

M. Raizaburo HAYASHI, procu
reur gen era l de la Cour de Ca
ssation; 

M. Shigeru NAGAI, .diredeur cle 
I'Hotel des Mon,uaies; 

Son Altesse Royale la Grande
Duchesse de Luxembourg: 

M. Charles G. VERMAIRE, con
\SuI a Geneve; 

Son Altesse Serenissime Je Prince 
de Mona,co: 

M. Rodolphe ELLES, vice-consul 
a Geneve; 

Sa Majeste le Roi de Norvege: 

M. Chr. L. LANGE,see:retaire ge
neral de l'Union interparlemen
taire; 

Le President de la Republique de 
Panama: 

Le Dr. AROSEMENA, secretaire 
d'Etat aux Affaires e trange.res; 

Sa Majeste la Reinedes Pays-Bas: 

Le baron A. A. van der FEL TZ, 
ancienchef de la Centrale neer
landaise pour la repression des 
falsi.fications, ancien procureur 
general pres la Cour d'Appel 
d' Amsterdam; 

M. P. J. GERKE, Łresorier gene
raI au Depa.rtement des Finan
ces des lnde,s neerl andaises; 

M. K H. BROEKHOFF, commii;'
saire de police de l'Etat, in
specteur en chd de police; 

Le President de la Republique de 
Pologne: 

M. Franc;ois SOKAL, ministre pIe
nipotentiaire, delegue a la So
ciete des Nations; 

Le Dr. Vlodzimierz SOKALSKI, 
juge a la Cour Supreme; 

Le President de la Republique 
Portugaise: 

Le Dr. Jose CAEIRO DA MATTA, 
direcŁeur de la Banque de Por
tugal, professeur a la F aculte 
de droit de l'Universite de Lis
bonne; 
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Cassation", Attache to the Mi
nistry of Justice; 

His Majesty the Emperor of Japan: 

M. Raizaburo HA YASHI, Public 
Prosecutor of the Supreme 
Court; 

M. Shigeru NAGAI, Director oi 
the Imperial Mint; 

Her Royal Highness the Grand 
Duchess of Luxemburg: 

M. Charles G. VERMAIRE, 'Con
sui at Geneva; 

His Serene Highness the Prince oi 
Monaco: 

M. Rodolphe ELLES, Vice-Consul 
at Geneva; 

His Majesty the King of Norway: 

M. Chr. L. LANGE, Secretary
General of the Interparliamen
tary Union; 

The President of the Republic of 
Panama: . 

Dr. AROSEMENA, Secretary of 
State for Foreign Affairs; 

Her Majesty the Queen of the 
Netherlands : 

Baron A. A. van der FELTZ, For
mer Head of the Dutch Central 
OHice for the Suppression of 
Falsifications, Former General 
Pros ecu tor to the Court oi 
Appeal of Amsterdam ; 

M. P. J. GERKE, Treasurer-Ge
neral to the Department of Fi
nance of the Du tch Indies; 

M. K. H. BROEKHOFF, State 
Commissioner of Police, Chief 
Inspector of Police; 

The President of the Polish Re· 
public: 

M. Fran<;ois SOKAL, Mińister 
Plenipotentiary, Delegate ac
credited to the League of Na
tions; 

Dr. Vlodzimierz SOKALSKI, Judge 
at the Supreme Court; 

The President of the Portuguese 
Republic: 

Dr. Jose CAEIRO da MATTA, 
Director of the Bank of Por
tugał , Professor of Law at the 
University of Lisbon; 
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Je~o Królewska Mość Król Ru
muń-liki: 

p, Constantin ANTONIADE, Posła 
:6a4J:Wy,t,;:2;.ą. j~~gP i .Minis tra. pd
nomocnego przy Lidze Naro
dÓWi 

P. V ęspasien V. PELLA, Profęso
ra prawa karnego na IJniwer
sytęj::ję w Jassa~ij., 

P. Pascal TONCESCQ, Adwokata 
przy Sądzie Apelacyjnym; 

Jego Królewską Mość Król Ser
bów, Kroatów i Słoweńców: 

D-ra Tomasza GlVANOVITCH, 
Profesora prawa karnego na 
Uniwers'ytecie w Belgradzle; 

Centralny Komjtęt Wykonawczy 
Związku Socjalistycznych " Repu

blik Rad: 

P. Jerzego LA5ZKIEWrCZA, Rad
cę prawnego Ambasady Z-yviąz
ku przy Prezydencię Republi4.i 
F ranCt.l,skiej; 

P. Mikołaja LUBIMOWA, Attache 
Amba§ady Związku przy Pr6-

. zydencie Republiki Francu
ski~j; 

Szwajcarska Rada Związkowa: 
P. E. DELAQUIS, Naczelnika Wy

działu policji Departamentu 
Związkowego Sprawiedliwoś
ci i Policji, Prpfesora pn.rwa na 
Uniwersytecie w Bernie; 

Prę?;yqep.t Rępubli~i Czesko,slo
wac~iej: 

Doktora Jarosława KALLAB, Pro
fesora prawa karnego i mie
d:z:ynarodowego na Uniwerl>Y
tecie w Brnie, ' 

'którzy po okazaniu .swych pełno
mocnictw, uznanych za sporzą
dzone w dobrej i należytej formie, 
zgodzili się na następujące posta
nowienia: 

CZĘSC PIERWSZA. 

Artykuł pierwszy. 

Wysokie Układające się Stro
ny uznają przepisy, ~awarte W 
części pierwszej niniejszej kon
wencji, za najbardziej skuteczny 
w obecnych warunkach środek za- . 
pobiegania, przestęplitwom fałszo
wania pieniędzy i zwalczania ich. 

DJ;ięnnik Ustaw,'po~, 919, 

Sa Maje~te le Roi de Roumanie: 

M. Constantin ANTONIADE, en
voye ~xtraordinaire et n),inistre 
plenipotentiair~ aupres de la 
SQ~iete des Natiolls; 

M. Vespa,sieJl V. PELLA, __ profe
sseur de droit penal ~ l'Univer
sHę de hssy; 

M. Pascal TONCESCOl avocat a 
la Cour d'Appel; . 

. Sa Maj~stl3 l.e Roi des Serbes, ero
a tes et Slov~!Oes: 

Le ' Dr. Thomas GIV ANOVITCH, 
professeur de droit criminel ci. 
ł'UnivęrsiŁe de Belgradej 

Le Comite central ę;xec~tjf de l'U
nlon dM' Repubłiques Sovi~tistes 

Socialistes: 
M, (1eorges LAClłKEVITCH, con

seiller juridique de I'Amba
ss.ą.cle ,cle l'Union pres le Prćsj
.clent de la EepupHque fran-
c;aise; . ' ' 

M. Nicolas LIUBIMOV, attache a 
l'Ambassade de f'UnioD. pres le 
president de la Republique 
fra.fis;aise j 

Le Conseil Federal Suisse: 
M. E. DELAQUIS, chef de la Divi

sion de police du Departement 
federal de Justice et Police, 
pl'ofęsselJ.r dę droit a l'IJniver
sile de BerJlę: 

Le President gę la R,epublique 
T "hecoslovaquet 

Le Dr. Jaroslav KALLAi3, profe
,sseur clę dl'oit PęTląl ~t interna
tiQQal a l'Universite de B1'noj 

Lęsquęls, apr~~ aVQir produit 
leurs pleins pouvoirs trouves en 
bonne et due forme, ont convenu 
des dispositions iUlvantes: 

PREMIERE PARTIE. 

Artic1e premięr. 

Les Hautes Parties contrac
talltęs reconnaissent lęs ręiles eX
posees dans lą premiere partie de 
la presente convention comme le 
moyęn le plus efficace, dans les 
circonsŁancęs actuelles, de preve
nir et de reprimer leg infractions 
de fausse monnaie. 

Nr. 102. 

His Maje~ty the King of ROQmapia: 

M. Constantin ANTONIADE, En
-voy EKtraordtnary and ' Mini
ster Plenipotentiary accredited 
to . the League of NationSj 

M~ VesPiisien V. PELLĄ, profes
sor of Criminal Law at thę Dni
ver~ity of Jassy; 

M. Pascal TONCESCO, C.ou.ns~nor 
at the Court o~ Appeal; 

His Majesty the King oE the Serbs, 
Croats and Slovenes: 

Dr. Thomas GIV ANOVITCH, Pro-
fe!?sor of Cri:rninal Law at thę 
University ol BeJgradei 

The Central E4el;utive COJllJllittee 
ol the Union of Soviet SociaJist 

Republics: 
M. Gem'ges LACHKEVITCH, ~

gal Adviser to the Embassy of 
tbę Unipn, ac~ręditęd , t()' th 
pre~idęnt pf the French R~pu
blic; 

M. Nicolas LIUBIMOV, Attache 
to the Embassy pf the U111on, 
accredited to the President ol 
thęfren~h Republicj , 

The Swiss Federal Council: 

M. E. PELAQUIS, Headof' thę 
Police Division of the Federal 
Department ol JusHce and Po
li9'ę, ProfQs$or oi Law jł.t thę 
UJliversity oi Berne j 

The Pręsident of the Czech.Q.~lQYaK 
Rępuł>1ic: 

Dr. Jaroslav KALLAB, Prp{esl>or 
of Pemll and Interna.tiona.l .Law 
at the University pf Brno: 

Who, having communicąłed 
their fuH powers, found in goocl 
anddueform, have agreed ()q the 
foHowing provisions: 

PART I. 

Article 1. 

The High Contracting Pai'ties 
recQ2nisę th~' rules laid down in 
Part I óf this ConveIitionsaS the 
most effective means in present 
circumstances for ensuring the 
prevention and punishment of the 
offence of counterfeiting currency. 
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Ąrty}mł 2, 

W konwencji niniejszej przez 
WYCliZ "pieniądze" rozumie się 
pi~miądze papierowe wląGznie 
~ biletami b~f)kow~mi i pieniąd:?e 

,~ruszcQw~, mają~e ,k'l,1rs nampcy 
ustawy. 

Artykuł 3. 

Należy karać jako przest'ip
stwa pospolite: 

11 W$~ęJkie QEiz1łkańcil:~ wyra
IJi4Jlię lqp przerabianie pieniildzy 
b~.~ w~gh~~u n;:t $roq,ek, utyty dl9-

, osiągnię/:lj~ cęl»1 ' 
, 21 Qlizukańc;z;e pus;z~zilnię fał
szywych piel1iędH w obięgj 

;3) IPiijąCe ną. call,! PU,SzCzaQje W 
qbi~i,&pmwaqzanie dp kr;:tju 1l,1b 
przyjmowanie fąłs!1iywycll p~ęnię· 
dH all;H,) zapPatryw~nie się w nie 

' ,zę ~Wiąd.oJllością, it są fałszywe j 

4) usiłowiJ-nie tych ],'>q;ęst.ępstw 
i rq?:my~lne w njch uc~~stnic.zenie i 

~) ołi~ukfl.ńq;zę wyrabianie, 
przyjmowanie lub zaopatrywanię 

. się w narzędzia lub w inne przed
.mioty, przeznat:zone z natury 
swej. do wyrabiania fa}szywy.ch 
pięrpędzy lub do przerablamgl. ple-
nlę9zy. ' 

Artykuł 4. 

Ka~dv z c;~ynó.w, pr~ewidzl!l~ 
ny~h W ąrŁylq-lll;ł 3, nalę~y, 4ważaĆ 
24 pn;ę~tęp&two odręl;m,ę, jeżeli 

' ZPdi.ł popęłniOIW w róinych pań" 
stw~c.h. 

Artykuł ,$~ 
Między czynami. przewidziane

mi w artykule 3, ni~ należy co do 
sankcyj karnych c;z;ynić różnicy 
zllletnle od tego, czy chodzi o pie
niądze krajowe, czy o pieniądze 

. zagraniczne; pr~epi~ , ten nie może 
'1lAleiee od żadnego warunku wu· 
jemnf>~ci UiŁa,wOWąj lub umownej. 

Artykuł 6. 
Kn.ją dopus?:!;t:ające ;lijl.sadę re

c;ydywy lJli~d;zynarodowe.j, uznaią, 
pod w"'r\1nk~mi \l!>talonąIlli przez 
ich odnośne ~st~wOdąWlitw", 90C;~ 

, wyroki sk~zujl\cę, wyd~ne zagra
nicą 'I; rą,cji iednęgo ;z; czypów 
skazania przewidziąnych wart. 3, 
jako powodujące taką recydywę. 

Artykuł 7. 
O ile ąg;zjał p9wodów cywil

nych jest Q9Pu$i:czalny według 

. Dz;g~mik UsŁaw, PO?;. 919. 
--~~~--------.----------------------~--

Artide ~. 

Dans lą pre~ente convention, l~ 
~ot "mpnnaie" s'entend ' de la 
trlonlJ.aie. papier, y compris les bi
llets de blinque, et de Ja monnaie 
m~Hallique, . ayant cours en v ·ęrtu 
d\me 10ł. 

Article 3; 

Doivent etre punis comme in
fractions de drolt commun: 

10 Tous lej; lilit~ frau4ul.eux de 
fabrication ou d'alt~ration de mon
naię, quel q»e spit lA:: moyen em
ploye pour produire le resultatj 

20 La misę en drculation frau~ 
duleuse de fausse monnaie; 

, 3" Le.s faits, da.ns le but de lą 
mettrę en cirCl.Jlation. 'd'introqąire 
d.an.s le pays ou dę recevoir ou de 
s~ pro~urer dę 1Ft f;:tusse ll}onnai~, 
sachant qu'elle e!jt fau!lsej 

4° L~s tentative$ Pe ~e!> infrac
tjons ęt les faits t;le participation 
intentionąelle j 

S" Le~ fą.1ts frąllqulęu~ de fa
briqller, dę ręcevoir ou de sę pro~ 
curer des instruments ou d'ąutres 
objets destinęi pAr leur nature a la 
fąbrication de faussę monnaie ou 
a l'alŁeration des monnaięs. 

