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hl Niesfederowane Państwa Malajskie: 
Johore l 
Kedah I 
Kelantan t 
Perlis 
Trengganu 
Brunei J 

Malta 
Rodezja Półno'cna 
Protektorat kraju Niassa 

dnia 
dnia 

. . dnia z ograOlczeOlem dnia 
dnia 
dnia 

dnia 
dnia 

18 lipca 1936 r., 
18 lipca 1936 r. 
18 lipca 1936 r. 
18 lipca 1936 r, 
18 lipca 1936 r.: 
18 lipca 1936 f. 

dnia 
. dnia 
dnia 

Palestyna (z wyłączeniem Transjordanii) 
tWyspy Sejszelskie 
Sierra Leone (Kolonia i Protektorat) ('Z Q,gra

18 lipca 1936 r. 
18 lipca 1936 f. 

18 lipca 1936 r, 
18 lipca 1936 f., 

18 lip'ca 1936 f. 

niczeniem) 
Osady CieśnlDowe (z ograniczeniem) 
Kraj Swazi 

dnia 18 lipca 1936 r. 
dnia 18 lipca 1936 r, 
dnia 18 lipca 1936 r. 

Św. Trój,cy i Tohago (z ograniczeniem) 
Protektorat Ugandy (z ograniczeniem) 
Wyspy nawietrzne: 

dnia 18 lipca 1936 r, 
dnia 18 lipca 1936 r. 

Gren,ad.1a" 
Św. Łucji! i 
Św. Wincentego 
Rząd Holenderski za: 

Surinam 
Z. S, R. R. 

dnia 18 lipca 1936 f. 

dnia 7 sierpnia 1936 r. 
dnia 25 listopada 1936 f • 

.Min~ster Spraw Zagranicznych: Beck 

181 
KONWENCJA 

w sprawie jednolitej ustawy o czekach, 

KONWENCJA 

'W sprawie jednolitej ustawy 
o czekach.. 

Prezydent Rzeszy Niemiec
kiej j Prezydent Związkowy Re
publiki Austriackiej; Jego Kró
lewska Mość Król Bell!ów; Jego 
Królewska Mość Król Danii i Is
landii; Prezydent Rzeczypospo
litej Polskiej, za Wolne Miasto 
Gdańsk; Prezydent Republiki 
Ekwadoru; Jego Królewska 
Mość Król Hiszpanii; Prezydent 
Republiki Finlandzkiej; Prezy
dent Republiki Francuskiej; Pre
_~ydent . Republiki Greckiej; Jego 
Wysokość Regent Królestwa 
W ęgier i Jego Królewska M<;>ść 
Król Włoch; Jego Cesarska 
Mość Cesarz Japonii; Jej Kró
Iewska, WYS9kośćWielka Księ
żna Luksemburgu; Prezydent 
Stanów Zjednoczonych Meksy
ku; Jego Wysokość Książę Mo
naęo; Jego Królewska Mość 
Król Norwegii; Jej Królewska 
Mość Królowa Holandii j Prezy
delIllb RlzelCzypospQI'itte,j Polskiej; 

CONVENTION 

portant loi uniforme sur les 
cheques. 

Le Presi<clent du Rekh alle
m<Lndj le President federald-e 
la Repubiique d,'Autniche; Sa 
Majeste le Roi des BeIgesj Sa 
Nrujesle le Roi de Dane.marlk et 
d'Islalnde; le Ptn~5<ident de la 
Repuhlique de P oloogn e , pom la 
Ville libre de Dantzi,g; le Pr€si
dent de la Repuhlique de l'E
quateur; Sa Maj,este Je Roi d'E
spagne; le Presid'ent ,de la Rć 
publique de Filllande; le Presi
denŁ de la Republique fra.n
c;aislej le Presideilt de la ReilU
blique hellenique; Son Altesse 
Serenissime Je Regent du Roy
aume de Hongriej Sa Majeste 
Le RaJ d'I talie; Sa Maj1e5te l'Em
peTeur du Japo.nj Son Altelsse 
Royale la Grande-Duchesse de 
Ltixemhour~; Ie iP'residenl des 
Etats-Unis du .Mex,ique; Son 
Altes,se Serenissime le Pdnce 
de Monaco; Sa: M<łjeste le Roi 
de NOtrvege j Sa .Maąes-te tla 

CONVENTION 

providing a uniform law for 
cheques. 

Thc President oi the German 
Reich; the Federal President 
of the Austrian Republic; His 
Majesty the King of the Belgians; 
His MajesŁy The King of Den
mark and Iceland; the President 
of the Polish Republie, for the 
Free City o·f Danzigj the Presi
dent of the Republic of Ecua
dor; His Majesty the 1(ing of 
Spain; the President of the Re
public oQ·f Finlandj the President 
of the French Republiej the 
President 'of the Hellenic Repu-, 
bIje; His Serene Highness the 
Regent of the Kingdom ol Hun
garyj Mis Majesty the King of 
!taly; His Majesty theEmperor 
df J a{Pan; Her Royal Higihnegs 
the Grand Duchess of Luxem
burg; the President ol the Uni
field Stat81S1 OIf Mexico; His Se
rene Highness the Prince .of ' 
Monaco j His Majesty the King 
of Norwayj Her Majesty the 

" 1 
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j 
j 
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Plrezydent Republiki Portugal
skiej; Jego Królewska Mość 
Król Rumunii; Jego Królewska 
Mość Król Szwecji; Związkowa 
Rada Szwajcarska; Prezydent 
RepUIbliki Czeskosłowackiej ; 
Prezydent Republiki Tureckiej; 
Jego Królewska Mość Król Ju
gosławii -

pragnąc zapobiegać trudno
'ściom, jakie stwarza różnorod
ność ustawodawstw krajów, w 
których czeki mają obieg i na
dać w ten sposób więcej pewno
ści i szybkości stosunkom w han
'dlu międzynarodowym, wyzna
czyli swymi Pełnomocnikami: 

Prezydent Rzeszy Niemieckiej: 

p. Leo QUASSOWSKI, Radcę 
ministerialnego w Minister
stwie Sprawiedliwości Rze
szy; 

Dr. Erich ALBRECHT, Radcę 
Poselstwa w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych Rze
szy; 

Dr Erwin P ATZOLD, Sędziego 
Trybunału w Schweidnitz. 

Prezydent Związkowy Republiki 
Austriackiej: 

Dr Guido STROBELE, Radcę 
ministerialnego w Związko
wym Ministerstwie Spra wie
dliwości. 

Jego Królewska Mość Król Bel
gów: 

p. J. De La Vallee POUSSIN, 
Honorowego Sekretarza Ge
neTalnego Ministerstwa Nauk 
i Sztuk. 

rJego Królewska Mość Król Da
nii i Islandii: 

p. Axel HELPER, Radcę mini
sterialnego w Ministerstwie 
Handlu i Przemysłu; 

p. Valdemar EIGTVED, Dyrek
tora "Privatbanken" w Ko
penhadze. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
Pohkielj, ,za \VOIllne Mi,as,to 

Gdańsk: 

p. Józefa SUŁKOWSKIEGO, 
Profesora Uniwersytetu w 
Poznaniu, Członka Komisji 
Kodyfikacyjnej Polski. 
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Reine dC6 Paye-Bas; Je 'Presi
denŁ de la Rb;mblique de Po
logne; le Pre:sident de la Repu
bliql1e portulgais,e i Sa Maijeste 
le Rei de Roumanie; Sa MaJjeste 
le ROli de Suede; le Com'seil fe
deral suisse; ,le President de la 
R{>publique khe'ooslovaque; le 
President de la Republique 
turque; Sa Majes,Łe le Roi de 
Yougo,slavi'e, 

Desireux de prevenk les clif
ficułtes aux'queUes clo,r.,ne lieu 
Ja divel1'site des lćgi'slations des 
pays 'Ou les chequels somt appe
les a circuler,et de dOrrliIler airn,si 
plus de securHe et de Il"apidite 
aux relaHOOlS du IcO'mrmerce in
ternationa1' 

Ont desilgne pom leurs plć
nipo,ten,tiai're's: 

Le P,resi!dent du Rekh allemand: 

M. Leo QUASSOWSKI, Con
seiller ministell"iel au Mini
stere de la Justi,ce du Rei,ch; 

Le dodeur Erich ALBRECHT, 
Conseiller de legation au 
MinisŁere des AffaiTes etraill
geres du Rerichj 

Le dodeur Er,win PA TZOLD, 
COllseiller au Tribunal d2 
Schweidnit.z. 

Le President fedćral de la Re
publique d'Autriche: 

Le dodem Guido STROBELE, 
Co,lliseiller min isteriel au Mi-
1!lJ1ste.re federal cle la J.usE:::e. 

Sa Malj1este .te Roi des Be1ge's: 

M. J . de la Vallee POUSSIN, 
Secreta~ire general homo
Taire du M1niste,re des 
Sciences et ,des All"Its. 

Sa Majeste le Roi de Da'ne:ma'rk 
et d 'Isla,nde: 

M. Axzl HELPER, ConlS'ziUe: 
. ministeriel au Min,ilsh~'re du. 
Commerce et de l'InduGtrie; 

M .. Valdemar EIGTVED, D,irec
teur <12 la "Privathanken" ci 
COIPenhague. 

Le Pxes,ident de la Repuhlique 
de Pologne, pour la ViUe Hbre 

de [) c:.'U tzi,J : 

M. J óz:ef SUŁKOWSKI, Prołe<;
iseur a l'Unive'l'Site de Po
!znań. Memhre de la Com
.mi,ssioill de 'codificaHom de 
Pol'oi2:ne. 

Queen of the Netherlands; tha 
President of the P.olish Re
public ; the President of the 
Portuguese Republic; His Ma
jest y the King af Roumaniaj 
His Majesty the King of Swe
den; the Swiss Federal Councilj 
the President of the Czechoslo
vak Republic; the President of 
the Turkish Republic; His Ma
jest y the King of Yug'oslavia, 

Being desirous of avoiding 
the diHiculties caused by diffe
rences in the laws of countries 
in which cheques circulate, and 
of thus giving more security 
and stimulus to internationEtl 
trade relations, 

Have appointed as their ple. 
ni'po'len Haries: 

The President of the German 
Reich: 

M. Leo QUASSOWSKI, Mini
sterial Counsellor in the 
Reich Ministry of Justice; 

Dr. Erich ALBRECHT, Coun~ 
sellor ol Legation in the 
Reich Ministry for Foreign 
AHairs; 

Dr. Erwin PATZOLD, "Land
gerichtsrat" at the Court of 
Schweidnitz. 

The F ederal President of the 
Austrian Republic : 

Dr. Guido STROBELE, Ministe· 
rial Counsellor in the Fede· 
rn.l Ministry of Justice. 

His Majesty the King of the 
Belgians: 

M. J. de la Vallee POUSSIN, 
Honorary Secretary-General 
of the Ministry of Science 
and Arts. 

His Majesty the King of Den· 
mark and Iceland: 

M. Axel HELPER, Ministeria! 
Counsellor in the Ministry of 
Commzrce and Induslry; 

M. Valdemar EIGTVED, Gene
raI Manager of the "Privat
hanken", Copenhagen. 

The President of the Polish 
Republic, f,or the Free City 

of Danzig: 

M. Józef SUŁKOWSKI, Pro
fessor ,at the Uniwersity of 
Poznań Member of the Po
lish Codifica tion ,Commis
sioo. 
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Prezydent Republiki Ekwadoru: 

Dr Alejandro GASTELO, Kon
sula w Genewie. 

J ego Królewska Mość Król Hisz
panii: 

Pmf. Frands'oo BERNIS, Se
kretarza Generalnego Wyż
szej Rady Bankowej. 

Prezydent Republiki Finlandz
kiej: 

p. Filipa GRaNV ALL, Radcę 
Stanu, Członka Wysokiego 
Sądu Administracyjnego. 

Prezydent Republiki F rancus
kiej: 

p. Louis - Jean PERCEROU, 
Profesora Wydziału Praw
nego Uniwersytetu w Pary
żu. 

Prezydent Republiki Greckiej: 

p. R. RAPHAEL, Stałego Dele
gata przy Lidze Narodów, 

p. A. CONTOUMAS, Pierwszego 
Sekretarza Stałej Delegacji 
przy Lidze Narodów. 

'Jego Wysokość Regent Króle
stwa Węgier: 

p. Jean PELENYI, Ministra Re
zydenta, Szefa Stałej Dele
gacji przy Lidze Narodów. 

~ ego Królewska Mość Król 
Włoch: 

p. Amedeo GIANNINI, Radcę 
Stanu, Ministra Pełnomoc
nego pierwszej klasy; 

p. Giovanni ZAPP ALA, Adwo
kata, Naczelnika Wydziału 
w Ministerstwie Finansów. 

r.Jego Cesarska Mosć Cesarz Ja
ponii: 

p. Nolbutaf1o KA WASBIMA, Po
sła Nadzwyczajnego i Mini
stra Pełnomocnego przy Pre
zydencie ReplUJblTh.i Gre'cMc'j; 

p. Ukitsu TANAKA, Sędziego 
Sądu Najwyższego Japonii. 

'Jej Królewska Wysokość Wiel
ka Księżna Luksemburgu: 

p. Charles VERMAIRE, Konsu
la w Genewie. 

Le P,res,iaent de la Repuh1~que 
de l'EquaŁeur: 

Le docteur Alelia<rudrol GASTE
LO, Consul et Geneve. 

Sa Maj'es'te le Roi d'Espa1gne: 

Le iprofesseur f,ra,ruci,s,co BER
NIS, Secret3Jtl"le general du 
Conseil sllIPe:rieur b3JIliCaPl" e. 

Le iPres:ldent de la Rep'ublique 
de Fimlande: 

M. Filip GRaNWALL, Conseil
le,r d'Etat, Me:mbre cle la 
Haute GO'Ul" admiIIli~tra:tive. 

Le P.res~dent de la Republique 
fran<;aise: 

M. LouLs-Je.an iPERCEROU, 
Professeur et la F aloulte de 
Dro,i:t d~ l'Unlvelrsite de Pa
ds. 

Le Prersident de la: RepubHque 
ihellenique: 

M. R. RAPHAEL, D&legue per
manE~nt a'tl!pres de la Societe 
des N a tiOlIJJS j 

M. A. CONTOUMAS, \premie,r 
Seoretarire de la Delegation 
peI1marnente au:pres de la 
Societe dels iNatiolns. 

Son AHesse SerenissLme le Re
gent Idu RO'yaume de Hongde: 
M. Jean PELENYI" Min~stre 

:resi,dent, Chd de la Delega
lian myaleau;pres de laSo
ciete des Nationrs. 

Sa Majeste le RO'i d'ItaHe: 

M. Amede'o . GIANNINI, Con
seiller cli'E ta t, Mri,nisŁ:re ple
niplotelntia'~re de \pI1emiere 
clCliss'ej 

M. GiOlvanni ZMP ALA , Avo
cat, Chd de di:vision au Mi
rnistere des Finances. 

Sa Maij'esŁe l'Empe:reuT <fu Ja
pon: 

M. Nolbuta1ro iKA WASHIMA, 
Env,O'ye extra'ordinar~re et 
Ministre iPlelnipotentiaire 
rpres le PTes~dent de la Re
publique helleni'que; 

M. Ukitsu T ANAKA, Jwge a la 
Cour supreme du Japon. 

Son AHesse Ro'Vale la GrC'!I1de
D1.lJch~'sse de LuX!embour'g: 

M. Chrur1es VERMAIRE, CO'n
suI et Geneve. 
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The President ol the Republic 
Qif Ecuador: 

Dr. Alej.andro GASTELO, Con .. 
suI at Geneva. 

His Majesty the King ol Spainl 

Professar Francisco BERNIS, 
Secretary - General O'f the 
"Consejo Superior Banca· . ., 
no. 

The President Q.f the Republid 
of Finland: 

M. Filip GRaNWALL, Counsel
lor of State, Member ol the 
High Administrative Court. 

The President ol the French 
Republic: 

M. Louis Jean PERCEROU. 
Professor in the F aculty of 
Law oi the University Q.f Pa .. 
ris. 

The President of the Bellenie 
Republic: 

M. R. RAPHAEL, Pennanent 
Delegate accredited tQ thę 
League of Nations; 

M. A. CONTOUMAS, First Se .. 
cretary of the Permanent 
Delegation accredited to the 
League of Nations. 

His Serene Highness the Regent 
ol the Kingdom 0'1 Hungary: 

M. Jean PELENYI, Resident 
Minister, Head of the Royal 
Delegation accredited to the 
League of Nations. 

His Majesty the King of Italy: 

M: Amcdeo GIANNJNI, Coun .. 
seUor oJ State, First-Clas$ 
Minister Plenipotentiary; 

M. Giovanni ZAPP ALA, Bar
rister-at-Law, Head of Sec
tion in the Ministry ol Fi. 
nance. 

His Majesty the Emperor ol 
Japan: 

M. Nobutaro KAWASHIMA, 
Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary to 
the President O'f the Hellenic 
Republic; 

M. Ukitsu T ANAKA, Judge at 
the Supreme Court of Japan. 

Her Royal Highness the Grand 
Duchess of Luxemburg: 

M. Charles VERMAIRE, Con
suI at Geneva. 
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Prezydent Stanów Zjednoczo
nych Meksyku: 

p. Antonio CASTTI.O-LEAL, Ob
serwatora przy lidze Naro
dów. 

Jego Wysokość Książę Monako: 

p. Conrad E. HENTSCH. Kon
sula Generalnego Księstwa 
w Genewie. 

Jego Królewska Mość Król 
Norwegii: 

p. C. Stulb HOLMBOE, Adwo
kata Sądu NajwyŻls.z,e,go. 

~ej Królewska Mość Królowa 
Holandii: 

Dr J. KOSTERS, Sędziego Wy
sokiej Izby Sprawiedliwości, 
b. Profesora Uniwersytetu w 
Groningue. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej: 

p. Józefa SUŁKOWSKIEGO, 
Profesora Uniwersytetu w 
Poznaniu, Członka Komisji 
Kodyfikacyjnej Polski. 

Prezydent Republiki Portugal
skiej: 

Dr JoseCAEIRO da MATTA, 
Rektora Uniwersytetu w li
zbonie, Profesora Wydziału 
Prawnego, Dyrektora Banku 
Portugalii i Sędziego Zastęp
czego w Stałym Trybunale 
Sprawiedliwości Międzyna
'rodowej. 

~ego Królewska Mość Król Ru
munii: 

p. Constantin ANTONIADE, ' 
Posła Nadzwyczajnego i Mi
nistra Pełnomocnego przy Li
dze Narodt>w. 

~ego KrólewsKa Mość Król 
Szwecji: 

Barona Eriik Teodor Marks von 
WORTEMBERG, Prezesa 
Sądu Apelacyjnego w Sztok
holmie, b. Ministra Spraw Za
granicznych; 

p. L. Birger EKEBERG, b. Mi
nisłra Sprawiedliwości, Pre
zesa Komisji Ustawodawstwa 
Cywilnego, b. Sędziego Sądu 
Najwyższego; 

p. KiJl'Ut DlAHLBERG, b. Mi
Mtra Rolnictwa, Dyrekto
ra StOlWarz.yiS'zenia Banków 
6~ed:zlkwh. 
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Le 'P,residient des Etats-Un:is du 
Mexique: ' 

M. Antonio CASTRO-LEAL, 
Obse:rvateur aupre,s de la 
SOCłtete des NaHons. 

Son AltelSse Serenissiane le 
Prince de MOI!l3Jco: 

M. Conrad E. HENTSCH, Con
suI generał de la Princilpaut{: 
a Geneve. 

Sa Maieste Ie Roi de iNorvege: 

M. C. Stub HOLMBOE, Avo
cat a la Conr supreme. 

Sa Majeste la Reittle .des Pays
Bas: 

Le docteuT J. KOSTERS, Con-
5eiUer a la Hauw Cour de 
Justlee, ancien Ip.ro&eśseur 
de l'Universite cle G:ronin
gue. 

Le iPresiclen t de la Re;pu:h1ique 
de Polo~n~: 

M. Józef SUŁKOWSKI, Pro
fesse,ur et l'Un:iveTlsite de IPO
mań, Me1lllbre de la Com
missi'OO d'e codi.fica:fi.on de 
PolOlgne. 

Le P:resiclien1 cle la: Re,publique 
portugaise: 

Le clocteuT J 'ose CAEIRO .:la 
MATTA, RecŁeur de rUni
v0liSite de US<Donne, Profe's
seur a la Faculte de d~'Qlit, 
Di:rect~ur ,d~ la Banque de 
rPo:rtUlgal et Juge s'wppleant 
a la Cour perrnanente de 
Jusuce :i,nternaHonale. 

Sa Majes1e ,Ie !Roi de Rouman~e: 

M. GonsŁ3JThHn AiNTONIADE. 
Env'o-re exŁrao.rdi:na1Ire et 
Ministre rplenipoten1:iaire 
aUlpres de la Societe des 
Nation's.. 

Sa MajesŁe le Roi, de Suede: 

Le ba'ron Erilk Teodor Marks 
von WuRTEMBERG, Pre
sicle.nt de la Cour d'aplpel de 
Stockhol:m, ancien M~ni.stre 
des Affaires etrange,res j 

M. L. B.i:Tiger ElKEBERG, aalden 
Ministre de la JUSHC'0,- P.re
siclent de la Gommission de 
legislation civile, ancien Con
seiller de la Cour supreme i 

M; Knut DAHLBERG, ancien 
Ministre de l'Agriculture, Di
recteur de l'Association des 
Ba.nques suedoises. 

The President of the United 
States of Mcxico: 

M. Antonio CASTRO - LEAL, 
Observer accredited tO' the 
League of NaHons. 

His Sercne Highness the Prince 
of Monaco: 

M. Conrad E. HENTSCH, Con
sul-General of the Principa
lity at Geneva. 

His Ma'jes'!y the lKiIllg of 
Norway: 

M. C. Stub HOLMBOE, Advo~ 
cate at the Supreme Court. 

Her Majesty the Queen of the 
Netherlands: 

Dr. J. KOSTERS, Counsellor 
at the High Court of Justice, 
Former Professor at · the 
University of Groningen. 

The Pres'idenŁ od: the Pdism. 
Rellublic: 

M. Józef SUŁKOW:SKI, Profes
SQlr at the University of Po
znań, Member of the Polish 
Codification CQmmission. 

The President of the Portu!!uese 
Republic: 

Dr. Jose CAEIRO da MATTA, 
Redor of the University of 
Lisbon, PrQfessor in the' Fa
cuIty of Laws, Director of 
the Bank of Portugal, and 
DepuŁy Judge at the Perma
nent Court o.f International 
Justice. 
His Majcsty the King oJ 

Roumania: 
M. ConsŁantin ANTONIADE, 

Envoy Exraordinary and Mi .. 
nister Plenipotentiary accre
dited tO' the League of Na .. 
tions. 

His Majesty the King of Sweden! 

Baron Erik Teodm Marks vo.n 
WuRTEMBERG, President 
of the 5.tockholm Court o·f 
Appeal, f-ormer Minister for 
Foreign Affairs. 

M. L. Birger EKEBERG, Former 
Minister of Justice, Presi
dent of the Civil Legislati-on 
Commission, Former Co
unsellor ot the Supreme 
Court; 

M. Knut DAHLBERG, Former 
Minister of Agriculture, Di
redor of the Association -of 
Swedish B!1.nks. 



Poz. 181 

Związkowa Rada Szwajcarska: 
Dr Max VISCHER, Adwokata 

i Notariusza, Pierwszego Se
kretarza Stowarzyszenia 
szwajcarskich bankierów w 
Ba:zylei; 

Dr O. HULFTEGGER, Pierw
szego Sekretarza Dyrekcji 
szwajcarskIego związku Han
dlu i Przemysłu w Z1iric;hu. 

Prezydent Republiki Czeskosło-
wa,dk1:ej : ' 

Dr Karel HERMAN N - OTAV
SKY, Profesora Uniwersyte
tu w Pradze, Prezesa Komi
sji Kodyfikacyjnej prawa 
handlowego w Ministerstwie 
Spra wiedliwości. 

Prezydent Republiki Tureckiej: 

B'ej1a Cema,l HuSNu, Posła 
Nadzwyczajnego i Ministra 
Pełnomocnego przy Radzie 
Związkowej Szwajcarskiej, 
b. Ministra Oświecenia Pu
blicznego. 

'Jego Królewska Mość Król Ju
gosławii: 

p. I. CHOUMENKOVITCH, Mi
nistra Pełnomocnego, Stałego 
Delegata przy Lidze Naro
dów -

którzy, po przedstawieniu 
swych pełnomocnictw, uznany~h 
za dobre i w należytej form1e 
zgodzili się na następujące po
$tanowienia: 

Artykuł pierwszy. 

