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Japonia dnia 25 sierpnia 1933 r. 
Włochy dnia 31 sierpnia 1933 r . 

• ) Rzesza Niemiecka dnia 3 pażdziernika 193'3 r. 
+) Holandia, za Królestwo w Europie dnia 2 kwietnia 1934 ' r. 
+) Grecja dnia 1 czerwca 1934 r . 

. +) Portugalia dnia 8 czerwca 1934 r. 
z zastrzeżeniem, że postanowiecnia konwen-
cji nie będą stosowane do portugalskiego 
othszaru kolonialnego . 

• ) W. M. Gdańsk (za pośrednictwem Polski) 'dnia 24 czerwca 1935 r. 
bl w wykonaniu art. 13 rzeczonej konwencji zostały zgłoszone Sekretarzowi Generalnemu 

Ligi Narodów w imieniu Rządów niżej wymienionych Państw przystąpieni:! do tej konwencji 
( i protokO'łu w datach następujących: 

Nikaragua dnia 16 marca 1932 r. 
Rząd Holenderski za: 

Indie Hólenderskie i Curac;:ao dnia 30 września 1932 r. 
Francja dnia 27 kwietnia 1936 r. 
Rząd Holenderski za: 

Surinam dnia 7 sierpnia 1936 r. 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

*1 Wszys tki e Strony w n:niejszej konwencji zgolzi!y się uważać jak.o wa,żny dokumen t ratyfikacyjny, który 
Państwo to złożyło po dacie ustalonej w konwencji. Jedl:akże Rząd Japoński jes t zdania, że t aka raty fikacja ma 
charakter przy stąpienia 
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KONWENCJA 

dotycząca opłaty stemplowej w przedmiocie czeków. 

KONWENCJA 

dotycząca opłaty stemplowej 
w przedmiocie czeków. 

Prezydent Rzeszy Niemiec
kiej; Prezydent Związkowy Re
publiki Austriackiej; Jego Kró
lewska Mość Król Belgów; Jego 
Królewska Mość Król Wielkiej 
Brytanii, Irlandii i Brytyjcskich 
Posiadłości Zamorskich, Cesarz 
Indii; Jego Królewska M.ość 
Król Danii i Islandii; Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, za 
iWolne Miasto Gdańskj Prezy
dent Republiki Ekwadoruj' Jego 
Królewska Mość Król Hiszpa
nii; Prezydent Republiki Fin~ 
landzkiej; Prezydent Republiki 
F rancuskiej; Prezydent Repu
bliki Greckiej; Jego Wyso
kość Regent Królestwa Węgier; 
'Jego Królewska Mość Król 
IWłoch; Jego Cesarska Mość 
Cesarz Japonii; Jej Królewska 
!Wysokość Wielka Księżna Luk
semburgu; Prezydent Stanów 
Zjednoczonych Meksyku; Jego 
iWysokość Książę Monako; Je
go Królewska Mo,ść Król Nor
wegii; Jej Królewska Mość Kró
lowa Holandii; Prezydent Rze
czypospolitej Polskiej; Prezy
dent Republiki Portugalskiej; 

CONVENTION 

reJative au droit de timbre en 
matiere de cheques. 

Le President du Reich Alle
mand; le President feneral de 
la Republique d'Autriche; Sa 
Majesie Je Roi des BeJges; Sa 
Majeste le Roi de Grande-Bre
tagne, d'lrlande et des terri
toi'res britanniques au delii des 
mers, Empereur des Tn 1esj Sa 
Majeste le Roi de Danemark 
et d'I'slande; le President de la 
Republiq'lle de Pologne, pour la 
Vilk libre de Dantzi~j le Pn?si
dent de la Republique de l'Equa
teur; Sa Maje'srŁe le Roi d'Es
pagne; le President de la Repu
blique de Finlande; le Presi
dent de la Republique franc;:aisej 
le President de la Republique 
helleuique; Son Altesse Serenis
sime le Regent du Royaume de 
Hongrie; Sa Majeste Je Roi 
d'Italie; Sa Majeste l'Empereur 
du Japon; Son Altesse RoyaJe 
ta Grande-Duchesse de Luxem
bourg; le President des Etats
Unis du Mex~quej Son Altesse 
Serenissime le Prince de Mona
co; Sa MajesŁe le Roi de Nor
vegei Sa Majesłe la Reine des 
Pays-Bas; le President de la Re-

CONVENTION 

on the stamp Jaw s in connection 
with cbeques. 