Article 4. 

Cha~un Qęs fails pręvuIi i!. l'ar
tj~lę 3, ~'ils sont ~om}lli~ d~n~ dęs 
pays <;1 iffe rl'm b , doiŁ etrc (::onliiden~ 
cpmJlle unę infr~~tion qistincte. 

Ąrticlę 5. 
II ne doit pas etre etabli, au 

point d~ vue des Iiandions, de di
stil'lction entre les faiŁs pn~vu.s a. 
l'ąrtidę 3,iuivant qu'il s'agiŁ d'une 
monnaii! na.tionale ou d'unę mon
naie ełran!ięre\ cett~ disposition 
ne peut etre SOqmiie il. tlm:une con
dition de reciprocite legale ou con
ventionnelle. 

Artiele 6. 
Les pays qui ądmęttent lę prin

cip~ de lł! ręcidivę i.pternation!lllil, 
ręconnai$.ii~nt, Qp.ns h~s conditions 
eti.ł.b1i~~ Par lęlłrs legislations res· 
p2~tives, comm~ ge!leratri~2S d'une 
telle recidive, les condarnnations 
~trangeres prononceesdu chef de 
run des faits prevus ił. l'arŁicle 3. 

Arlicle 7. 
I)an~ t~ nwsqreou lą constitu

tiop de pąrties <;ivile$ est admise 

ArticIe 2. 

In th,ę present Convention. the 
word "currency" is lłndęrstood to 
mean paper money (including 
bankn.otes) and melallie mon~y. 
thę circlllation of which is legally 
ąuthorisęd. 

Artic1e 3. 

The following should be punis~ 
hable as ordinary crimes: 

(1) Any fraudulent making - or 
altering of currency, whatevęr 
means are employędj 

(2) The fraudulenl uHering ol 
counterfeit eurrencyj 

(3) The inŁroduction into a 
c;puntry of ar the receiving or ob
taining counterfeit curn,mc;y with 
ą. vięw to uŁtering the same and 
with knowlędge that it is countęr
feit; 

(4) Attempts to commit, and 
any inhmtioną.l participation in. 
the foregoing actsj 

(5) T}Ie fr.iiudulent making, rę
ceiving or ob.taining of instrumenŁs 
or other articles peculiarly adap
ted for the counterfeiting or aIte
ring of curreJlcy. 

Article 4. 

Each of the ach; mentioned in 
Ąrtide ,3, ił they are committed in 
djfferęn t counŁries, should be con
sidered as a distinct offence. 

Article 5. 
No distinction should be made 

in the scale 0\ punishments for of
fen ces referred to in Artic1ę 3 bęt
węen acts relating to dome$tic 
curręncy on the .one hand and to 
foreign currency on the other; 
this provision may not be mad e 
subject to any condition of ceci
procal treatment by law or by 
treaty. 

Article 6. 
In coul)tries where thę pril'lci

pIc pf the international recoRm' 
tion of previous convic;tions is re
cognisecl, foreign convictions for 
the oHences ręferręd to in Arti
cle 3 !lhould, within the conditions 
prescribed by domestic law, be 
recognised for the purpose of 
establishing ' habitualcriminality. 

Article 7. 
In so far as "civil parŁies" are 

admitŁed under the domestic law, 
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ustawodawstwa wewnętrznego, 
zagraniczni powodowie cywilni, 
wliczając tu ewentualnie Wysoką 
Układającą się Stronę, której pie
niądze sfałszowano, winni korzy
stać z wszystkich praw, które 
przyznaje własnym obywatelom 
ustawodawstwo kraju, gdzie spra
wa jest sądzona. 

Artykuł 8. 

W krajach, które nie uznają za
sady wydawania swoich obywate
li, obywatele · ci, powracający na 
obszar swego kraju po popełnieniu 
zagranicą czynów, przewidzianych 
w artykule 3, winni być karani tak, 
jak gdyby czyn był popełniony na 
obszarze ich własnego kraju, i to 
nawet w wypadku, gdyby winny 
nabył swoje obywatelstwo już po 
popełnieniu przestępstwa. 

Postanowienie to nie ma zasto
sowania, jeżeli w wypadku po
dobnym nie można było zezwolić 
na wydanie cudzoziemca. 

Artykuł 9. 

Cudzoziemców, którzy popeł
nili zagranicą czyny, przewidzia
ne w artykule 3, i znajdują się na 
obszarze kraju, którego ustawo
dawstwo wewnętrzne dopuszcza 
jako przepis ogólną zasadę ściga
nia przestępstw, popełnionych za
granicą, należy karać tak, jak gdy
Ly czyn był popełniony na obsza
rze tego kraju. 

Obowiązek ściga~ia zależy od 
warunku aby wydanie było żąda
ne i aby kraj wezwany nie mógł 
wydać obwinionego z powodu, nie 
pozostającego w związku z czy
nem. 

Artykuł 10. 

Czyny, przewidziane w arty
.kule 3, są z samego prawa uważa
ne za wypadki, uzasadniające wy
danie, w każdym traktacie ekstra
dycyjnym zawartym lub mającym 
być zawartym między różnemi 
Wysokiemi Układającemi się Stro
namI. 

Wysokie Układające się Stro
ny, które nie uzależniają wydania 
przestępcy od istnienia umowy 
lub od warunku wzajemności, 
uznają od tej chwili czyny, prze-

Dziennik Ustaw. poź. 919. 

par la legislation interne, les par
ties civiles etrangeres, y compris 
eventuellement la Haute Partie 
contractante dont la monnaie a ete 
falsifiee, doivent jouir de l' exercice 
de tous les droits reconnus aux 
regnicoles par les lois du pa ys OU 
se juge l'affaire. 

Article 8. 

Dans les pays qui n'admetlenŁ 
pas le principe de l'extradition des 
nationaux, leurs ressortissants qui 
sont rentn~s sur le territoire de 
leur pays, apres s'etre rendus cau
pables a l'etranger de faits prevus 
par l'article 3, doivent etre punis 
de la meme maniere que si le fait 
avait ete commis sur leur terri
toire, et cela meme dans le cas 
ou le coupable aurait acquis sa na
tionalite posterieurement a l'ac
complissement de l'infraction. 

Cette disposition n'est pas 
applicable si, dans un cas sembla
ble, l'extradilion d'un etranger ne 
pOLlvait pas etre accordee. 

Article 9. 

Les etrangers qui ont commi:, 
a l'etranger des faits prevus a l'ar
ticle 3 et qui se trouvent sur le ter
ritoire d'un pays dont la legisia
tion interne admet, comme regle 
generale, le principe de la pour
suite d'infractions commises a l'e
tranger, doivent etre punis de. la 
meme manierie que si le fait avait 
ete commis sur le territoire de ce 
pays. 

L'obligation de la poursuite est 
subordonnee a la condition que 
l'extradition ait ete demandee et 
'-jue le pays requis ne puisse Iivrer 
l'inculpe pour une raison sans 
rapport a vec le fait. 

Article 10. 

Les faits prevus a l' articłe 3 
sont de pIein droit compris comme 
cas d'extradition dans tout traite 
lf extradition conclu ou 'a concIure 
<ontre les diverses Hautes Parties 
eon lrac tantes. 

Les Hautes Parties contractan
tes qui ne subordonnent pas l' ex
tradition a l'existence d'un traite 
au a une condition de retiprocite, 
reconnaissent, des a present, les 
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foreign ,',civil parties" , including, 
if necessary, the High Contracting 
Party whose money has be en coun
terfeited·, should be entitled to. 
aU rights allowed to inhabitants 
by the laws of the country in 
which the case is Łried. 

ArŁic1e 8. 

In countrieswhere the princi~ 
ple of the extradition of nationals 
is not recognised, nationals who 
have returned to the territory of 
their own country after the com
mission abroad of an offence re~ 
ferred to in Article 3 should be pu
nishable in the same manner as if 
the offence had heen commiUed 
in their own territory, even in a 
case where the offender has acqui
red his nationality after the com
mission of the offence. 

This provision does not apply 
if, in a similar case, the extradition 
of a foreigner could not be g·raI'
ted. 

Artic1e 9. 

Foreigners who have commit
ted ahroad any offence referred 
to in Article 3, and who are in the 
territory of a country whose in~ 
ternal Iegislation recognises as a 
general rule the principleof the 
prosecution of offences commit
ted abroad, should be punishable 
in the same way as if the offence 
had be en commiUed in the Łerri
tory of that country. 

The obligation to take procee~ 
dings is subject to the condition 
tha t extradition has heen reques
ted and that the country to which 
application is made cannoŁ hand 
over the person accused for some 
reason which has no connection 
with the offence. 

Artic1e 10. 

The offences referred to in Ar~ 
ticle 3 shall be deemed to be in
cluded as exŁradition crimes in 
any exhadition treaty which has 
heen or may hereafter be conclu
ded between any of the High Con
tracting Parties. 

The High Contracting Partie s 
who do not make extradition con
ditionalon the existence of a tre
aty or reciprocity, hencefor'ward 
recognise the offences referred to 
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widziane w artykule 3, za wypad
ki uzasadniające wydawanie so.
bie wzajemnie przestępców. 

Zezwolenie na wydanie nastąpi 
!.Zgodnie z prawem kraju wezwa
nego. 

Artykuł 11. 

Fałszywe pieniądze jako też 
narzędzia i inne przedmioty ozna
czone w artykule 3 Nr. 5, powinny 
być zajęte i skonfiskowane. Pie
niądze te, narzędzia i przedmioty 
należy po dokonanej konfiskacie 
wydać na żądanie bądź rządowi, 
bądź też bankowi emisyjnemu, 
o którego pieniądze chodzi, z wy
j ,ątkiem sztuk stanowiących do
wody rzeczowe, których przecho
wanie w archiwach kryminalnych 
jest nakazane przez ustawy 
kraju, gdzie nastąpiło ściganie, 
oraz z wyjątkiem okazów, któ
rych przesłanie do biura central
nego, wymienionego w artykule 12, 
wydałoby się użytecznem. W każ
dym razie wszystkie te przedmio
ty należy uczynić niezdatnemi do 

, użytku. 

Artykuł 12.-

,W każdym kraju dochodzenia 
w sprawach fałszowania pieniędzy 
należy w ramach ustawodawstwa 
wewnętrznego organizować przez 
biuro centralne. 

Biuro centralne winno pozosta
wać w ścisłej łączności: 

a) z instytucjami emisyjnemij 

b) z władzami policyjnemi we
wnątrz krajuj . 

c) z biurami cenŁralnemi in
nych krajów. 

Winno ono ześrodkować w 
każdym kraju wszystkie informa
cje, mogące ułatwić dochodzenia, 
zapobieganie i ściganie fałszowa
nia pieniędzy. 

Artykuł 13. 

Biura centralne różnych kra
jów winny korespondować ze so
bą bezpośrednio. 

Artykuł 14. 

Każde biuro centralne w gra
' nicach, jakie uzna za pożyteczne, 
winno przesłać biurom centralnym 
innych krajów zbiór autentycz
nych, lecz unieważnionych okazów 
pieniędzy własnego kraju. 

Dziennik Ustaw. Poz. 919. 
I 

faits prevus a l'artiele 3 comme cas 
d' extradition entre elles. 

L' extradition sera accordee 
conformement au droit du pays re
quis. 

Article 11. 

Les fausses monnaies, amSl 
que les insŁruments et les auŁtes 
objets designes a l'article 3, Nr. 5, 
doivent etre saisis et confisql'.es. 
Ces monnaies, ces instruments et 
ces objets doivent, apn'~s confisca
tion, etre remis, sur sa demande, 
soit au gouvernement, soit .1. la 
banque d'emission dont les mon
naies sont en cause, a l'excepiion 
des pieces a conviction dont la 
conservation dans les arch ives 
criminelIes est imposee par la loi 
du pays OU la poursuite a eu lieu. 
et des specimens dont la transmi
ssion a l'office central dont ił est 
question a l'article 12, paraitrait 
utile. En tout cas, tous ces objets 
doivent etre mishors d'usage. 

Article 12. 

Dans chaque pays, les reeher
ches en matiere de faux mo
nnayage doivent, dans le cad re de 
la legislation nationale, etre orga
niseespar un office central. 

CeŁ office ,central doit etre en 
conlact eŁroit: 

a) Avec les organismes d'emi
ssionj 

b) Avec les autorites de police 
a l'interieur du pays; 

c) Avec les offices centraux 
des autres pays. 

II doit centraliser" dans chaque 
pays, tous les renseignements pou
vant faciłiter les recherches, la 
prevention et la repression du faux 
monnayage. 

Article 13. 

Les offices centraux des diffć
rents pays doivent correspondre 
directement entre eux. 

Article 14. 

Chaque office central, dans les 
limit es OU ił le jugera uHle, devra 
faire remettre aux offices centraux 
des aut re s pays une collection des 
spćcimens a\lthentiques annulćs 
des monnaies de son pays. 
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in Article 3 as cases of extradition 
as between themselves. 

Extradition shall b~ granted in 
conformity with the law of the 
country to which application is 
made. 

Article 11. 