Wysokie Układające się 
Strony zobowiązują się wpro
waazić na swych obszarach, 
bądź w j,ednym z tekstów ory
ginalnych, bądź też w swoim 
języku własnym, Ustawę jedno
litą, stanowiącą Załącznik I do. 
n.iniejszej konwencji. ' 

Zobowiązanie to będzie 
ewentualnie poddane zastrzeże
~iom, które każda Wysoka 
Układająca się Strona powin
na, w tym przypadku, oznaczyć 
".i chwili ratyfikacji lub przystą
pienia. Zastrzeżenia będą wy
brane z liczby tych, o których 
'Wspomina Załącznik II do. ni
niei'szej konwencji., 
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Le Conseil federat suisse: 
Le dodeur Max VISCHER, 

Avocat et Notaire, pl'lemier 
Secreta;ire de l'AssociaHon 

, sUl'S>se des Bainquie,rs ii Bale; 

Le clo'Cteur O. HULFTEGGER, 
P,remie:r Se:orelaiJre · au Di
l'~doire de l'Urt'~DnstiiJSs;e du 
Commerce et de rIhdUJstrie 
ę. Zurich., ' --,, ' 

Le President de la: RepuibHque 
tch ec'os,lO'V aque: 

Le docŁeur Karel HERMANN-
, OTA VSKY, prQlfesseur ' ił 

l'Universite de P,ra'gue, Pre
sident de la COilIlmislsi'on de 
códification du d:rOlit (:·om-
ilIlel"oial au MinisŁere de la 
Justkei. 

Le Pres.ident de la R~putblique 
turque: 

Cemal HuSNu bey, Envoye 
extra,o~dilThaire ·et ,M~nistre 
!pleD'iJpotentiaire 'pres le Con
seil federal suislSie, ancien 
M~nistre ale 1'1nsbrocHDn !pu
blique. 

Sa Mrujeste l'e Ro~ de Y'o1l:go
slavie: 

M. I. CHOUMENKOVIT<;:H, 
M inisŁ re plem'PotentiCllire. 
Dele,gue p e,rmanent aupres 
de la SDcieŁe des iNatio'!ls. 

Les.quels, a<pres avoir com
munique leurs 1'1e~ns 'Pouv'oirs. 
trouves en bonne ,et due fOI"mc, 
s'ont convenus des di&pDsiti-ons 
suivantes: 

Les Hautes IPalrHes cooka'c
tantes s'elUgCllgent ii inŁ:roduire 
da~ns leulis ter,ritoires res<pectHs, 
soit dans un des textes origi
naux, g,oit dan's lcurs tangues 
naHDnales, la Lai unifo!rme f.or
mant l'annexe I de la presente 
ConvenHon. 

Cet enga;g,ement sera even
tueUement subordon'!le a,ux re
serves quecha'que Haut:e PaT
tie ' contrada:nle devra, dans ce 
cas, signaler au moment .de sa 
,ratiHcation ou de S'O'll a,dhesion. 
Cesre's,erves devr'ont etre choi
sies <p,aTmi oelles que me.n:tiO[ln~ 
l' annexe II de la ~resente Con· 
venHon. 
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The Swiss Federal Council: 
Dr. Max VIS CHER, BarrisŁer

at-Law and Notary, FirstSe
cretary ol the Swiss Ban
kers' Association at Baslei 

Or. 0.. HULFTEGGER,Fii-st 
• - Secretiuy ' lo, the Boardof 
", the 'Swiss Commerćiiil ~ and 

' In.du'strial UIlioii ' ą+Ztiiich. 

The.pr~sident ofthe Cze~hoślo
vak Republic : 

Dr. Karel HERMANN~OTAV
SKY, Professor at theUni
versity ol Prague, President 
of the Codification Commis
sion for Cammercial Law in 
the MinisŁry of Justice. 

The President 'of the Turkish 
Republic: 

Cemal HuSNu Bey, Envoy 
Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary to the Swi~s 
Federal Council, Farmer MI
nister of Public Instruction. 

His Majesty the King of 
Yugoslavia: 

M. I. CHOUMENKOVITCH, 
Minister Plenipotentiary, 
Permanent Delegate accre
dited to the League of. Na
tions . 

• Who, having communicated 
their fuH powers found in good 
and due form, have agreed 
upon the fDHDwing provisions: 

Article l. 

'The High Contracting Par
ties undertake ' to introduce in 
their respective terrilories, 
either in one of the origina~ 
texts or in their own languages, 
the Unaf,o<rm Law forming Annex 
I of the present Convention. 

This undertaking shall, ił. ne
cessary, be subj-ecŁ to. such re
servations as each High Con
łtacting Party shall notify at 
the time of its ratification or 
accession. These reservaHons , 
,shall be choren from among 
tiho:se anelIlJlio:.:ed in Ann~ex, II 
of the present Convention. 
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Jednakże, . jeżeli chodzi o 
zastrzeżenia, przewidziane w 
artykułach 9, 22, 27 i 30 wspo
mnianego Załącznika II, mogą 
być one uczynione po ratyfika
cji lu!b przy:stąp~eniu, bylielby 2:10-

stały notyfikowane Sekretarzo
wi Generalnemu Ligi Narodów, 
który z akomunikuj'e natych
mi:ast ich tekst Członkom Ligi 
Narodów i Państwom, nie będą
cym .Członkami Ligi Narodów, 
przez które konwencja niniejsza 
będzie ratyfikowana lub które 
do niej przystąpią. Takie za
strzeżenia osiągną skutek do
!piero dziewięćdziesiątego dnia 
następującego po otrzymaniu 
przez Sekretarza Generalnego 
wyżej wymienionej notyfikacji. 

W przypadkach nagłych, 
każda z Wysokich Układają
cych się St"on będzie mogła 
skorzystać z zastrzeżeń, prze
widzianych przez artykuły 17 
i 28 wspomnianego Załącznika 
II, po ratyfikacji lub przystąpie
niu. W tych przypadkach, ta 
Strona zawiadomi o tym natych
miast i bezpośrednio wszystkie 
inne Układające się Strony 
i Sekretarza Generalnego Ligi 
Narodów. Notyfikacja tych za
,strzeżeń osiągnie skutek po 
upływie dwóch dni od otrzyma
nia wspomnianego zawiadoniie-

· nia prZeZ Wysokie Układające 
się Strony. 

Artykuł II. 

Ustawa jednolita nie będzie 
stosowana na obszarze żadnej 
z Wysokich Układających się, 
Stron do czeków już wystawio
nych w chwili wejścia w życie 
n~llIi;e:jlS!zej lkonw€iIliClji. 

Artykuł III. 

Niniejsza konwencja, której 
teksty francuski i angielski bę
dą jednakowo miarodajne, bę-

· dzi,e nosiła datę driiadzisiejsze
go. 

Będzie ona mogła być pod
pisana później aż do 15 lipca 

· 1931 roku w imieniu każdego 
Czło!lka Ligi Narodów' i każde
go Państwa, nie będącego 
Członkiem Li2:i Narodów . . 
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Celpenda'ilt, 'P·ou.r ce qui es t 
des re.s·etrves vise·es aux a:rtides 
9, 22, 27 et 30 de lax:llit~ ann.exe 
II, e'l1es pOUlrront etre faites po
sterieUI'lermelllt ci. la ratifi.caUon 
au ci. l' adhe:siolll, lPourvuqu' elles 
fas,sent l'olbj,et d'une notif,i:catio!1 
au Secretai,re igeneral de la So
cieŁe des Nations qui en com
muniquera immecLiatement Je 
Łexteaux Mermb.res de la So
ciete deS' lN"aHons et aux Etats 
non membreIS, au nom desquels 
la prese1nte ConVJe'llHQ;n aura 
ete ratHiee au au nom de'squeis 
ił y aura ete ad!here. De ŁeUes 
rese:rves n,e 'S'o!'tiron t pas leurs 
C1f;fets avant le quatre-vi'lligt-di
xieme Ijour qui sui'Vra la re.cep
tion par le s.eCll"eta1!re general 
de la notificartion susdite. 

Chacune des Hautes Parties 
contra.ctanŁes pourra, en cas 
d'1lI"g'en,ce, fai't"le 'l1!sa.ge des re-
5,e'rves IPrevues par les articles 
17 et 28 de ladite annexe II 
apres -la lfatiHcahon ou l'adłu!
sion. Dans ces cas, elle devra 
en don,ner diredement et ,imme
dliate~ent cormmunkalion fi tou
tes autres ParHes contradan
tes et au Se'cretaire Igeneral de 
la Societe des Nations. La no
HficaHon de ces reserv,els pro
dui:ra SleG eHeŁs deux .jours alpres 
la Ifeceipti~n d,e la,dite communi
cation par le's Hautes lPaxŁies 
tontractanŁes, . 

Artide H. 

Dans le rt'er,I1it'orre de cha
cune des Haut'es Parties con
tradantes, la Lai uniforme ne 
sera pas a:pplilcableaillx 'chequeG 
de~ci. crees au moment de la misc 
en vigueur de la presente Con
velntion. 

Artide lU. 

La , presente Conve.ri.tion, 
' chnt les . textes fran<;ais et 
a:ngla.is feronl e:galement . foi, 
pOlrte:ra la dale de ,ce Ijoour: 

Ellepourra etre si.gnee .ulte
rieureJlllC'nt ,j.us,q u '.au 15j uill e t 
1931 au 'll'om de f011t Membre 
de la Sodete dels NarH'oL11s et de 
t,out Etat nQ;n membre. 
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The reservatians referred to 
in Articles 9, 22, 27 and 30 of 
the said Annex II may, howe
ver, be made after ratification 
or accession, provided that they 
arenotified to the Secretary
Generał ofthe League of Na
tions, who shall forthwith com
municate the text thereof to 
the Members af the League of 
Nations and to thc non-member 
States on whose hehalf the pre
sent Convention has be en rati
fied or acccded to. Such reser
vations shall not take cHect un
til the ninetieth day following 
the receipt by the Secretary
General af the abovc-mentioned 
notifica tion. . 

Each of the High Contrac
tiing iP arlile:s may, iJn m!&'elrlt ca
ses, mak e use of the reserva
tions contained in Articles 17 
and 28 of the said Annex II, 
cven after ratification or ac ces
sion. In such cases, they must 
immcdiately notify direct aU 
other High Contracting Partie s 
and the Secl'ctary-General of 
the League of Nations. The no
hlHca HQin af tihes,e 'res'ervations 
shall take eHect two days foUo
wing its rcceipt by the High 
Contracting Partics. 

Article II. 

In the territories of each o, 
the High Contracting Parties, 
the Unifo:O-ffi Law shall not apply 
to cheques already issued at the 
time of the cominginto force of 
the present Convention. 

Article III. 

The present Convention, the 
Frenchand English texts of 
which shall be equally authen
tic, shall be ar ihis day's date. 

It may be signed thereafter 
until July 15th, 1931, on behalf 
of any Member of the League :of 
Nations ar non-member State. 
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Artykuł IV. 
N~niej'sza konwencja będzie 

. r~tyfikowana. 
Dokumenty ratyfikacyjne zo

~tani\ złożone przed 1 września 
1933 roku u Sekretarza Gęne
calnegoLigi Narodów, który 
zawiadomi natychmiast o otrzy
maniu dokumentów ratyfikacyj
nych wszystkich Członków Li
gi Narodów i Państwa, nie bę
dące Członkami Ligi Narodów, 
w imieniu których niniejsza 
!konwencja została podpisana, 
lub w imieniu których dokona
ne Z Qistał·o przystąpienie do 
niej. 

Artykuł V. 

Począwszy od 15 lipca 1931 
f·oku każdy Czł(lnek Ligi N aro
dów i każde Państwo, nie będą
ce Członkiem Ligi Narodów, 
będzie mogło przystąpić do 
konwencji. 

Przystąpienie to będzie usku
tecznione przez notyfikację u 
Sekretarza Generalnego Ligi 
Narodów, celem złożenia jej w 
archiwach Sekvetariatu. 

. Sekretarz Generalny zawia
do.mi natychmiast o tym złoże
niu wszystkich Członków Ligi 
Narodów i Pań,stwa, nie będące 
Członkami Ligi Narodów, w ' 
imieniu kiórych niniejsza kon
wencja została podpisana, lub 
w imieniu których dokonane 
zo·stało przystąpienie do niej. 

Artykuł VI. 

Konwencja niniejsza wejdzie 
w życie dopiero po jej ratyfiko
w.aniu lub przystąpieniu do niej 
siedmiu Cdonków Ligi Naro
dów lub Państw, nie będących 
Człon!kami Ligi Na,rodówi w tej 
liczbie musi być trzech Człon
hów Li~i Narodów, stale repre
zentowanych w Radzie. 

Wejście w życie nastąpi 
dziewięćdziesiątego dnia po 
otrzymaniu przez Sekretarza 
Generalnego Ligi Narodów 
siódmej ratyfikacji lub przystą
pienia zgodnie z ustępem pier
wszym niniejsz.ego artykułu. 

Sekretarz Generalny Ligi 
Narodów, uskuteczniając za-

Arlide IV. 
La Ipresente ,COillIventFon se:ra 

raHfiee. 
Les i1nst11Uments de ntifica

Hon se:r(lnt deposes ~runlt le 
l-e:r 'seiptemhre 1933 a'lllPres du 
Sec:rełaire 'general de la Societe 
des Nations, qui en notifiera 
immediatemelTht la ,re-:;epHon ił. 
tQUS les Membres de la Societe 
des Na:tions elt aux Etats non 
membres au nom des'queJs la 
presente Convention a ete 

. signe·e ou au nom .de,squels ił y 
a ete adihere. 

Miele V. 

A parti:r du 15 ju:illet 1931, 
wu:t Membre de la Societe des 
Nations e.t tout Etat non mem
bre pourra y adherer. 

Cette adhesion s'effectuera 
prur une n'OtiLHcati{)lIl au Secre
ta'ire . 'gene.ral de la Sodete dęs 
Nations pour etre deposee dans 
les ar,chives du Secretariat. 

Le Seoc:ret:a1re gen·eral noti
Hera ce dĆ1Pót immediatement 
ił t'GUS les MeIIllIhres de la So
ciete des Nations et aux Etats 
:Il'O'Il membres au ' nom de5queLs 
la presente Convention aura 
ete sig:nee ou au nom desquels 
ił y aUJra ete aclhen!. 

Ar,Hde VI. 

La presente Oon.vention 
n'ootrera en v'Dgueu:r que lors
qu'dle aura ete nHfiee ou 
qu'il y aura ete adhere au nom 
de s'ę,pl Me:mbres de la Societe 
des NaHons (lU Etats .non mem
brClS, paTmi le&quels dewont 
HgUJrer t1"Olis des Memlbres de la 
Societedes N a-tions Tepresentes 
d'UJne ma:n~ere pe;rmam.'ente au 
C OiIlSeil. 

La dirute de l'entree en vi
gtlet.1/l" sera le quatre-vmgt-1di
xreme jouT qui suivra lii r0ceip-
6.001 iPatr: Je Seoretaire generał de 
la SOIciete de1S NatioIliS de la s~p
tieme ratiHcatlon ou adhesion, 
confonme:ment ił l'aHnea premier 
du prese,nt arHcle. 

Le Secretaire gemeral de la 
Societe des NatioiIls, en faisant 
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Article IV. 
The present Convention 

shall be ratified. 
The instruments of ratifica

tion shaU be deposited belore 
September bt, 1933, wit h the 
Secretary-General of the Lea
gue of Nations, who shall for
thwith notify receipt thereof to 
all the Members af the League 
of Nations and to the non-mem
ber States on whose behalf the 
present Convention has been 
si~ned (lr acceded to. 

Article V. 

As from July 15th, 1931, any 
Member of the League of Na
tians and any non-member Sta
te may accede thereto. 

Suchaccession shall be ef
fected by a notification to the 
Secretary-General o·f the Lea
.gue af Nations, su ch notifica
tion to be deposited in the ar
chives af the Secretariat. 

The Secretary-General shall 
notify such dep()sit forthwith to 
all the Members of the League 
of Nations and to the Ron
member States on whose behalf 
the present Convention has 
be en signed or acceded to. 

Article VI. 

The present Convention 
shalI not come into force until 
ił has been ratiHe·d or acceded 
to on behalf of seven Memhers 
of th~ League of Nations or non
member States, including the
rein three of t'he Mem'OOr:s oI 
the Lea,gu·c pertnanJe:!l,tlly repre· 
sented Qn the Council. 

The dat e of entry into force 
shall be thę ninetieth day follo
wing thę receipt by the Secre
tary-Generał of the League of 
Nations of the seventh ratifica
tion or accession in acc(lrdance 
with the first paragraph of tbe 
present Article. 

The Secretary-General {}·f 
the Leaguę of Nations, when 
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wiadomienia, przewidziane w 
artykułach IV i V zaznaczy w 
szczególności, ile otrzymał raty
fikacje lub przystąpienia, prze
widziane w ustępie pierwszym 
niniejszego artykułu. 

Artykuł VII. 

Każda ratyfikacja lub przy
stąpienie, dokonane po wejściu 
w życie konwencji,zgodnie 
z artykułem VI, zacznie wywie
rać skutki dziewięćdzies.iątego 
dnia po dacie otrzymania przez 
Se,kretarza Generalnego Ligi 
Narodów ratyfikacji lub przy-
6tąpienia. 

Artykuł VIII. 

Z zastrzeżeniem przypad
ków nagłych, nini,eisza konwen
cja nie będzie mogła być wypo
wiedziana przed upływem ter
minu dwuletniego od daty, w 
której wejdzie ona w życie w 
stosunku do Członka Ligi Na
rodów albo w stosunku do Pań
stwa, nie będącego Członkiem 
Ligi Narodów, które ją wypo
wiada. Wypowiedzenie to osią
gnie skutki dzi'ewięćdziesiątego 
dnia następującego po otrzyma
niu przez Sekretarza General
nego noŁyfika:cji do niego wy
stosowanej. 

Każde wypowiedzenie bę
dzie natychmiast zakomuniko
wane przez Sekretarza Gene
ralnego Ligi Narodów wszyst
,kil;O innym Wysokim Ukła,dają,
cym się Stronom. 

W przypadkach nagłych, 
·Wysoka Układająca się Strona, 
która uskuteczni wypowiedze
nie, zawiadomi o -nim bezpo
średnio i natychmiast wszystkie 
inne Wysokie Układające się 
Strony, iwypbwiedzenie wy
wrze skutek w dwa dni po 
otrzymaniu wspomnianego za
wiadomienia przez wymienione 
Wy1sokie Układające się Stro
ny. Wysoka Układająca się 
Strona, która uskuteczni wypo
wi·edzenie w Łych warunkach, 
zawiadomi również o swojej de
cyzji Sekretarza Generalnego 
Ligi Narodów. 

Każde wypowiedzenie bę
dzie skuteczne tylko w stosun-
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les notioHca tiOIl!S prevues aux 
aJl"tiJcl.es IV et V, silgnalera s:pe
cialement que les rati,fi'cations 
ou adhesioIl!s VLseelS fi. l'a:linea 
premier du IPre.sent artic1e ·ont 
ete rle.cueJllies. 

Artide VII. 

_ Chalque ratiJfLcati'On ou ad
hesion qui inleTViendra a.pres 
l'entTee 'CIll viJgueur de la Con
vention ,eoonfolrmeme.nt fi. l'aT
ticIe VI sorUra sels eff'eh~ des le 
quatr,e-vi'Illgt-dixJieme 1'our qui 
s,uivra la da te de sa reception 
par le Se'c;n~taLregelIleral de Ja 
Societe des Nations. 

Article VIII, 

Sauf le,s ocas d'uI1g'e.o'ce, la 
prelsente Convootion .oe pouTlra 
etre denoncee avant l'expiration 
d'un delai de deux ans 11 partir 
de la date fi. la:quelle elle sera 
entree en vil&ueur .pour le 
Membre de la SO'Clietedes Na
HOlIls ou ipour l'Etat 00011 

mem!hre qui la demonce i cIette 
denonciation pr·oduira ses effets 
des les quatre - vingt - dixieme 
jour suivant la reception par le 
Sccretajre general Cle la nolifi
caHon fi. lui adressee. 

Touł'e de.noondationi sera 
'Communiquee immediatement 
par le Secretairoe general de la 
Societe des NaHoOls fi. t,out.es l-es 
autres Hautes P a!rties ,colntra·e
bnłes. 

Dans 100 oa'S d 'Utig e.noc e , la 
Haułe !Partie oconltradante qui 
eHedue:ra la denonciation en 
donnera direcŁemenŁet imme
diałemenł commlliuilCation fi. t'ou-, 

, fels a,utres Hautes Parities ' c,on
kadanłes, et la <ł!enondaHon 
pro-cluira S'CIS ,effets deux jours 
aipres la Il"e.ceptio.o, de ladite 
ccmmunkation 1PaJl" lesdiłes 
Hautes PaTlties 'ContraJCtantes. 
La Haute ParHe cOlIltra'CłJa,nte 
quide-.p·onc:e.ra da.ns -ces ' condi
t;'oons avi'Siera egaloemen,ł de sa 
ćecision le Secrelaire general 
&e la Societe dels Nations. 

Chaque deno.n:ciatiolT1 n'aura 
d'effet qu'en 'ce qui cOlllceme la 

makin!! the notifications provi
ded for in Arłicles IV and V, 
shalI state in particular that tbe 
ratifications or accessions refer
red to in the first paragraph o·f 
the present Article have beeo 
received. 

Article VII. 

Every ratification or acceS
sion effected after the entry in
to force 9f łhe Convention in 
accordance with Article VI shalI 
take eHect on the ninetieth day 
following the date of receipt 
thereof by the Secretary-Gene~ 
raI oJ the League of Nations. 

Article VIII. 

Except in urgenŁ cases tha 
present Convention may not be 
denounced before the expiry of 
two ycars from the date on 
which it has entered into force 
in respect of the Member of the 
League or non-member SŁate 
denouncing ił i such denuncia
tion shalI ' take eHect as from 
the ninetięlh aay foUowing the 
:re: e'i'pt by the Secretary - Ge:IlJe
ra~ of tIDe notifkation addlresSoed 
to him. 

Every denunciation shall 
be immediately communicated 
by the Secretary-Gerteral of the 
Lcaguc of Nations to aU the 
other High Contracting Parties. 

In urgent cases a High Con
trading Parły which denounces 
the Convention shall immedia
tely notify direct all other High 
Contracting Parties, and the 
denunciatlon shalI take effect 
two days aIter tha ·receipt of 
such notificaHon by the said 
High Contracting Parties. A 
High Contracting Party d:enoun
cing the Convention in these 
circumstances shalI also inform 
the Secretary-General oJ the 
League of Nations of its deci· 
sion. 

Eaeh denunciation shall take 
effecł onły as regards the High 
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ku do Wysokiej Układającej ,się 
Strony, w której imieniu będzie 
dokonane. 

Artykuł IX. 

Każdy Człone'}{. Ligi N aro
dów i każde Państwo, nie będą
ce Członkiem Ligi Narodów, VI 
stosunku do którego ma moc ni
niejsza konwencja, może skiero
wać do Sekretarza Generalnego 
Ugi Narodów" po upływie 
czwartego roku od wejścia w 
życie konwencji, żądanie, dążą
ce do zmiany ni,ektórych lub 
wszystkich przepisów niniejszej 
konwencji. 

Jeżeli takie żądanie, po za
komunikowaniu go innym 
Czł,onkom Ligi Narodów lub 
Państwom, nie będącym Człon
kami Ligi, a których wówczas 
będzie obowiązywała konwen
cja niniejsza, zostanie poparte, 
w terminie j'ednorocznym, przy
najmniej' przez sześć spośród 
tych Państw, Rada Ligi Naro
dów postanowi, czy należy 
l:wołać w tym celu konferencję. 

:Wysokie układające się 
Strony mogą oświadczyć w 
chwili podpisania, ratyfikacji 
lub przystąpienia, że przez 
przyjęcie .. przez . nie ni~iejsz~j 
konwencJł, me zamIerZają 
wziąć na siebie ż,adnego zobo
wiązania co ao całości lub każ
dej, części ,swych kolonii, pro
tektoratów albo ,obszarów, po
zostających pod ich zwierzch
nictwem lub mandatem; w tym 
!przypadku niniejsza konwencja 
nie będzie się stosowała do ob
szarów, będących przedmiotem 
podobnego- oświadczenia. 

.Wysokie Dkl,adające się 
Strony mogą później, każdej 
chwili, notyfikować Sekretarzo
wi Generalnemu Ligi Narodów, 
że życzą sobie zastosować ni
niejszą konwencję do całości 
lub każdej części swych obsza
rów, które stanowiły przedmiot 
oświadczenia, przewidzianego 
w ustępie poprzedzającym , 
W, tym przypadku konwencja 
będzie się sto-sowała do obsza
ró'W, wspomnianych w notyfika -
cji, po upływie dziewięćdziesię
ciudni od jej otrzymania przez 
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Hauie Pa nli e conhadante au 
nom de laquelleelle RJura ele 
farte. 