The President of the German 
Reich; the Federal President of 
the Austrian Republic; His Ma
jest y the King of the Belg:ians: 
His Majesty the King of Great 
Britain, Ireland and the British 
Dominions Beyond the Seas, 
Emperor of lndia; His Majesty 
the King of Denmark and lee
land; the President of the Po
lish Republic, for ~he Free City 
of Danzig; the President oJ the 
Republic of Eeuador; His Maje
sty the King of Spain i the Pre
sident of the Republic of Fin
land; the President of the 
French Republic; the President 
of the HeJlenic Republic; His 
Serene Highness the Regent oI 
the Kingdom of Hungary; His 
Majesty the King of Haly; His 
Majesty the Emperor of Japan; 
Her Royal Highness the Grand 
Duchess of Luxemburg; the Pre
sident of the United States of 
Mexico; His Serene Highness 
the Prince o,f Monaco; His Maje
sty the King of Norway; Her 
Majesty the Queen uf the Ne
therlands; the Presidcnt of the 
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~ego KróLewska Mość Król Ru
munii; . Jego Królewska Mość 
Król Szwecji; Związkowa Rada 
Szwajcarskaj Prezydent Repu-

··bliki Czeskosłowackiejj Prezy
dent Republiki Tureckiej; Jego 
Królewska Mość Król Jugosła

. Wll -

pragnąc uregulować pewne za
gadnienia opłat stemplowych w 
przedmiocie czeków, wyzna
czyli swymi Pełnomocnikami, 

. a mianowicie: 

Prezydent Rzeszy Niemieckiej: 

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

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

Dr Erwin P A TZOLD, Sędziego 
Trybunału w Schweidnitz. 

Prezydent Związkowy Republi
ki Austriackiej: 

i[)r Guido STROBELE, Radcę 
ministerialnego w Związ

-!<owym Ministerstwi.e Spra
wiedliwości. 

Jego Królewska Mość Król Bel-
gów: • 

p. J . de la Vallee POUSSIN, 
Honorowego Sekretarza Ge · 
neralnego Ministerstwa Na · 
uk i Sztuk. 

Jego Królewska Mość Król 
Wielkiej Brytanii, Irlandii i 
Brytyjskich Posiadłości Zamor-

skich, Cesarz Indii: 
za W'ielką Brytanię i Irlandię 
Północną oraz za wszystkie 
części Imperium Brytyjskiego 
nic będące odrębnymi Członka-

mi Ligi Narodów: 

Prof. H. C. G UTTERIDGE, K. 
. C., Profesora prawa handlo

wego i przemysłowego i 
Dziekana Wydziału Prawne
go Uniwersytetu w Londy
me. 

Jego Królewska Mość Król Da
nii i Islandii: 

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

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

penhadze. 

publique de Polognej le Pn!si
dent de la Republique portu
g'aise; Sa Majeste k Roi de Rou
rnaIiiej Sa Majeste le Roi de 
Stledej le Conseil federal suissej 
le J>resident de la Rep~bnque 
tchecoslovaquej le PresidenŁ de 
la RepubIique turqucjSaMaje
s.te le Roi. de Y ougosla vh~. -

Desireux de regler certains 
problemes du droitde timbre 
dans leurs rapporl-s ave'c le 
cheque ont designe pour leurs 
plenipoten tiaires , savoir : 

Le PresidenŁ du Reich 
allemand: 

M. Leo QUASSOWSKI, Con
seiller ministeriel au Mini
stere de la Justice du Reich; 

Le dodeur Erich ALBRECHT, 
ConseilIer de legation au 
Ministere des Affaires etran
geres du Reichj 

Le doctcur Erwin P ATZOLD, 
ConseilIer au Tribunal de 
Schweidnitz. . 

Le President federal de la 
Republique d'Autriche: 

Le docteur Guido 'STROBELE, 
Conseiller ministeriel au 
Ministere federal de la Ju-
stice. . 

Sa Majeste le Roi des Belges: 

M . J. de la ValleePOUSSIN, 
SecreŁaire general hCJ.noraJire 
du Minstere des Sciertces et 
des Arts. 