Counterfeil curreney, a~ well 
as instruments or other arrieles 
refen'ed to in Article 3 (5), should 
be seized and confiscated. Such 
currency, ihstruments or other ar
ticles should, after confiscation, be 
handed over on request either to 
the Government or bank of issue 
whose currency is in question, with 
the exception of exhibits whose 
preservation as a matter of reeord 
is required by the law of the coun
try where the prosecution took 
place, and any speeimens whose 
transmission to the Central OiiJcc 
mentioned in Article 12 may be 
deemed advisable. In anv tVeilt, 
aU such articles shouM b~ ri!nde
red incapable of use . . 

Article 12. 

In every country, within the 
framework of its domestic law,in
vestigations on the subject of coun
terfeiting should be organised by 
a central office. 

This central office should be 
in close contact: 

(a) With the institutions issuing 
t::urrencyj 

(b) With the police authorities 
within the country; 

(c) With the central offices of 
other countries. 

It should centralise, in each 
country, aU information of a natu· 
re to faeilitate the investigation, 
prevention and punishmenŁ of 
counterfeiting currency. 

Article 13. 

The central offices of the diffe
rent countries should correspond 
directly with each other. 

ArticIe 14. 

Each central office should, so 
far as it considers expedient, for
ward to the central offices of the 
other countries a set of cancelled 
specimens of the actual currency 
of its own country. 



W tych samych granicach bę
dzie ono zawiadamiało regularriie 
zaeraniczne biura ' centralne, 
udzielając wszelkich potrzebnych 
informacyj: 

a) o nowych emisjach pienię
dzy, uskutecznionych we 
własnym kraju; 

h} O wycofaniu i ptiedawnie
niu pieniędzy. 

Wyj~wszy wyp'adki fi ztIa:cze
tiłu ozys·to mie;seowem, kaide biu
ro centralne w gtatiiCCiCH, jakie 
uzna za pdżytetZfie, winnO' komu
nikówać zagtanicznym: biurom 
centralnym: 

1} o wykryciu fałszywych pie
riięd.źy. 

Do zawiadomienia: ej 'sfałsźo'
wanW ł>iletów bankowych lub 
pań~twowy(jh będzie db'łqczony 
bpis t~chrlicżtiy podtobio'nycH bi
let6W, dostarczMy wyłącznie 
przez iilstyttić'łę emisyjną, której 
bilety zostały Małsz·dwa·ile i ptży
tern będzie przesłana odbitka fo
tograficzna albo - jeśli to możli
we - jeden egzemplarz sfałszo
wanego biletu. W wypadkach pil
nych będzie można przesłać dy
skretnie zainteresowanym biUrom 
centralnym powiadomienie i kr6t
ki opis! pocliodzące od władźp'oli
cyjnych, ńiezaleźńie od pbwiadb'
mienia i opisu techniCiriego, o kt6-
rym mowa powyżej; 

2) o poszukiwariiu, ściganiu, 
p'tżytriyrnatiiu, skazaniu, wyda
leniu fałszerzy pieniędzy jak rów
nież ewentualnie b -zmiariie miej
s,ca ich pb'.ljytu.i b wszelkich wia
dofflościach pożytecinych, zwłasz
cza o rysopisacb, odciskach pal
cftW i fotografjach fałszerzy pie-
niędzy; , 

3) ł:i siczegółacli wyktytia wy
tobu fałszywych pieniędży z z/{
znaczeniem, tiy to wy'kty6ie Po'
zwoliło zająć wszystkie fałszywe 
pieniądze, puszeibile w obieg. 

Artykuł 15. 

Przedstawiciele ' }jhlf ceilttal
nych Wysokich Układających się 
Stron winni 6'd ciasu do czasu dla 
:z;apewnienia, udoskonalenia i roz
woju bezpośre~niej WSłl?ł1?r~c:y 
międ~ynarodoweJ w dZledzlllle 
zapobiegania i zwalczania f,iłszo
wania pieniędzy odbywać . koi1fe
rencje z udziałem przedstawicieli 
banków emisyjnych i zairiteresó-

Ihiennik Ustaw; Pec; ćJi9. 

tl devra noWler, dans les iń~
mes limiies, reguHererrieilt, aui 
offices . cent;raux etrangers, en leur 
donnant tciiltes irifói-mcitlciris ne
cessciir~s : 

a) Les nouvelles emissions de 
monnaies eHecŁuees dans 
son pays; 

h) Le retrait et la prescription 
de rrlonnaies. 

Sattl ptittf l(!s cas d'inter~t pti~ 
r~fueftt ltte:d, ehaque affice cen
tral/ tłittis les Btii.ites OU ił le jugeia 
titile, devra rHrlifiet arlx ofHĆ3es 
cetitratiit ~tta'ngl;!rs: 

1 ° tes dec(jtivert~s de fausses 
mdriIiiHes. 

La noHficatiott de fa:isiHcatian 
des hilltHs dE! banque oa d'EtiH 
seta atcom:pa:gne~ d 'one dMcrip
Hori teehniqtie deS faux faurnie 
exchisivemeilt pitr l' organisrrit! d' e
rliission doM les blllets at1ront ete 
falsifiesi t1ne repto'tilu~tion phota
graphique ou, si possible, un exem
plaire du faux billet sera commu
nique. En cas d'urgence, un avis 
et une desctiptión Sommaire ema
nant des autorites de police pour
rorit ~ti'e c1iscfetemefit ttan:smis 
aux óffices centta:t.ix iiiteressM, 
sans prejiidice de i'avis et cle ia 
d~scriptión tediiiiqtie dont ił e~t 
questióri Ci-desśits; 

2° Les rechercheś, pbutsiiHe~, 
atrMtatidtis,corldamnaHdnsl ex
pulsions de faux monnayeurs, ainsi 
qu' ~veiltu~Hefi1erit leuis dep-Iace
ments et tous rEHls~iltneinents uH-
1(!s, tio-tariiirterlt les sigtla1erlIents, 
empreintes digHales et pltotogra
pliWś de lilux ttiórinayettrs/ 

3° Le§ ' d€tot1Veites Mtaillees 
de- fabtieatiO'R; ~fi indlqtt~uit S'l ces 
decouvertes ont permł!!! de !:Iaisłt 
l'integralite des faux mis en circu
lation. 

AtHde lS. 

Pour as§ufer/ p~tfeC3tłdf1ńet ~t 
developper la colIaboration directe 
interna tionale ~łi ffllttiE~re de pre
vention et de repression du faux 
monńayage, les fep\,eseiitaiijs des 
offices' ceńtiaiiJĆ des Haufes f1cittles 
contracta:riteś d&yeiit . tenir, de 
tenipś , en {empś, des c6iifefenć'eś, 
avec partjdpaHbń . des tepreśęii
tants des' 5itriques d'€fiiiśsióil et des 
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H shoitld, suł>ject td the s'airl~ 
HIhita:{lóń"fegillai"ly ~otHyt6 di~ 
central df!ibes iii fbiei~ii cOiiiitiie§, 
giviiig a:1I neoesśilry particti1ai's: 

(a) New currency issues niiicle 
in its countrYi 

(h) The -withdtawa} ol curren
et łrom cireulatiotli whet~ 
her aś but óf dale or et
herwtse. . ' 

Except in cases of purely 10Qal 
ihteres!1 each eenłnil aHice skould, 
sa far as H thinks expediebtl nd
tify ta the centnil dffiees iń fo~ 
reign cabntriesl 

(t) Ariy discovetydf oouhter· 
feH ctirrency. N otjfication of the 
łotgery al bank ar curreney notes 
shalI be accompanied by CI techni
cal deseripttdrI ol the fdtgeries'i tó 
hte prbTided sołel} by the lnstitu
Harl whase iiat~s have been for· 
ged. A photogtaphic r,eprod:tte.;. 
tiorl tii, if passible; a specitn~n lot
ged tJate shauld be . tninsmitted. 
In utgerit cases, a notificatión and 
a brief descripti0n mad e by' tbt 
police auth.orities may be discree
tIy conimtididaH!d tb the central 
qffices interested, without preju
dłc(:! to fh(! rtbHlkaHbh itttd {ech
J;iicai tles(!tłpH(jtl IMtJHthl~d it,

b'oV'e: 
li) 1rlvMtigat1on and pf/js~ćtt· 

tions in cases of. cot1ntE!t/~itiilg, #.tłd 
tift~siś, ć/jftV,lctidtis ~tlcl e:iptiłs.ions 
of couptetl~Hets, and itlsó, ~H~te 
pd§śłmei theit fufff~m~titg/ łoge
ther with any details which may 
tłE! dl łiśe j and ID paHicUlltr fueir 
descriptions, firi~ef~pHntś itnd pho
łtJgrltpBs; 

{lJ D~tails tił disooV'eriesaf far- .. 
feries, staHhg whether ił has beeh : 
possible to seize aU tlil;! ootttlHit
feit currency put · into circulation. 

Adict~ 1s. 
In order to enstire, imJ1łav~ · 

and develop direcŁ international 
co-operatiorl id tł1~ pfevention and 
punishm~nt of counterfeiting . cur
reticy, IM t(!pfes~ntativM 6f the 
cefitfa1 Qttićes bE {he I-Jiglt C!iii~ 
tracHńg fiai'tie-s śhbtild ftorn Wne 
fo tiiiie .kolet cOfifereńce'ś wWi Ehe 
piil"tit'lpa:t1óft dl tepresedtativM df , 
the banks lil isślle and ol tł1e- Cć!ti· 
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wariych władz ćentra1nych. P'rzed .. 
miotem jednej z tych konferencyj 
będzie mogła być organizacja 
i kontrola międzynawdo'Wego 
c-enira1neg'0 biura informacyjne~o. 

Attyktd l€). 

Przesyłanie pism rekwizycyJ
nych, oQno~zących się do , prze
stępśtw, ~śkazariych Vi a:tfykule 3, 
fiałezy tiśkut,eć'inrclC: 

' aj pfzedewszystkiem dtO',gą 
bezpośredniego porozumie
wania się władz s·ądowych 
między soba., w danym wy
padku za pośrednictwem 
biur cenira1Iiyth; 

h} drogą , beżpośredniei kore
spónaenGji mi ę:dzy mlIlt
strami sprawiedliwośc;:i obu 
krajów lub też przez bezpo
średnie zwrócenie się wła
dzy państwa wzywającego 
t\lo filirdś{ta spt.aW'łedHwości 
kr8J1u '~.'e:twif1iegó; 

e) i 'a pośrc'dnittwem , agentą. 
dyplómafYć,iriegO' htb kon
sidAdi~g(j kra:fu wZYWlITące
go w ' ktata *e~ŻWati:yrfi; 
agent ten prześle wprost 
pismo rekwizycyjne do 
właściwej władzy sądowej 
albo do władzy" , którą 
wskaźe rząd krajtl ' .wezwa~ 
riegó, i otrzyma wpi'ost od 
tej władzy akta, stanowią
ce wyk0rianie pisma rekwi- _ 
iyćyjriego. 

W wypadkach pod al i c) odpis 
pisma rekwizycyjneg.o będzie za
wsze wysłatly rÓwnocześnie do 
władzy wyższej kraju wezwanego. 

W braku powzumienia . prze
oiwnego naleźy pismo rekwizycyj
ne zredagować ,w języku władzy 
wzywającej, z zasfrzeźeniem dla 
pal~twa we,zwanego możności :tą
dania tłumac-zenia , na jego jęŻyK 
wfasriy t uWlerzytelriióneg'o przez 
wbdzę wżywającą. 

Każda z Wysokich Układają
cych si'ę Stron poda: do wiadomoś
ci przez zawiadonl'ienie, sKierowa,
ue d6każdej i in'fłych Wysokicn 
i1k.ł:ada}ących śię Stron, na jaki 
tub n'a jald(! z wyz ej wsl{aianycn 

Dzienn'lk Ustaw.Poz.9i9; 

autorih~s GentFales iI1łere'g.sees. 
L'arganisatlon et fe contróie d'un 
office central international de ren
seigti~I~Hmts pourront fahe l' 6bjet 
d'une de ces conferences. 

AtHcłe 16. 

La transmission des commis
siops rogatoires relatives aux in
fractions vb~es par l' artide 3 doit 
~tre operee: 

aj De preference par voie de 
communication directe en'" 
~re les auwrites jtld.~ta:łres, 
le Gas echeant; par nnter
medraire des oWces cen
traux; 

h} Par corresp'olldance direct.e 
des mi:nistres de la Jtisiice 
des deux pays ou pat },'en:" 
voi direct par l'autorite du 
pays tequerant au ministre 
de la Justice du pays re
ąH'ISj 

tf Par nnfettnedia:ite de t'agent 
drpl'otrtaHque OU c'otl'gulair'e' 
da pays requ~i:'arit da:ns fe 
p'a:Y'~ I'et[tlls; cit cigerrt ~n'
verra ditećte'trrenf hi (;óffl~ 
mission rogatoire a rauto
rite fudi~j:afr~ competente 
ou a celle indiquee par le 
gouverriemerit du p-ays re
quis, et recevra direcfe
ment de tefte au{orite les 
pieces corrstituant ł'e:ltecli-

' fi6ri de la comrriissión roga
łotre. 

Dans les cas a) et cJ, copie de 
la commission rogatoire sera tou
jours adress'ie en rIierne temps a 
l'autorite superieure du pays re
quis. , 

A defaut cl'entente, contraire, 
la eommlssion roga{oire dOlt etre 
redigee dans la langue de l'autori
f~ requerante, sauf au p'ays requis 
ił: en demander une fraduction faite 
dans sa: langae et certifiee con
forme par rau(o'rite requerante. 