Article IX. 

Tout Membre de la Socićte 
des Nations et tout Etat non 
membre 'a l'ćgard duquel la 
pnSsente Convention est en vi
gueur pourra adresser au Se
cretaire genćral de la Socićte 
des Nations, des l'expiration de 
la quatrieme annee suivant 
l'entrć,e en vigueur de la Con
vention, une demande tendant 
a la revision de certaines au de 
toutes les dispositions de cette 
Convention. 

Si une te11e demande, com
muniquee aux autres Membres 
ou Etats non membres entre 
lesquels la Convention est alors 
en vigueur, est appuyee, dans 
un deIai d'un an, par au moins 
six d'entre eux, 1e Conseil de la 
Societe des Nations decidera 
s'iI y a lieu de convoquer une 
Conference a cet effet. 

Article X. 

Les Hautes Parties contrac
hmtes peuverrt dedarer au 
moment de la signature, de la 
ratification ou de l'adhesion que, 
par leur accepŁation de la pre
sente Convention, elles n'enten
dent assumer aucune obligation 
e~l ce qui concerne l' ensemble 

'O ~t toute partie de leurs colo
nies, protectorats ou territoires 
places sous leur suzerainete ou 
mandat; dans ce cas, la pre
sen te Convention ne sera pas 
applicable aux terr~toires fai
sant l'objet de pareille declara
tion. 

Les Hautes Parties con
tractantes pourront a toul mo
ment dans la suite notifier au 
Secretaire general de la Socie
te des Nations qu'elles enten
dent rendre la pn~sente Conven
tion applicable a l'ensemble ou 
a toute partie de leurs territoi
res ayant fait l'objet de la de
dara tion prevue a l' alihea pre
cedent. Dans ce cas, la Conven
tion s'appliquera aux territoires 
vises dans la notification quatre
vingt-dixjours apres la recep
Hon de cette derniere par le 
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Conlracting Party ,on whose be
half it has been macie. 

Article . IX. 

Every Member of theLe'ague' 
of Natio-os and every non-mem
ber State in respect of which 
the present Convention isin 
force may for war d to the Secre .. 
tary-General of the League of 
Nations, aHer the expiry of the 
f OIUT~h year f o llo'W!iJng the en
tryinto- force of the ConvenHon, 
a request for the revision of sa
me or aH of the provisions oE 
this Convention. 

If such requesl, afler being 
communicated to the other 
Members ar non-member Sta
tes between which the Conven
tion is at that time in force, is 
supported within one year by at 
!east six of them, the Council or 
the League ·of Nations shalL de
eicie whether a Conferenee shall 
be convened for the purp'ose. 

Article X. 

The High ContracHngPar
ties may declare at the time of 
signature, ratification or acces
sion, that it is not their intention 
in accepting the present Con
vention to assume any liability 
in respect of all or any of their 
colonies, protectorates or terri
tories under suzerainty or man
date, in which case the present 
Convention shall not be appli
eable to the territories mentio
ned in such declaration. 

The High Contracting Par
ties may at any time subsequ
ent1y in form the Secretary-Ge
neral of the League of Nations 
that they intend to apply the 
present Convention to all or any 
of their territories referred to 
in the dedaration pro vide d for 
in the preceding paragraph. In 
this case, the Convention shalI 
apply to' the territories, refer
red to in thenotification, ninety 
days after its receipt by the 
Seeretary-General of the Lea
g:ue of Nations. 
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Sekretarza Generalnego Ligi 
Narodów. 

Wysokie Układające się 
Strony mogą również, zgodnie 
z artykułem VIII, wypowiedzieć 
niniej'szą konwencję co do ca
łości lub każdej części swych 
kolonii, protektoratów lub ob
szarów, pozostających pod ich 
zwierzchnictwem lub manda
tem. 

Artykuł XI. 

Ninlejls,z,Cl) kOIliwoocja będzie 
zarejestrowana przez Sekret.a
rza Generalnego Ligi NarodóW' 
z chwilą jej wejścia w życie. 

Na dowód czego wyżej wy
mienieni pełnomocnicy podpi
sali niniejszą konwencję. 

Sporządzono w GenewIe 
dziewiętnastego marca tysiąc 
dziewięóset trzydziestego pier
wszego roku w j,ednym egzem
plarzu, który będ~ie złożony w 
archiwach Sekretariatu Ligi 
Narodów; uwierzytelnione od
pisy tego egzemplarza zostaną 
przesłane do wszystkich Człon
ków Ligi Narodów i do wszyst
kich Państw, nie będących 
Członkami, reprezentowanych 
na konferencji. 
ZA ·NIEMCY: 

L. Quassowski 
Dr Albrecht 
Erwin Pćitzold 

ZA AUSTRIĘ: 
Dr Guido Strobele 

ZA BELGIĘ: 
De la Vallee Poussin 

ZA DANIĘ: 
Helper 
V. Eigtved 

ZA WOLNE MIASTO 
GDAŃSK: 
Józef Sułkowski 

ZA EKWADOR: 
Alex GasteM 

ZA HISZPANIĘ: 
Francisco Bemis 

ZA FINLANDIĘ: 
F. Gronvall 

ZA FRANCJĘ: 
J. Percerou 

ZA GRECJĘ: 
R. Raphaiil 
A. Contoumas 

ZA WĘGRY: 
Pelenyi 
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Secn~taire general de la So
ciete des Nations. 

De meme, les Hautes Partie s 
contractantes peuvent, conior
mement a l'article VIII, denon
cer la presente Convention 
pour l'ememble ou toute partie 
de leurs colonies, protectorats 
ou territoires places sous leur 
suzerainete ou mandat. 

Article XI. 

La presente Convention se
ra enregistree par Je Secretaire 
general de la Societe des Na
tions des son entree en vigueur. 

En foi de quoi les Pleni po
tentiaires susnommes ont signe 
la presente Convention. 

Fait a Geneve, le dix-neuf 
mars mil neuf cent trente et un, 
en simple expedition, · qui sera 
deposee dans les archives du 
Sccretariat de la Societe des 
Nations; copie conforme en sera 
transmise a tous les Membres 
de la Societe des Nations et a 
tous les Etats non membres re
presenŁes a la Conference. 

ALLEMAGNE: 

They further reserve the 
right to denounce it, in accot
dance with the conditions o,f 
Article VIII, on behalf of aU or 
any of their colonies, pr-otecto
rates or territories under suze
rainty or mandate. 

Article XI. 

The present Convention shall 
be registered by the Secretary
General of the League Qf Na
tions as soon as it comes into 
force. . 

In faith whereof the a,bove
mentioned Plenipotentiaries ha
ve signed the present Conven
tiOIl. 

Done at Geneva, the nine~ 
teenŁh day Qf March, one thou" 
sand nine hundred and thirty
one, in a single copy, which shall 
be deposited in the archives of 
the Secretariat of the League of 
Nations, and of which authen
ticafed copies shall be delivered 
to all Members Df the League 
of Nations and non-member Sta
tes represented at the Confe
rence. 

GERMANY: 
L. Quassowski 

Dr Albrecht 
Erwin Pćitzold 

AUTRICHE: AUSTRIA:' 
Dr Gilido Strobele, 

BELGIQUE: BELGIUM: 
De la Vallee Poussźn 

DANEMARK: DENMARK, 
Helper 

V. Eigtved 
VILLE LIBRE DE DANTZIG: FREE CITY OF DANZIG: 

Józef Sułkowski 
EQUATEUR: ECUADOR: 

Alex Gastelu 
ESPAGNE: 

\ 
SPAIN: 

Francisco Bemis 
FINLANDE: FINLAND: 

F. Gronvall 
FRANCE: FRANCE: 

J. Percerou 
GRECE: GREECE: 

R. Raphaiil 
A. Contoumas 

HONGRIE: HUNGARY: 
Pelenyi 
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ZA WŁOCHY: 
Amedeo Giannini 
Giovanni Zappala 

ZA JAPONIĘ: 
N. Kawashima 
Ukitsu Tanaka 

ZA LUKSEMBURG: 
Ch. G. Vermaire 

ZA MEKSYK: 
Antonio Castro-Le al 

ZA MONAKO: 
C. Hen/sch 
ad referendum 

ZA NORWEGIĘ: 
Stub Holmboe 

.ZA HOLANDIĘ: 
J. Kosters 

ZA POLSKĘ: 
Józef Sułkowski 

ZA PORTUGALIĘ: 
Jose Caeiro da Malta 

ZA RUMUNIĘ: 
C. Anfoniade 

ZA SZWECJĘ: 
E. Marks von Wiirtemberg 
Birger Ekeberg 
K. Dahlberg 
z zastrzeżeniem ratyfikacji 

przez J. K. M. Króla Szwecji 
z aprobatą Riksdag'u. 
ZA SZWAJCARIĘ: 

Vischer 
Hulftegger 

ZA CZECHOSŁOWACJĘ: 
Dr Karel Hermann-Otavsky 

ZA TURCJĘ: 
Cemal Hiisnii 

ZA JUGOSŁAWIĘ: 
I. Choumenkovitch 

ZAŁĄCZNIK I. 

UST A W A JEDNOLITA 
DOTYCZĄCA CZEKU. 

Dział I. - Wystawienie i forma 
czeku. 

Artykuł pierwszy. 

Czek zawiera: 
1) nazwę "cz,ek" w samym 

tekście dokumentu, w języku, 
w jakim go wystawiono; 

2) polecenie bezwarunkowe 
zapłacenia oznaczonej sumy 
pieniężnej j 

ITALIE: ITALY: 
Amedeo Giannini 
Giovanni Zappaliz 

JAPON: JĄPAN! 
N. Kawashima 
Ukitsu Tanaka 

LUXEMBOURG: LUXEMBURG: 
Ch. G. Vermaire 

MEXIQUE: MEXICO: 
Antonio Castro-Leal 

MONACO: MONACO: 
C. Hentsch 

alG l1"eferencLum 
NORVEGE: NORWAY: 

Stub Holrnboe 
PAYS-BAS: THE NETHERLANDS: 

J. Kosiera 
POLOGNE: POLAND: 

Józef Sui kowski 
PORTUGAL: PORTUGAL: 

Jose Caeiro da Malta 
ROUMANIE: ROUMANIA: 

C. Antoniade 
SUEDE: SWEDEN: 

E. Marks von Wiirtemberg 
Birger Ekeberg 

K. Dahlberg 

Sous reserve de ratification par S. M. le Roi 
de Suede avec l'approbation du Riksdag.1 

SUISSE: SWITZERLAND: 
Vischer 

Hulftegger 
TCHECOSLOVAQUIE: CZECHOSLOVAKIA: 

Dr. Karel Hermcmn-Otavsky 
TURQUIE: TURKEY: 

Cemal Hiisnii 
YOUGOSLA VIA: YUGOSLA VIA: 

I. Choumenkovitch 

1) Subject to ratification by His MajesŁy the King of Sweden with 
the approval of the Riksdag • 

. ANNEXE I. 

LOI UNIFORME CONCER
NANT LE CHEQUE. 

Chapitre I. - De la creation et 
de la forme du cheque. 

Article premier. 

Le cheque contient: 
1. la denomination de 

cr.eque, inseree dans le texte 
meme du titre et exprimee dans 
la langue employee pour la re
daction de ce titrei 

2. le mandat pur et simple 
de payer tLlle somme d(;
terminee; 

ANNEX I. 

UNIFORM LAW ON CHE
QUES. 

Chapter I. - The Drawing and 
Form ol a Cheque. 

Article I. 

A cheque conŁains: 
1. The term "cheque" in

serted in the body of the instru
ment and expressed in the lan
guage eLlployed in drawing up 
the instrument; 

2. An unconditional order to 
pay a dcterminate sum of mo
ney; 
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3) nazwisko osoby, która 
ma zapłacić (trasata) i 

4) oznaczenie miejsca płat
ności; 

5) oznaczenie daŁy i miejsca 
wystawienia czeku; 

6) podpis wystawcy czeku. 

Artykuł 2. 

iNie będzie uważany z·a czek 
dokoument, któremu bra>k jednej 
z cech, wskazanych w artyku
le poprzedzającym, wyjąwszy 
przypadki, określone w ustę
pach następujących. 

IW braku osobnego oznacze
nia, miejsce wymienione obok 
nazwiska trasata, uw.aża się za 
miejsce płatności. J cżeli obok 
nazwiska trasata wymieniono 
kilka miejsc, czek jCiSt płatny w 
miej.scu wymienionym riajpierw. 

. W braku takiego lub wszel
kiego innego oznaczenia, czek 
jest płatny w miejscu wysŁawie
nia. 

Czek, w którym nie -oznaczo
no miejsca wysŁawienia, uważa 
się za wystawiony w miejscu, 
podanym obok nazwiska wy
stawcy. 

Artykuł 3. 

Czek wystawia się na ban
kiera, który ma fundusze do 
rozporządzenia wystawcy, zgo
dnie z wyraźną lub dorozumia
ną umową, uprawniającą wy
stawcę do rozporządzania tymi 
fun-duls:za.nU za pomocą czeku. 
IWiSzakżc dokument, wystawio
ny bez zachowania tego przepi
su, pozostaje mimo to ważny 
jako czek. 

Artykuł 4. 

Czek nie ulega przyjęciu. 
W'zmiankę o przyjęciu, umiesz
czoną na czeku, UlWaża się za 
n~enaJPislliną. 

Artykuł 5. 

Czek może być wystawiony: 

na określoną o.sobę z doda
niem wyraźnego zastrzeżenia 
"na zlecenie" lub bez takiego 
zastrzeżenia; 
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3. le nom de celui qui doit 
payer (tire); 

4. I'indication du lieu OU le 
paiement doit -s'effectuerj 

5. I'indication de la date et 
du lieu OU le cheque est cree; 

6. la signature de celui qui 
emet le cheque (tireur). 

ArticIe 2. 

Le titre dans lequel une des 
enonciations indiquees a l'arti
cle precedent fai t defaut ne vaut 
pas comme cheque, sauf dans 
les cas determines par les ali
neas suivants. 

A defa'1lt d"i.ndication SiJ?ć
ciale, le lieu designe a cóte du 
nom du tire est repute etre le 
lieu de paiement. 'Si plusieurs 
lieux sont indiques ·a cóte du 
nom du tire, le cheque est paya
ble au premier lieu indique. 

A defaut de ces indications 
ou de touh;! autre indication, le 
cheque est . payable au lieu OU 
le tire a son eŁablissement prin
cipal. 

Le cheque sans indication du 
lieu de sa creation est consi
den~ comme souscrit dans le 
lieu designe a <:óte du nom du 
tireur. 

ArticIe 3. 
Le cheque est tire sur un 

banquier ayant des fonds a la 
disposition du tireur -et confor
mem.ent a une convention, ex
presse ou tacite, d'apres laquel
le le tireur a le droit de disposer 
d~ ces fonds par cheque. Nean
moins, -en cas d'inobservation de 
ces prescriptions, la validite du 
titre comrne cheque n'est pas 
aŁteinte. 

ArticIe 4. 

Le cheque ne peut pas etre 
accepte. Une mention d'accep~ 
tahO'll portee 'Sl\llr le cheque e;t 
reprUltee non ecrite. 

ArticIe 5. 

Le cheque peut etre stipule 
payable: 

a une personne denommee, 
avec ou sans clause expresse 
"a ordre" ; 

3. The name of the person 
who is to pay (drawee) i 

4. A statementof the place 
where payment is to be madej 

5. A statement of the date 
when and the -place where the 
cheque is drawnj 

6. The signature of the per
son who draws the cheque 
(drawer). 

Article 2. 

An instrument in which any 
of the requiremen-ts mentioned 
in the prece.ding articIe is 
wanting is invaUd as a cheque, 
except in the cases specified 
in the foH~ lPąragT3\.phs: 

In the absence of speciał 
mention, the place specified be
side the name of the drlliwee is 
deemed to be the place of pay
ment. If severa>l pla>cesare na
med beside the name of the dra
wee, the cheque is payable at 
the first place named. 

In the absence of these sta
tements, and of any other indi
cation, thc cheque is payable at 
the place where the drawee has 
his principalestablishmenŁ. 

A cheque which does not 
sipecify the place at which ił 
was drawn is deemed to have 
been drawn in the place speci
fied beside the name of the 
drawer. 

Article 3. 
A cheque must be drawn on 

a baJliker hokl!i11/& funds at .th~ 
disposal of the drawer andl in 
conformity with an agreement, 
express or implied, whereby 
thz drawer is entitled to dispo
sc of those funds by cheque. 
Nevertheless,< if these provi
sions are not complied with, the 
instrument is still valid as a che
que. 

Article 4. 

A cheque cannot be accep
ted. A stateinent of acceptance 
on a cheque shalI be disregar
ded. 

Article 5. 

A cheque may de made 
payable: 

To a specified person with or 
without the express clause "to 
order", or 
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na określoną osobę z doda
niem zastrzeżenia "nie na zle
cenie" lub innego równoznacz
negoj 

na okaziciela. 
Czek na rze'cz określoriej 

:osoby z dodaniem wyrazów "lub 
okazicielowi" aLbo innego zwro
tu równoznacznego uważa' się 
za czek na okaziciela. 

Za czek na okaziciela uważa 
się również czek, nie wskazują
cy, komu ma być uiszcwna za
płata. 

Artykuł 6. 

Cz.ek może być wystawiony 
na własne zlecenie wystawcy. 

Cz.ek może być wystawiony 
na ra'chunek osoby trzeciej. 

Czek nie może być wysta
wiony na samego wystawcę, 
chyba w przypadku,gdy chodzi 
o czek wystawiony między róż
nymi zakładami tego samego 
wystawcy. 

Artykuł 7. 

ZClistrzeżenie oprocentowa
nia, umieszcZlone w czeku, uwa
ża się za nienapisane. 

Artykuł 8. 

" Czek , może być płatny w 
miejscu zamieszkania osoby 
trzeciej, b~dź w miejscowości, 
w której trasat ma miejsce za
mieszkania, bądź w innej miej
scowości, z tym j.ednak zastrze
żeniem, że os'oba trzecia jest 
bankierem. 

Artykuł 9. 

Czek, w którym sumę cze
kową napisano literami i licz
bami, w razie rozmcy ważny 
jest na sumę, napisaną literami. 

W ra'zie rOZnIcy sum, napi
sanych kilkakrotnie literami lub 
kilkakrotnie liczbami, czek j:est 
ważny na sumę mniejs,zą. 

Artykuł 10. 

Jeżeli na czeku znaidują SIę 
podpisy osób, niezdolnych do 

.i une personne denommee, 
avec la clause "non .i ordre" ou 
une clause equivalentej 

au podeur. 
Le cheque au proIi,t d'une 

personne denommee, avec la 
mention "ou au porteur", 0'1.1 un 
terme ćquivalenŁ, vaut comme 
cheque au porteur. 

Le cheq ue sans indicaition 
du beneficiaire vaut comme che
que au porteur. 

ArŁicle 6. 

Le cheque pEmt etre .i l'ordre 
du tireur lui-meme. 

Le cheque peut etre tire 
pour le compte d'un tiers. 

, Le cheque ne peut etre lire 
sur le tireur lui-meme, saM dans 
le ca·s OU ił s'agit d'un cheque 
tire entre differents etablisse
ments d'un meme tireur. 

Article 7. 

Toute stipulation d'interets 
inseree dans le cheque est re
putee non ecrite. 

Article 8. 

Le cheque pent etre payable 
au domicile d'un tiers, soiŁ dans 
la localite OU le tire a son domi
cile, soit dans une autre localite, 
a condition toutefois que le tiers 
soit banquier. ' 

Article 9. 

Le cheque dont le montant 
est ecrit fi. la fois en toutes let
tres et en chiffres vaut, en cas 
de difference, pour la somme 
ecrite en toutes lettres. 

Le cheque dont le , montant 
est ecrit plusieurs fois, soit en 
toutes lettres, soit en chiffres, 
ne vaut, en cas de difference, 
que pour la moindre somme. 

ArUcIe 10. 

Si le chequG lPoxte des lSigna
ture.s dG persocrmesiJncapables 
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To a specified person, wah 
the words "not to order" ar 
equivalent words, or 

To bearer. 
A cheque made payable tó a 

specified person with ' the 
wo r.a s "or to, bearer", or any 
eqUlvalent words, 1S deemed to 
be a cheque to bearer. 

A cheque which does not 
specify the payee is deemed to 
be a cheque to beare~ 

Article 6. 

A cheque may be drawn te> 
the drawer's own order. 

A cheque may be drawn for 
account of a third pers'on. 

A cheque may not be drawn 
on the drawerhimself unless it 
is drawn by one esla"blishment 
on another establishment be
longing t.o the same drawer. . 

Article 7. 

Any stipulation concernip.g 
interest which may be embodied 
in the cheque shall be disregar
ded. 

Article 8. 

A cheque may be payable at 
the domicile of ' a third person 
either in the lo c alit y where the 
drawee has his domicile or jn 
another locality provided al
ways that such third person is 
a banker. 

Article 9. 

Where the sum payable by 
a cheque is expressed in words 
and also in figures, and there is 
any discrepancy, the sum de
noted by the words is the 
amount payable. 

Where the sum payable by a 
cheque is expressed mote than 
oncein words or more than once 
in figures, and thete is any 
discrepancy, the smaller sum 1S 
the sum. payable. 

Artide 10. 

If a cheque bears signatures 
of persons incapable of binding 
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zaciągania zobowiązań czeko
wych, podpisy fałszywe, pod
pisy osób nie istniejących albo 
podpisy, które z jakiejkolwiek 
innej przyczyny nie zobowiązu
ją osób, które czek podpisały 
lub których nazwiskiem czek 
został podpisany, nie uchybia 
to ważności innych podpisów. 

Artykuł 11. 

Kto podpisał czek jal:o 
przedstawiciel innej osoby, me 
będąc umocowanym do dzi.ała
n:a w jej imieniu, odpowlada 
sam czekowo, a jeżeli zapłacił, 
ma takie same prawa,jakie by 
miała o,soba, której jest rzeko
mo przedstawicielem. Zasady te 
slosuje się również do przed
stawiciela, który przekroc'zył 
granice swe,go umocowania. 

Artykuł 12. 

Wystawca odpowiada za za
płatę czeku. Zastrzeżenie, któ
rym wystawca zwalnia się O'd 
tej · odpowiedzialności, uważa 
się za. nienapisane. 

Artykuł 13. 

Jeżeli czek, niezupełny w 
chwili wystawienia, uzupełnio
ny został niezgodnie z zawar
tym porozumieniem, nie można 
wobec posiadac'za zasławać się 
zarzutem, że nie zastO'sowano 
się do tego porozumienia, chy
ba że posiadacz nabył czek w 
złej wierze albo przy nabyciu 
dopuścił się rażącego niedbal
stwa. 

Dział II. - Przeniesienia. 

Artykuł 14. 

Czek, który został wysta
wiony na określoną osobę z dO'
daniem wyraźnego zastrzeżenia 
"na zlecenie" lub bez takiego 
zastrzeżenia, można przenieść 
przez indos. 

Czek, wystawiony na okre
śloną osobę z dodaniem zastrze
żenia "nie na zlecenie" lub in
nego równoznacznego, mO'żna 
przenięść tylko w formie i ze 
skutkami 'zwykłego przelewu. 
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de s'oiblig1e,r par oheque, dels si
gnatures fausses ou des signatu
res de pen;oon,TIes iJInwginaires, 
ou des S'ignaturerS! qui, rpour 
touteautre rais,onr, ne sauraient 
olbHger les pe~g.onnes qui ont 
s~gne Iecheque, 'ou au nom d-es
quelles ił a ete s~gne, les obli
,ga tions des autres signa taires 
n'e,n sont p8JS moi,ns val8Jble's,. 

ArHde H. 

Quk'onque ap!pOSre sa signa
tu~e sur au cheque, ,COlrnme re
presen.tant d'une perrsonne ipour 
Ia,quelle ił n"a'vańt \pas le pou
voir d'agir, est oblige lui me me 
em vertu du oheque et., s'il a 
paye, a .les memes droits qu'au· 
raHeu Je preŁelThdu represemte. 
II en elst .de meme du ,represlen
tant qui .a de,pa.sse ,ses pouvoi,rs. 

Artide 12. 

Le tireurest !garant du paie
menl. Toute reJause \pIalI" laquelle 
le ti!reur s'exOlnre;re de <:ette ga
r8Jntie est rĆIPutee nO'n e'crite. 

Artide 13. 
Si un cheque ilIlicomplet A 

l' emi:s.siJom, a ete complete con
trailremenŁaux alccorclis in:Łerve
nus, l'inohse.rvaHon de <:es ac
OO'1'ds ne peut pals et~e 'Op!po'see 
au p'Orteur, a crI10ins qu'il n'ait 
a'cquis le <:heque de mauvlaise 
foi ou que" en l'a1cquerant, ił 
n'aH 'commi,s rune fauie lourde. 

Chapitre II ......... De la trans
mission. 