Sa Mi:tjeste le Roi de Grande
Bretagne, d'Irlande et des ter
ritoires britanniques au deM. des 

mers, Empereur des Indes: 
Potir la Grande-Bretagne et 

l'Irlande du Nord, ainsi que 
. toutes parties de l'Empire 
britannique non membres 
sepa.res de la Societe des 
Nations: 

Le profc'seur H. C. GUTTERID
GE, K. C., Professeur de 
droit commercial et indu
striel et doyen de la Faculte 
de Droit a l'Universite de 
Londres. , 

Sa Majesłe le Roi de Danemark 
et d'Islande : 

M. Axel HELPER, Conseiller 
ministeriel au Ministere du 
Commer.ce et de l'Industrie; 

M. Valdemar EIGTVED, Direc
teur de la "Privatbanken" a 
Copenhague. 
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Polish RepubHcj the PresidenŁ 
of the Portuguese Republicj His 
Maje·siy the . King of Roumania j 
His Majesty the King of Swe
deni the SwissFederal Cottncilj 
thi Presiderit ·of . the Czecho
slovak Repu:blic; the Ptesident 
of the Turkish Re.;public; His 
Majesiy the Kibg oE Yugoslavia. 

. Bcmg . desirous of settling 
certain pro,blems conceniing 
the stamphiws in their reI a
Hons with cheques, haveappo
inted as their plenipotentiaries 
the following: . 

The Pi'esiderit of the German 
Reich: 

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

. Dr. Erich ALBRECHT, Coun
sellor of Legation in the 
Reich MinisŁry for Foreign 
Affairsj 

Dr. Erwin PA TZOLD, "Landge
richtsrat" at the Court 
of SchweidniŁz. 

The Federal PresiclenŁ of the 
Austrian Republic: 

Dr. Guido STROBELE, Mini
sterial Counsellor in the Fe· 
deral Ministry of Justiqe. 

His Maj~sty the King ol the 
Belgians: 

M. J. d.e la Vallee POUSSIN, 
Honorary Secretary - Gene
raI of ihe Ministry of Scien
ce and Arts. 

His Majesty the King of Great 
Britain, !reland and the. British 
Dominions Beyond the' Seas, 

Emperor of India: 
For Great Britain and Northern 

lreland and a11 parts of the 
British Empire which are not 
s!eparate Members of the 
League of Nations: 

Professor H. C. GUTTERIDGE, 
K. C., Professor of Commer
ciał and Industrial Law and 
Dean of the Faculty of Laws 
in the University of London. 

His Majesty the King of Den
mark and Iccland: 

M. Axel HELPER, Ministerial 
Counsellor in the Ministry of 
Commerce and IndustrYj 

M. Valdemar EIGTVED, Gene
raI Mana.gcr of the "Privat
banken", Coperihal!en. 
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Prezydent Rzeczypospolitej Pol
skiej,za Wolne Miasto Gdańsk: 

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

Prezydent RE;publiki Ekwadoru: 

Dr Alejandro GASTELU, Kon
sula w Genewie. 

Jegq Królewska Mość Król 
Hiszpanii: 

Prof. Francisco BERNIS, Sekre
tarza Generalnego Wyższej 
Rady Bankowej. 

Prezydent Republiki Finlandz
kiej: 

p. Filipa GRaNVALL, Radcę 
Stanu, Członka Wysokiego 
Sądu Administracyjnego. 

Prezydent Republiki Francu
skiej: 

p. Louis-Jean PERCEROU, Pro-
o fesora Wydziału Prawnego 

Uniwersytetu w Paryżu. 

Prezydent Republiki Greckiej: 

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

p. A. CONTOUMAS, Pierwsze
go Sekretarza Stałej Delega
cji przy Lidze Narodów. 

Jego Wysokość Regent Króle
stwa Węgier: 

p.Jean PELENYI, Ministni Re
zydęnta, Szefa Stałej Dele
gacji przy Lidze Narodów. 

'Jego Królewska Mość Król 
Włoch: 

p. Amedeo GIANNINI. Radcę 
Stanu, Ministra Pełnomocne
go pierwszej klasy; 

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

Jego Cesarska Mość Cesarz Ja
ponii: 

p. Nobutaró KAWASHIMA, Po
sła Nadzwyczajnego i Mini
stra Pełnomocnego przy Pre
zydencie Republiki Grec
kiej; 

p. Ukitsu TANAKA, Sędziego 
Sądu Najwyższego Japonii. 
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Le President de la Rćpublique 
de Pologne, pour la Ville Iibre 

de Dantzig: 
M. Józef SUŁKOWSKI, Profe

sseur a l'Universite de Poz
nań, Membre de la Commi
ssion de coc1ification de Po
logne. 