, Chaque Ha:ufe Partie contra:
etante tera Gonnaitre par une Gom· 
muntcati«)fl' adress~e a chacune des 
auh'es Ha-utes Parties tonŁ-racfan
tes, cerui ou ćeux des . rriodes de 
Hansmisśi6n susviśes qu' elle a din el 
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tral atithorlties coricerned. The or· 
ganisatiotl and supervision of a 
central international infórmtlt1on: 
oHiće may form the subje'ct ol one 
of these conie'tences. 

Attitle 16. 

The transmission of letters ot 
reques~ relat!ng, to offences refer
red to lU Arttde 3 should be effec
ted: 

(a) Preferabiy by direct eom
muńication between the 
judioeia-l authorities, fhrQ'ugh 
the Gentrai óHlces where 
possible; 

(b) By direct corre-sp'onden:e~ 
be'tween: Hre- Mit1iśters ó1 
Justice of the tWb' eW,h.; 
tries, or by direet commu
nica~10n lróm the authoriŁy 
of the country making the 
tećFuesf to: fbe M,iulste't of 
Juśti'G~' df the c~tintrył6 
waicih fhe re'ąueSf 18' , ffl~de': 

(cJ' 1'htbu:~li the- , di'ploma.~k at 
c~nsułar represenlatrQe' ot 
fhe' ĆOU'I'itty I'tl'aki'llg tl1e te'" 
q'uMt itl tHe' ć'd1'ititty ' ta 
which the request is' tlia.
de; this representative 
shali śen'<:l fbe retters of re
quest direct to the compe
tent judicial autnority or 
to the' autI10rlty appoinfed 
by the Governnrenf o~ tb:e 
couritry to which (he re
ques.f is made, and Ś'hal1 
receive dii'ecf from suc'h 
aU,fhorit-y the pa:pers Śh0-
wi'ń~ the exeetition nr fhe 
letfe'fś' ói fe'q'uesf. 

In eases (a) and (e), a copy of 
the leUers of req.uest shall always 
be sen t s-iirrrultań'eotI'sl:y to the su
perior authority ol the country to 
which applic,a,ti6'tr i'ś made. 
. lJnless othe-rwise M~eed\ the 
leffers of teq'tieśl sl'i-al'l be dr'awn 
U'p lA. the ianguage of fne auiho
rity rriaking the requ'esf, provided 
always (hat fhe oountry f() whićh 
t'he requesl iś made may require 
a tra!1sl'afiori in ifg' OWU l'at'igtfag,e, 
cetfj.fied corr'ecit oy tl1e aulhori'fy 
making the requesL , 

Eaeh High Gon'fraetirig Party 
shaIl notify to eac:;a of theothetl 
High, Con'fracfirig Parties' t:ne me
tnod or methods of tici'Rśriiission 
menfioned above which i'f wilI r'e
c o!!'nls e' f M tIfe fettec-s óf requeśf 
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sposobów przesyłania pism rekwi
zycyjnych zgadza się w odniesie
niu do pism rekwizycyjnych tej 
ostatniej strony. 

Dopóki jedna ,z .wysokich 
Układających się Stron nie złoży 
takiego oświadczenia, dotychcza
sowy jej sposób ' postępowania co 
do pism rekwizycyjnych pozosta
nie utrzymany. 

Wykonanie pism rekwizycyj
nych nie może pociągać za sobą 
zwrotu opłat i innych kosztów 
prócz kosztów ekspertyz. 

Zadnego ,z postanowień mmeJ
szego artykułu nie można inter
pretować jako zobowiązanie Wy
sokich Układających się Stron do 
przyjęcia w dziedzinie karnej sy
stemu dowodów sprzecznego z ich 
ustawami. 

Artykuł 17. 

Uczestnictwa którejkolwiek z 
Wysokich Układających się Stron 
w niniejszej konwencji nie należy 
tłumaczyć jako naruszającego jej 
stanowisko w ogólnej kwestji kom
petencji jurysdykcji karnej jako 
zagadnienia prawa międzynarodo
wego. 

Artykuł 18. 

Konwencja niniejsza nie naru
sza zasady, że czyny, przewidzia
ne w artykule 3, winny być w 
każdym kraju oceniane, ścigane 
i sądzone zgodnie z przepisami 
ogólne mi jego ustawodawstwa we
wnętrznego, z zastrzeżeniem, że 
nie może być nigdy czynom tym 
zapewniona bezkarność. 

CZĘśC DRUGA. 

Artykuł 19. 

.wysokie Układające się Stro
ny zgadzają się, że ws,zelkie spory, 
jakieby mogły powstać między 
niemi co do wykładni albo stoso
wania niniejszej konwencji - o. ile 
nie będzie można ich załatwić dro' 
gą bezpośrednich rokowań-będą 
przekazywane do decyzji Stałemu 
Trybunałowi Sprawiedliwości Mię
dzynarodowej. Jeżeliby Wysokie 
Układające się Strony, między 
któremi powstał spór, albo jedna 
z nich, nie były Stronami Protokó
łu, noszącego datę 16 grudnia 

Dziennik Ustaw. Po z,; 919. 

pour les commissions rogatoires 
de cette Haute Partie contractante. 

Jusqu'au moment ou une Haute 
Partie contractante fera une telle 
eommunication, sa procedure ac
tuelle en fait , de commissions ro
gatoires sera maintenue . 

L'execution des commissions 
rogatoires ne pourra d onn er lieu 
au remboursement de taxes ou 
frais autres que les frais d'exper
tises. 

Rien dans le present article ne 
pourra etre interprete comme con
~tituant de la part des Hautes Par
ties contractantes un engagement 
d'admeUre, en ce qui concerne le 
systeme . des preuves en matiere 
repressive, une derogation ci leur 
loi. 

Article 17. 

La participation d'une Haute 
Partie contractante iŁ la presente 
convention ne doit pas etre inter
pretee comme portant atteinte iŁ 
son attitude sur la question gene
rale de la competence de la juri
dlction oenale comme question de 
droit international. 

Article 18. 

La presente convention laisse 
intact le principe que les faits pre
vus iŁ l'article 3 doivent dans cha
que pays, sans que jamais l'impu
nite leur soit assuree, etre quali
fies, poursuivis et juges conforme
ment aux regles generales de sa 
legislation interne. 

PARTIE II. 

Article 19. 

Les Hautes Partie s contractan
tes conviennent que tous les dme
rends qui pourraient s ' elever entre 
elles au sujet de l'interpretation ou 
de l'application de la presente 
convention seront, s'ils ne peuvent 
pas etre regle s par des negocia
tions directes, envoyes pour de
cision iŁ la Cour permanente de 
Justice internationale. Si les Hau· 
tes Parties contractantes entre les
quelles surgit un differend, ou 
l'une d'entre elles, n' etaient pas 
Parties au Protocole portant la 
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of the laŁter High Contracting 
Party. 

Until such notification is made 
by a High Contracting Party, its 
existing procedure in re gard to 
leŁters of request shall remain in 
force. 

Execution of letters of request 
shall not be subject to payment of 
taxes or expenses of any nature 
whatever other than expenses of 
experts. 

N othing in the present article 
shall be consirued as an underta:" 
king on the part of the High Con
tracting Parties to adopt in crimi
nal matters any form or methods 
of proof contrary to their laws. 

Article 17. 

The participation of a High 
Contracting Party in the present 
Convention shall not be interpre
ted as' affecting that Party's atti
tude on the general question of 
criminal jurisdiction as a question 
of international law. 

Article 18. 

The present Convention does 
not affect the principle that the 
offences referred to in Article 3 
should in each country, without 
ever being all owe d impunity, be 
defined, prosecuted and punished 
in conformity with the general ru
les of its domestic law. 

PART II. 

Article 19. 

The High Contracting Partie s 
agree that any disputes which 
might arise between them relating 
to the interpretation or applica
tion of this Convention shall, if 
they cannot be settled by direct 
negotiation, be referred for deci
sion to the Permanent Court of 
International Justice. In case any 
or all of the High Contracting Par
ties partie s to su ch a dispute 
should not be Parties to the Pro
tocol bearing the date of Decem
ber 16th, 1920, relating to the Per-
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1920 r., odnoszącego się do Stałe
go Trybunału Sprawiedliwości 
Międzynarodowej, spór ten podda 
się według ich woli i zgodnie 
z przepisami konstytucji każdej 
z nich bądź Stałemu Trybunałowi 
Sprawiedliwości Międzynarodo
wej, bądź trybunałowi arbitrażo
wemu, utworzonemu zgodnie z 
konwencją z dnia 18 października 
1907 r. o pokojowem załatwianiu 
sporów międzynarodowych, bądź 
też jakiemukolwiek innemu trybu
nałowi arbitrażowemu. 

Artykuł 20. 

Konwencja mmeJsza, której 
teksty: francuski i angielski, są 
narówni autentyczne, będzie nosi
ła datę dnia dzisiejszego; do dnia 
31 grudnia 1929 r. będzie ona mo
gła być podpisana w imieniu każ
dego Członka Ligi Narodów oraz 
każdego Państwa nie będącego 
członkiem, a reprezentowanego na 
konferencji, która opracowała ni
niejszą konwencję lub któremu 
Rada Ligi Narodów przesłała eg
zemplarz wspomnianej konwencji. 

Konwencja niniejsza będzie ra
tyfikowana. Dokumenty ratyfika
cyjne zostaną przesłane Sekreta
rzowi Generalnemu Ligi Narodów, 
który zawiadomi o ich otrzymaniu 
wszystkich członków Ligi oraz 
Państwa, nie będące członkami, 
wymienione w ustępie poprzed
nim. 

Artykuł 21. 

Każdy Członek Ligi Narodów 
lub każde Państwo nie-członek, 
wymienione w artykule 20, które 
tego układu nie podpisało, będzie 
mogło przystąpić do niniejszej 
konwencji, począwszy od dnia 
1 stycznia 1930 r. 

Dokumenty przystąpienia będą 
przesłane Sekretarzowi General
nemu Ligi Narodów, który zawia
domi o ich otrzymaniu wszystkich 
Członków Ligi i Państwa, nie bę
dące członkami, wymienione we 
wspomnianym artykule. 

Artykuł 22. 

Kraje, które skłonne są ratyfi
kować konwencję zgodnie z ustę
pem drugim artykułu 20, albo też 
do niej przystąpić na mocy artyku
łu 21, ale które pragną być upo-

Dziennik Ustaw. Poz. 919. 

date du 16 dćcembre 1920 relatif 
li la Cour permanente de Justice 
inŁernationale, ce differend serait 
soumis, li !eur gre et conformemenŁ 
aux regles constitutionnelles de 
chacune d'elles, soit li la Cour per
manente de Justice internationale, 
soit li un tribunal d'arbitrage con
stitue conformement li la Conven
tion du 18 ocŁobre 1907 pour le 
reglement pacifique des conflits 
inŁernaŁionaux, soit li tout autre 
tribunal d'arbitrage. 

Article 20. 

La presente convention, dont 
les textes fran<yais et anglais feronl 
egalement foi, portera la date de 
ce jour; elle pourra, jusqu'au 31 
decembre 1929, etre signee au 
nom de tout Membre de la Societe 
des Nations et de tout Etat non 
membre qui a ete represente li la 
Conference qui a elabon~ la pre
sente cqnvention ou li qui le Con
seił de la Societe des Nations aura 
communique au exemplaire de 
ladite convention. 

La presente convention sera 
ralifiee. Les instruments cle ratlfi
cation seront transmis au Secre
taire general de la Societe des 
Nations, qui en notifiera la recep
tion li tous les Membres de la So
ciele ainsi qu'aux Etats non mem
bre s vises li l'alinća precedent. 

Article 21. 

A partir du l-er janvier 1930, 
ił pourra etre adhere li la presente 
Convention au nom de tout Mem
bre de la Societe des Nations ou 
de tout Etat non membre vlse 
li l'article 20 par qui cet accord 
n:'aurait pas ete signe. 

Les instruments d' adhesion se
ront transmis au Secretaire gene
raI de la Societe des Nations, qui 
en notifiera la reception li tous les 
Membres de la Socićte et aux 
Etats non membres vis es audit 
article. 

Article 22. 

Les pays qui sont disposes li 
ratifier la convention conforme
ment au second alinea de l'arŁicle 
20 ou li y adherer en vertu · de 
l'article 21, mais qui desirent etre 
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manent Court of International Ju
stice, the dispute shall be referred, 
at the choice of the parties and in 
accordance with the constitutional 
procedure of each party, either 
to the Permanent Court of Inter
national Justice or to a court of 
arbitration constituted in accor
dance with the Convention of Oc
tober 18th, 1907, for the Pacific 
Settlement of International Di
sputes, or to some other court of 
arbitration. 

Article 20. 

The present Convention, of 
which the F rench and English 
texts are both authentic, shall 
be ar to-day's date. Until the 31st 
day of December 1929, it shallbe 
open for signature on behalf of any 
Member of the League of Nations 
and on behalf of any non-member 
State which was represented at 
the Conference which elaborated 
the present Convention or to 
which a copy is communicated by 
the Council of the League of Na
tions. 

It shall be ratified, and the in
struments of ratification shall be 
transmitted to the Secretary - Ge
neral of the League of Nations, 
who will notify their receipt to all 
the Members of the League and to 
the non-member States aforesaid. 

Article 21. 

After the 1st day of January 
1930, the present Convention shall 
be open to accession on behalf of 
any Member of the League of Na-

. tion's and any of the non-member 
States referred to in Article 20 on 
whose behalf it has not been sig
ned. 

The instruments of accession 
shalI be transmitted to the Se
cretary-General of the League of 
Nations, who will notify their re
ceipt to all the Members of the 
League and to the non-member 
States referred to in Article 20. 