Article 14; 

Le cheque stipule payable 
au p~ofit d'UIlie pem,onone de
nOffilmee avec ou sa,ns clal'l1se 
ex;preslse "a ord're" est hans
miss~blelPa'r la voie de l'enclos
Srement. 

Le ,eheque ,sHpule p.ayable 
au profit d/une pe:rG1onn:e de
nOffilffiee alVec la clause "non ii. 
ordre" au une clause equiva
len,te n'est b"laJllismissible que 
dans la f,o['lITle et ave'c les eHets 
d'une Iceission ord~naire. 

themselves by a cheque, or for
ged signatures, or signatures of 
fictitious persons, 'or signatures 
which for any other reason can
not bind the persons who signed 
the cheque ar on whose behalf 
it . was signed, the obligations 
of the other persons who have 
signed it arenorie the less valid. 

Article 11. 

IWhosoever puts his !signa
ture on a cheque as represen
ting a person for whom he had 
no powe'r to act is bound him
seH . as aparty to the cheą'.le 
and, if he pays, has the same 
rights as the person for whom 
he purported to act .. The same 
lule applies to a representative 
who has exceeded his powers. 

Article 12. 

The drawer guarantees pay
ment. Any stipulation by which 
the drawer releases himself 
from this guarantee shall be 
clisregarded. 

Article 13. 

If a cheque which was in
complete when issued has been 
completed otherwise than in 
accol1dance with the agree
ments entered int,o, the non
observance of such agreements 
may not be set up against the 
holder unless he has acquired 
the cheque in bad faithor, in 
acquiring it, has been guilty of 
gross negligence'. 

Chapter n. - Negotiation. 

Article 14. 

A cheque made payable to 
a specified person, with or wi
thout the express clause "to 
order", may be transferred by 
means o,f endorsement. 

A cheque made payable to 
aspecified person, in which the 
words "not to order" ar any 
cquivalent expres,sion have 
been inserted, can only be 
transferred .according to the 
form and with the effects of an 
ordinary assignment, 
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Czek można indosować tak
że na wystawcę lub na każdą 
inną osobę, czekowo zobowią
zaną. Osoby te mogą czek da
lej indosować. 

Artykuł 15. 

Indos powinien być bezwa
runkowy. Warunki, od których 
uzależniono indos, uważa się za 
nie napisane. 

Indos częściowy jest nie
ważny. 

Nieważny jest również in
oos, dokonany przez trasata. 

Indos na okaziciela jest rów
znaczny z indosem in blanco. 

Indos na rzecz trasata ma 
znaczenie pokwitowania, wy
iąwszy przypadek, że trasat ma 
kilka zakladów, a czek indoso
wano na rzecz zakładu innegoI 
niż zakład, na który czek wy
stawiono. 

Artykuł 16. 

InJdos powinien być naa>i:sa
ny na czeku lub na złączonej 
z nim karcie dodatkowei (prze
dłużku) i podpisany przez indo
santa. 

Indos mo'że nie wymieniać 
indosatail"iuszal lub mO'Że ogra
niczać się tylko do podpisu in
dosanta (indos in blanco.). 
W tym przypadku indos jest 
ważny tylko, jeżeli został napi
sany na odwrotnej stronie cze
ku lub na przedłużku. 

Artykuł 17. 

Indos przenosi wszystkie 
prawa z czeku. 

Jeżeli indos jest in blanco, 
posiadacz czeku moż,e: 

1) wypełnić jndos nazwis
kiem wlasnym lub innej osoby; 

2} indosować czek dalej 10 

in blanco lub na inną osobę; 

3) przenieść czek na inną 
osobę bez wypełnienia indosu 
in blanco i bez indo'Sowania. 

Ven.dOOsement peut etre faiŁ 
me.me au pr,oHt du tiTeur oru de 
tout autre 'oiblilge. Ces person
nes peuvent endosseil" le cheque 
a nouveau. 

Artide 15. 

L'endosSizment dOi~t etre pur 
et simple. Toute oondition a la
quelle ił ,est suJbordrOtIlJIle est re
putee non ecrirte. 

L'endossement pai"tiel es! 
nul. 

Est egalement nul l'endosse
ment du tire. 

L"endos'semeal't au Iporteur 
vaut co<mme endOissement en 
blanc. 

L'endOlSsement au tin~ ne 
vaut que comme quittamlce, sauf 
da:nls Je cas 0'11 le liTe a :plus'~eurs 
eta:blissemellts et O'U l'endos'Se
ment est fait au benefice d'un 
eta!blisseme'nt arul,re quecelui 
sur J.equel le cheque a ete tiTe. 

Article 16. 

L'e.n&o,srSement doH etre in
s'c/rio!: sur le ,cheque ou sur une 
feuille qui yest a1tac:hee ('al
loulge). 11 doit etre si/gne par 
l'endosseur: 

L'ena.05s'ement peut ille ,pas 
delsigner le lbeuefidaire ou eon
sistersimplement dans la signa
ture d1e l' end OSIS eur (en<łosse
.ment en blan/cJ. Dans ce de1'lnier 
·cas, I'endo,ssemeut, pour etre 
valaJble', doiit etre ins-crit au dos 
du cheque 'OlU sur l'allonge. 

Artic1e 17. 

L'endosseme'nt t'ransmet tous 
les droitJs resultant <lu ooequC!. 

Si YenclossemenŁ est en 
iblan.c, le porteur peut: 

1 ° ~emplir le <blanc, ISOit de 
5'on nom, soit du nom d'ooe 
autre pers,onue; 

2° 'eucl'OIsser le iCheque de 
nouveau en blam'c ou ci: une 
au tl"e ip'elrS1onn e ; 

30 remettre le cheque a un 
tiers, 'sans Teffijplir le ,blacr1'c et 
sans l'endio'sser. 
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A chequemay be endorsed 
even to the drawer or to any 
other party to the cheque. 
These persons may re-endorse 
the cheque. 

Article 15. 

Anendorsement must be un
conditional. Any condition to 
which it is made subject shall 
be disregarded. 

A partial endorsement is 
nulI and void. 

An endorsement by the dra .. 
wee 1S also null and void. 

An endorsemenŁ "to bearer'~ 
is equivalent to an endorsement 
in blank. 

Anendorsement to the dra
wee has the eHed onły of a re .. 
ceipt, except in the case wher~ 
the . drawee has several esta
blishments and the endorse
ment is made in favour ' of an 
establishment other than that 
on which the cheque has been 
clrawn. 

ArUcle 16. 

An endorsement must be 
written on the cheque or on a 
slip affixed t'hereto (allonge). It 
must be signed by the endar .. 
ser. 

The endorsement may leave 
the beneficiary unspecified ot 
may consist simply of the signa
ture of the endorser (endorse
ment in blank). In the lałter ca
se the endorsement, to be valid. 
must be written on the back of 
the cheque or on the slipatta' 
che d thereto (allonge). 

Article 17. 

An endorsement transfers 
all the rights arising out of a 
cheque. 

If the endorsement 1S in 
blank, the holder may: . 

(1) FilI up the blank either 
with his own name or with the 
name of some other person; 

(2) Re-endorse the cheque in 
. blank or to some other person; 

(3) Transfer the cheque to a 
third person without fil1ing up 
the blank and without endor
sing it. 
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Artykuł 18. 

Indosant odpowiada w bra
lru . przeciwnego zastrzeżenia 
za zapłatę czeKu. 

Indosant może za!bronić dal
szego in~osowa.niai w tym przy
padku nie odpowiada wobec 
następnych indosatariuszy. 

Artykuł 19. 

Kto ma czek, przenośny 
przez indos, będzie uważany za 
prawnego posiadacza, jeżeli wy
każe prawo swo,je nieprzerwa
nym szeregiem indosów, cho
dażby ostatni indos był in blan
co.Przekreślone indosy uważa 
się w tym względzie za nie ist
niejące. Gdy po indosie in blan
co następuj,e dalszy indos, uwa~ 
ża się, że indosant, który go 
podpisał, nabył czek na mocy 
indosu in .blanco. 

Artyk'uł 20. 

Indos, umieszczony na cze
ku na okaziciela, zobowiązuje 
indosanta według przep!i.sów 
Q z:wrotnym pos.zuikiwaItliui nie 
zm1ecia on ,zres:ztą dokumentu 
na czek l11a zlooe:nJLe. 

:Artykuł 21'. 

Jeżeli kto przez jakiJkoł
wiek wypadek utracił po'siada
nie czeku, posiadacz, w które
RO ręce czek się dostał, .-:... bez 
względu na to, czy chodzi 
o C'zek na okazidela, czy też 
o czek na zlecenie, którego po-

. siadacz wykaże swe prawo w 
sposób, wskaJzany w a.rt. 19 -
będzie obowiązany do wydania 
czeku tylko, jeżeli go nabył 
w złej wierze albo przy naby
ciu dopuścił się rażącego nie
dbalstwa. 

Artykuł 22. 

Osoby, przeciw którymdo~ 
cho,dzi się praw z czeku, nie 
mogą wG,bec posiadacza zasłaJ
niać się :zarzutami, opartymi na 
swych stosunkach osobistych 
z wystawcą lub z posiadaczami 
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Artide 18. 

L' en.do~s,eur elsi, sarwf dau'se 
cO'lltra.1re, gara'llt du ' pai1ement. 

11 .peut intel'di1re un 'll'ouvel 
endtossemootj druns ce ca,s, il 
n'es'!: :pas tenu a la ga1rantreen
VeI'S l,es per'SO'll,ues, tauxqueUes le 
chequeest ulteliieurement en
do,sse. 

ATtide 19. 

Le det:enteu:r d'uu: .cheque 
endoosahle est considereool1lll111c 
rpodeur l~gitime s',ił ąustifie de 
son d'J:'loit IPaJl" uu:e SU1'te i'nLrułer
TOIIlipue d'endtolStS'ements, meme 
sr l'e dlerruielf e.ndosls€I1Den t es,t en 
blanc. Les endoss'ements biHes 
sont, a cet e.garcl, il"EWutes 1O.'0n 
ecrit's. Qua~d um endoslsement 
en blanc est sULvi d'nn autre en
dossement, le signataire de ce
lui-ci est repute avoir acquis le 
cheque par l'eOOO'3Sement en 
blanc. -. 

ArHcFe 20. 

Uin endtolslseme'llt ~1gUlrant \Sur 
un cheque CliU portewr re:1d l'en
dO's'seur re.Sopo,rus.aJble aux tCf'rJles 
des disrpo'siHo'llls qui r.egissent 1e 
reoours,; ił ne ,c'O'nvextit, d'ail
leurs, pas le titre en uncheque 
a .ordre .. 

:ArHde21' .. 

L011Squ'une lPeTs'onne a ete 
dĆ'possedee d'un ,cheque par 
quelque evell'eunen!t que 'oe 'S Qit , 
le 'Porteur entre les ma'ins du
quel le oheque est parvenu -
soit qu'il s' aJgisse d'un cheque . 
au poll"teur, s'OILi qu'il ,s'Cligllsse 
d'un cheque endoosahle Ipour 
lequel le portem Ijusti,fi.e de son 
droit de }a mCłJnie:re indiquee a 
l'arHde 19 - (D'est tenu de se 
des·saisi'l" cFu cheque que s',i1 l' a 
a,cquis de maUIVais'e fo,i ou si, en 
l'a'cquerClint, il a comIl1~s une 
faut'e J.ouroe. 

ArHcle 22. 

Les pers,olIlnes actioonnee's en 
vertu d'u cihequ~ ue tpeuvent pas 
O'Ppos-er au porteUJr l,es excep
t,ions fO'lldees sur leurs ralP:P'O'Tts 
pers<OlIl'nels 1aJVec le titreur ou 
avec Ies IP'oTieurs aIIlterieurs, a 

Article 18. 

In the aosence of any con
trary stipulation, the endorser 
guarantees payment. 

He may prohibit any further 
endorsementi in this case he 
gives no .guarantee tO' the per
SIQIM to wdl0m tJhe cheque is 
subsequent1y endorsed. 

Article 19 .. 

The possessor ó·f an endor
~aible aheque i:s deemed tO' he Ithe 
lawful holder if he esłablishes 
his title tO' the cheque through 
an uninterrupted series of en
dorsements, even ił the last 
etlldorsement is in blank. In this 
connection cancelled endorse
ments shall be disregarded. 
When an endorsement in blank 
is . followed by another endorse- ' 
ment, the person who signed 
this last endorsement is deemed 
to haveacquired the cheque by! 
the endorsement in blank. 

Artide20. 

An endorsement on a cheque 
to bearer renders the endorser 
liubIe in accordance with the 
provisions gQverning the right 
of reCQurse j but it does nQt con
vert the instrument into a che
que to. order. 

Article 21 •. 

Where a pe'l"<S'O'll has" in any 
rnanrueir what,soever, been dis
poss'es1sed of a cheque (whethe.r 
ił i\S a ooeque to bearer or iln 
endorsable cheque to whkh the 
hO'lder e\Stlablishes Ms right im 
the ma'llner mentioned im. Ad;i!
cle 19), the hoMer into whos.e 
pos'sesls1-on the cheque has come 
ist not oound to give up the 
cheque unle's,s he has a·cqtti.red 
j,t in bad faiith 01f unless in 
acquiring i:t he has been guiłty 
o~ gwss negligence. 

Artide 22. 

Persons sued on a cheque 
cannot set up agaiost the hol
detr defences foutllded on theillr 
personał relaHon;s with the dr:a;
wer or with previous holders, 
unless the holder in talcquiring 
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poprzednimi, chyba że posia
dacz, nabywając czek, działał 
świadomie na szkodę dłużnika. 

Artykuł 23. 

Jeżeli indos zawiera wzmian
kę "waluta do odebrania", "do 
inkasa", "per lP'l'OCUra", lub in
ną wzmiankę, oznaczającą tyl
ko pełnomocnictwo, natenczas 
posiada'cz może wykonywać 
wszystkie prawa z czeku; nie 
może go jednak indosować ina
czej, jak tylko ze skutkami peł
nomocnictwa. 

W tym przypadku dłużnicy 
czekowi mogą zasłaniać się wo
bec posiadacza tylko zarzuta
mi, służącymi im przeciwko in
,dosantowi. 

Pełnomocnictwo, zawarte w 
indosie pełnomocniczym, nie 
wygasa przez śmierć moco
dawcy ani przez t.o, że moco
dawca utracił zdo-Ino-ść do dzia
łań prilJWnych. 

Artykuł 24. 

Indes, do-kona;ny po prote
~cie lub po równoznacznym 
stwierdzeniu albo po upływie 
terminu do przedstawienia, ma 
tylko skutki zwykłego przele
wn. 

Aj; do dowodu przeciwnego 
;nd·:; s bez daty uważa się za do
kunany ptzed protestem lub 
równoznacinym sLwierdzeniem 
albo prZEd upływem terminu, 
wspomnianego w ustępie po
przedzającym. 

Dział III. Poręczenie cze· 
kowe. 

Artykuł 25. 

Zapłatę czeku można zabez
pieczyć poręczeniem czekowym 
(aval) co do całości sumy cze
kowej lub co do jej części. 

Poręczenie może dać osoba 
trzecia, z wyjątkiem trasata, 
lub nawet osoba, podpisana na 
czeku. 

Artykuł 26. 

Poręczenie umieszcza się na 
cz·eku albo na przedłużku. 
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moins que J.e porteur" en a.cque
ralnt le ,oheque, n'ruit rugi sdem
ment au detrlment du debitem. 

Artide 23. 

Lorls'ą'ue l 'endos semen tc on
tient la mzntion "valeur ,en 're
couvlr·e,ment", "po'Uren'ca~sse
ment" , "ipar tprocuration" ou 
tOlUteruutre menHoln :imlpHquallt 
un sjmiple mandat, le pO'rteur 
peut ex'ercer tous' les d'wits de
coulrunt du ooeq'lle, mais . il ne 
peut e'llodos'Ser <:elui-d qu'a tit're 
de tpf'o.curation. 

Le,s 'Clb\ilges ne peuvent, dam 
oe 'cas, invoquercontre le por
teur 'gue les exce,pHons qui se
raient o'p:p'OtsabJes a l' e.ndosseur. 

Le mandat rende'rme dans un 
endos's'emeont de pr,ocuration ne 
p1rend pas Hn pa'r le ,de,ces du 
mandta,nŁ ou la survenClince de 
son 1ncalpacite. 

Artide 24. 

L'endossement fait apres !oe 
protet ,6u une ,constatat,ie,n equi
valenle, 'ou apres l'expiratioon 
du delai de presentaHon, ne 
produit que letS eHet's d'une ,ces
siQn ordinaire. 

Sauf !preuV'e contrai,re" ren
do:ssement sans dateest ·presu·· 
me avoir ete fait avant le p'ro
te t au les 'constatations equiva
lenŁes ,ou avant f.ex,pi,ratrion du 
delai vi'se a l'alilIlea precedent. 

Chapitre IlI. - De raval. 

Artide 215. 

Le paiemelnt d'un 'cheque 
peut etre Igaranti pOUir 'tout ou 
pa,rtie ,de s'on montant !par un 
aval. 

Cette ,ga:rantiee'St fournie 
par un t1er$, 'S,auf Je Hre, .au 
meme par un ,si'gnata,j,r'e du 
cheque. 

Artide 26. 

L'aval est donne !Sur Je 
chequeou sur lline allouge. 
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the cheque has knowingly acted 
to the detrirnent of the debtolr. 

ArucIe 23. 

When an endorsemenŁ · con
tains the statemellJt "v:alue in 
conec.t~on" ("valeur eri recou
vrement"), "fQr collection" 
("pOM encalssemenrt") "by pro
CUl'lation" ("par procuration"), 
ar any other phl1ase imply:ing 
a slimple mandate, the holeLer 
may exer.ciseall rights a'rising 
out of the cheque, but he c.an 
endorse it only his ca.pa.city 
as agent. 

.In this case the parHes liable 
CaJU .oruy set up ag:aanst the hol
der defences wruch oould be set 
up ag,ai:nst the endorser. 

The mandate contained in 
an endorsement by procuraHon 
do'es not te,rmillarte by realson of 
the dea'th of the party givdng 
the malIldate o'r by realSon of Ms 
becoming legally incapable. 

Art~cle 24. 

An endor~ement afte'r pro
test or afte,r an equivaJent de
c1a~atj.on OIT after the expLra:ti:on 
of the limitof time fo.r pre
sentment ope1rates only as an 
ordinary assignment. 

Failin,g pronf to the C'ontr,a
ry, an un,da.ted endorsement is 
deemed to have b2en pla,eed on 
the cheque pri or to the protest 
ar equivalent declaration .or 
pdor to the expil'\aJti;on of the 
limiit of time Ireferred to in the 
prececling paragraph. 

Chapter III. - "AvaIs". 

ArHcle 25. 

Payment of a cheque may be 
guaranteed by an "av,al" las to 
the whoJe or pad of :Lts amount. 

TMs guarantee ma'Y be g1-
ven by a third person O'the,r 
than the drawee, O1r even by a 
person who has signe-d the 
cheque. 

Aorticle 26. 

An "av,al" is given either on 
the cheque itself or on an 
lIalon.l!e" • 
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Poręczenie oznacza się wy
razem "poręczam" lub innym 
zwrotem równoznacznymi pod
pisuje je po.ręczyciel. 

Sam podpis na przedniej 
stronie czeku uważa się za 
udzielenie poręczenia, WYJąw
szy gdy jest to podpis wystaw
cy. 

, Poręczenie powinno wska
zywać, za kogo je dano. W bra
ku takiej wskazówki uważa 
się, że poręczenia udzielono za 
wystawcę. 

Artykuł 27. 

Poręczyciel czekowy odpo
wiada tak ,samo, jak ten, za ko
go lPocęazyił. 

Zobowiązanie poręczyc'iela 
,jest ważne, chociażby nawet 
zobowiązanie, za które porę
cza, było nieważne z jakiejkol
wiek przyczyny z wyjątkiem 
wady formalnej. 

Poręczyciel czekowy, który 
Lapła:cił czek, nabywa prawa, 
wynikaj.ące z czeku, przeciw 
osobie, za którą poręczył, 
i przeciw tym, którzy wobec tej 
osoby odpowiadają z czeku. 

Dział IV. - Puedstawienie 
i zapłata. 

Artykuł 28. 

Czek jest płatny za okaza
n:em. Wszelką wzmiankę prze
ciwną uważa się za nienapi
saną· 

Czek, przedstawiony do za
płaty przed dniem, wskazanym 
jako data wystawienia, jest 
płatny w dniu przedstawienia. 

Artykuł 29. 

Czek, wystawiony i płatny 
w tym samym kraju, ' powinien 
być przedstawiony do zapłuty 
w ciągu dni ośmiu. 

Czek, wysta)Viony w innym 
!kraju niż ten, w którym jest 
płatny, powinien być przedsta
wiony w ciągu bądź to dwudzie
stu, bądź to siedemdziesięciu 
dni, zależnie od tego, czy miej
sce wystawienia i miejsce płat
ności znajdują się w tej samej, 
czy w różnych częściach świata . 

Dzj.cnn~k Ustaw Nr 26 ------------ Poz. 181 

II est exprilIl1e ,par les 'lllots 
"bo,n ,pour aval" ou par foute 
,aufr,e fOirmuIc equrvalente i ił est 
si/gIle pa'T l,c donneur d'aval. 

II est ,ooll1lS.id.ere co.mme re
s'ulta'nt .de la s'eule s,i!gn.ature du 
d:on,ileur d'aval, aplpO'JeC au 
recto du 'cheque, sauf quand il 
s'lag-it de la silgn:atUl"e du tiretir. 

L'aval doit 'in-diquer pour le 
compte de qui iI est dorune. A 
Mfaut de ,cette indi,cahon, il est 
ł"epute donne lPour le tireur. 

Artkle 27. 

Le donnleur d',aval elst t 'enu 
de la meme maniere quecelui 
dont ił s',e:st pode Iga'ran't. 

SOll1 enga,gement est valable, 
al'ors me.me q U',~ l' oHi!2'at;:o':l 
qu'il a Igarantie serait nullCl pour 
touie ,ca'l.l's'e ,atltrecru'un vice de 
fo'rme. -

Quand ił pai'e Ie 'cheque, le 
donneur d'aval ,a<:qui!e-rt le,> 
cliroi.fs l'ooultan.t cliu ,cheque 
conłtre le Igal1antiet contr,e 'ceux 
qui S'Oillt te,mIS 'enve'rs 'c e d elrni e r 
en vertu ducheque , 

Chapitre IV. - De la pn!senta
lion et du paiement. 

Artide 28. 

Le !cheque est pa ya.bIe a 
vue. Tou-Łe mention conl:raire 
est ,reputee non ec,rite. 

Le 'cheque presente au :pa,je
mentavant le i,our indique 
'C'Ol1llme date d'ćmi.ssLon est 
pa')'lalble le óour de la presen
tati-c'll. 

Artide 29. 

Lecheque emis et payabIe 
dC\Jns le meme IpaylS doit eŁre 
prese,nte au paljement da'ns te 
delai de huit j'ours. 

Lecheque emis cla-ns un 
autre p ays que ,celui OU i1 e3t 
paYlabIe do'it etre .presentć dans 
un delai, wit de viJn;gt jours, 
suit de 'soixa:nte-dix Ij-c1.lrs" sełon 
que Ie lieu d' em~ssl;on et 1e lieu. 
de paieme'nt se trouvent ,situes 
dans la meme ,ou dan s une a'Utr ~ 
Padiedu monde. 

It is expressed by the words 
"good as aval", Olr by anyorther 
equivalent fo,rmuIa. It i'S sigThed 
by the IgiiJVe1r of the "aval". 

It iJs deerned to be constitu
ted by the me,re signature-cf 
the giver of the "aval", plaJced 
0.11 the balCe of the cheque, 
except ,in the case of the si,gna
ture ,oJ the drawer. 

An "aval" must specify for 
"lhose account it is given. In 
defauIt of t hi:s , it is deerned to 
be given for the drawe,r. 

ArtiJcle 27. 

The giver of an "ava,l" is 
bound ,in the samemanner aiS 

the p'erson for whomhe has 
become gururantor. 

His underŁaking is valid 
cvcn vlh2n the liabili:ty which 

. he has gua:ran'teed 1s inope'rative 
for any re~cs'On othe:r than de
fed of form. 

He has, when he pays the 
cheque, the rights arisi:ng out 
of the cheque a~al>nst the per
son gua-ranteedand againsŁ 
thosle who are liable to the 
laHer on the cheque. 

Chapter, IV. - Presentment and 
Payment. 

Artide 28. 

A cheque is payable at sight. 
Any con(r:ary stipulation shalI 
be disregard'ed. 

A cheque presenŁed for 
payment before the da'te staJted 
as the date of issue is payable 
on the day of presentment. 

ArtioIe 29. 

A cheque payable in the 
count,ry in which it was Lssued 
must be pTesented for paym,ent 
within eight days. 