Le President de la Republique; 
de l'Equateur: ' 

Le docteur Alejandro GASTE
LU, Consul a Geneve. 

Sa Majeste le Roi d'Espagne: 

Le professcnr Francisco BER
NIS, Secretaire general du 
Conseil superieur bancaire. 

Le President de la Repu blique 
, de Finlande: 

M. Filip GRaNVALL, Conseil
ler d'Etat, Membre de la 
Haułe Cour administrative. 

Le President de la Republique 
fran<;aise: 

M. Louis-Jean PERCEROU, 
Professeur a la Facultć de 
Droit de l'Universite de Pa
ds. 

Le President de la Republique 
hellćnique: 

M. R. RAPHAEL, Dćlćgue per
manent aupres de la Socićtć 
des Nations; 

M. A. CONTOUMAS, premier 
SecnHaire de la Dćlegation 
permanente aupres de la So
cićte des Nations. 

Son Altesse Sćrenissime le Rć
gent . du Royaume de Hongrie: 
M. Jean PELENYI, Ministre re

sident, Chef de la Delega
tion royale aupres de la So
cietć des Nations. 

Sa Majestć le Roi d'Italie: 

M. Amedeo GIANNINI, Conse
iller d'Etat, Ministre pleni
potentiaire de premiere 
classe; 

M. Giovanni ZAPPAŁA, Avo
cat,Chef de division au Mi
nistere des Finances. 

Sa Majestć I'Empereur du Ja
pon: 

M. Nobutaro KAWASHIMA, 
Envoye extraordinaire et 
MinisŁre plenipotentiaire 
pre's le PresidenŁ de la Re
publique hellenique; 

M. Ukitsu T ANAKA, Juge a la 
Cour Supreme du Japon. 

The President of the P.olish Re
public, for the Free Cityof 

Danzig: 
M. Józef SUŁKOWSKI, Pro

fessor at the University of 
Poznań, Member of the Po,· 
lish CotdificatiJon Commissio.n: 

The PresidenŁ of the Republic 
af Ecuador: 

Dr. Alejandro GASTELU, Con
suI at Geneva. 

His Majesty the King of Spain: 
Professor . Francisco BERNIS, 

Secretary-General of the 
"Consejo Superior Banca. 
rio", 

The President ol the Repuhlic of 
Finland: 

M. Filip GRaNV ALL, Counsel
lor of State, Member of the 
High Administrative Court. 

The President of the French 
Republic: 

M. Louis Jean PERCEROU, 
Profes,sor in the F'aculty of 
Law of the Ul6iversity of 
Paris. 

The ' Presid'cn t of the Hellenic 
Repuhlic: 

M. R. RAPHAEL. Permanent 
Delegat e accredited to the 
League of Nations; 

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

His Serene Highness the Regent 
of the Kingdom of Hungary: 

M. Jean PELENYI, Resident Mi
nister, Head of the RoyaI 
Delegation accredited to the 
League of Nations. 

His Majesty the King of ltaly: 

M. Amedeo GIANNTNI, Coun
sellor of State, Firs.t-ClasSl 
Minister Plenipotentiary; 

M. Giovanni ZAPP ALA, Barri
ster-at-Law, Head oI Se
ction in the Ministry of Fi· 
nance. 

His Majesty the Emperor of 
Japan: 

M. Nobutaro KAWASHIMA, 
Envoy Extraord'inary and 
Minister Plenipotentiary to 
the Presidcnt of the Helle
nic Republic; 

M. Ukitsu TANAKA, Judge at 
the Supreme Court of Japan. 
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Jej Królewska Wysokość Wiel
ka Księżna Luksemburgu: 

p. Charles VERMAIRE, Konsula 
w Genewie. 

Prezydent Stanów Zjednoczo
nych Meksyku: 

p. Antonio CASTRO - LEAL, 
Obserwatora przy Lidze Na
rodów. 

IJego Wys,okość Książę Monako: 

p. Conrad E. HENTSCH, Kon
sula Generalneg'o Księstwa 

w Genewie. 
Jego Królewska Mość Król 

Norwegii: 
p. C. Stub HOLMBOE, Adwo

kata Sądu Naj'wyższego. 
Jej 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, Czlonka Komisji 
Kodyfikacyjnet Polski. 