Article 22. 

The countries which are ready 
to ratify the Convention under the 
second paragraph of Article 20 or 
to accede to the Convention un
der Article 21 but de sir e to be al-
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ważnione do dodania zastrzeźeń 
przy stóśowaniu kOIiwencji, będą 
r1iófły znwiadomić o swym tamia
rze 8ekretatta GeneralnegO' Ligi 
NatodóW, a ten zakomunikuje na
tycHmiast zastrzeżenia te wszyst
kim Wysokim Układającym się 
Stronom, vi httieniu któtych zosta
nie złożony dO'kullieilt tatyfikacyj
ny Ittb akt P'rzys'tąpienia, zapytu
jąć je, ciy matą do przedsfa:wienia 
takie' sprzeciwy. Jezl!li w ciągu 
sześciu miesięcy od daty 'Wspo
mnianego zawiadomienia żadna ,z 
Wysokich Układających się Stron 
nie zgłosi sptżeciwu, uczestnictwo 
w niniejszej konwencji tego kraju, 
które czyni rzeczone zastrzeżenie, 
będzie uważane za przyjęte przez 
Wysokie Układające się Strony 
z rzeczonem zastrzeżenIem. 

Artykuł 23. 

RatyHkttcłtt przez jedńą z Wy
~kłc'h Ukłtt4ają~ych się Strdn lub 
1<4 p'tzyśtą:pienie d~riiniejstej kort
wencji rtiieści w sobie śł-wierdze
tde~ że tel ustaw0dawstwo i jej ot
fł<łi'litacja ad1riiriig,traG'yjna s~ zgod
ne z zasadami, przyjętemi w kon
wencji. 

Artykuł 24. 
O ile jedria z Wysokich Ukła

daja;cych si'ę Stron prży podpisy
waniu, p'rzy ratyfikacji. lub vi cta
śie pfzys'ta;pienia rile złóżyła 
oświadczenia przeciwnego - po
stanowienia niniejszej konwencji 
nie majązastosowan~ do kolonij, 
do obszaróW zamorskich, do ob
&Z a rów- pozostających ' pod ptotek
toratem luh pod zwierzchnictwem 
albo pod mandatem, 

Jednak WySokie Układające 
się' Strony zaslrżegają sobie pra- , 
wo priyst<łpienia do Konwencji, 
zgodnie z poslalno>w'ieniami ady· 
kułu 21 i 23, dla swych kolonijt oh
sza-rów za1lłorskich; obszarów po
zośtający~h pod protektoratem lub 
pod zwi-etzchnićtwem albo mal'lda:
te-m. Zastrzegają one sobie tów
N,też prawo wyp'owiedienia je'j od
dZIelnie zgodRie z postanowienia
mi attykNłu 21. 

Artykuł 25. 
Konwencja niniejsza wejdzie w 

życte' dopiero ż chwilą ratyfiko
wania jet lub zgłos'zenta przysfą, 
pienla do nreJ w imieniu p1({ciu 
Członkó'W' Ligi N arodów lub 
P<łń'stw nk-ctłottków. Datct we';-

Dziennik Usta:w. Poz. 919. 

autotises ił apportet -des rćserves 
a l'applicat1on de ia convention, 
pourront infoI'mer de letir intett
tion le Set'tćtarre gćnćtal _ de' la: 
Socićte des Nations. Celui-ci 
communiquera itttirićdia:teI1le'nt Ces 
reserves a toute's les Ha:uŁe-s Par
ties contractantes au notn des~ 
quelles un instrument de r'aHfica:
HOll ou d'adhćsion aura ete depose, 
en leut demandant si elles ońt des 
obrecHons a prćsenter. Si, clahs un 
dćlai de six mois, a datet de ladHe 
communication, aucune Haute 
Partie contractante n'a souleve 
d'objection, ili participation a la 
corivention du pays faisant la re
serve en question sera consideree 
c§lmme ~cceptBe par les autre's 
Hautes Parties Gontractantes sous 
Iadite reserve. 

Article 23, 

, La tatHicatión par une Hauie 
Partie córltrac'tante ou son ad
liesióń a la pteserlte COtiveiltioń 
impliąue que sa le'gisłatión e't son 
otganisation a:dIńinistraHve sont 
conformes aux regle's tyosćes danś 
la corivention. 

ArticIe 24. 
Sauf decIaration cotJ.traire 

d'une Haute Partie contractante 
lors de la signature, 10rs de ia ra
tification ou lors de l'adh~sion, 
les dispositions de la prćsenfe 
convention ne s' appliquent pas 
aux colonies, territoires d'outre
mer, protectorats ou territoires 
sOus sU'zQ'tainetć ou mandat'. 

Cependant, les Hautes ParHes 
COr-ltractarrt(łS' Se tesetve'nt le drórt 
d'aclheret fi; la cO'rivention, stiivańt 
les conditioI'l'S des ~rHdeś 21 et 
23, pour leurs colonies, territoires 
d' óutte'-tner, p tdte:ćtCff'atś: o'tt ter
rHoites sous suzdtaiitete ou mafi
dat. EUes se tesetvenł ćgaletnl!!nt 
le droit de la: dĆ'noncer sepate~ 
ment suivant les con:dłti'ons de 
l' a:ttkle 21. 

Artide' 25. 
La presente convention n'en

tre'ra: eń vigueur que Iórs'qti' elle 
aura ete ratifiee ou qu'il y auta 
ete adhe;'t~ au nom de c'iliq l\'1em
bres de la SOclćtć des NatióńS ou 
Etats' rro'tl ttiembre's'. La daJe de 

Nt. 101. 

IóWed to make any tesefvati6tiś 
-wHh , fegatd to the appiić,afion, 04. : 
the CotivenHoti ,rltay infótm tlie ge~ 
ttetary-Gen(!t'aI oj the Leagueól ' 
Natiofis td ihis effed, who śhal1 
fdtthwith ćómttitinlcate sućh teśet
va:Hons to the High- . Cóntraćtihg 
f'a:tHeisóii Whdse behalf ratiHća-tłoris 
Or accessłons' liaV'e beefi dep6s'i~ , 
łed and e'iią:uite whetliet the' nilvc': 
art y oBjecHon theteto, H witliń si:&:: , . 
fiibrith~ ół th~ da:te dl {he c'ómrnti- , 
ńićatfol'i: ól the SeCt'etafy-Geńefa~ 
no objectiotiS' h'ave heefi feć~fVedi 
the participatiQn in the Converi':' ,' 
tion of the COilfi{t-y m:a:king the re
s-etvafion shall be deem€d 1.0 n:ave 
heen accepted by the other Hłg}t 
Contracting, I:arties subjec't to the ' 
said reservation. 

Atticle 2:t 
Rcttiłicat1ó'n óf O'r aćds,si6tl to 

Hle ptes'ent Conve,ritiOń: by ;cib:y 
High Cdrlttadihg' Pady itfipH~ś 
that its ległslatłó'ti attd its admrnf
stfativ,e. org'ani'sat1oti are in ć'(ffl~ 
fÓ't'mify with the tttleś ćcfflt~fned 
in the Convention. 

Article U. 
In {he absence ol a confrary 

decIaration by one ol {he High 
Conłractirig p'artles at the finie oof 
signafure, ratiflc-atlon or a:ccess{on, 
{he ptovisiotis of the present Con
vention shalI not apply to cofo
nies, overseas "tetritO'ries, protec
torates or tEirrltorles under suze
ta:itity dr ffla,nda te:. 

Never'thślGSS, the :High C6n
tr'act-i'ń:g Pa'fffes teśerve: the' right 
to aCGede t.o {he Con'iefi!.tioo( j.ń 
accordance with tlie proV'ł-s1sń§ at 
Articles 21 and 23, for their colo
tliłeś, ó'V'Ms.eaś tet'ri1dFle&( fi't'ettec'
ttlta.t.e's or tM'titó'tk's !Jndeł' $lUze
taImy- df man·dal~.- T'hey dIw te. 
serve the dgM fó detiolince j, śe'" 
parateły Hi ~:otdarie'e wnh the 
p'toV'isióńS of AttiGle 27; 

Arikle- 25. 
The present Con,vent!oIl shall 

riot córne i-rito fOfce until fi.ye ta
tificati'oris ot accessions on he'hatf 
of M:ellibers cif {he LeagIle ol Na· 
tion'ś cir ńoil-memger S{ałes hay'ś 
heen deposlfed. The da{e' ol Hs 

• 
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śćiii Vi zycie będzie dziewięćdzie
sJąty dzień po otrzymaniU ptźliz 
SelHetarza Generalnego Ligi N a
rodów piątej ratyfikacji lub piąt~
go >pttystąpienia, 

Artykuł 26. 
K~żda ratyiikaejli lub przystą

pienie kt6re nastąpi pd wejściu 
konwencji w życie zgocłnie żar
tykułem 25, wywrze skutkt po
cząwszy od dziewięćdziesiątego 
dnia po dacie otrzymania go przez 
SeKtt:!tarza Generalnego Ligi Na
rodów, 

ArtykUł 27, 
Konwencja nihiejsza l1ęcliie 

mogła być wypowiedziana w imie
niu każdego Członka Ligi Nato
dów lub każdego Państwa nie
tZł6iika ,przez oświadczenie na 
piśmie, skierowane do Sekretarza 
Generalnego Ligi Narodów, który 

,źawladomi o niem wszystkich 
Członków Ligi i Państwa, nie b~
dąti~ cżłbhkami, wskazane w ar
tykule 20, Wypowiedzeni~wy
wrze skutki w rok po dacie, w 
której otrzyma je Sekretarz Gene
ralny Ligi Narodówj będzie , ono 
miało moc , tylko w odniesieriiti do 
tej Wys'b'tHej Strony, za którą zo
stanie uskutecznione, 

Artykuł 28, 
Konwen~ja niniejsza będzie , za

:{.~,&śttowana przez Sekretarza 
Generalnego Ligi Narodów 1N dniu 
jej wejścia w życie> 

Na dowód czego pełnomocnicy 
wyieJ wymienieni podpisali ni
niejszą konwencję, 

SP'b't'ządzono w Genewie dnia 
dwudziestego kwietnia tysiąc diie
'VIięeŚ'~t d*udziestego dziewiątego 
roku w jednym egzemplarzti; kM
ty i;ostanie złożony w archiwach 
Sekretarjatu Ligi Narodów i któ'
fdlN odpisy uwierzytelnione będą 
wydane wszystkim Człodkom , Li
gi i Państwom, nie będącym ,ezłeri
ktttr11, , wŚ'ka!tdnym w artykule 20, 

ALBANJA 
Dr. Slavro Slavri 

NIEMCY 
Dr. Erich Krask'e' 
Dr. Wolfgang M ettgitHlJefg 
Vocke 

STANY ZJEDNOCZONE AME
RYKI 
Hugh R. WilsrHt 

Dzienriik Ustaw. p~ż. 919. 

l'entree en vigueur seta le quatie
vHigt-clixieme jour qui suivra la 
reception par le Secretalre gene
raI de la Societe des Nations de la 
citlquietne ratifita:tion au adM-. 
slon. 

Artlcle 26, 
Chaque rafificatiort ou adhe

s10n qUi iritervlendra apres l'en
tree en vigueur de la convet1tion, 
ednfoitnement a l'article 25, sor
tjta ses eHets des le quatre-vingt
dixleme jour qui suivra la date de 
sa receptioll par le Secretaite ge
rieralde la: Societe des Nations, 

Atticle 27. 
ta presente convention pourra 

etre dehoncee, au nom de tout 
.M:ethbre de la Soc-iete des Nations 
ou de tout Etat non membre, par 
notification ecrite adrM'see au Se'
ctHaire general de la Societe des 
Nations, qui en informera tous les 
Membres de la Societe et le'~;' Etałs 

, ri'dń membres vises a l'article 20. 
La denonciation sortita ses eHets 
uh ~n apn~s la date a laquelle elle 
'aura ete re<;ue par le Secretaire 
g(:ueral de la Soeiete des Nafionsj 
elle ne sera operante qu'au regard 
de la Haute Partie pour laquelle 
elle aura ete effecŁttee. 

Article 28, 
La presente eonvention serą 

enregistree par le Sectet.<iire ge'~ 
neral de la Stitiete des Nations a 
la da:te ,de son entree en vigueur, 

En foi de quoi les płenipoten
tlctlres susnommes ant signe la 
presente Convention, 

,Fait ci. Geneve, le vin'gt a:vi"il 
mil tleof cent vingt-neuf, en un 
seulexemplaire, qui resf era de
pCise dans les archives du Secre
tariat de la Societe des NatiońS, 
ęt dont les copies certifiees con
formes seront deIivrees a tous le's 
Memb'tes de la Societe et aux 
Eta{S non membres vises a rar
ticie 20, 

ALBANIE 
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coming into force shall be fhe ni, 
netieth day cifter We teceip! by 
the SecreŁary-General of the Łeif
gue of Nations of the Hfth ratifi
cation or accessian . 