A cheque rSlSued in a country 
other than that in which ił is 
p.ayable must be presented 
within a period of twenty days 
or nf seventy days, accordiug 
as to. whether the pla'ce of issue 
and the place of payment are 
situated respectively in the sa
me continent or in different 
continents. 
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W tym względzie czeki, wy
sławione w jednym z krajów 
europejskich, a płatne w kraju, 
położonym nad Morzem Sród
ziemnym, i na odwrót, uważa się 
za wystawione i płatne w tej 
samej części świata. 

Dniem początkowym ozna
czonych wyżej terminów jest 
dzień, wskazany w czeku, jako 
data wysŁawienia. 

Artykuł 30. 

Przy czeku, 'przekazanym 
z jednego miejsca na inne, 
w którym obowiązuje kalendarz 
odmienny, przelicza się dz,ień 
wystawienia na dzień, odpowia-
dający kalendarzowi miejsca 
płatności. ' 

Artykuł ~1. 

Przedstawienie w izbie roz
rachunkowej jest równoznaczne 
Z przedstawieniem do zapłaty. 

Artykuł 32. 

Odwołanie czeku może mieć 
skutek tylko po upływie ter
minu do przedstawienia. 

Jeżeli odwołanie nie nastą
piło, trasc:t może zapłacie rów
nież po upływie terminu do 
przedstawienia. 

Artykuł 33. 
Ani śmierć wystawcy ani 

utrata przez wystawcę po wy
stawieniu czeku zdolności do 
działań prawnych nie narusza
j" ważności czeku. 

Artykuł 34. 

Trasat może przy zapłacie 
iądać wydania czeku, pokwito
wanego przez posiadacza. 

Posiadacz nie może odmó
wić przyjęcia z,apłaty częścio
wej. 

W razie zapłaŁy częściowej 
trasat może żądać wzmianki 
Q niej na czeku i osobnego po
kwitowania. 

Artykuł 35. 

Trasat, który płaci czek, 
przenośny przez indos, obowią-

Acet egard, le's cheques 
emis dans u!n pays de }',Euto:pe 
et ipaya'bles dans un !pays MVC

rai:n d e la Ivleditenarnee au vice 
v'ersa Is'ont cOlnsiderescomme 
emis et paya!bles dan:s la meme 
Partie du mOIllde. 

Le poimt de depart des dć .. 
lalts susi1ndiques est le :rorttr iportć 
sur le cheque 'COlffime date d'ć
m:!Sls ion. 

Ad:ide 30. 
Lorsqu'un ,cheque est tire 

entre deux pl1a!ces ayant des 
calendr:ie-rsd'JHere'nts, le i'our de 
I'emissi'c'n sera ramene au jour 
correspondanŁ du 'calendrier du 
lieu du paiemetllt. 

Artkle 31. 
La .pn~se.ntation a uoc 

Chambre de <:ompenGatiO'n 
equivaul ił la presentat1'on au 
pa1ement. 

ArUcle 3.2. 
La reV'oc.at:ion du cheque nfa 

d'eHet qu'a,pres l'expirati'on du 
dćlai de presentation. 

S'il n'y a pas de reV'ocation; 
le . tire peut payer meme a.pres 
l'ex!pi'ration du delai. 

Ar,Hele 33. 

Ni le deces d'U tilreur ni son 
incaopadŁesurvenant arpres re
m1S1si'On ne tou:cherrt aux eHets 
du cheque. 

Artide 34. 
Le Hrc Ipeut exiger, en 

payant },e cheque, qu'il lui soit 
remi,s acqu1rttć p'ar J.e portem. 

Le :portel1r ne peut pas re
fuser un pa1ement partiel. 

En cas de paiemenł pa,rtie! I 
le t ill"e peut exi'ger que mentian 
de 'te pa:ieoment soH faite sur le 
chequc et qu'une quitta,nce lui 
en s,oit donnee. 

Artic1e 35. 

Le ti!re qui paj.'2 un cheque 
endossable est obIige de veri-
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F O'r the purposes of this ar
tide cheques issued in a Euro
pean country ,cund payable in a 
country bordering on the Me
diteliranean or vioe versa are 
rega/!lded as issued and payable 
in the same continent. ' 

The dalte ~rom which the 
above-ment1oned periods of ti
me shall be'gin to run shall be 
the da'te sŁated on the cheque 
as the dafe of is'sue. 

Article 30. 

Where a cheque 1is draWil'l 
in one place and i5 payable in 
anothe'l' having ,a diffell'cnt ca
lendar, the day af issue shall be 
construed ,a.s being the Clorres
ponding day of the calendar oi 
the place O'f payment. 

Article 31. 

Presentment O'f a cheque at 
a clearing house is equivalent 
to presentment for payment. 

A'l'ticle 32. 
The counte,rmand O'f a 

cheque only takes effect after 
the expiration of the limit of 
time for presentment. 

If a cheque ha's nO't heen 
countermand'ed, the dirawee may 
payit even after the expiration 
of the time limit. 

Article 33. 

Neither the de'ath O'f the 
drawer nO'r his incapacity taking 
place afte,r the iS'5ue of the 
cheque shall have any eHee! as 
regal'ds the cheque. 

ArHole 34. 
The drawee ' who pays a 

cheque mayrequi,re th,at it 
shall be given up tO' him :re
ceipted by thl:! holder. 

The holde,r , may not refuse' 
paliial payment. 

.In case of partial payment 
the dl"a1wee may requi:re that 
the padial payment shalI be 
mentiJOned on the cheque and 
that a receipt shall be glven 00 
him. 

ArUcIe 35. 

The drawee who pays an 
eondorsable cheque is bound to 
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zany jest do sprawdzenia pra
widlO'wości szeregu indosów, 
lecz nie do sprawdzenia podpi
sów indosantów. 

Artykuł 36. 

Jeżeli czek wystawiono na 
walutę, która nie jest walutą 
miejsca płatności, sumę cz.eko
wą można zapłacić w ciągu ter· 
minu do przedstawienia: czeku, 
w walucie krajowej podług jej 
wartości w dniu zapłaty. Jeżeli 
ctek nie został zapłacony za 
przedstawieniem, posiadacz mo
że żądać zapłaty sumy czeko
we,; w walucie kraiowejwedług 
swego wyboru albo podług jej 
kursu w dniu przedstawienia, 
albo podług jej kursu w dniu 
zapłaty. 

Wartość waluty zagranic'z
nej oznacza się podług zwycza
jów miejsca płatności. Wystaw
ca je.dnak może zastrzec, że su
ma, przypadająca do zapłaty, 
ma być obliczona podług kur
su, ustanowionego w czeku. 

Zasad powyższych nie sto
suje się do przypadku, gdy ' wy
stawca zastrzegł, że zapłata ma 
być uiszczona w oznaczonej 
wa:lucie (zastrzeżenie zapłaty 
rzeczywistej w walucie zagra
nicznej). 

Jeżeli czek wystawiono na 
walutę, mającą w kraju wysta
wienia i w kraju zapłaty tę sa
mą nazwę, lecz inną wartość, . 
comniemywa się, że miano na 
myśli walutę mie,jsca płatności. 

Dział V. - Czek zakreślony 
i czek rozrachunkowy. 

Artykuł 37. 

Wystawca lub po,siadacz 
czeku mogą zakreślić gO' ze 
skutkami, wskazanymi w arty
kule następnym. 

Zakreślenia dokonywa się 
przez umieszczenie na przedniej 
stronie czeku dwu linii równo
ległych. Zakreślenie może być 
ogólne lub szczególne. 
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f:er fa regulariŁe de la suite des 
endossements mais non la signa
ture de6 endosseurs. 

. ArUcie 36. 

Lors,qu'un ,cheque est sHpule 
payable en une mOllinać.e n'ayant 
pa's C'O'UlS au Heu du pa-iement, 
le 'ffio:J1ntant ·peut en etrep'aye, 
dans le delai d'e tpn~sentation 
duc.heque, en la monnaie du 
pays d 'a!pres sa valoeur au jouc 
dlU paiemenł. Si le ,paiement n'a 
pas ete eHedue a la presenta
tion, le pO'rte1l'rpeut, a s'on 
ChOlix, deman-cler que le mon
Ła:n't ciu <:heque 60it opaye da'ns 
la monnaie du pays d"wprcs le 
oours, 'Soit du jour de la ,presen
ta tloO'll , so.:t dou ,jour du paie
ment. 

Les uSaJges' diU liteu chJ. paile
ment se:rvent a cletel1miner la 
valeur de la monnaie etra'ngere. 
Toute,f.oi's, le tireur Ipeut shpuler 
que la s'()mme a payer seracat
ouleed'apres uncours detcr
mine dans te c,heque. 

Les regles ci-en'oncees ue 
s' a,gpliquent pas aucas ou le 
tireur a stipule 'qu~ \oe ;pai:eme.nt 
devra et:-e h~Jit d-a,ns une cer
ta~ne mo:nlnaie ·indi'quee (clause 
de paieroenŁ effeciif en utte 
rrtonnaie ćtrangere). 

Si le nlontan,t ducheque est 
in-clique dan6 une monnal02 ayant 
la meme (h~,nomi:nation, mais 
une valeur diHerenbe, dans le 
pays d'emi,ssion et dans celui du 
!paiement, on e'SIt ,presume s'Hre 
refere a la monnate dru lileu du 
paiement. 

. Chapitre V. - Du cheque barre 
et du cheque ił porter en 

compte. 

Adide 3-:7. 

Le tirem ou le :porteur ·d'un 
cheque .peut 1e balrt'er ave,c les 
eHets mdiques da:n:s 1 ',artide 
suiVaJIlt. 

Le harremenł s'oeffedue au 
moyen de deux barres paralle
les apposees au recto. 11 peut 
ctre general ou speciał. 

verify the re gul a,rit y of the 
series of end'Orsements, but noł 
the signature of the endorsers. 

Article 36. 

When a cheque is drawn 
payalb.le in aOUJl'Tency which is 
not that of the place of pay
ment, the sum payable may, 
within the limit of Hme f 00' the 
pre.sentment of the cheque, be 
paid in the currency of the 
country acco'rding to its value 
on the date of payment. If pay
ment has not heen made o.n 
presentment, the hoider may al 
his option demaod that payment 
or the all1:0unt of the cheque in 
the currency of the country 
shaU be made according to the 
rate cn tihe ·d,ay of pres:e:nt:ment 
or on the day o.f payment. 

The usages of the place ot 
paymellit shall be applied in de
termining the value of foreign 
currency. Nevertheless, the d!l'a
wer ma'y stipulate that the sum 
pay.J.ble sh:.ll be caIcula:ted 
according to a 'raŁe expressed 
in the cheque. 

The foregoiJlg rules shalI not 
apply t.o the case in which the 
drawer bas stipulated that pary- . 
ment must be made in a cerlain 
specifi.ed currency (stipulaHon 
for eHective payment in a fo
reign currency). 

If th<:! amount of the cheque 
is specified in a CHrrency ha· 
ving the same denomination 
but al different valuein the 
country of issue a.nd thz country 
of payment,reference i'S 
deemed to be made to the 
CU1"rency of the place of pay
ment. 

Ch2.p~er V. - Crossed Cheques 
and Cheques payable in 

Account. 

Art~de 37. 

The drawer ar holder of a 
cheque may cross ~t with the 
effecls staŁed im. the next arti
cle hereof. 

A crossing takes the form 
d two pc,rallel lines drawn on 
the f1'.·ce of the cheque. The 
cro,SiS!ing may be generalor 
speciał. 
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. Zakreślenie jest ogólne, je
ieli między dwiema liniami 
ni.ema żadnej' wzmi'anki albo 
jeżeli znajduje się między nimi 
wyraz "bankier" lub inny 'rów
noznaczny; zakreślenie ' jest 
szczególne, jeżeli między dwie
ma: liniami napisano nazwisko 
bankiera. 

Zakreślenie ogólne może 
być zmienione na szczególne, 
natomia,st zakreślenia szczegól
nego nie można zmienić na 
ogólne. 

Przekreślenie zakreślenia 
albo nazwiska oznaczonego 
bankiera uważa się za niebyłe. 

Artykuł 38. 

Trasat może czek z zakre
śleniem ogólnym zapłacić tylko 
cio rąk bankiera lub swojego 
stałcgo klienta. 

Czek z zakreśleniem szcze
gólnym może trasat zapła'cić 
tylko do rąk oznaczonego ban
kiera, a w przypadku, gdy ozna
czonym bankierem jest trasat, 
tylko do rąk swojego stałego 
klienta. Oznaczony bankier mo
że jednakże zainkas'ować czek 
za pośrednictwem innego ban
kiera. 

Banki~rowi wolno nabywać 
czeki zakreślone tylko od swo
ich stałych klientów lub od in
nych ba·nkierów. Nie wolno mu 
ich inkasować na rachunek m
nych osób. 

Jeżeli na czeku znajduj,e się 
kilka zaheśleń szczególnych, 
trasatowi wolno zapłacić czek 
tylko w przypadku, gdy na cZ.e
ku są dwa zakreślenia, z któ
rych jedno udzielone zostało 
w celu inkasa za pośrednic
twem izby rozrachunkowej. 

W razie niezastosowania się 
do powyższych przepisów tra
sat lub bankier odpowiadają za 
szkodę do wysokości sumy cze
kowej. 

Artykuł 39. 

Wystawca lub posiadacz 
czeku mogą zabronić zaplaty 
czeku w gotówce przez za
mieszczenie wpoprzek na przed
niej stronie czeku zastrzeżenia 
"przelać na ra<:hunek" lub in
nego równoznacznego. 

Le barrementest general s'i] 
ue porte entre les d,eux ban'es 
aucune clesi:g'nation ou la men
tion ,,;banquie,r" 0'0 un , terrne 
equivalentj il est spedą:l si le 
nom d'un ' banquier esi inscrit 
enŁTe les deux banes. 

Le barremen.t ,general peut 
et'1'e tmns,fo,rme en 'barrement 
spedal, mais le harr-em-e,nt s!pć
cial n,e peut etre t.raU'sforme .:m 
barrement gene.ral. 

Le biffa.ge du iba-rrement au 
du nom du hanquiJerr designe -est 
re.pute non avoou. 

Artide 38. 

Un cheque ci barremeuŁ ge
neral .oe peut etre paye pa'r le 
tin~ qu'a un hanquier ou a un 
cli.enŁ du tire. 

Un cheque a barr,emenŁ slpe· 
ciał ne .peut etre payepa r le ti'T(~ 
qu'au hanquier de:s:i:gne 000, si 
ceJui-ci e's·t Je t-if(~, qu'a s'On 
cJient. Toutefoi,s, Je ban,quier 
desi~gne peut rec<ourir pour 1'e,n' 
caissement a un autre ba:nquier. 

Un banquier ne peut , a'cque
dr un ·cheque bCllrre que d'un de 
ses dientsou d'un autre ba.n
qu:,er. Ił nepoe-ut l'enca:isser pour 
Je compte d'autres pers'o,unes 
que celles-ci. 

Un cheque portant plusieurs 
barrements speciaux ne peut 
etre paye par le tire que dans 
le cas au ił s' agH de deux bar
rements dont l'un pour encais
sement par une Chambre de 
compensa Hon. 

Le tire au le banquier qui 
n'observe pas les dispositions 
ci-dessus est responsabJe du 
pr&judice jusqu'a concurrence 
du montant du cheque. 

Article 39. 

Le tireur que Je porteur d'un 
cheque peut defendre qu'on le 
paye en especes, en inserant au 
recto la mention transversaJe 
"a , porter en compte" ou une 
expression equivaJente. 
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The cross ing is generał if iŁ 
consists of the two lines only 
ar ifbeŁween the lines the term 
"banker" O!l' some equivalenŁ 15 
insertedj it is special if thena
me of a banker IS written bet
we en the lines. 

A general crossing may he 
converted into a spec'~a.l crossing, 
but a speciał crosisng may not 
be converted into a genenJ 
eros'sing. 

The obli·te,raJtión either of a 
c.mssiJn.g or of the name oJ the 
ban:k:er shall be ,regarded as no.t 
having taken place. 

Arłicle 38. 

A cheque whi/ch i5 cro.ssed 
generally can be paid by the 
drawee only to. a banker Q'r to a 
customer of the drawee. 

A cheque which is crossed 
specially can be paid by . the 
drawee only to the uamed ban
ker, ar if the JaHer i,s the dra
wee, to his customer. Nevert
heless the named banker may 
pracure the cheque to be collec
ted by another banker. 

. A banker may not acquire a 
oro.s.sed cheque except from one 
of his customers nr from ano
ther banker. He may not coHect 
it for the account o,f olher pcr
sons than the forego,ing. 

A c;heque bearing several 
speciał crossings may not be 
paid by the drawee except in 
a case where there are two 
crossings, one af which is for 
coHection through a clearing
house. 

The drawee ar banker who 
fails to obszrve tlle above pro
visions is liable for resulting 
damage up to the amount of the 
cheque. 

Article 39. 

The drawer or the holder ot 
a cheque may lorbid its pay
ment incash by wriHng trans
vers:ully across the face of the 
cheQue the words "payabJe in 
accounŁ" ("a porter en compte") 
or a similar .expression. 
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W tym przypadku czek mo
ie być przez trasata użyty tyl- , 
ko do rozrachunku, księgowego 
(przez uznanie na rachunku, 

rozliczenie lub potrącenie). 
Rozrachunek księgowy ma 
skutki zapłaty. 

Przekreślenie zastrzeżenia 
"przelać na rachunek" uważa ' 
się za niebyłe. 

W razie niezastosowa!nia 
się do powyższych prZepl'50W 
trasat odpowiada za szkodę do 
wysokości sumy czekowej. 

Dział VI. - Zwrotne poszuki
wanie z powodu l!!ezapłacenia . 

Artykuł 40. 

Posiadacz może wykonywać 
zwrotne poszukiwanie prz'2ciw
ko indosantom, wystawcy, tu
dzież innym dłużnikom, jeżeli 
czek, mimo przedstawienia. do 
zapłaty we właściwym czasie, 
nie został zapłacony, a odmo
wę zapłaty stwierdzono: 

'1) aibo aktem pu~licznym 
(protestem) j 

2) aLbo oświadczeni~em tra
sata na czeku, datowanym i wy
mieniającym dzień prze~stawie-
nia; , 

3) albo oświadczeniem izby 
rozrachunkowej, datow;anym i 
stwierdzającym, że cze~ został 
we właściwym czasie i złożony 
do rozrachunku i że go lnie wy
kupiono. 

Artykuł 41. 

Protest lub równozn~czne z 
nim stwierdzenie powinny być 
dokonane przed upływ~m ter" 
minu do przedstawienia!. 

, :W raz.ie pr,zedstawie*,ia cze
ku w ostatnim dniu terin~nu pro
test .lub równoznaczne Istwier
dz,eme mogą być dokolilane w 
pierwszym dniu powszednim, po 
nim następującym. I 

Artykuł 42. 

Posiadacz cz,eku powiinien o 
niezapłaceniu zawiadomi!ć swo
jego indosanta i wystawcę w 
ciągu czterech dni powszed
nich, następuj'ących po dniu 

Dz,i,ennilk Ust:aw Nr 26 ----------- P'oz. 1St 

Dans ce cas, le cheque ne 
peni donner lieu, de la part du 
tilre, qru'a un relgl,OOlent ,piaT &:rli
tures (credit en compte, vire
ment ou compensation). Le re
glement par ecrituresJ vaut 
payemen,t. 

Le biffage de la mention "a 
porter en compte" est n'ipnte 
non avenu. 

Le tire qui n'observe pas 
les dispositions ci-dessus est re
sponsable du prejudice jusqu'a 
concurrence du montant du 
cheque. 

Chapitre VI.-Du reCOurs faute 
de paiement. 

Article 40. 

Le podeur peut exe,f'v"'eIT ses 
re<:oux:s contlre le:s enaolssi2ur:s, Je 
ti reur et les autres obliges, si 
le cheque, presente en temps 
utile, n'est pas paye et si Je re
fus de paiement est constate : 

l-o soit par un acte authen
tique (protet) j 

2-0 soit par une declaration 
du tire, datee et ecrite sur le 
cheque avec l'indication du jour 
de la presentationj 

3-0 · soit par une declaration 
datee d'une Chambre de com
pensation constatant que le che
que a ete remis en temps utile 
et qu'il n'a pas ete paye. 

Articlę 41. 

Le protet ou la constatation 
equivalente doit etre fait avant 
l'expiration du delai de presen
tation. 

Si la presentation a lieu le 
(~ernier jour du delai, łeprotet 
ou la constatation equivalente 
peut etre etabli le premier jour 
ouvrable suivant. 

Article 42. 

Le porteur doit donner avis 
du defaut de paiement a son en
dosseur et au tireur dans les 
quatre jours ouvrables qui sui
vent te jour du proiet ou de la 

In such a case the cheq L:e 
can only be settled by the dra
wee by means oJ book-entey 
(credit in account, transfer from 
one account to anolher, set oH 
ar clearing-house settlement). 
Settlement by book-entry is 
equiva1.ent to payment. 

Any obIiteration o·f the 
words "payable in account" 
shalI be deemed not to have 
taken place. 

The drawee who does. nof 
o.bserve the foregoing provi
slons is liable for resulting da
mag e up to the amount of the 
cheque. 

Chapter VI. - Recourse for 
Non-Paymenł. 

Article 40. 

The holder may exercise his 
right of rec.ourseagainst the 
endo,rs.ers, the drawer and the 
other partiesliable if the che
que on presentment in due time 
is not paid, and if the refusal to 
pay i5 evidenced: 

(1) By a formal instrument 
(protest), or 

(2) By a declaration dated 
and written by the drawee on 
the cheque and specifying the 
day of pre5entment, or 

(3) By a dated declaration 
made by a clearing-house, sla
ting that the cheque has been 
delivered in due time and has 
not been paid. , 

Article 41. 

The protest or ,equivalent 
'declaration must be made befo
re the expiration of the limit 
of time for pl'es.entment. 

If the cheque is presented on 
the last day of the limit of !ime, 
the protest may be drawn up or 
the equivalent declaration made 
on the first business day folIo
wing. 

Article 42. 

The holder must ,give notice 
of ncn-payment to his endorser 
and to the drawer within the 
four business days which follow 
the Iday QIIl WlhiiOO the pmtes1t ils 



·Poz. 181 ---------- Dz.j0tln~k Us.faw Nr 26 

protestu lub równoznacznego 
.stwierdzenia, a w przypadku 
zastrzeżenia "bez ko,szŁów" -
po dniu przedstawienia. Każdy 
indosant powinien w ciągu 
dwóch dni powszednich. nastę
pujących po dniu, w którym 
otIlzymał 2:awiadomienie, podać 
do wiadomości swoi,ego poprze
dnika otrzymane zawiadomie
nie, wskazując nazwiska i adrt~
sy tych, którzy dokonalizawia-

. domień poprzednich, i tak ko
lejno aż do wystawcy. Terminy 
powyższe biegną od otrzymania 
zawiadomienia poprzedniego. 

Ilekroć w myśl ustęp~ po
prz.edzającego zawiadamia się 
osobę, podpisaną na czeku, na
lezy tak samo w tymże termi
nie zawiadomić jej poręczycie
la:. 

Jeżeli indosant nie wskazał 
swego adresu lub podał go w 
sposób nieczytelny, wystarczy 
.zawiadomienie poprzedzającego 
go indosanta. . 

Zawiadomienia można doko
nać w jakikolwiek sposób, na
wet prze,z proste odesłanie cze
ku. 

Obowiązany do zawiadomie
nia ma udowodnić, że dokonał 
go w 'Przepisanym terminie . 
Termin ten uwa,źa się jako za
chowany, jeżeli pismo z zawia
domieniem oddano na pocztę w 
przepisanym terminie. 

Kto nie zawiadomi w czasie 
powyżej oznac:.~onym, nie traci 
praw z czeku, odpowiada jed
nak za szkodę, spowodowaną 
pr,zez swe niedbalstwo tylko do 
sumy, na jaką czek jest wysta
wiony. 

Artykuł 43. 

Wystawca, indosant albo po
ręczyciel przez zastrz,eżenie 
"bez kosztów", "bez protestu" 
lub przez inne równoznaczne, 
napisane na czeku i podpisane, 
mogą zwolnić posiadacza czeku 
od protestu lub od równoznacz
nego stwierdz.enia, jako warun
ku zwrotnego poszukiwania. 

Zastrzeżenie takie nie zwal
nia posiadacza ani od przedsta
wienia czeku w przepisanym 

~onstatation equivałente, et, en 
cas de clause de retoursans 
frais, le jour de la presenłation. 
Chaqueenclosseur doiŁ. dans lęs 
deui jours ouvrables qui sui
vent te jour OU ila re~11 J'avis, 

. faire connaitre a sonęndosseur 
J'avis qu'j} a re~u, en indiquant 
les nom!! et les adresses de ceux 
qui ont donne leg avis prece
dents, et ainsi de suite, en re
mohtant jusqu'au tireur. Les de
lai s ci·dessus indiques courent 
de la reception de l'avis prece
denŁ. 