Prezydent Republiki Porlugal
skiej: 

Dr Jose CAEIRO cIa MATTA, 
Rektora Uniwersytetu w Li
sbonie, Prohsora Wydziału 
P,rawnego, Dyrektora Banku 
Portugalii i Sędziego zastęp
czego w Stałym Trybunale 
Sprawiedliwości ' Międzyna
rodowej. 

~ego Królewska Mość Król 
Rumunii: 

p. Constantin ANTONIADE, 
Posła Nadzwyczajnego i Mi
nistra Pełnomocnego przy 
Lidze Narodów. 

Jego Królewska Mość Król 
Szwecji: 

_ Barona Erik Teodor MARKS 
von W0RTEMBERG, Pre
zesa Sądu Apelacyjnego w 
Sztokholmie, b. Ministra 
Spraw Zagranicznych; 

p. L. Birger EKEBERG, b. Mini
stra Sprawiedliwości, Preze
sa Komisji Ustawodawstwa 
Cywilnego, b. Sędziego Są
du Naj.wyższego; 

Son Altesse Royale la Grande
Duchesse de Luxembourg: 

M. Charles VERMAIRE, Con
suI a Geneve. 

Le President des Etats-Unis du 
Mexique: 

M. Antonio CASTRO-LEAL, 
Observateur allores de la 
Societe des Nati~ns. 

Son Altesse Serenissime Je 
Prince de Monaco: 

M, Conrad E. HENTSCH, Con
sui general de la Principau
te ił Geneve. 

Sa Majeste le Roi de Norvege: 

M. C. Stub HOLMBOE, A vocat 
ił la Cour supreme. 

Sa Majeste la Reine des Pays
Bas: 

Le docŁeur J. KOSTER S, Con
seiller a la Haułe Cour de 
Justice, ancien professeu r 
de l'Universite de Gronin
gue. 

Le President dE' la Republique 
de Pologne: 

M. Józef SUŁKOWSKI, Pro
fesseur ił l'Universitć de 
Poznań, Membrede la Com
mission de codification de 
Pologne. 

Le President de la Republique 
portugaise: 

Le docteur Jose CAEIRO da 
MA TT A, Recteur de l'Uni
versite de Lisbonne, Profes
seur a la FacuIte de droit, 
DirecŁeur de la Banque de 
Portugal et Juge suppleallt 
a la Cour permanente de Ju
stice intemationale. 

Sa Majeste le Roi de Roumanie: 

M. Constantin ANTONIADE, 
Envoye extraordinaire et 
Ministre plenipotentiaire au
pre.s de la Societć des Na
tions. 

Sa Majeste le Roi de Suede: 

Le baron Erik T'eodor MARKS 
von W0RTEMBERG, Pre
sident de la Cour d'appel cle 
Stockholm, ancien l\iinistre 
des Affaires etra,ngeres; 

M. L. Birger EKEBERG, ancien 
MinisŁre de la Justice, Pre
sidenŁ de la Commission de 
legislation civile, ancien 
Conseiller de la Cour supre-
mej 

p. Knut DAHLBERG, b. Mini- M. Knut DAHLBERG, ancien 
stra Rolnictwa, Dyrektora Ministre de l'Agriculture, 
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Her Roya! Highness the Grand 
Duchess of Luxemburg: 

M. Charles VERMAIRE, Con
suI at Gencva. 

The President of thc United 
States of Mexico: 

M. Antonio CASTRO-LEAL, 
Observer accredited to the 
League of Nations. 

His Serene Highness the Prince 
of Monaco: 

M. Conrad E. HENTSCH, Con
sul-Gencrd of the Principa
lity at Gcneva. 

His Majesty the King of Nor
way: 

M. C. Stub HOLMBOE, A<łvo
C:lte at the Supreme Court. 

Her Maj-esty the Queen of the 
Netherlands: 

Dr. J. KOSTERS, CounselIor at 
the High Court of Justice, 
Former Professor at the Uni
versity of Groningell. 