Arficle 26. 
Atter the eotning irltb forć'e of 

the Convention in aceordance with ' 
Article 25, eaeh subsequenf rati
fication oracc~ssidn shall take 
effect on the nineHetli elity from 
the dat e of its receipt by the Se
cretary-General of the Leag'tte 01 , 
NatioliS, 

Aiticle 27. 
The p'reSerit Có'nvenfioh may 

be dendUń,ced ąd behalf !if any ' 
Member ol the League bf N,dions 
ar non-member Stałe lit a nbtifi
cation in writing addrMsed tO' thł! 
Secretary-General ol the L~<,lgue 
of Nations, who will inform aU the 
Members of the League a:iJ:d ihe 
non-member States tefetre'd fa in 
Article 20, Su ch denuncia'tib'ri sha11 
take eHect one year alt et' the 
date of its receipt by the Seqret~
ry-General of the League, af Na:~ 
tions, and shall ?perate onty in re
spect of the High Contracting 
Party on whose behalf it was lid
tified, 

Artic1e 28: 
The present Conv(!ntfon shall 

be registered by the Seeretafi.al 
of the . Lea'gtieof Nations oN the 
datę of its tbI4ing ili,łto .lorce, 

In faith whereof the above'
mentioned Plenipoleptiarieshave 
signed the present ConvenHon. ' 

Done at Geneva, the tweriiiettt 
day of Aprii, one fłio'tisand hine 
hundred and twenty-nine, in a sin
gle copy, which wrn reinain depo
sited in the archives of {he Secie"
tariat of the Leagrie ol NaHons, 
and of which certified edpres will 
be transmitted te aU th~ Meri1bers 
of the League and te> the hon- ' 
member States refette'd tO' i1f lłr~ 
ticie 20, 

Dr. Slavro Slavri 

ALLEMAGNE GERMANY 
Dr. Erich Ntaske' 

Dr, Wolfgang Meffg~nbetg 
Vocke ':' 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE UNITED' S1ATES OF AMERICA 
HU2h R. Wilson I 
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AUSTRJA , 
Dr. Bruno Sehultz 

BELGJA 
Servais 

WIELKA BRYTANJA I 
POŁNOCNA IRLANDJA 

oraz wszystkie części Imperjum 
Brytyjskiego, które nie są od
rębnymi członkami Ligi Naro
dów. 
John Fischer Williams 
Leslie S. Brass 

INDJE 
J ak to przewiduje artykuł 24 
konwencji, podpis mój nie obej~ 
muje obszarów żadnego z Ksią
żąt ani Naczelników, którzy 
pozostają pod zwierzchnictwem 
Jego Królewskiej Mości. 
Vernon Dawson 

BUŁGARJA 
D. Mikoff 

CHINY 
Lone Liang 

KOLUMBJA 
A. J. Resfrepo 

KUBA 
G. de Blanek 
M. R. Alvarez 

DANJA 
William Borberg 

;WOLNE MIASTO GDANSK, 
F. Sokal 
John Muhl 

HISZPANJA 
M auricio Lopez Roberts, 
Marl1rabia de la Torrehermosa 

FRANCJA 
Chalendar 

GRECJA 
'AJ egalos Caloyanni 

iWĘGRY 
Paul de Hevesy 

,WŁOCHY 
U 110 Aloisi 

JAPONJA 
Raizaburo H ayashi 
Shil1eru N agai 

LUKSEMBURG 
Ch. G. Vermaire 

MONACO, 
R. Elles 

NORWEGJA: 
W chwili przystąpienia do pod

pisania niniejszej konwencji niżej 
podpisany oświadcza w imieniu 
swegp "Rządu, że 

Zważywszy postanowienia art. 
176, ustęp 2 zwykłego kodeksu 
karnego norweskiego i art. 2 usta-

Dziennik: Ustaw. Poz. 919. 

AUTRICHE 
Dr. Bruno Sehultz 

BELGIQUE 
Servais 

Nr. 102. 

AUSTRI~ 

BELGIUM 

GRANDE - BRETAGNE ET IR- GREAT BRITAIN AND NOR-
LANDE DU NORD THERN IRELAND 
ainsi que toutes paTties de I'Em- and all parts OIf the British 
pire britannique, non membres Empire which are Inot separate 
,separes de la Societe des Members of the League of 
Naiłions. Nations. 

INDE 

BULGARIE 

CElNE 

John Fischer Williams 
Leslie S. Brass 

As is provided in Artic1e 24 of 
the Convention, my signature do,es 
not inc1ude the territories of any 
Prince or Chief under the Suze
rainty of His Majesty. 

Vernon Dawson 

D. MikolI 

Lone Liang 

lNDIA 

BULGARIA 

CHINA 

COLOMBIE COLOMBIA 
'A. J. Res/repo 

CUBA CUBA 
G. de Blanek 

M. R. Alvarez 
DANEMARK DENMARK 

William Borberg 
VILLE LIBRE DE DANTZIG FREE CITY OF DANZIG 

F. Sokal 
John Muhl 

ESP AGNE SPAIN 

FRANCE 

GRECE 

HONGRIE 

ITALIE 

JAPON 

LUXEMBOURG 

MONACO 

NORVEGE 

Mauricio Lopez Rober/s. Marquis 
de la Torrehermosa 

Chalenda,. 

M el1alos Caloyanni 

Paul de Hevesy 

Ugo Aloisi 

Raizaburo Hayashi 
Shigeru N agai 

Ch. G. Vermaire 

R. Elles 

Au moment de proceder 
ił la signature de la presente Con
vention, le soussigne dec1are, au 
nom de son Gouvernement, que: 

Vu les dispositions de l'artic1e 
176, alinea 2, du Code penał ordi
naire norvegien et l' artic1e 2 de la 

FRANCE 

GREECE 

HUNGARY 

ITALY 

JAPAN 

LUXEMBURG 

MONACO 

NORWAY 
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wy norweskiej o wydawaniu zło
czyńców wydanie przewidziane w 
art. 10 niniejszej konwencji nie bę
dzie mogło być uznane za prze
stępstwo przewidziane wart. 3, 
Nr. ·2 o ile osoba puszczająca w 
obieg fałszywy pieniądz, otrzyma
ła go sama w dobrej wierze. 

Chr. L. Lange 

Dziennik Ustaw. Poz. 919. 

lai norvegienne sur l'extradition 
de5 malfaiteurs, l'extradition pre
vue . . a l'articIe 10 de la presente 
Convention ne pourra elre accor
dee pour l'infraction visee a tar
ticIe 3. No . 2, au cas OU la person
ne qui met en circulation une 
fausse monnaie l'a rec;ue elle
meme de boune foi. 

Chr. L. Lange 
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PANAMA PANAMA PANAMA 

THE NETHERLANDS 
J. D. Arosemena 

HOL AND JA 
A. A. van der Feltz 
P. J. Gerke 
K. H. Broekholf 

POLSKA' 
F. Sokal 
Włodzźmźerz Sokalski 

PORTUGALJA' 
Jose Caeiro da Malta 

RUMUN JA 
Anfoniade Vespasien V. PeUa 
Pascal Toncesco 

KRÓLESTWO SERBÓW, KRO
AT óW I SŁOWEt'KÓW 
Dr. Thomas Givanovitch 

ZWIĄZEK SOCJALISTYCZ
NYCH REPUBLIK RAD 
G. Lachkevitch 
Nicolas Lźubimov 

SZWAJCARJA 
Delaquis 

CZECHOSŁOWACJA 
Jarosław Kallab 

PROTOKóŁ. 

I. Wykładnia. 

W chwili przystąpienia do pod
pisania konwencji, nos1zącej dat,~ 
dnia dzisiejszego, niżej podpisani 
Pełnomocnicy oświadczają, że w 
odniesieniu do rozmaitych posta
nowień konwencji przyjmują wy
kładnię, wyszczególnioną poniżej. 

Rozumie się: 
1) że fałszowanie pieczęci, 

umieszczonej na bilecie banko
wym i nadającej ważność temu bi
letowi w pewnym kraju, jest uwa
żane za sfałszowanie biletu; 

2) że konwencja nie narusza 
prawa Wysokich Układających się 
Stron do unormowania w swem 
ustawodawstwie wewnętrzne m 
według ich uznania zasad, na któ
rych może się opierać lżejszy wy
rok, lub zwolnienie od kary, jako 
też prawa łaski oraz amnestjij 

J. D. Arosem~na 
PAYS-BAS 

A. A. van der Feltz 
P. J. Gerke 

K. H. Broekholf 
POLOGNE POLAND 

F. Sokal 
Vlodzimierz Sokalski 

PORTUGAL 

ROUMANIE 
Jose Caeiro da Mafla 

PORTUGAL 

ROUMANIA 
Anloniade 

Vespasiell' V. Pella 
Pascal Toncesco 

ROYAUME DES SERBES, KINGDOM OF THE SERBS, 
CROATES ET SLOVENES CROATS AND SLOVENES 

Dr. Thomas Givanovitch 
UNION DES REPUBLIQUES UNION OF SOVIET 

SOVIETISTES SOCIALISTES SOCIALIST REPUBLICS 
G. Lachkevitch 

Nicolas Liubimov 
SUISSE 

TCHECOSLOV AQUIE 
Delaquis 

SWITZERLAND 

CZECHOSLOV AKIA 
Jaroslav Kallab 

PROTOCOLE. 

I. Interpretations. 

Au moment de proceder a la 
signature de la Couvention por
tant la date de ce jour, les pleni
potentiaires soussignes declarent 
accepter, en ce qui concerne les 
diverses dispositions de la con
ventiou, les interpretations speci
fiees ci-dessous. 

11 est entendu: 
10 Que la falsifica tion de 

l' estampillage appose sur un billet 
de banque et dont I'effet est de 
le rendre valable dans un pays 
determiue, constitue une falsifi
cation de billet. 

2° Que la Convention ne parte 
pas atŁeinte au droit des Hautes 
Parties contractantes de regler, 
dans leur legislation interne, com
me elles l'entendent, le regime des 
excuses, ainsi que les droits de 
grace et d'amnistie. 

PR0TOCOL. 

I. Interptetations. 

At the moment of signing the 
Convention of this day's date, the 
undersigned Plenipotentiaries de
dare that they accept the inter
pretations of the various provi
sions of the Convention set out 
hereunder. 

IŁ is understood: 
(1) ThaŁ the falsification of a 

stamp on anote, when the effect 
of such a stamp is to make that 
note valid in a given country, shall 
be regarded as a falsification of 
the note. 

(2) That the Convention does 
not affect the right of the High 
Contracling Partie s freely to re
gulate, according to their domestic 
Jaw, the principles on which a 
lighter sentence ar no ' sentence 
may be imposed, the- prerogative 
of pardon ormercy and the right 
to amnesty. 
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3) że przepis, zawarty w arty
kule 4 konwencji, nie pociąga za 
sobą żadnej zmiany przepisów we
wnętrznych, ustanawiaj~cych kary 
na wypadek zbiegu przestępstw. 
Przepis ten nie przeszkadza, by te
go samego osobnika, który jest 
równocześnie fałszerzem i puszcza
jącym w obieg, ścigać tylko jako 
fałszerza; 

4) te Wysokie Układające się 
Strony są obowiązane wykonywać 
pisma rekwizycyjne tylko w gra
nicach, przewidzianych w ich usta
wodawstwie krajowem. 

II. Zastrzeżenia. 

Wysokie Układające się Stro
ny, które czynią zastrzeżenia, wy
rai;one poniże j, uzależniają od nich 
przyjęcie przez siebie konwencii; 
ich uc;zestnictwo z temi zastrzeże
niami przyjęte jest przez inne ~;;y~ 
sokie Układające się Strony. 

1) Rząd Indyj zastrzęga, że ar
tykuł 9 nie stosuje się do Indyj, 
gdzie nie należy do zakresu wła
dzy ustawodawczej wprowadze
nie przepisu, wyrażonego w tym 
artykule. 

2) Oczekując wyniku rokowań, 
dotyczących' zniesienia jurysdykcji 
konsularnej, z której korzystają 
jeszcze obywatele pewnych Mo
carstw, Rząd Chiński nie może 
przyjąć arŁykułu 10, ustanawiają
cego ogólny obowiązek · dla rządu, 
aby zezwalał na wydanie cudzo
ziemca, oslfar~o~ęgo przez Pań
stwo trzecie o fałszowanie pie
nię~zy. 

3) . Co do postanowień artyku-
. łu ~O delegacja Związku Socjali
stycznych Republik Rad zastrze
ga dli! swego Rządu możność skie
rowania, .0 ile tego pragnie, doku
mentu ratyfikacyjnego do innego 
Państwa, które podpisało kon
wepcję, w tym. Celu, aby Pllństwo 
to przesłało lego odpis Sekreta
rzowi Generalnemu Ligi Narodów 
ella notyfikacji wszystkim Pań
stwom, które konwencję pCldpisa
Iy lub do niej przystąpiły. 

III. Otiwiadc~enia. 

St:wajcarja. 
W chwili podpisywania kon

wencji przedstąwiciel Szwajcarji 
złożył ria~tępulące oświadczenię: 

. Szwajcarska Rada Związkowa, 
nie mogąc zaciągać żadnych zobo-

Dzięnnjk Ustaw. Poz. 919. 

3° Que la regle faisant I'objet 
de l' article 4 de la convention 
n'entraine aucune modification 
aux regles internes qui eŁablissent 
les peines en cas de concours d 'in
fractions . Elle ne fait pas obstacle 
ił. ce que le meme individu, etant 
a la fois le faussaire et l'emetteur, 
ne soit poursuivi que comme 
faussaire. 

4° Que les Hautes ParŁies ~on
tractantes ne sont tenues d'exe
cuter les commissions rogatoiręs 
que dans la mesure prevue par 
leur legislation nationale. 

II. Reserves. 
Les Hautes Parties contrac

tantes qui font les reserves expri
mE:9S ci-dessous y subordonnent 
leur acceptation de la convention; 
leur parlicipation, sous ces re
serves, est acceptee par les autres 
Hautes Partie s contractantes. 