Lorsqu' en conformiłe de 
l'alim~a precedent, un avis est 
donne a un signataire du che
que, le meme avis doił etre don
ne dans te meme delai a son 
avaliseur. 

Dans le cas OU un endos
seur n'a pas inruque son adres
se ou l'a indiquee d'une fayon 
illisible, ił suffi.t que l'avis soit 
donne a l'endosseur qui le pre
ccde. 

Celui qui a un aVls a donner 
peut le fair e sous une form e 
quelconque, me me par un sim
pie renvoi du cheque. 

Ił doi t prouver qu'il a donne 
l'avis dans Je delai imparti. Cs 
delai sera considere comtne 
observe si une lettre - missive 
donnant l'avis a ete mise a la 

. poste dans ledit delaL 

Celui qui ne donne pas l'avis 
dans le delai ci-dessus indique, 
n'encourt pas de dćcheancej ił 
est responsabJe, s'il y a lieu, du 
prejudice cause par sa negligen
ce, sans que les dommages-in
tćrets puissent depasser le mon
tant du cheque. 

ArUcle 43. 

Le tireur, un endosseur ou 
un avaliseur peut, par la clause 
,.retour sans frais", "sans pro
tet", ou toute autre clause equi
valente, inscrite sur Je titre et . 
sigriee, dispenser Je porteur, 
pour exercer ses recours, de 
faire etablir un protet ou une 
constatation equivalente. 

Cette clause ne ruspense pas 
le porteur de la presentation du 
cheque dans le delai prescrit ni 
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dlrawtIl up or ~ equivalenl de
claration is made or, in ca§e of 
a stipulation retour sans frai$, 
the day of presentlllsnt. Evęry 
endorser musŁ, within taę two 
business days following the day 
on which he re-cęives notice, 
inform his endórser of the no
tice which he has re<:eived, 
mentioning the ;names and ad
dresses er those who have given 
th~ ipre'v1'OiUIS nlOlliloes and ISO on 
through th€ sedes unW the dra
wer is reaehed. The periods 
mentioned above run fromthe 
receip! of the ipreceding notice. 

When, in conformity . with 
the precedirig paragraph, notice 
is given to a person who has 
signed a cheque, the same noti
ce must be given within the 
same limit of time to his avali
seur. 

W1here an endorser either 
has nol s-pecified his address or 
has specifie,d it in an illegible 
manner, it is sufficienŁ iE notice 
is given to the endorser prece
ding him. 

The person who must give 
notice may give it in any form 
whatever, even by simply re
ili.trnwng the dheqtlJe. 

He must prove thaŁ he has 
given notice within the limit ot 
time prescrihed. This time-limit 
shall be regarded as having been 
observed if a letter giving the 
notice has been posted withiu 
the said time. 

A person who does notgive 
notice within the limit of time 
prescribed above does not for
feit his rights. He is liable for the 
da,mage, if any, caused by his 
negligence, buŁ the amount of 
his liability shall not exceed the 
amount of the cheque. 

Article 43. 

The drawer, an e.ndorser, or 
an avaliseur may, by the stip~
lation "retour sans· frais", "sans 
protet", or any other equivalent 
expression written on the in
strument and signed, release 
the holder from having a protest 
drawn up or an equivalenŁ de
claration made in order to exer
cise his right of recourse. 

This stipulation does not re
lease the holder. from presen
ting the cheque within the pre-
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terminie, ani od ohowiązku za
wiadomienia. Dowód niezacho
wania terminu przedstawienia 
ciąży na tym, kto się na tę oko
Liczność powołuje wobec -posia-

-dacza. 
Zastrzeżenie, pochodzące od 

· wystawcy, skuteczne jest wo
bec wszystkich dłużników cze
kowych; jeżeli pochodzi od in
dosanta lub od poręczyciela, ma 
skuŁek tylko wobec niego. Gdy
by mimo zastrzeżenia ,- pocho
dzącego od wystawcy, posia
dacz dokonał protestu lub rów
noznacznego stwierdzenia, sam 
ponosi koszty. Jeżeli zastrze
żenie pochodzi od indosanta lub 
od poręczyciela, koszty doko

.J;lanego protestu lub równoznacz-
nego stwierdzenia obciążają 
'Wszystkich dłużników czeko
wych. 

Artykuł 44. 

Wszystlde oso·by, zobowią
zane z czeku, odpowiadają wo
bec posiadacza solidarnie. 

Posiadacz może dochodzić 
roszczeń przeciw jednemu, kil
ku lub wszystkim dłużnikom 
bez potrzeby zachowania po
rządku, w jakim się zobowią-

· zali. 
Takie samo prawo ma każ

dy dłużnik czekowy, który czek 
wykupił. 

Dochodzenie sądowe ' rosz
czeń przeciw jednemu dłużniko-

• Wl nie tamuje dochodzenia prze
ciw innym dłużnikom, nawet 
następującym po dłużniku, prze
ciw któremu wpierw skierowa
no dochodzenie sądowe. 

Artykuł 45. 

Posiadacz cze.ku może żą
dać od zobowiązanego zwrot-

· nie: 
1) nie zapłaconej sumy cZ.e

kowej; 
2) odsetek w wysokości 

sześć od sta od dnia przedsta
wienia; 

3) kosztów protestu lub rów
noznacznego stwierdzenia, do
konanych zawiadomień, tudzież 
innych ' kosztów. 
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c.es avis a donner. La preuve de 
l'inobservation du delai incom
be ci ce1uiqui s'en prevaut con
he le porteur. 

Si la clause est inscrite par 
le tireur, elle produit ses eHe ts 
ci l'egard de tous les signataires; 
si elle est inscriŁe par un endos
seur ou un avaliseur, elle pro
duit ses effets seulement a l'e-

. gard de celui-ci. Si, malgre la 
clause inscrite pal' Ie tileur, le 
porteur faH etablir le protet au 
la constatation equivalente, les 
ft-ais en resŁent a sa charge. 
Quand la clause emane d'un 
endosseur ou d'un avaliseur, 
Ies frais du protet ou de la con
statation equivalente, s'il est 
dresse un ac te de cette nature, 
peuvent etre recouvres contre 
tous les signa taires. 

Article 44. 

Toutes les personnes obli
gees en vertu d'un cheque sont 
tenues solidairem~nt envcrs le 
porteur. 

Le porteur a le droit d'agir 
centre toutes ces personnes, in
dividuellement ou coUective
ment, sans etre asheint ci obser
ver l' ordre dans lequel elles se 
sont obligćes. 

Le me me droit appartient a 
touŁ signataire d'un cheque qui 
a rembourse celui-ci. 

L'action intentee contre un 
des ohliges n'empeche pas d'agir 
contre les autres, meme poste
ńeurs a celui qui a eŁed'abord 
poursuivi. 

Article 45. 

Le . pOl'teur peut reclamer A. 
celui contre lequel il exerce son 
recours: 

1-0 le montant du cheque 
ncn paye; 

2~0 les interets au taux de 
six pour cent a partir du jour de 
la presentation; 

3-0 les frais du pr·otet ou de 
la constatation equivalenle, 
ceuxl des avis donnes, ainsi que 
les autres frais. 

scribecl limit of !ime, ·or horn .gi
ving the requisite notices. The 
burden of proving the non-ob
Servance of the limit oI thne lięs 
on the person who seeks to set 
ił upagainst the holder. 

H the stipulation is written 
by the drawer, H is operative in 

-respect o·f all persons who have 
signed the chequejif it is writ
ten by an endorser or an avali
seur, it is operative only in re
spect of such endorser or avali
seur. H, in spite ·of the stipula· 
Hon written by the drawer, the 
hol der has the protest drawn 
up or the equivalent declara
Eon made, he mus t bear the ex
penses thereof. When the stipu
iation emanates from an endor
ser or 'avaliseur, the costs of the 
protest or equivalent declara
tion, ił arawn up or made, may 
he recovered Erom all the per
sons whohave signed the che· 
que. 

Article 44. 

Ali the person s liable on a 
cheque are jointly a.nd severally 
bound to the holder. 

The holder has the right to 
proceed against all these per
sons individually or colledively 
without heing compeUed to ob
serve the order .in which they 
have become bound. 

The same right is possessed 
by any person s,igning the che
que who has taken it up and 
paid it. 

Proceedings against one of 
the p-arties liable do not prevent 
proceedings against the others, 
even though such oiher parŁies 
may be subsequent to the party 
first proceeded against. 

Article 45. 

The holder may claim from 
the p:uty against whom he exer
cises his right of recourse: 

(1) The unpaid amounŁof the 
chequej . 

(2) Interest at the rate of s.ix 
per cent as horn the dale of pre
sentment; 

(3) The exp"enses of ł.he pro
test or equivalent declaration, 
and of the notices given as well 
as. other ,expenses. 
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'Artykuł 46. 

Kto czek wykupił, może żą
dać od , swoich poprzedników: 

1) całkowitej sumy zapłaco
nej; 

2) odsetek w wysokości 
szesc od sia odpo-wyższej su
my, licząc od dnia. wykupienia 
czekuj 

3) własnych kos,złów. · 

Artykuł 47. 

Każdy dłużnik cz,ekowy, 
przeciw któremu wykonywa się 
lub wykonać można zwrotne 
poszukiwanie, może żądać, aby 
mu za zapłatą sumy regresowej 
wydano czek z protestem lub 
równo-znacznym stwierdzeniem. 
tudzież rachunek po'kwitowa
ily. 

Indosant, który czek wyku
pił, może przekreślić indos wła
sny oraz indo'sy następnych in
dosantów. 

Artykuł 48. 

Jeżeli przedstawienie czelm, 
protest lub równoznaczne 
stwierdzenie nie mogą być do
ko-nane w terminach przepisa-

. nych z powodu przeszkody nie 
do przezwyciężenia (ustawowe
go przepisu któregokolwiek 
państwa albo- innego- wypadku 
siły wyższej), terminy te ulega
ją przedłużeniu. 

Posiadacz obowiąz.any jest 
zawiadomić bez zwłoki swego 
indosanta o wypadku siły wyż
szej i o tym zawiadomieniu za
znaczyć na czeku lub na prze-' 
dłużku z dodaniem daŁy i swe
·go podpisu; poza tym stosuje 
się przepisy art. 42. 

Po ustaniu siły wyższej po
·siadacz czeku powinien . bez 
.zwłoki przedstawić czek do za
płaty, a w razie potrzeby doko
nać protestu lub równoznaczne
go stwierdzenia. 

J.eżeli siła wyższa trwa dłu
żej niż piętnaście dni, lic.ząc od 
dnia. w 'którym posiadacz za
wiadomił swego inclosanŁa o 
wypadku siły wyższej, chociaż
by nawet zawiadomienie takie 
nastąpiło jeszcze przed upły
wem terminu do przedstawie-

'Article 46. 

Celui qui a rembourse le 
cheque peut reclamer ci ses ga
ranłs: 

1-0 la SOlarne inłegrale qu'il 
a payeej 

2-0 les intenHs de ladite 
somn1Je, cal'cule's au taux .de si:<: 
pour ce.nt, ci partir du jom OU il 
r a dehourS'ee ; 

3-0 les frais qu'iI a faits. 

ArticIe 47. 

Tout oblige contre lequel un 
recours esŁ exerce ou qui est 
eJ{pose ci un recours peut exi
ger, contre remboursement, la 
remise du cheque avec le pro
tet ou la cOIllslala,ti·011 equrva
len-te e·t 'U1l cOImpite Cllcquitte. 

Tout endosseur qui a rem
bourse le cheque peut biffer son 
endossement et ceux des en
dosseurs subsequents. 

Article 48. 

Quand la presentation du 
cheque, la confection du proŁeŁ 
ou la constatation equivalente 
dam; l,es .d~l.aiJs ip~es'crits est em
pechee par un obsŁacle in sur
montable (prescription legale 
d"un Etat q1l'elconque ou autre 
cas de force majeure), ces dei ais 
sont prolonges. 

Le porteur est tenu de don
ner, sans retard, avis du cas de 
force majeure ci son endosseur 
et de mentionner cet avis, date 
et signe de lui, sur le cheque 
ou sur une allonge; pour le sur
plus; les dispositions de l' articIe 
42 sont applicables. 

Apres la cessation de la for
ce majeure, le porteur doit, sans 
retard, presenter łe cheque au 
paiement et, s'/ilI y a · l'ieu, fai're 
e' ~albihr le IP'rotet ou llL'le cO'lllsta
Ł.ation equivalenŁe. 

Si la force majeure persiste 
au debl de quinze jours ci partir 
de la date ci laquelle le porteur 
a, meme avant l'expiration du 
delai de presenłaŁion, donne 
avis de la force majeure ci son 

' endosseur, les rccours peuvent 
et re exerces, sans que ni la pre-
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ArticIe 46. 

A party who Łakes up and 
pays a cheque can ' recover from 

I the partie s liable to himj 
(1) The entire sum which he 

has' paid; 
(2) Interest on thesaid sum 

calcuJated at the rate of six per 
cent, as from the day on which 
he . mad e paymentj 

(3) Any expenses which he 
has incurred. 

Article 47. 

Every party liable against 
whom a ,right of recourse is, ar 
may be, exercised, ca.n require 
against payment, that the che
que shall he given up to him 
with the protest or equivalent 
declaration and a receipted ac
count. . 

Every endorser who has ta':' 
ken up and paid a cheque may 
cancel his DWn endorsemenł and 
those of subsequenŁ end9rsęrs. 

Article 48. 

Shou!ldJ hhe ,prese:t1,tment of the 
cheque or ltihe d!raJW~n:g up ofthe 
protest or the making of the 
equivalent declaration within 
the prescribetd limiJts o·f lime he 
prevented by an insurmounta
ble obstacle {legal prohibition 
(pres·cripHon legale}by any 
State or other case of vis ma
j'O/r), t:helSe limits of urne s'hall 
be extended. 

The holder is bound to give 
!Ootice witlhiOlwt Idelay of the 'Case 
of vis major to his endorser and 
to make a daf.ed and signed de
cIaration oi this notice, on the 
cheque ar on an allonge; in 
·other respects, the provisions 
of Article 42 shall apply. 

When vis major has termin a
ted, the hol der must withouŁ de
łay present the cheque for pay
ment and, ił need be, procure a 
IPrdte:s,t to b e drarWill' tIlP or an 
equivalent decIaration made. 

n vis major continues to 
operate beyond 15 days after 
the date on w'hich the holder, 
even. before the expiration of 
the time limit for presentment, . 
has given notice of vis major to 
his endorser, recourse may be 
exercised and rieither present-
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nia, można wykonać zwrotne 
poszukiwanie bez przedstawie
nia czeku i 'bez protestu lub 
i"ównoznacznego stwierdzenia. 

Okoliczności czysto osobi
stych, dotyczących posiadacza 
czeku lub osoby, której ' zlecił 
on przedstawienie czeku albo 
dokonanie protestu lub równo
znacznego stwierdzenia, nie 
uw'aża się za wypadk,i siły wyż
szej. 

Dział VII. - Wtóropisy. 

Artykuł 49. 

Z wyjąttkiem czeków na oka
z.lci.ela każdy czek, wystawiony 
'IN jednym, a płatny w drugim 
kraju lub w części zamorskiej 
tego samego kraju i odwrotnie, 
albo też wystawiony i płatny w 
tej' samej częśc~ zamorskiej lub 
w różnych częściach zamorskich 
tego samego kraju, może być 
wysŁawiony w kilku jedno
brzmiących egzemplarzach. Je
żeli czek wys,tawia się w kilku 
egzemplarzach, powinny one 
być ponumerowane w samym 
tekście dokumentu, w przeciw
nym razie każdy z egzemplarzy 
uważa się za czek odrębny. 

Artykuł 50. 
.. Zapłata, dokonana na jeden 

z egzemplarzy, zwalnia nawet 
wtedy, gdyby nie było na czeku 
zastrzeżenia, że taka zapłata 
pozbawia ważności inne egzem
plarze. 

J.ndo~sant, który przeniósł 
egzemplarze na różne osoby, 
jako też następni indosanci od
powiadają ze wszystkich pod
pisanych przez siebie egzem
plarzy, których im nie zwróco
no .. 

Dział vrn. - Zmiany. 

Artykuł 51. 
:W razie zmiany tekstu cze

ku o'soby, które czek podpisa
ły po dokonaniu zmiany, odpo
wiadają według brzmienia tek
stu zmienionegOj osoby, które 
czek poprzednio podpisały, od
powiadają według brzmienia 
tekstu pierwotnego. 
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Sf:ntation ni le protet ou une 
consŁaŁation equivalente soit 
necessaire. 

Ne sont pas consideres com
me constituant des cas de force 
majeure les faits purement per
sonnels au pqrteur ou a celui 
qu'il a charge de la presentation 
du cheque au de l' eŁablissement 
ldiu p[,OIH!t ou d·uneoonlstat.Clitio'l 
equivalente. 

ment nor a protest nor an equi
valent declaration shalI be ne
cessary . . 

Facfs which are purely per
sonal to the holder or to the 
person whom he has entrustecł 
with the presentment of the 
chequeor the drawing up of the 
protest Ol' the making of the 
equivalcnt declaration are not 
deemed to constitute cases of 
vis majo,r. 

Chapitre VII. - De la pluralite . "Chapter VII. - Parts oi a Set~ 
d'exemplaires. 

Article 49. 

Sauf les cheques au porteur, 
tout cheque emis dans un pays 
et payable dans un autre pays 
lOU dans une partie d'outre-mer 
du meme pays et vice versa,. ou 
bien emis et payable dans la 
meme partie ou dans diverses 
parties d'outre-mer du meme 
pays, peut etre tir e en plusieurs 
exemplaires identiques. Lors
qu'un cheque est etabli en plu
sieurs exemplaires, ces exem
pl aires doivenŁ etre numerotes 
dans le texte me me du titre, 
faute de quoi chacun d' eux est 
considere comme nrf cheque di
stinct. 

Article 50. 
. Le paiement fait sur un des 

exemplaires est liberatoire, 
alors meme qu'il n'esŁ pas sti
pule que ce paiemenł annule 
l' eHet des autres exemplaires. 

L'endosseur qui a transmis 
liCIs eX€l1l1!plain:s a Idiiffe,rentes 
pe:rS'OIllill'eS" ainsi que J.e:s e:ll'do
\SiSl~m sIUlhs1equet1!tIs, Iso:nt tenus a 
raislOn de tous les exemplaires 
portant leur signature qui n'ont 
pas ete restitues. 

Chapitre VIII. - Des alt era
tions. 

Artide 51. 
En cas d'alteration du texte 

d'un cheque, les signataires po
sterieUlrs a ceUe al teratj'oi!1, sont 
t«nus dans les termes du texte 
alterej les signataires anterieurs 
le sont dans les termes du texte 
originaire. ' 

Article 49. 

!W:ith the excepHon of bearer 
cheques, any cheque issued in 
one country and payable in ano
ther or payable in a separate 
part overseas of the same coun~ 
try 'or vice versa, ar issued and 
payable in the s'ame or tn diffe
rent parts overseas of the same 
country, may be drawn in a set 
,of id'entical parts" When a che
que is in a set of parts, each 
part must be numbered in the 
hody of the instrument, failing 
which each part is deemed to 
be a separate cheque. 

Article 50. 
Payment ma,de on one parŁ 

operates as a discharge, even 
though there is no stipulation 
that such payment shalI render 
the lOther pa,rts of no eHecL 

An endorser who has nego
tiated parts to diffeTent persons 
and also the endorsers stJ.bse
quent to him are liahle on all 
the parts bearing their signa
tures, which have not been 
given up. 

Chap ter VIII. - Alterations~ 

Article 51. 
In case of alteration of the 

lext, of a cheque, parties who 
have sig'llle:d: sUlbsequent to the 
alteration are blOund a'ccording 
to theterms of thealtered te:idj 
parties who have signed before 
the alteration are bound accor
ding to the terms oJ the origi
nal text. 
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Dział IX. - Przedawnienie. 

Artykuł 52. 

Roszczenia z tytułu zwrot
tlCgO po'szukiwania, służące po
siadaczowi przeciw indosal1-
tom, wystawcy oraz innym dłuż
nikom, ulegają przedawnien,iu z 
upływem sześciu mie:sięcy, li
cząc od końca 'terminu przed
stawienia. 

Roszczenia z tytułu zwrot
nego poszukiwania dłużników, 
zobowiązanych do zapłaŁy cze
ku, między sobą ulegają prze
dawnieniuz upływem sześdu 
miesięcy od dnia, w którym 
dłużnik wykupił czek albo w 
którym sam został pociągnięty 
z czeku do odpowiedzialności 
sądowej. 

Ar,tykuł 53. 

Przerwanie przedawnienia 
ma skutek jedynie wobec tego 
dłużnika czekowego, którego 
dotyczy przyczyna przerwania. 

Dział X. - Przepisy ogólne. 

Artykuł 54. 

,Wyraz "bankier" w rozu
mie,niu prawa niniej'szego obej
muje również osoby lub insty
tucje Zrównane przez ustawę z 
bankierami. 

Artykuł 55. 

Przedstawienie czeku i pro
test mogą być dokonane tylko 
w dnie powszedn.ie. 

Jeżeli osŁatnidzień terminu, 
oznaczonego 'przez prawo do 
dokonania czynności, dotyczą
cych czeków, w szczególności 
do przedstawienia albo do do
konania protestu lub równo
znacznego stwierdzenia, przy
pada na dzień ustawowo uzna
ny za świąteczny, termin prze
dłuża się do najbliższego dnia 
powszedniego, na'stępując 'zgo po 
upływie terminu . Dni świą1:ecz
ne, przypadające w ciągu ter
m:nu, wlicza się do tego termi
:ilU. 

Chapitre IX. - De la prescrip
tion. 

ArUcle 52. 

Les actions en recours du 
porteur contre les endosseurs, 
le Hreur et les autres obliges se 
prescrivent par six moi s a par
tir de l' ex'pira tion du delai de 
presentation. 

Les actions en recours des 
divers obliges au paiement d'un 
cheque les uns contre les autres 
se prescrivent par six moi s a 
partir du jour ou l'obligć a rem
bourse le cheque ou du jour ou 
il a ele lui-meme actionne. 

Article 53. 

L'interruption de la pre
scription n'a d'effet que contre 
ceb.i a l'egard duquel l'ade in
terruptif a ete fait. 

Chapitre X, - Dispositions 
• generales. 

Article 54. 

Dans la presente loi, le mot 
"banquier" comprend aussi les 
persorines ou institutions assi
mih~es par la loi aux banquiers. 

J\rticle 55. 

La presentation et le proiet 
d'un cheque ne peuvent etre 
faits qu'un jour ouvrable. 

Lorsque Ie dernier jour du 
delai accorde par la loi pour 
l'accomplissement des actes re
latifs au cheque et notamment 
pour la presentation ou pour 
l'etablissement du proWt ou 
d\m acte equivalent, est un 
jour ferie legał, ce delai est pro
rcgć jusqu'au premier jour 
ouvrable qui en suit l'expira
tion. Les jours fćries interme
diaires sont compris dans la 
computation du dć1ai. 
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Chapter IX. - Limitation ol Ac
tions. 

Article 52. 

Actions of r,ecourse by lhe 
hoIder againsl the endorsers, 
the drawer and the other par
ties liable are barred after six 
months as from the expiration 
ol the limit of time fjxed for 
pros,eniłJmenŁ. 

Actions of recourse by the 
different p'arties liable for the 
payment of a cheque agaiilst 
other su ch partie s are barred 
arter s,ix months as from the 
day on which the party liable 
has paid the cheque or the day 
on which he was sue.d thereon. 

Article 53. 

Interrupti'On of the period of 
limiŁation isonly eHective aga
inst t'he person in respect of 
whom the period has heen in
terruptecl. 

Chapter X. - Generał Provi
sions • 

Article 54. 

In the present law the word 
"banker" includes the persons 
or instituŁions assimilated by 
the law bankers. 

Article 55. 

The presentment or protest 
oI a cheque may only take pla
ce on a business day. 

When the lals,{ day of tihe l,i
,mit olf tiime prels1cnilbed by the lCliw 
.f oc lPerfomunlg any ad relating 
to a cheque, amid iPa,rtiieuł'ar1y ,for 
prescntment or for the drawing 
up of a protest or the making 
ol an equivalent declaration, is 
alegal ho1iday, the limit of ti
me is exŁ.ended until the first 
business day which foUows the 
expiratiori oI that time. Inter
mediate holidays are included 
in compuling limits of łime. 
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Artykuł 56. 

Do terminów, przewidzia
nych w prawie ninięjszym, nie 
wlicza się dnia początkowego. 

Artykuł 57. 

Nie są dopuszczalne dni ul
gowe ani na podstawie ustawy 
ani według uznania '8ęclziego. 

ZAŁĄCZNIK II. 