The President of the Polish 
Republic: 

M. Józef SUŁKOWSKI, Pro
fessor at the University -of 
Poznań, Member of the Po
lish Codifica,tion Commis
siano 

The President oI the Portuguese 
Republic: 

Dr. Jose CAEIRO da MATTA, 
Rector of the UniversiŁy of 
Lisbon, Professor in the Fa
culty of Law, Director of the 
Bank of Portugal, Deputy 
Judge at the Permanent 
Court of International Ju
stice. 

His Majesty the King ol 
Roumania: 

M. Constantin ANTONIADE, 
Envoy Extraordinary and 
Minister Pleniopotentiary 
accredited to the Lcague of 
Nations. 

His Majesty the King ot Swe
den: 

Baron Erik Teodor MARKS 
von W0RTEMBERG, Presi
dent of the Stockholm Court 
-of Appeal, former Minister 
for Foreign Affairsj 

M. L. Birger EKEBERG, For
mer Minister of Justice, Pre
sident of the Civil Legisla
tion Commission, Formet 
Counsellor of the Supreme 
Court; 

M. Knut DAHLBERG, Former 
Minister of Agriculture, Di-

" 
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Stowarzyszenia banków 
szwedzkich. 

Związkowa Rada Szwajcarska: 
Dr Max VISCHER, Adwokata 

i Notariusza, Pierwszego Se
kretarza . Stowarzyszenia 
szwaj-carskich bankierów w 

,Bazylei; 
Dr O. HULFTEGGER, Pierw

szego Sekretarza Dyrekcji 
Szwajcarskiego Związku 
Handlu i Przemysłu w Zury
chu. 

Prezydent Republiki Czeskosło
wackiej: 

Dr Karel HERMANN-OTTAV
SKY, Profesora Uniwersyte
tu w Pradze, Prezesa Komi
sji Kodyfikacyjnej prawa 
handlowego w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. 

Prezyden t Republiki Tureckiej: 

Beja CEMAL HOSNu, Posła 
Nadzwyczajnego i Ministra 
Pełnomocneg,o przy Radzie 
Związkowej Szwajcarskiej, 
b. Ministra Oświecenia Pu
blicznego. 

!Jego Królewska Mość Król Ju
gosławii: 

p. L CHOUMENKOVITCH, Mi
nistra Pełnomocnego, Stałe
go Delegata przy Lidze Na
rodów. 

którzy, po przedstawieniu 
swych pełnomocnictw, uzna
nych za dobre i w należytej fo,r
mie, zgodzili się na następujące 
postanowienia: 

Artykuł pierwszy. 
Wysokie Układające si'ę 

Strony, w przypadku, gdyby ich 
us,tawodawsŁwo nie przewidYt
wało już teg'o, zobowi,ązują się 
zmienić .swoje ustawy na 
wszystkich obszarach podda
nych ich zwierz,chnictwu lub 
władzy i do których stosuj:e się 

' niniejszą konwencja, w tenspo
sób, że ważność zohowiązań, 
zaciągniętych w przedmiocie 
czeków, lub wykonywanie 
praw, z czeków wynikających, 
nie może być uzależni,one od 
zachowania przepisów o opła
tach stemplowych. 

Mogą one jednak zawiesIc 
wykonanie tych praw aż do ui
szczenia opłat stemplowych, 
które przewidziały, oraz należ
nych grzywien. M/ogą one rów-
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Directeur de I'Association 
des Banques suedoises. 
Le Conseil federal suisse: 

Le docteur Max VIS CHER, 
Avocat et Notaire, premier 
Secretaire de I'Association 
suisse des Banq1.liers, a Bale; 

Le docleur O. HULFTEGGER, 
premier SecreŁaire du Di
rectoire de I'Union suisse du 
Comm~rce et de l'Industrie, 
a Zurich. 

Le Presiclent de la Republique 
tchecoslovaque: ' 

Le doctenr KIlrei HERMANN -
OTAVSKY, Professeur a 
l'Universitć de Prague, Pre
&ideoŁ de la Commission de 
codification du droit com
mercial au Ministere de la 
Justice. 

Le President de la Republique 
turque: . 

Cemal ROSN0 bzy, Envoye 
extraordinaire et Ministre 
plenipotentiaire pres le Con
seil federal suisse, ancien 
Ministre de l'Instruction pu
blique. 

Sa Majeste le Roi de Y ougosla
vie: 

M.1. CHOUMENKOVITCH, Mi
nisŁre plenipotentiaire, De
lćgue permanent aupres de 
la Socićte des Nations. 