1 ° Le GouvernemenŁ de l'Inde 
fait la reserve que l'article 9 ne 
s'applique pas ił. l'Inde OU ił n'entre 
pas dans les attributions du pou
voir legislatif de consacrer la 
regle edictee par cet artic1e. 

2° En attendant I'issue des ne
gociations c oncernanŁ I'abolition 
de la jurid icŁion consulaire dont 
jouissent encore les ressortissants 
de certaines Puissances, ił n'est 
pas possible au Gouvernement 
chinois d' accepter l' article 10, qui 
contient I'engagement general pour 
un gouvernement d'accorcler I'ex
trądition d'un etranger accuse de 
faux monnayage par un Etattiers. 

3" Au sujet des dispositions de 
I'article 20, la delegation de 
I'Union des Republiques sovie
tistes socialistes reserve pour son 
Gouvernement la faculte d'adre
sser, s'ił le desire, !'instrument de 
sa ratification ił. un autre Ętat 
signataire, afin que celui-ci en 
communique copie au Secretaire 
general de la Societe des Nations 
pour notification a tous les Etats 
signataires ou adherents. 

III, DeclaratiQDs. 
Suisse. 

Au moment de signer la Con
vention, le rępresentant de la 
Suisse a fait la declaration sui
vante: 

"Le Conseil federal suisse, ne 
pouvant assumer un engagement 
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(3) That the rule ~Qntained in 
Article 4 of the Convention in BO 
way modifies internal regulą.tions 
establishing penaltięs in the event 
of concurrent Qffences. IŁ doe~ 
not prevent the same individual, 
who is boŁh forger and utŁeręr, 
from being prosecuted as forger 
only. 

(4) That High Contracting Par
ties are required to exeq,tte letters 
of request only within tha limit~ 

. provided for by their dpmęstic 
law. 

II. ResęrvatiQPIl. 

The High ConŁractipg parties 
who mak e the reservations set 
forth hereunde; ~ake thejr acqęp
tance of the Convention conditie
nal on the said reservatjOIlSj tbęjr 
partic;jpation, subjęct to the said 
reservations, is accepłeq by the 
other High Contracting Pal'ties. 

(1) The Governmęnt of IncHa 
make a reservatiop to the ęUect 
t.hat Article 9 does not apply to 
India, where Łhe PQwer to lęgj
slaŁe Is not suHiciently ę?Cłęnsjve 
to admit of the legislahon contem
plated by this artic1e. 

(2) Pending the negptiątion fQr 
the abolition of consular jUriądic
tion which is stjll enjpyęd by m~
tionals of some Powers, the Chi
nese Government Is unable to 
accept Article 10, which involves 
the general undertalfing of a Go
vernment to grant extradition of 
a foreigner who is a<;(:used of 
counterfeiting currency by a third 
State. 

(3) As ręgards the provisions of 
Article' 20, the delegation of thę 
Union of Soviet Sociali~t Repu
blics reserves for its Government 
the right to !iddress, if it so d.eSfi
res, the instrument of its ratifica
tion to another signaJory State in 
order that the latter may transmit 
a copy thęreof to thę SeeretaJ."Y
Generał of the League Qf N~tif)flJI 
for notification to all the signatory 
or acceding States. . . 

III • . Decl,.reti()QIi. 
Swiłzerland. 

At the moment of signing th~ 
Convention, the representative of 
Switzerland made the following 
dechtra tion: 

"The Swiss F ederal Counc;il, 
be ing unable to assume any obli-
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wiv;ań co do przeplSOW karnych 
konw~ncji przed załątwieni~m w 
sp.osób po:<,;ytywny sprawy wp.ro
w.ą.pz~nia w Szwajcarji js;:dnoHtego 
~Odek.Sll karnego, zwraca uwagę, 
~ę r;ttyfika,cja konwencji ni~ bę 
dzie mogła nastąpić w czasie okre
ślonym. 

"Mim.o to Szwajcarska Rada 
Związkowa skłonna jest wykonv~ 
wąć w granicach swej władzy po
stanowieniaadminis tracyjnę kon
wencji od chwili kiedy J.a we;fH~ 
w życie zgodnie z artykułem 25". 

Związek Socjalistycznych 
Republik Rad. 

W chwili podpisywania kon
wencji przedstawiciel Związku 
Socjalistycznych Republik Rad 
złotył na.sięp1.1.jącę o~wiadc~enie: 

. "Dęlęgacja Związku Socjali~ 
stycznych Republik Rad, przyj
mując postanowienia artykułu 19, 
oświadcza, że Rząd Związku nie 
zamierza uciekać się w sprawach, 
które go dotyczą, do orzecznictwa 
Stałego Trybunału Sprawiedliwo
ści Międzynarodowej. 

Co do postanowienia tego sa
Jl)c!to artykułu, według którego 
spory, jakichby nie można za
łatwić drogą rokowań bezpośred
nich, miałyby być poddane jakie~ 
Jl)ukolwiek innemu postępowaniu 
arbitrażowemu poza Stałym Try
bunałem Sprawiedliwości Między
narodowej, delegacja Związku So
cjalistycznych Republik Rad wy
raźnie oświadcza, że przyjęcia te
Ilo postanowienia nie naleiy uwa
żać za zmianę stanowiska Rządu 
Związku w ogólnej kwestji arbitra
tu. j4ko środka załatwiania spo
rów między Państwami". 

Protokół mme)szy, o ile stwa
rza 1:obowiązania między Wyso~ 
kłemi Układającemi się Stronami, 
będzie miał taką samą moc, taką 
samą wartość i taki sam czas trwa
nia jak konwencja .zawarta dnia 
d:z;isiejszego, za której część skła-
dową ma być uważany. . 

Na dowód czego niżej podpisa
ni położyli swe podpisy pod niniej
szym Protokółem. 

Sporządzono w Genewie dnia 
dwudziestego kwietnia tysiąc dzie
więćset dwudziestego dziewiątego 
roku w jednym egzemplarzu, który 

Dziennik Ustaw. Poz. 919. 

concernant les dispositions pe
n.ą.les cle la convention avant que 
soit resolue aHirrna tivernen t la 
qu~stion de l'introduction en 
Suiss.e d'un Code penal unifie, 
fait observer que la ratification de 
la Convention ne pourra inter
venir dans un temps determine. 

"Toutefois, le Conseil fćderal 
suisse est dispose a executer, dans 
la mesure de son autorite, les dis
positions adminisŁratives de la 
Convention des que celie-ci en
trera en vigueur, conformement a 
l'article 25." 

Union des Republiques SovhHistes 
Socialistes. 

Au moment de signer la Con~ 
vention, le representant de l'Union 
des Republiques sovietistes socia
listes a fait la declaration sui
vante: 

"La delegation de I'Union des 
Republiques sovietistes socialisŁes, 
tout en acceptant les dispositions 
de l'artic1e 19, declare que le Gou
vernement de 1'Union ne se pro
pose pas de recourir, en ce qui le 
concerne, a la juridiction de la 
Cour permanente de Justice inter~ 
nationale. 

Quant a la disposition du 
meme article, d'apres laquelles 
les differends, qui ne pourraient 
pas etre regles par des negocia
tions directes, seraient soumis 
Et toute autre procedure arbitrale 
que celle de la Cour permaOEmte 
de Justice internationale, la dele
gation de l'Union des Republiques 
sovietistes socialistes dćdare ex
pressement que l' acceptation de 
cette disposition ne devra pas 
etre interpretee comme modifiant 
le point de vue du Gouvernement 
de I'Union sur la question generale 
de l'arbitrage en tant que moyen 

. de solution de differends entre 
Etats." 

Le present protocole, en tant 
qu'il cree des engagements entre 
les Hautes Partie s contracŁantes, 
aura les memes forces, valeur et 
duree que la Convention conc1ue 
Et la dat e de ce jour et dont il doi t 
etre considere comme faisant 
partie integranŁe. 

En foi de quoi les soussignes 
ont appose leur signaŁure au bas 
du oresent Protocole. . 

Fait a· Geneve, le vingt avril 
mil neuf cent vingt-neuf, en simple 
expedition, qui sera deposee dans 
les archives du SecretariaŁ de la 
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gation as to thepenal clauses of 
the Convention before the q\le
stion of the inŁroduction of a uni
fied penal code in Switzerland ia 
settled in the aHirmative, draws 
attention to the fact that the rati
fication of the Convention cannot 
be accomplished in a fixed time . .. 

"N evertheless, the F edęl'al 
Council is diEposed to put jnto 
execulion, to the extent of its 
authority, the administrątlve pro
visions of the Convention whene
ver these will come inlo forcę in 
accorelance with Article 25;'. 

Union ol Soviet Socfalist Repu-
bHcs. 

At the moment of signing the 
Convention, the representative of 
the Union of Soviet Socialisi Re
publics made the following declil
ration: 

"The delegation of the Union of 
Soviet Socialisi Republics, while 
accepting the provisions of Article 
19, declares that the Government 
of the Union does not proposę to 
have recourse, in so far as it is 
concerned, to the jurisdictioll of 
the Permanent Court of Interna
tional Justice. 

"As regards the prQvi~ion in 
the same Article by which dispu
Łes which it has not been possible 
to settle by direct negotiatiQns 
would be submitted to any other 
arbitral procedure than thąt of 
the Permanent Court of Interna
tional Justice, the dęlegE\.tion of 
the Union of Soviet SocialisŁ Re
publics expressly declares thnt 
acceptance of this provision must 
not be interpreŁed as modifying 
the point of view of the Govern
ment of the Union on the genęraI 
questicn of arbitration as a means 
of ,~ettling disputes between Sta
tes . 

The present Protocol in so far 
as it creates obligations between 
the High Contracting Partie s will 
have the same force, cHect and 
duration as the Convention ol · to
day's date, oJ which iŁ is to be con
sidered as an inŁegral part. 

In faith whereof the under
signed have affixed their signatu
res to the present ProtocoI. 

Done at Geneva, this twentieth 
day of April, one thousand nin e 
hundred and lwenty-nine, in ą sin
gle copy, which shall be deposited 
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będzie złożony w archiwach Se- Societe des Nations; capie con
kretarjatu Ligi Narodów; uwierzy- forme en sera transmise a tous 
telnione jego odpisy będą roze- les Membres de la Societe des 
słane wszystkim Członkom Ligi Nations et a tous les Etats non 
Narodów i wszystkim Państwom membres representes a la Con
nie-członkom, reprezentowanym ference. 

in the archives of the Secretariat 
ol the League of Nations and of , 
which authenticated copies shall 
be delivered to aU Members of the 
League of Nations and non-member 
States represented at the Confe
rence. na Konferencji. 

ALBANJA 
Dr. Siavro Siavri 

NIEMCY 
Dr. Erich Kraske 
Dr. Wolfgang M eltgenberg 
Vocke 

STANY ZJEDNOCZONE AME
RYKI 
HUf!.h R. Wilson 

AUSTRJA 
Dr. Bruno Schultz 

BELGJA 
Servais 

WIELKA BRYTANJA I PÓV 
NOCNA IRLANDJA 

oraz te wszystkie części Impe
rjum Brytyjskiego" które nie są od
rębnymi członkami Ligi Narodów 

John Fischer Williams 
Leslie S. Brass 

INDJE 
Vernon Dawson 

BUŁGARJA 
D. Mikolf 

CHINY 
Lane Dang 

KOLUMB JA 
A. J. Resirepo 

KUBA 
G. de Blanek 
M. R. Alvarez 

DANJA 
William Borberg 

WOLNE MIASTO GDAŃSK 
F. Sok al 
John MuM 

HISZPAN JA 
Mauricio Lopez Rober/s. 
Marquis de la Torrehermosa 

FRANCJA 
Chalendar 

GRECJA 
Megalos Caloyanni 

WĘGRY 
Paul de Hevesy 

WŁOCHY 
Ugo Alo,źsi 

JAPONJA 
Raizaburo H ayashi 
Shigeru N agai 

LUKSEMBURG 
Ch. G. Vermaire 

MONACO 
R. Elles 

ALBANIE 

ALLEMAGNE 
Dr. Sfavro Siavri 

Dr. Erich Kraske 
Dr. Wolfgang Metlgenberg 

Vocke 

ALBANIA 

GERMANY 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE UNITED STATES OF AMERICA 

AUTRICHE 

BELGIQUE 

Hugh R. Wilson 

Dr. Bruno Schultz 

Servais 

AUSTRIA 

BELGIUM 

GRANDE-BRETAGNE 
LANDE DU NORD 

ET IR- GREAT BRITAIN AND NORT
HERN IRELAND 

ainsi que toutes parties de rEm
pire hritannique, non membres 
separes de la Societe des Na
Hons. 

and aU parts of the British Em
pire which are not separate 
Members of the League of Na
tions. 