Artykuł pierwszy. 

Każda z Wysokich Układa-
· iących się Stron może postano
wić, że obowiązek umieszczenia 
w czekach, wystawionych na 
jej obszarze, nazwy "czek", 
przewidz,iany przez ,artykuł 
pierwszy Nr 1 ustawy jednol.i
tej, i obowiązek oznaczema 
miejsca wystawienia czeku, 
przewidziany przez Nr 5 wspo
mnianego artykułu, będą się 
stosować dopiero po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w 
życie niniejszej konwencji. 

Artykuł 2. 

Każda z Wysokich Układa
jących się Stron może, co do 
z.obowiązań zaciągniętych : w 
materii czeków na jej obszarze, 
określić, w jaki sposób może 
być zastąpiony sam podpis, by
le tylko urzędowe oświadcze
nie, wypisane na czeku, stwier
dzało wolę tego, kto miał pod
'Pisać. 

Artykuł 3. 
W drodze zmiany artykułu 

2, ustęp 3 ustawy jednolitej, 
każda z Wysokich Układają
cych się Stron, może postano-

. wić, ze czek bez oznaczenia 
miejsca płatności uważa się za 
pła'tny w miejscu wystawienia . . 

Artykuł 4. 

Każda z Wysokich Układa
Jących się Stron zastrzega so
bie, co do czeków wystawio
nych i płatnych na jej obszarze, 
możność postanowienia, że cze
ki wystawione na inne osoby 
niż na bankierów lub niż na oso-
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Article 56. 

Les delais prevus par la pre
sente loi ne coni.prenp.ent pas 
Je jour qui leursert de point de 
depart. 

ArUcle 57. 

Aucun jour de grace, ni legal 
ni judiciaire, n'esŁ admis. 

ANNE:XE II. 

ArUcIe premier. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes peut prescrire 
que l'obligation d'insercr dans 
les cheques crees sur san terri
toire la denomination d? "chę
que" prevue par l'article pre
mier, No 1, de la loi uniforme, 
et l'obligation prevue au No 5 
dudit article, d'indiquer le lieu 
de cn!ation du cheque ne s'up
pliqueront que six moi s apres 
l'entree en vigueur de la presen
te Convention. 

Article 2. 

Chacune des Haułes Partie s 
contractantes a, pour les enga
gements pris en matiere de che
ques sur son territoire, la fa
cultć de determiner de quelle 
maniere ił peut etre supplee ił. 
la signature elle-meme, pourvu 
qu'une dćclaration authenŁique 
inscrite sur le cheque constate 
ia volonte de celui qui aurait du 
signer. 

Article 3. 

Par derogation a l'article 2, 
alinea 3, de la loi uniforme, cha
cune des Hautes Par ties conlrac
tantes a la faculte de prescrire 
que le cheque sans indicaHon 
du lieu de paiemenŁ est consi
dere comme payable au lieu de 
sa creation. 

Article 4. 

Chacune des Hautes Parties 
contractantes se re&,erve la fa
culte, quant aux cheques ćmis 
et payables sur son lerritoire, de 
dćcider que les cheą ues tires 
sur d'auh-es p<2rsonnes que des 
banquiers ou des personnes ou 

Article 56. 

Thelimits of time sti:pulatęcł 
in the preseIlt law shall nQt in
clude the day on which the pe
riod commeQces. 

Article 57. 

No days of grace, whether 
legalor judicial,are perinitted. 

ANNEX U. 

Article 1. 

Each of the High Contrac
ting Parties may prescribe that 
the ohligation to insert in che
ąues drawn in his territory the 
term "cheque", ·as laid down in 
Article 1, 1 of the Uniform Law, 
and the obligation stipulated in 
Nn. 5 of the sa id article to state 
the place wherc the chequc·was 
drawn, shall not apply unti! six 
months after the entry into 
forc,e oJ the present Conven
tion. 

ArUcIe 2. 

Each of the High Contracting 
Partie s may, as regards under
l:akings entered into in respect 
of cheques in his own territary, 
determine in what manner an 
actual signature may be replaced 
by an authentic declaration 
written on the - cheque which 
evro€lIlJces t!he cons'ent of 'bhe 
party who should have signed. 

ArticIe 3. 

By way 'of derogation from 
Article 2, paragraph 3, of thc 
Uniform Law, each of the High 
Contracting Parties may pres
cribe that a cheque whi.ch does 
not specify the place of pay
ment shall be regarded as paya
ble at the place where ił was 
drawn. 

ArticIe 4. 
Each of the High Contra c

ting P:xrties reserves · the right, 
with regard to cheques issued 
and payable iri his territory, to 
decide that insŁruments drawn 
on r:erSOllS other than bankers 
or persons ar institutions aS ::Ji-
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iby albo instytucje zrównane 
przez ustawę 'z bankierami, nie 
!Są ważne jako, czeki. 

Każda z Wvsokich Układ.a
jących się Stroń zachowuje so
bie również możność wprowa
dzenia do jej ustawy ojczys>fej 
artykułu 3 ustawy ~edno1itej w 
formie i w brzmieniu, najlepiej 
dostosowanych do użytku, któ
ry Strona ta zrobi z przepisów 
ustępu poprzedzającego. 

Artykuł 5. 

Każda z Wysokich Układa
iących się Stron ma możność 
okr,eślenia chwili, w której wy
stawca powinien posiadać fun
dusze rOZJporządzalne u trasa
.ta. 

Artykuł 6. 

Każda z Wysokich Układa
jących się Stron ma prawo po
stanowić, że trasat może uczy
nić na czeku wzmiankę o certy
fikowaniu, potwierdzeniu, wizie 
albo inną wzmiankę rÓWJlozna
czną i określić jej skutki praw
ne, byleby to oświadczenie nie 
miało skutków przyjęcia. 

Artykuł 7. 

W drodze zmiany artykułów 
5 i 14 ustawy jednolit.ej, każda 
z Wysokich Ukł'adających się 
Stron zastrzega sobie możność 
postanow.ienia, że, jeśli chodzi 
o czeki płatne na jej obszarze 
i zaopatrżone w klauzulę "nie 
do przeniesienia", to czek taki 
może być zapłacony tylko po
siadaczowi, który go otrzymał ' 
z taką klauzulą. 

Artykuł 8. 

Każda z Wysokich Układa
jących się Stron zastrzega so
bie możność uregulowania kwe
stii, czy poza przypadkami, 
przewidzianymi wart. 6 usia
wy je.dnolitej, czek może być 
wystawiony na samego wysta-w
cę· 

Artykuł 9. 

W drodze zmiany ' artykułu 
6 ustawy jednolitej, każda z 
Wysokich Układających się 
Stron, która bądź uznaie ogól-

institutions assimilees par la loi 
aux banquiers, ne sont pas va
l",bles comme cheques. 

Chacune des Hautes Parties 
contractalnte!s Sie reserve ega
lement la faculte d'introduire 
dans sa loi nationale l' article 3 

' de la loi uniforme, dans la for
me et dans les termes les mieux 
adaptes ci l'usa,ge qu'elle fera 
des dispos~tions de l' alinea pre
cedenŁ. 

Article 5. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes a la faculte de 
dćterminer le moment OU le ti
reur doit avoir des fonds dispo
nibles chez le tire . 

Article 6. 

Chacune des HatItes Partie s 
contractantes a la faculte d 'ad
mettre que le tire inscrive sur 
le cheque une mention de ce r
tiJHcation, c onlhruna bon , visa 
ou autre declaration equivalen
te, pourvu que cette declara
t ion n'ait pas l'effet d'une ac
ceptatioll, et d'en regler les 
effets juridiques. 

Article 7. 

Par derogation aux articles 
5 et 14 de la loi uniforme, cha
cune des Hautes Partie s con
t ractantels 'SIC reser've la facUllte 
de prescrire, en ce qui concer
ne les cheques-payables sur son 
territoire et revetus de la elau
se "non transmissible", qu'un 
tel cheque ne peut etre paye 
qu'au porteur qui I'a re«u ave c 
cette clause. 

Article 8. 

Chacune des Hautes Parties 
contractantes se reserve la fa
culte de regler la question de 
savoir si en dehors des cas vi
ses ił l'article 6 de la loi uni
forme, Je cheque peut etre tin~ 
sur le tirem' lui~meme. 

Artic1e 9. 

Pat derogation ił l'artiele 6 
de la loi uniforme , chacune des 
Haules Parties contractantes, 
soiŁ qu'elle admette d'une fa-
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milated by the law to bankers, 
shall not be valid as cheques. 

Each of the High Contractint: 
Partie s also res erves the right 
to emho.dy Article 3 of the Uni
fmm Law in his national law in 
the form and in the terrns best 
suited to the use he may make 
of the provisions of the prece
ding paragraph. 

Article 5. 

Each of the High Contra c
ting Partie s may determine the 
moment at which the drawer 
must have funds available with 
the drawee. ' 

Article 6. 

Each of the High Contrac
ting Parties may provide that a 
drawee may write on the che
que a statement of certification, 
confirmation, visa, or other 
equiv.aJIen,t ,diedarrati'OIl, ip'l'Ovided 
that such declaration shall not 
operate as an acceptance, and 
mayaiso detennine the legał 
effects thereof. 

. Article 7. 

By way of derogation from 
Articles 5 and 140f the Uni
form Law, each of the High 
Contracting Partie s reserves the 
right to 'prescribe, as regards 
cheques payable in his territo
ry, and marked "not transfera
ble", thata cheque of this .de
scription may be paid only to 
the holder who has received it 
thus marked. 

Article 8. 

Each of the High Contrac
ting Parties reserves the right 
to determine whether, apart 
from the cases referred · to in 
Article 60fthe Uniform Law, 
a cheque may be drawn on the 
drawer himself. 

Article 9. 

By way of derogation from 
Article 6 of the Uniform Law, 
each oJ the High Contracting 
Partie s, whether as a generał 
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nie czek wystawiony na same
go wystawcę (artykuł 8 · niniej
szego Zaląc,znika), bądź uznaje 
go w przypadku różnych zakła
dów (artykuł 6 ustawy jednoH
tej), zastrzega sobie prawo za
kazu wystawiania czeku tego 
rOdzaju na okaziciela. 

ArtyKuł 10. 

,W drodze zmiany artykułu 
8 ustawy jednolitej, każda z 
iWysokich Układających się 
Stron zastrzega sobie możność 
postanowienia, że c'zek może 
być płatny w zamieszkaniu oso
by trzeciej, innej niż bankier. 

Artykuł 11. 

.. Każda z Wysokich Układa
.jących się Stron zastrzega so
bie momość nieumieszczenia 
artykułu 13 ustawy jednolitej w 
j,ej ustawie krajowej. 

Artykuł 12 .. 

Każda z Wys'Okich Układa
jący{;h się Stron zastrzega so
bie możność niestosowania ar
tykułu 21 ustawy jednolitej, je
śli chodzi o czeki na okaziciela. 

Artykuł 13. 

~l drodze zmiany artykułu 
26 ust.awy jednolitej, każda z 
,Wysokich Układających się 
Skon ma możność po'stanowie
nia, że poręczenie moż,e być 
udzielone na jej obszarze od
dzielnym aktem, oznaczającym 
miejsce, w którym nastąpiło. 

Artykuł 14. 

Każda z Wysokich Układa
jących się Stron zastrzega so
bie możność pr,zedłużenia ter
minu przewidzianego przez 
ustęp pierwszy artykuł.u 29 
ustawy jednolitej i ustalenia 
terminów do przedstawienia, je
śli chodzi o obszary poddane jej 
zwierzchnictwu lub władzy. 

l(ażda z Wysokich Układa
jących się Stron zastrzega so
bie, w drodze zmiany artykułu 
29 ustęp 2 usta.wy j'ednolit-ej, 
rtlożność przedłużenia termi
nów, przewidzianych we ws;po-
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<;on generale le cheque tire sur 
le tireur lui-meme (articIe 8 de 
la presente annexeL soit qu'elle 
ne l'admette qu'en cas d'etablis
sements multiples (articIe 6de 
la loi uniformej, se reservele 
dloit d'inŁerdire l'emision d'un 
cheque ' de ce genre au porteur. 

ArticIe 10. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes, par derogation a 
l'articIe 8 de la loi uniforme, se 
reserved'admettre qu'un che
que soit stipule payable au . do
micile d'un tiers autre qu'un 
banquier. 

ArticIe 11. 
Chacune des Hautes Partie s 

contractantes se reserve la fa
culte de ne pas inserer l' articIe 
13 de la }'OIi unifOlr:me dam, sa {('ii 
nationale. 

Article 12. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes se reserve la fa
culte de ne pas appliquer l' ar
tiele 21 de la loi uniforme en ce 
qui concerne le cheque au por
teur. 

Atticle 13. 

Par derogation a l'article 26 
de la loi uniform e , chacune des 
Hautes Parties contractanŁes a 
la faculte d'admettre qu'un aval 
pourra etre donn e sur son terri
toire par un acte separć, indi
quant Je lieu ou ił est intervenu. 

ArticIe 14. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes se reserve la fa
culte de prolonger Ie delai prć
vu a l'alinea premier de l'adicle 
29 de la loi uniforme et de fixer 
les delais de presentatlon pour 
ce qui concerne les territoires 
soumis a sa souverainete ou 
autorite. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes, par derogation a 
l' alinea 2 de l' article 29 de la 
loi uniforme, se reserve la fa
culte de prolonger les delais 
prevus dans ladite disposition 

/ 

rule he aIIows cheques to be 
drawn on the drawer himself 
(AlrHcle 8 ()If the pr,esentAnnex). 
or whether he allows such che
ques to be drawn only in the ca
se ol businesses with several 
,esłablishments (Artic1e 6 ol the 
Uniform . Law), . reserves the 
right to. pr,ohibit . the issue of 
cheques of this kind to. bearer. 

Article 10. 

By way of derogation from 
A...ticle 8 of the Uniform Law, 
each of the High Contracting 
Parties reserves the right to 
al10w a cheque to. be made pa
yable at the domicile of a third 
person other than a banker . . 

ArticIe 11. 

Each of the High Con tracting 
Parties reserves the right not to 
embody ArŁicle 13 of the Uni
form Law in his national law. 

ArUcIe 12. 

Each of the High Con tracting 
Parties reserves the right not 
to. apply Article 21 ol the Uni
form Law so far as bearer che
ques are conccrned. 

Article 13. 

By way of derogation from 
Article 26 of the Uniform Law, 
each of the High Contracting 
Parties has the right to decide 
that an "aval" may be given in 
his territory by a separate in
strument specifying the place in 
which the instrument has been 
executed. 

Al1'ticIe 14. 

Each of the High Contractin~ 
Parties reserves the right to 
prolQng the time-limit provided 
for in the Erst paragraph of Ar
tiele 29 of the Uniform Law and 
to. Ex the limits of time for pre
sentment as regards the territo
ries uDlder h ńs sovereign1y or 
authority. 

Each of the High Contracting 
Partie s, by way of derogation 
from ArticIe 29, paragraph 2, of 
the Uniform Law, reserves the 
right to prolong the time-limits 
provided for in the said para-
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mrrianym prze'pISle, dla czel!:ów 
wystawionych i płatnych w róż
nych częściach świata lub w 
różnych krajach jednej c.zęści 
świata, rnnej niż Europa. 

Dwie lub kilka Wysokich 
Układających się Stron mają 
możność porozumienia się ce" 
lem zmiany terminów, przewi
dzianych w ustępie 2 artykułu 
29 ustawy jednolitej, co do cze
ków wysŁawionych i płaŁnych 
na ich odpowiednich obszarach. 

Artykuł 1'5. 

Celem 'zastosowania artyku
łu 31 ustawy jednDlitej, każda 
z Wysokich Układających się 
Stron ma możnD,ść określenia 
iootytooji" ktore, w'edług jej 
ustawy kraTowej, winny być 
uważane z.a iz.by rozrachunkD
we. 

Artykuł 16. 

W drodze zmiany artykułu 
32 ustawy jednolitej, ka~da z 
,Wysokich Układających się 
Stron, ma mDżnDŚĆ co do cze
ków płatnych na jer obszarze: 

al uznać odwołanie czeku 
nawet przed terminem do 
przedstawieniaj 

bl zakazać Ddwołania czeku, 
nawet po terminie do przedsta
wienia. 

Poza tym, każda zWyso
,kich Układających się Stron ma 
możność określenia środków, 
które należy przedsięwziąć, w 
razie zaginięcia lub kradzieży 
czeku i okr,eślić ich skutki 
prawne. 

Artykuł 17. 

Co do czeków płatnych na 
jej obsz·arze, każda z Wysokich 
Układających się Stron ma moż
ność uchylenia, jeśli uzna to za 
koniec'zne w wyjątkowych Dko
licz.nościach, mających związek 
z kursem wymiany jej waluty, 
klauzu.li przewidzianej przet 
artykuł 36 ustawy jednolitej i 
odnoszącej się do rzeczywistej 

pour les cheques emis et paya
bies dans differentes Partie s du 
monde DU dans les pays diffe
rents d'une Partie du monde 
autre que l'Europe. 

DeuJC) ou plusieurs des Hau
t·CiS ,P aJr:tj.es c~actantes ant la 
faculte, en ce qui concerne les 
cheques emis et payables sur 
leurs territoires respectifs, de 
se mettre d'accord pour modi
fier les d0!ais prevus aralinea 
2 de l'article 29 de la loi uni
forme. 

Article 15. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes a la faculte de 
determiner, pour l' application 
de l'article 31 de la loi unifor
me, les institutions qui, selon la 
lai nationale, doivent etre con
si.derecs comme Cha!!lbres de 
eompensa Hon. 

Article 16. 

Chacune des Hautes Partie s 
eDntractantes se reserve, par 
derogation a l'article 32 de la 
loi uniforme, la faculte, pDur 
les cheques payables sur son 
territDire: 

a) d'admetŁre la revocation 
du cheque meme avant 
l'expiration du de lai de 
presentationj 

bl d'interdire la revocation 
du cheque, meme apres 
l'expiration du delai de 
presentation. 

En outre, chacune des Hau
tes Partie s contractantes a la 
faculte de regler les mesures a 
prendre en eas de perte ou de 
vol du cheque et d'en dćtermi
ner les effets juricliques. 

Article 17. 

Chacune des HauŁesParties 
contractanŁes a la faculte de 
deroger, si elle Je juge nece
s1.aire en des circonsŁanees e'x
ceptionnelles ayant trait au 
cours du change de la monnaie 
de son pays, aux effeŁs de la 
clause prevue fi l'article 36 de 
la loi uniform e et relative au 
paiement effectif en une mon-
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graph for cheques issued and 
payable in differenf conlinents 
or in different , countries in a 
continenŁ Dfher than Europe. 

Two Or more of the High 
Contracting Parties may agree, 
as regards chcques issued and 
payable in their respective ter
.rit Oil"i'CIS , to mod~fy the time-li
mits provided for in Article 29, 
paragraph 2, of the Unif'Orm 
Law. 

Article 15. 

For the purpose ol giving 
effecŁ to Article 31 of theUni
form Law, each of the High 
Contracting Parties may deter· 
roine the institutions which ac
cording to his national law are 
to be regarded as clearing-hou
ses. 

Article 16. 

By way of derogation from 
ArŁicle 32 of the Uniform Law, 
eachof the High Contra'cting 
Parties reserves the right in re
gard tO' cheques payable in his 
territorv: 

(a) To allow the counter· 
mand of a cheque even 
before the expiration 
of the limit ol the time 
for presentmentj , 

(bl To prohibit the counter
mand oi a cheque even 
after the expiration of 
the'limit of time for pre
sentment. 

Furthermore, each of the 
High Contracting Partie s may 
determine the measures to be 
taken in case of the lossor theft 
of a cheque, and may regulate 
the legal consequences thereof. 

. Article 17. 

Each of the High Contrac· 
Hng Partie,s may, ił he ,deeJlllS it 
necessary in exceptional cir
cumstances cQlnnected: with the 
rate ol exchange 'of the curren
cy ol his country, derogate from 
the sŁipulałion contained in Ar
ticIe 36 of the Uniform Law for 
effective payment in foreign 
,currency as regards cheques 'Pa-
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zaplaty w walucie ,zagranicz
nej. Ta sama zasada może być 
zastosowana, j'eżeli chodzi o 
wystawienie czeków w walu
tach obcych na obsza-rze krajo
wym. 

Artykuł 18. 

W drodze zmiany artykułów 
37, 38 i 39 ustawy jednolitej, 
każda z Wysokich Układają
cych się Stron, zastrzega sobie 
możność dopuszczenia w jej 
ustawie krajowej jedynie cze
ków 'zakreślonych lub czeków 
rouachunkowych. Jednakże 
czeki z:akreślone i czeki rozra
chunkowe, wystawione za gra
nicą i płatne na jej obszarze bę
dą, odpowiednio, uWażane jako 
czeki rozrachunkowe i jako cze
ki zakreślone. 

Każda z Wysokich Układa .. 
jących się Stron ma również 
możność określenia wzmianki, 
'która według tej ustawy krajo
wej wskaże, że c'zek jest cze
kDem rozrachunkowym. 

Ar.tykuł 19. 

Poza ustawą jednolitą pozo
staje kwestia, czy posiadacz ma 
spe,cjalne prawa do pokrycia 
i jakie są skutki tych praw. 

To samo odnosi się do każ
dej innej kwestii, dotyczącej 
stosunku, na którego podstawie 
wystawiono czek. 

Artykuł 20. 

Ka-żda z Wysokich -Układa
Jących się Stron zastrzega so
bie możność nie uzależniać -za
chowania prawa do zwrotnego 
posz.ukiwania przeciwko wy
:stawcy od przedstawienia cze
ku i dokonania protestu albo 
równoznacznego stwierdzenia w 
czasie właściwym, oraz uregu
lować skutki tego zwrotnego 
poszukiwania. 

Artykuł 21. 

Każda z Wysoki-ch Układa
jących się Stron zachowuje 
możność postanowienia co do 
czeków płatnych na jej obsza-
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naie etrangere en ce qui con
cerne les cheques payables sur 
son territoire. La meme regle 
peut etre appliquee pour ce qui 
concerne la creation des che
ques en monnaies etrangeres sur 
le territoire national. 

Article 18. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes se reserve la fa
culte par derogation aux arti
des 37, 38 et 39 de la loi uni
forme, de n' admeŁtre da~s sa 
loi nationale que les cheques 
barres ou les cheques ił porter 
en compte. N eanmoins, les che
ques barres et les cheques ił 
porter en compte emis a l'etra~
ger et payable~ .sur son t~rn
toire seront traltes, respechve
men t comme cheques ci porter 
en c~mpte et comme cheques 
barres. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes a egalement la fa
culte de determiner la mention 
qui, d'apres la loi nationale, in
diquera que le cheque est un 
cheque ci porter en comp.te. 

Article 19. 

La question de savoir si te 
porteur a des droits speciau~ 
sur la provision et quelles sont 
les consequences de ces droits, 
reste en dehors de la loi uni
forme. 

Ił en est de meme pour toute 
autre question concernant le 
rapport sur la base duquel a 
ete emis le cheque. 

Article 20. 

Chacune des Hautes Parties 
contractantes se reserve la fa
cu1te de ne pas subordonner a 
la presentation du eheque et a 
I'ctablissemenŁ du proŁet ou 
d'une constatation equivalente 
en temps utile la conservation 
du reeours contre le tireur et 
de regler les eHets de ce re
cours. 

Article 21. 

Chacune des Hautes Parties 
eontractantes se reserve la fa
culte de prescrire, pour ce qui 
coneerne les cheques payables 

ya,ble in his territory. The abo
ve rule mayaiso be appIied as 
regards the issue in the national 
territory of cheques payable in 
foreign eurrency .. 

Artide 18. 

Each of the High Conłrac
!ing Parties rese,rves the right, 
by way of derogation from Ar
ticles 37, 38, and 39 of theUni
fo-rm Law, to recognise in his 
naHonal law only erossed che
ques or -only cheques payable in 
accoun t. N evertheless, erossed 
chcques and cheques payable in 
aoeount issued abroad and pay
able in the territory of each of 
the High Contracting Parties 
shall be treated as cheques 
payable in account and as eros
sed cheques res.pecŁively. 

Each of the High Contrac
ting Parties may als-o-determine 
the word ing which, under its 
national law, shalI indicate thaŁ 
the eheque is a cheque payable 
in account. 

- Article 19. 

The question whether the 
hol,der has special rights to the 
c-over and the eonsequcnces of 
tbese rights remain outside the 
scope of the Uniform Law. 

The sameapplies to any 
other question concerning the 
legal re!ations on the basis of 
which the cheque is issued. 

Article 20. 

Each ol the High Contracting 
Parties reserves the right not 
to make it a condition for the 
exereise of the right of recourse 
against the drawer that the 
cheque must be- presented and 
the protest drawn up or an 
equivalent declaration made 
v,rithin due time, and to deter
mine the effects of this re
course. 

Article 21. 