Lesquels, apres avoir commu
niquć leurs pleins pouvoirs, 
trouves en bonne et due forme, 
sont · ćonvenus des dispositions 
suivantes: 

ArticIe premier. 
Dans le cas ou telle ne se

rait pas deja leur legislation, 
les Hautes Parties contractan
tes, s' engagent a modifier leurs 
10is dans tous les territoires pla
ces sous leur souverainete ou 
autorite et auxqueIs la presente 
Convc<ntion est appIicable, de 
telle sorte que la validite des 
engagements pris en matiere de 
cheques,ou l'exercice des droits 
qui en decouIent, ne pui,ssent 
etre subordonnes ił r observa
tion des dispositionssur le 
timbre. 

Elle s peuvent toutefois sus
pendre l'exercice de ces droits 
jl1~qu'a l'acquittement des droits 
de timbre qu'elles ont pre'Scrits 
ainsi que des amendes en-

rector of the As,sociation of 
Swedish Banks. 

The Swiss Federal Council: 
Dr. Max VIS CHER, Barrister

at-Law and Notary, First Se
cretary of the Swiss Ban
kers' Association at BasIe. 

Dr. O. HULFTEGGER, First 
Secretary to the Board of 
theSwiss Commercial and 
Industrial Un1011. at Zurich. 

The President of the Czechoslo
vak Republic: 

Dr KarcI HERMANN-OTAV
SKY, Professor at the Uni
versity of ,Prague, PresidenŁ 
of the Codification Commis
sion for Commercial Law in · 
the Ministry of Justice, 

The President of the Turkish 
Republic: 

CemaI H0SNu BEY, Envoy 
Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary to the Swiss 
F ederal Council, Former Mi
nister o,f Public Instruction. 

His Majesty the King of Yugo
slavia: 

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

Who, having communicated 
their full powers, found in gooJ 
and due form, have agreed 
upon the follnwing provisions: 

Article 1. 
If their la ws do not already 

make provision to this effect, 
the High Contracting Parties 
underŁake to alter their laws in 
all the territories placed under 
their sovereignty ar authority 
to which the present Conven
iion is applicable, so that the 
validity of obligations arising 
out cf a cheque or the exercise 
of th2 rights that flow there
from shall not be subordinated 
to thz observance of the provi
sions concerning the stamp. 

N evertheless, the High Con
tracting Parties maysuspend the 
exercis'~ of these rights until 
payment of the stamp duties 
they prescribe or of any penał-
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nież postanowić, że przymiot i 
skutki tytułu natychmiast wy
konalnego, które, według ich 
ustawodawstwa, byłyby przy
wiązane do czeku, będą uzależ
rtione od warunku, że .opłata 
stemp10wa zostanie, z chwilą 
wystawienia dolwinentu, nale
życie uiszczoną zgodnie Z prze
pisami ich ustaw. 

Artykuł 2. 
Niniejsza konwencja, której 

teksty francuski i angielski bę
dą jednakowo miarodajne, bę
d~ie nosiła datę dnia dzisiej
szego. 

Będzie 'ona mogła być pod pi- , 
sana później aż do 15 lipca 1931 
roku w imieniu każdego Człon
ka Ligi Narodów i każd ego Pań
stwa, nie będącego Członkiem 
Ligi Nar:odów. 

Artykuł 3. 
NJniejsiza konwencja będzie 

ra tyfikowana. 
Dokumenty ratyfikacyjne zo

staną złożone ,pr,zed 1 września 
1933 roku u Sekretarza Gene
ralnego Ligi Narodów, który za
wiadomi o tym natychmiast 
wszystkich Czł.onków Ligi Na
rodów i wszystkie Państwa, nie 
będąc'e Czlonkami Ligi Naro
dów, w imieniu których niniej
sza konwencja została podpisa
na, luib w imieniu których doko
nane zostało przystąpienie do 
niej. 

Artykuł 4. 
Począwszy od 15 lipca 1931 

roku, każdy Członek Ligi Na
rodów i każde Państwo, nie bę
dące Czlonkiem Ligi Nar,odów 
będzie mogło prz,ystąpić do kon-
wertcji . 

Przystąp[enie to będzie usku
tecznione przez notyfi'kację u 
Sekretarza Generalnego Ligi 
Narodów. Notyfikacja 'będzie 
złożona w archiwach Sekreta
riatu. 