John Fischer Williams 
Leslie S. Brass 

INDE INDIA 
Vernon Dawson 

BULGARIE BULGARIA 
D. Mikolf 

CHINE CHINA 
Lane Liang 

COLOMBIE COLOMBIX 
A. J. Resirepo 

CUBA CUBA 
G. de Blanek 
M. R. Alvarez 

DANEMARK DENMARK 
William Borberg 

VILLE L1BRE DE DANTZIG FREE CITY OF DANZIG 
F. Sokal 

John Muhl 
ESPAGNE SPAIN 

ftfau"icźo Lopez Roberfs, 
Marquis de la Torrehermosa 

FRANCE FRANCE 
Chalendar 

GRECE GREECE 
Mega/os Caloyanni 

HONGRIE HUNGARY 
Paul de Hevesy 

ITALIE ITALY 
Ugo Aloisi 

JAPON JAPAN 
Raizaburo Hayashi 

Shigeru Nagai 
LUXEMBOURG LUXEMBURG 

Ch. G. Vermaire 
MONACO MONACO 

R. El/es 
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NORW'EGJA 
Ch. L. Lane,e 

PANAMA 
J. D. Arosemena 

HOLANDJA 
A. A. t; ::m der Feltz 
P. J. Gerke 
K. lI. Broekholf 

POLSKA 
F. Sokal 
Włcdzimierz Sokalski 

PORTUGALJA 
. Jose Caeiro da Matta 

RUMUNJA 
Anfoniade 
Vespasien V. Pella 
Pascal Toncesco 

KRóLESTWO SERBÓW, KROA
TÓW I SŁOWEŃCÓW · 
Dr. Thomas GivatLOvitch 

ZWIĄZEK SOCJALISTYCZ-
NYCH REPUBUK RAD 
G. Lachkevitch 
Nlicolas ·Liubimow 

SZWAJCARJA 
Delaquis 

CZECHOSŁOW kCJA 
Jarosl av K al! ab 

PROTOKóŁ FAKULTATYWNY. 
Uznając wybitny postęp w 

dziedzinie zwalczania fałszowania 
pieniędzy, urzeczywistniony przez 
konwencję w celu zwalczania fał
szowania pieniędzy, która nosi da
tę dnia dzisiejszego, Wysokie Stro
ny podpisujące protokół niniejszy 
zobowiązują się, z zastrz·eżeniem 
ratyfikacji, uważać w swych sto
sunkach wzajemnych, o ile chodzi 
o wydawanie sobie przestępców, 
czyny przewidziane w artykule 3 
wspomnianej konwencji .za prze
stępstwa pospolite. 

Zezwolenie na wydanie będzie 
udzielane zgodnie z prawem pań
stwa wezwanego. 

Przepisy drugiej części wspom
nianej konwencji mają również 
zastosowanie do protokółu ninieJ
szego, z wyjątkiem przepisów na
stępujących: 

1. Protokół niniejszy będzie 
mógł być podpisany zgodnie z ar
tykułem 20 konwencji w imieniu 
każdego Państwa, będącego człon
kiem Ligi Narodów, i w imieniu 
każdego Państwa, nie będącego jej 
członkiem, które było reprezento
wane na Konferencji i które pod
pisało lub podpisze konwencję, al
bo któremu Rada Ligi Narodów 
prześle egzemplarz wspomnianej 
konwencji. 
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F. Sokal 
Vlodzimierz Sokalski 

PORTUGAL 

ROUMANIE 
Anfoniade 

Jose Caeiro da Malta 
PORTUGAL 

ROUMANIA 
Pascal Toncesco Vespasien V. Pella 

ROYAUME DES SERBES, KINGDOM OF THE SERBS, 
CROATES ET SLOVENES CROATS AND SLOVENES 

Dr. Thomas Givanovitch 
UNION DES REPUBLIQUES UNION OF SOVIET 

SOVIETISTES SOCIALISTES SOCIALIST REPUBLlCS 
G. Lachkevitch 

Nicolas LiubimolJ 
SUISSE 

TCHECOSLOV AQUIE 
Delaquis 

Jaroslav Kallab 

SWITZERLAND 

CZECHOSŁOV AK lA 

PROTOCOLE F ACUL TA TIF. 
En reconnaissant les progres 

importants en matiere de repre
ssion du faux monnayage, realises 
par la Convention pour la repre
ssion du faux monnayage, qui por
te la dat e de ce jour, les Hautes 
Parties signataires de ce Protocole, 
sous reserve de ratification, s'en
gagent, dans leurs rapports reci
proques, a considerer, au point de 
vue de l' extradition, les faits pre
vus a l'articIe 3 de ladite Con
vention comme des infractions de 
droit commun. 

L' extradition sera accordee 
conformement au droitdu pays 
requis. 

Les dispositions de la seconde 
partie de ladite Convention s'ap
pliquent aussi en ce qui concerne 
le present Protocole, sauf les di
spositions ci-dessous: 

1. Le present Protocole pourra 
etre signe conformernent a l' ar
ticIe 20 de la Convention au nom 
de tout Etat membr~ de la Societe 
des Nations et de tout Etat non 
membre qui a ete represente a la 
Conference et qui a signe ou si
gnera la Convention, ou a qui le 
Conseil de la Societe des Nations 
aura communique un exemplaire 
de ladite Convention. 

OPTIONAL PROTOCOL. 
Recognising the important pro

gress regarding the suppression 
oI counterfeiting currency which 
bas been realised by the Conven
tion for the Suppression of Coun
terfeiting Currency bearing this 
day's date, the High Contracting 
Parties signatory to this Protocol, 
subject to ratification, undertake, 
in their mutual relations, to con
sider, as regards extradition, the 
acts referred to in ArticIe 3 of the 
said Convention as ordinary 
offences. 

ExŁradition shall be granted 
according to the law of the 
country to which application is 
made. 

The provisions of Part II of the 
said Convention apply equally to 
the present Protocol, with the 
exception of the following provi
sions: 

1. The present Protocol may 
be signed in accordance with Ar
ticIe 20 of the Convention in the 
name oi any State Member of the 
League of Nations and of any non 
member State which has been re
presented at the Conference and 
which has signed or will sign the 
ConvenŁion; or to which the Coun
cil of the League of Nations shall 
have sent a copy of the said Con
vention. 
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2. Protokół ninie jszy wejdzie w 
życie dopiero z chwi lą, gdy zosta
nie ratyfikowany, lub gdy zosŁanie 
zgłoszone przystąpienie do niego 
w imieniu trzech Członków Ligi 
Narodów lub PańsŁw nie-człon
ków. 

3. Ratyfikacja nin ie:szego pro
tokółu i przystąpienie do niego są 
niezależne od ratyfikacji konwen
cji, albo od przystąpienia do niej. 

Na dowód czego niż ej wymie
nieni Pełnomocnicy położyli swe 
podpisy pod niniejszym proŁo
kółem. 

Sporządzono w Genewie dwu
dziestego kwietnia tysiąc dzie
więćset dwudziestego dziewiątego 
roku w jednym egzemplarzu, sta
nowiącym załącznik do konwen
cji w celu zwalczania fałszowania 
pieniędzy. 

AUSTRJA 
Dr. Bruno Sehultz 

KOLUMB JA 
A. J. Resirepo 

KUBA 
G. de Blanek 
M. R. Alvarez 

GRECJA 
Megalos Caloyanni 

PORTUGALJA 
Jose Caeiro da Malta 

RUMUNJA 
Anioniade 
Vespasien V. Pella 
Paseal Toneeseo 

KRóLESTWO SERBÓW, CHOR
WATóW I SŁOWEŃCóW 
Dr. Thomas Givanoviteh 

CZECHOSŁOW ACJA 
Jaroslav KaIlab 

PANAMA 
J. D. Arosemena 

BUtGARJA 
D. Mikofl 

HISZPANJA 
Mauricio Lopez 
Marquis de la Torrehermosa 

POLSKA 
F. Sokal 

DzienniK Ustaw. Poz. 919. 

2. Le present Protocole n' en
trera en vigueur que lorsqu'j[ aura 

. ćle ratif:~ ou qu'il y aura ete ad
here au nom de trois Mcmbres de 
la SocieŁ e des Nations ou Etats 
non membres. 

3. La ra tifica tion du present 
Protocołe et l'adhesion sont in
dependantes de la ratification ou 
de l'adhesion ci. la Convention. 

En Foi de Quoi les Płenipoten
tiaires nommes ci-dessous ont 
signe le present Protocole. 

Fait ci. Geneve en un seul 
exemplaire formant une annexe 
ci. la CrHlvention pour la repression 
du faux monnayage, le vingt 
avril mil neuf cent vingt-neuf. 

AUTRICHE 

Nr. 102. 

2. The presen t Protocol shalI 
come into force onły after it bas 
beeo ratified or adhered to in the 
name of three Members of the 
League of Nations or States which 
are not members. 

3. Ratification of and acces
sion to the present Protocol are 
independent of ratification of or 
accession to the Convention. 

In Faith Whereof tbe Plenipo
Łentiaries named beJow have sig
'led the present Protocol. 

Done at Geneva, in a singie 
copy, forming an Annex to the 
Convention for the Suppression of 
Counterfeiting Currency, on the 
twentieth day of April. one thou
sand nine hundred and twenty
nine. 

AUSTRIA 
Dr. Bruno Sehultz 

COLOMBIE OOLOMBIA 
A. J. Resfrepo 

CUBA CUBA 
G. de Blanek 
M. R. Alvarez 

GRt:CE GREECE 
M egalos Caloyanni 

PORTUGAL PORTUGAL 
Jose Caeiro da Malta 

ROUMANIE ROUMANIA 
Anioniade Vespasien v. Pella Paseal T oncesco 

ROY AUME DES SERB ES KINGDOM OF THE SERB S, 
CROATES ET SLOVENES CROATS AND SLOVENES 

Dr. Thomas Givanovitch 
TCHECOSLOV AQUIE CZECHOSLOV AlGA 

Jaroslav Kallub 

PANAMA PANAMA 
J. D. Arosemena 

BULGARIE BULGARIA 
D. MikolI 

ESPAGNE SPAIN 
Mauricio Lopez 

Marquis de la Torrehermosa 
POLOGNE POLAND 

F. Sokal 

Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją wraz 
z protokółem, oraz z protokółem fakultatywnym, 
uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w cało
ści, jak i każde z zawartych w nich postanowieńj 
oświadczamy, że są przyjęte, ratyfikowane i po
twierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie za
chowywane. 

Apres avoir vu et examine Iesdits Convention 
avec protocole et Protocole facuItatif, Nous les avons 
approuves et approuvons en toutes et chacune des 
dispositions qui y sont contenuesj declarons qu'ils 
sont acceptes, ratifies et confirmes, et promettons 
qu'ils seront inviolablement observes. 
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Na dowód czego, wydaliśmy Akt niniejszy, opa
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

En foi de Quoi Nous avons donne les Presen
tes, revetues du Sceau de la Republique. 

W Warszawie, dnia 12 maja 1934 r. 
f-) l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów 
f-) J. Jędrzejewicz 

Minister Spraw Zagranicznych 
f-) Beck 

920. 

A Varsovie, le 12 mai 1934. 
f-) l. Mościcki 

Le President du Conseil des Ministres 
f-) J. Jędrzejewicz 

Le Ministre des Affaires Etrangeres 
f-) Beck 

OśWiADCZENIE RZĄDOWE 
z dnia 30 września 1934 r. 

w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przez kilka 
państw przystąpień do konwencji międzynarodowej o · zwalczaniu fałszowania pieniędzy. 

1. 
Podaje się do wiadomości, że w wykonaniu art. 20 konwencji międzynarodowej O zwalczaniu fałszo

wania pieniędzy, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r., oraz postanowień protokółu fakulta
tywnego podpisanego tegoż dnia w Genewie, został złożony Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów 
dnia 15 czerwca 1934 r., w imieniu Rządu Polskiego dokument ratyfikacyjny powyższych: konwencji, 
protokółu stanowiącego jej część składową i protokółu fakultatywnego. 

II. 
Równocześnie podaje się do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Generalnego Ligi 

Narodów, że: 
l) w wykonaniu postanowień art. 20 konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pienię

dzy, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r., oraz postanowień protokółu fakultatywnego podpi
sanego tegoż dnia w Genewie, zostały złożone Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów dokumenty ra
tyfikacyjne: 

a) powyższej konwencji wraz z protokółem 
Hiszpanji 
Bułgarji 
Portugalji 
Jugosławji 
Grecji 
Austrji 
Czechosłowacji 
Kolumbji 
Kuby 

oraz protokółu fakultatywnego w imieniu Rządów: 
w dniu 28 kwietnia 1930 r. 
" 22 maja 1930 r. 
" 18 września 1930 r. 
" 24 listopada 1930 r. 
" 19 maja 1931 r. 
" 25 czerwca 1931 r. 
" 12 września 1931 r. 
" 9 maja 1932 r. 
" , 13 czerwca 1933 r. 

b) powyższej konwencji wraz z protokółem 
Danji 

w imieniu Rządów : 

Zgodnie z oświadczeniem Rządu Duńskiego, 
złoionem przy składaniu dokumentu ratyfikacyj-
nego, konwencja miała obowiązywać Rząd Duński 
dopiero od chwili wejścia w życie kodeksu karne-
go duńskiego z dnia 15 kwietnia 1930 r. Ponieważ 
powyższy kodeks wszedł w życie w dniu l stycznia 
1933 r., konwencja obowiązuje Danję od tej daty. 

Norwegji 
Z uwagi na postanowienia art. 176, alinea 2, 

norweskiego kodeksu karnego powszechnego i ar-
tykułu 2 ustawy norweskiej o ekstradycji prze-
stępców, ekstradycja przewidziana wart. 10 ni-
niejszej konwencji nie będzie mogła mieć miejsca 
za przestępstwo przewidziane wart. 3 Nr. 2, w wy-
padku, gdy osoba, która puszcza w obieg fałszywy 
pieniądz, sama otrzymała go w dobrej wierze. 

Z. S. R. R. 
Monako 
Holandji 
Belgji 
Węgier 
Niemiec 

w dniu 19 lutego 1931 r. 

w dniu 16 marca 1931 r. 

w dniu 

" " 
" " 
" " 
" " 

II 

13 lipca 1931 r. 
21 października 1931 r. 
30 kwietnia 1932 r. 

6 czerwca 1932 r. 
14 czerwca 1933 r. 
3 października 1933 r. 