Each of the HighContrac
- ting Partics reserves the right 

to prescribe, as regards cheques 
payable in his territory, that 
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rze, że stwierdzenie odmowy 
z.apłaty, przewidziane w arty
kułach 40 i 41 ustawy jednolitej 
dla zachowania zwrotnego po
'szukiwania, :powinnobyć obo
wiązkowo . dokonane przez pro
test z wyłą;czeniem . innych ak
tów .równoznacznych. 

Każda z Wysokich Układa
Jących się Stron ma również 
możność postanowienia, że oś
wiadczenia, przewidziane pod 
liczbami 2 i 3 artykułu 40 
'llstawy jednolitej, będą przepi
'sane do rejestru publicznego w 
terminie oznaczonym dla pro
testu. 

Artykuł 22. 

W drodze zmiany artykułu 
42 ustawy jednolitej, każda 
z Wysokich Układających się 
Stron ma możn,ość utrzymania 
lub wprowadzenia systemu za
wiadomienia przez urzędnika 
publicznego, mianowicie może 
postano'wić, że notariusz h,lb 
urzędnik, który według jej usta
wy krajowej, jest upoważniony 
do sporządzania protestu, ma 
obowiązek -sporządzając pro
test, zawiadomić o tym na pi
śmie te z osób zobowiązanych 
z czeku, których adresy są 
bądź wskazane na czeku, bądź 
znane urzędnikowi publiczne
mu, sporządzającemu protest, 
bądź wymienione przez osoby, 
które zażądały protestu. Koszty 
wynikające z takiego zawiado
mienia należy doliczyć do kosz
tów protestu. 

Artykuł 23. 

Każda z Wysokich Układa
jących się Stron ma prawo po
stanowić co do czeków, które 
są zarazem wystawione i płatne 
na jej obszarze, że stopa odse
tek, o której jest mowa w arty
kule 45 Nr 2 i w ' artykule 46 
Nr 2 ustawy jednolitej będzie 
mogła być zastąpiona przez sto
pę ustawową, obowiązującą na 
obszarze tej Wysokiej. Układa
jącej się Strony. 

Artykuł 24. 

W drodze zrpiany artykułu 
45 ustawy jednolitej, każda z 
Wysokich Układających się 

sur son territoire, que la con
statation du refus de paiement 
prevue aux articles 40 et 41 de 
la loi uniforme, pour la conser
vation des recours devra obli
gatoirement etre faite par un 
protet a l'exclusion de tout acte 
equivalent. 

Chacune des Hautes ·Parties 
contractantes a egalement la 
faculte de prescrire que les de
clarations prevues aux NO:l 2 et 
3 de l' article 40 de la loi unifor
me, soient transcrites sur un re
gistre public dans le delai fixe 
pour le protet. 

Article 22. 

. Par derogationa l'article 
42 de la loi uniforme, chacune 
des Hautes Partie s contractan
tes a la faculte de maintenir ou 
d'introduire le systeme d'avis a 
donner par l' officier public, sa
voir qu'eneffeotuant le protet, 
le notaire ou le 'fonctionnaire 
qui, d'apres la lai nationale, est 
alltorise ci dresser le prdet est 
tenu d'~n donner avis par ecrit 
a celI es des personnes ohligees 
dans le cheque dont les adresses 
sont, soit indiquees sur le che
que, soit connue's par 1'0Hicier 
public dressani le protet, soit 

. indiquees par les personnes 
ayant exige le protet. Les de
pcnses resultant d'un tel avis 
sont a ajouter aux frais du pro
tetr 

Article 23. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes a la faculte de 
prescrire en ce qui concerne les 
cheques qui sont a la fois emis 
et payables sur ' son territoire, 
ąue le taux d'interet, dent ił est 
ąuestion a l'article 45, No 2, et 
a l'article 46, No 2, de la lai uni
forme, pourra etre rem place par 
Je taux legal en vigueur dans le 
territoire de cette Haute Partie 
contraetante. 

Article 24. 

Par derogation a l'article 45 
de la loi uniforme; chacune des 
Hautes Partie s contractantes se 
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the declaration of the refusal of 
payment stipulated in Articles 
40 and 41 of the Uniform Law 
as a condition of the preserva
tion {)f the right of reco'llrse 
must in each and every case 
take the formof a protest to the 
exclusion of any equivalent de
claration. 

Each of the High Contrac
ting Partie s mayaiso prescribe 
that the dcclarations provided 
for in Nos. 2 and 3 of Article 40 
of the Uniform Law must be 
entered in a public register wi
thin the limit of time fixed for 
the protest. 

Article 22. 

By way ·of derogation from 
Article 42 of the Uniform Law, 
cach ·of the High Contracting 
Part:ies may maintain or intro
duce the fóUowing system of 
notification by the public offi
ciał - viz., that when drawing 
up the protest the notary or 
official who under the national 
law is authorised to draw up the 
protest is required to give no
tice in writing to the persons 
liable on the cheque whose 
addresses are specified in the 
cheque or are known to the pu
blic official drawing up the pro
test, or are specified by the per
sons demanding the protest. The 
expenS3S of such notice shall be 
added to the expenses of the 
protest. 

Article 23. 

Each of the High Contrac..
ting Partie s may prescribe, as 
regards cheques which are hoth 
issued and payable in his terri~ 
tory, that the rate of interesl 
mentioned in Article 45, No. 2 
and in Article 46, No. 2 of the 
Uniform Law may be replaced 
by the legal rate in force in his 
territory. 

Artic1e 24. 

By wayof derogaŁion hom 
Article 45 of the Uniform Law, 
each of the High Contractin2 
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Stron zachowuje możność umie
sz.czenia w jej ustawie krajowej 
postanowienia przewidującego, 
że wystawca może żądać od te
,go, przeciwko komu wykonywa 
zwrotne ;poszukiwanie, prowizji 
komisowej, której wysokość bę
dzie określona przez tę ustawę 
krajową· 

To samo stosuj.e się, w dro
dze zmiany artykułu 46 ustawy 
jednolitej, jeśli chodzi o osobę, 
która, po zapłaceniu c'zeku, żą
da jego sumy od zwrotnie przed 
nią robowiązanych. , 

Artykuł 25. 

Każda z Wysokich Układa
jących się Stron ma prawo po
stanowić, że w razie utraty pra
wa lub przedawnienia, pozo
stanie na jej obszar:ze skarga 
przeciwko wystawcy, który nie 
dał pokrycia albo przeciwko 
wystawcy lub indosantowi, któ
ry by się niesłusznie zbogacił. 

Artykuł 26. 

Do ustawodawstwa kaidei 
z Wysokich lJkładaiących się 
Stron należy okr'eślenie przy
czyn przerwania i zawieszenia 
przedawnienia skarg, wynika
jących z czeku, których rozpo
znaniem mają się zajmować jej 
sądy. 

Inne Wys'okie Układające 
się Strony mo,gą określić wa
runki, pod który:mi będą uzna
wać podobne przyczyny. To sa
mo dotyczy skutku skargi, jako 
środka powoduj-ącego bieg ter
minu przedawnienia, przewi
dzianego przez artykuł 52 ustęp 
2 ustawy jednolitej. 

Artykuł 27. 

Ka'żda z Wysokich Układa
Jących się Stron może postano
wić, że niektóre dnie powszed
nie będą przyrównane do usta
wowych dni świątecznych pod 
względem terminu do przedsta
wienia i wszystkich innych 
czynności dotyczących czeków. 

Artykuł 28. 

Każda z Wysokich Układa
jących się Stron ma prawo wy
dawać po,stanowienia wyjątko-
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reserve la faculte d'inserer dans 
sa loi nationale une disposition 
pres'crivant que le porteur peut 
reclamera celui contre lequel ił 
exerce son recours un droit de 
commission dont le montant se
ra determim~ par cette loi na
tionale. 

II en est de meme, par dero
gation a I'article 46 de la loi uni
forme, en ce qui concerne la 
lPel!1SOi!llIle qUL, ayaiU1t ll"emhOttrlse 
le cheque, en reclame le mon
tant a ses garants. 

Article 25. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes est libre de deci
der que, dans le cas de de
cheance ou de prescription, ił 
subsistera sur son territoire une 
action contre le tireur qui n'a 
pas fait provision ou contre un 
tireur ou un endosseur qui se 
serait enrichi injustement. 

ArUcIe 26. 

C'esf a la legis'lation de cha
cune des Hautes Parties con
tractantes qu'il appartient de 
determiner les causes d'inter
n :ption et de suspensio,n de la 
preooripifiolll des aiC'l!ions resul
tant d'un cheque do,nt ses tribu
naux ont a connaitre. 

Les autres Hautes Partie s 
confractantes ont la faculte de 
determiner les conditions aux
quelles elle.s reconnaitront de 
pareillescauses. II en est de me
me de reffet d'une action com
me moyen de fair e courir le 
delai de prescriptionprevu a 
l'articIe 52, alinea 2, de la Io,i 
uniforme. 

Article 27. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes a la faculte de 
[pIrelSiCTire que certaiJns j ours 
ouvrables seront assimiles auX1 
jours feries legaux en ce qui 
concerne le delai de presenta
tion et tous actes relatifs aux 
cheques. 

Article 28. 

Chacune des Hautes Parties 
contractantes a la fac.ulte d'edic
ter des dispositions ex'ceptionn-

Partie s reserves the right to 
insert in his national lawa rule 
prescribing that the holder may 
claim from the party a,gainst 
whom he isexercising his right 
of recourse ,a commissio,n the 
amount of which shall be defer
mined by that law. 

By way of derogation frorn 
Article 46 of the Uniform Law, . 
the same applies to a person 
who, having taken up and paid 
the cheque, claims the amount 
from the parties liable to him •. 

Article 25. 

Each of the High Contracting 
Parties is free to decide that, in 
the event o,f fo,rfeiture of rights 
or limitation of actio,ns, pro
ceedings may be taken in his 
territory against a drawer who 
has no,t provided cover o,r aga
inst a dmwer or endorscr who 
has made an inequitable gaiD 
(co,ndictiones ). 

Article 26. 

It is fo,r the legislation of 
each of the High Contracting 
Parties to determine the causes 
of interruption o,r suspension o,f 
limitation in the case of actions 
,on c:leques whidh aJre broiUght 
before his Courts. 

Theo,thcr High Contracting 
Parties may determine the con
ditions under which they will 
recognise su ch causes. The same 
applies to the eHect of an ac
tio,n as a means of indicating the 
commencement of the period of 
limitation laid do,wn in Article 
52, paragraph 2 of the Uniform 
Law. 

Article 27. 

Each of the High Con1rac
ting Parties may prescribe that 
cerŁain business days shall be 
assimilated to legał hoIidays as 
regards the limit o,f time for pre
sentment and aU acts relating 
to cheques. 

Article 28. 

Each of the High Contrac· 
ting Partie s may enact except 
onał measures of a, i1eneral na-



Poz. 181 ----------- Dz~ennik Ustaw Nr 26 

we () charakterze ogólnym, od
noszące się do odraczania za
płaty oraz do terminów doty
czących czynn()ści zachowaw
czych w materii zwr·oŁnego po
szukiwania. 

Artykuł 29. 

Do właściwości każdej z 
Wysokich UkładającyCih się 
Stron należy oznaczenie, celem 
%asto90warua ustawy jednolitej. 
jakie osoby mają być uważane 
za bankierów oraz jakie os·oby 
lub instytucje mają być, z uwa
gi na charakter ich działalności, 
uównane z bankierami. 

Artykuł 30. 

Każda z Wys·okich Układa
jących . się Stron ,zachowuje 
moźność wyłąc.zenia, w całośCi 
lub w części, Zastosowania 
ustawy jednolitej do czeków 
pocztowych .i czeków specjal
nych bądź instytucji emisyjnych 
bądź kas 'Publicznych, bądź pu~ 
hlicznych instytucji kredyto~ 
wyeh w zakresie, w fakim wy
żej wymienJ.one dokwnenty sta
nowią pd'zedmiot spec:jal'nego 
Uf,egul<MWania. 

Artykuł 31. 

Każda z Wysokich Układa
jących się Stron wbowiązuje 
się uznać postanowienia przy
ięte przez każdą inną Wysoką 
Układającą się Stronę nil r.a.sa
d:tłe artykułów 1 do 13, 14 ustę
py 1 i 2, 15 i 16, 18 do 25, 27, 
29 li. 30 niniejszego Załącznika. 

PROTOKóŁ KONWENCJI • . 

W chwili przystąpienia do 
podpisania konwencji z . dnia 
dz.isie}szegoj w sprawie jedno
litej uśtaWy o czekach, niżej 
15ódpisani; należycie upoważ
tde.ni, zgodził,i s~ę na następują
~e· postaIiowu.ema: 

A. 

Członkowie Ligi Narodów 
i Państwa, nie będące Człon
kami, w razie nletn-ożności zło
źertia prted 1 września 1933 r. 
ratvfikacii Iiinie}szej kortwen~ 

elles d'ordre general relatives ci 
la prorogation du paiement ainsi 
qu'aux delais concernant les 
actes cons'ervatoires des re
cours. 

Article 29. 

II appartient ci chacune des 
-Hautes Partie s contractantes, 
en vue -de 'l"alPplication de la lai 
uniforme. de determiner quels 
sont les banquiers et quelles 
sont les personnes ou institu
tions qui, en raison de la nature 
de leur activite, sont assimilees 
aux banquiers. 

Artide 30. 

Chacune des Hautes Partie s 
contractantes se reserve la fa
culte d'exclure, en tout ou en 
partie, l'application de la loi 
uniform e en ce qui concerne 
les cheques postaux et les ehe~ 
ques speciaux, soit des Instituts 
d 'emission, soit des Caisses pu
bliques, soit des Institutions pu
bliques de credit, en tant que 
les titres ci-dessus vises fon t 
l' objet d'une reglementation 
speciale. 

ArticIe 31. 

Chacune des HautesParties 
contractantes s'engage ci reco
nnait'l"e leG d:j.siC~ooiHolI1<S wdol1"te,es 
par toute H~ute Partie ~ eon
tractante en vertu des articles 
1 ci 13, 14, alineas 1 et 2, 15 et 
16, 18 ci 25, ' 27, 29 et 30 de la 
presente annexe. 

PROTOCOLE 
DE LA CONVENTION. 

Au moment de proceder a 
la signature de la Convention, 
en date de ce jour, portant Loi 
uniforme sur les cheques, les 
s'OUS!si~nes, dftment autorise.s, 
sont convenus des dispositions 
suivantes: 

A. 
Les Membres de la Societe 

des Nations et les Etats non 
membrcs qui n'auraient pas 
ete en mesure d'effecfuer avant 
le ler seQlbembre 1933 le depo! 
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ture relating to the pos,tpone· 
ment of payment and totheli
mits of time for COD!łervatory 
measures in relation to recoUrse 
(aeŁes conservatoiresdd re .. 
ccurs). 

Article 29. 

For the purpose of iiving 
eHeet to the Uniform Law, it ia 
within the competence of eacb 
of the High Contracting Parties 
to deŁ-ermine what perso'ns -art 
to be regarded as bankers and 
what perso·os or institutions -are, 
in view of ·bhe nature ol. their 
activities, ' to be assimilated ,to 
bankers. ;' . 

ArticIe 30. 

Each .of the High Cotltrac-: 
!ing Partie s reserves the tight 
to exclude the appHcation . ol _ 
the Uniform Law in whole 'ol' Itt' 
part in regard to póst~l di~quU, 
and in re gard to the sp~cial 
cheques of hanks of issue or of 
public revenue offices or or pu",; 
bIic credit inst1tutionś, in sa far 
as the insŁrumenŁs mentioned 
above are subj;eci to special re
gulations. 

Article 31. 

Each of the High Contrac~ 
ting Partie s undertakes to reco
gnise the provisions adopted by 
everyother High Contracting 
Party invirtue of Article 1 td 
13, 14, paragraphs 1 and 2, 15. 
and 16, 18 to 25, 27, 29 and jo 
of the present Annex. 

PROTOCOL 
TO THE CONVENTJON. 

At the time of signingthe 
Convention of ihis day's dale 
providing a Uniform Law fetr 
cheques the urtdersigned, duly 
authorised, have agreed upott 
the following provisions: 

A. 
The Members ol t-he League 

oJ Natiom and the non-memher, 
States which may not have been 
able to d~posit their ratifica
Hons ot thesaid Convefttión 

.'. 



, 
~ .. 

Str. 461 

cji, zobowiązują się w ciągu 
piętnastu dni od tej daŁy, skie
rować do Sekretarza General
nego Ligi Narodów zawiadomie
nie cO do stanu ratyfikacji u 
nich. 

B. 

Jeżeli w dniu 1 listopada 
1933 r. warunki przewidziane 
w artykule VI ustęp 1 co do 
wejśoiJa w żyde IlronlWleJl1cji, nie 
zostana, spełni,one, Sekretarz 
Generalny Ligi Narodów zwoła 
zebranie Członków Ligi Naro
dów i Państw, nie będących 
Czf.onkami Ligi Narodów, w 
imieniu których konwencja zo
atała p()~pisana, lub w imieniu 
'których dokonane zostało przy
stą'Pienie do niej. 

Zebranie to będzie miało na 
celu rozważyć sytuację i środki, 
które należy, w razie potrzeby 
przedsięwziąć, aby jej zaradzić. 

:Wysdkie Układające się 
Strony zakomunikują sobie 
wzajemnie przepisy ustawowe, 
które w wykonaniu konwencji 
wydadzą na swych obszar.ach z 
chwilą wejścia ich w życie. 

Na dowód czeg,o Pełnomoc
nky pocliPisali niniejszy Proto
kół. 

Sporządzono w Gene~ie 
dziewiętnast-e:go marca tyS1ąC 
dziewięćset trzydziestegopier
wszegoroku w jednym egzem
plarzu, ktÓry będzie złożony w 
archiwach Sekretariatu Ligi Na
rodów; uwierzytelnione odpisy 
teg'o eg,templarza zostaną prze
słane wszystkim Członkom Li~i 
Narodów i wszystkim Pań
shvom, nie będącym Czlo.nka
mi, tept~żelltowanym na Kon
ferencji. 

ZA NIEMCY: 
L. Qtzassowski 
Dr Albrecht 
Erwin Piitzold 

żA AUSTRIĘ: 
Dr Guido Strobele 

ZA BELGiĘ: 
De la Vallee Poussin 
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de leur ratification sur ładite 
Convention s'engagent li. adres
ser, dans les quinze jours sui
vant cette date, une communi
cation au Secretaire generał de 
la Societe des Nations, pour lui 
faire connaitre la situation dans 
laquelle ils se trouvent en ce 
qlli concerne la ratification. 

B: 
Si, ci la date du ter novem

bre 1933, les conditions prevues 
li. l' articIe VI, alinea 1, pour 
l'enttee en vigueur de la Con
vention, ne sont pas remplies, 
le Secretaire general de la So
citHe deg Nations convoquera' 
une reunion des Membres de la 
Societe des Nations et des Etats 
non membres qui auraient signe 
la Convention ou y auraient ad
here. 

Cette reunion aura pout 
obje! l'examen de la situation et 
des mesures ci prendre, le cas 
echeant, pour y faire face. 

c. 
Les Hautes Parties con

tractantes se communiqueront 
c0ciproquement des lreUT miose en 
vigueur, lescłiiJstpOlSJitio.ns legisla
tives qu'elles etabliront sur 
łeurs territoires respectifs en 
ex!ecution de la Convention. 

En fai de quoi '105 Pleni\p<>' 
tentiaires ont signe le present 
Protocole. 

Fait ci Geneve, le dix-neuf 
mars mil neuf cent trente et un, 
en simple expedition, qui sera 
deposee dans les archives du 
Secretariat de la Societe des 
Nationsj copie conforme en se
ra transmise a tous les Mem
bres de la ' Societe des Nations 
eta tons les Etats non membres 
representes a la Conference. 

:ALLEMAGNE: 

before Septernber 1st, 1933, un
dertake to forward within fif
teen days horn that date a com
munication to the Secretary· 
General of the League of Na
tions informillg him ol their si
tuation as regards ratification. 

B. 

II on November bt, 1933, 
the condiHons laid down in Ar
tide 5, paragr,aph 1, for the 
entry into force of the Conven-., 
tion are I10t fulfilled, the Se" 
cretary-General of the League 
of Nations shaIl convene a me
eting of the M.ember's of the 
League and the non-member 
States on whose behalf the Con
vention has been signed or 
acceded to.-

The purpose of this meeting 
s.hall be to examine the situa
tion and any measures to be 
taken to meet iŁ. 

C. 

The High Contracting Par
ties shall communicate to each 
other, immediately upoli their 
coming into force, the legisla
tive measures taken by Łhem in 
execution of the Convention in 
their respective territories. 

In faith whereof the Plenipo
tentiaries have signed the pre
sent ProŁocol. 

Done at Geneva the nine
teenth day of March, one thou
sand nine hundred and thirty
one, in a single copy, v/hich shall 
be deposited in the archives of 
the Secretariat of the League of 
Nations, and of which authel1-
ticatl!d copies shaU be delivered 
to aU Members of the League of 
Nations and non-member States 
represented at the Conference. 

GERMANY: 
L. QlidSsowski 
Dr. Albrecht 

Etwin Piitzold 
AUTRICHE: AUSTRIA: 

Dr. Guido Strobele 
BELGIQUE: BELGIUM: 

de la VaZlee Poussin 
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ZA DANIĘ: 
He/per 
V. Ei~tve(J 

ZA WOLNE MIASTO 
GDAŃSK: 
Józef Sułkowski 

ZA EKWADOR: 
Alex Gastelli 

ZA HISZPANIĘ: 
Francisco Bernis 

ZA FINLANDIĘ: 
F: Gronvall 

ZA FRANCJĘ: 
J. Percerou 

ZA GRECJĘ: 
"R. Raphaiil 
A. Contoumas 

ZA WĘGRY: 
Pelenyi 

ZA WŁOCHY: 
Amedeo Giannini 
Giovanni Zappalil 

ZA JAPONIĘ: 
N. Kawashima 
Ukitsu Tanaka 

ZA LUKSEMBURG: 
Ch. G. Vermaire 

ZA MEKSYK: 
Antonio Castro-Leal 

ZA MONAKO: 
C. Hentsch 

ZA NORWEGIĘ: 
Slub Holmboe 

ZA HOLANDIĘ: 
J. Kosters 

ZA POLSKĘ: 
Józef Sułkowski 

ZA PORTUGALIĘ: 
Jose Caeiro da Malta 

ZA RUMUNIĘ: 
C. Antoniade 

ZA SZWECJĘ: 
E. Marks von Wiirlemberg 
Bir~er Ekeberg 
K.Dahlbelrg 

ZA SZWAJCARIĘ: 
Vischer 
Hullfe~~er 

ZA CZECHOSŁOWACJĘ: 
Dr Karel Hermann-Otavsky 

ZA TURCJĘ: 
C emal H iisnii 

ZA JUGOSŁAWIĘ: 
1. Choumenkovitch 

DANEMARK: 
. He/per 
·V. Eigtved 

DENMARK: 

VILLE ·LIBRE DE DANTZIG: FREECITY OF DANZIG: 
" " " Jónd Sułkowski " "" 

EQUATEUR: 

ESpAGNE: 

FINLANDE: 

FRANCE: 

GRECE: 

HONGRIE: 

ITALIE: 

JAPON: 

LUXEMBOURG: 

MEXIQUE: 

MONACO: 

NORVEGE: ' 

PAYS-BAS: 

POLOGNE: 

PORTUGAL: 

ROUMANIE: 

SUEDE: 

SOISSE: 

ECUADOR: 
Al€?x Gastelli 

,. ' - SPAIN: 
Francisco Bernis 

FINLAND: 
F. Gronvall 

FRANCE: 
J. Percerou 

GREECE: 
R. Raphaiil 

A. Contoumas '. .~ 

HUNGARY: 
Pelenyi 

ITALY: 
Amedeo Giannini 
Giovanni Zappalil 

JAPAN: 
N. Kawashima 
Ukilsu Tanaka 

LUXEMBURG: 
Ch. G. Vermaire 

MEXICO: 
Antonio Castro - Leal 

MONACO: 
C. Hentsch 

NORWAY: 
Sfub H olmboe 

THE NETHERLANDS: 
J. Kosfers 

JÓzef Sułkowski 

Jose Caeiro da Mafia 

C. Anfoni~de 

E. Marks von Wfirfemberg 
Bir~er Ekeberg 
K. Dahlberg 

Vischer 
Hullfegger 

POLAND: 

PORTUGAL: 

ROUMANlA: 

SWEDEN: 

SWITZERLAND: 

TCHECOSLOVAQUIE: CZECHOSLOVAKIA: 
Dr. Karel" Herrriann-Ofavsky 

TURQUIE: TURKEY: 
Cemal Hiisnii 

YOUGOSLAVIE: YUGOSLAVIA: 
1. ChoumenkovUch 

,'" . , 
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