Sekretarz Generalny zawia
domi natychmiast o tym złoże
nw wszystkich Członków Lig:i 
Narodów i Państwa, nie będące 
Członkami Ligi Narodów, które 
podpisały lub przystąpiły do ni
niejszej konwencji. 

Adykuł 5. 
Konwencja niniejsza wejdzie 

W życie dopiero po jej ratyhko-

courues. Elles peuvent egalc
ment decider que la qualite et 
les effets de titre immediate
ment exe'cutoire qui, d 'apres 
leur legislation, seraient attri
bues au cheque, seront subor
donnes a la condition que le 
droit de timbre ait ete, des la 
crl:ation du titre, dument ac qui
Uć conformemenŁ aux disposi
Hons de leurs lois. 

Article 2. 
La presente Convention, 

dont les textes franc;:ais et an
glais fe ront egalement foi, por
tera la date de ce jour. 

Elle pourra etre signee uIte
rieurement jusqu'au 15 juillet 
1931 au nom de tout Membre 
de la Societe des Nations et de 
tout Etat non membre. 

Article 3. 
La presente Convention se~ 

ra ratifiee. 
Les instruments de ratifica

tion seront deposes avant le 
. I-er septembre 1933 aupres du 
Secretaire general de la Socie
te des Nations, qui en notifiera 
immediatement la reception a 
tous les Membres de la Societe 
des Nations et aux Etats non 
membres au nom ' desquels la 
rresente Convention a ete si
g!lee ou au nom desqueIs ił y a 
ete adhere. 

Article 4. 
A partir du 15 juillet1931, 

tout Membre de la Societe des 
Nations e,t tout Etat non 
membre pourront y adherer. 

Cette adhesion s' effecłuera 
par une notification au Secre
taire generał de la Societe des 
Natiol1s pour etre deposee dans 
les archives du Secretariat. 

Le Secretaire general noti
Hera ce depot immediatement a 
tous les Mcmbr,es de la Societe 
des Nations et aux Etats non 
membres au nom desquels la 
presente Convention aura ete 
signee ou au nom desquełs ił y 
aura ete adhere. 

Article 5. 
La presente Convention 

n'entrera en vigueur que. lors-
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ties. incurred. They m!ł.y also 
decide Łhat the qaulity and 
effeds ·o.f an instrument "imme
diately executory" which, - ac
cord'ing to their łegislation may 
be attribuled lO ,a cheque, shall 
be subject to the copdiHon :Łhat 
the s.tamp law has, from the 
issue of the instrument, been 
duły complie'd, with in 'accordan-
cewith their laws. . -

Article 2. 
-The present Convention, tlie 

French and English te'Jtts of 
which shall be equaIly awthen
tiC, shall bear this day's date. 

It may be signed there·after 
unti! July 15th, 1931" on behalf 
of any Member of the League of 
Nations or non-member StaŁe. 

Article 3. 
The pres:ent Convention: 

shall be ratified. 
The instrumenls of rat'ifica

tion shall be deposited before 
September 1,st, 1933,with the 
Secrebry-General of the Le .. 
ag ue of Nations, whoshall fotth
with notify receipt thereof toall 
the Memh'ers of the Le.agueof 
Nations and to. the non-member 
States o.n ""hose behalf the pre
sent Convention has been signed 
,oracceded to'. 

Article4. 
As from July 15th, 1931, any 

Member of the · League of Na .. 
Hons and any non-member Sta
te may accede thereŁo. 

Such accessiOIi shalI be 
cffeoted by a notificatiol) to, the 
Secretary-Generał of the Le
ague of Nations, such notifica
tion to be deposited' in the ar
chives of the Secretariat. 

The Secretary-General shall 
notify such deposit forthwith to 
all the Members oJ the League 

. of Nations and to the non-me m
ber States on whose behalf the 
present Co.nvention has been 
signed or acceded to. 

Article 5. 
The present Convention 

shall not come lnto force until it 

• J' , 

1 ' 
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waniu lub przystąpieniu do nie] 
siedmiu Członków Ligi Naro
·dów lub Państw, nie będących 
Czlonkami Lig.i Narodówj w tej 

"' liczbie musi być tr,z,ech Człon
ków Ligi Narodów reprezento
:wanych -na stałe w Radzie. _ 

Wejście w życie nastąpi 
tiziewięćdziesiątego dnia ' po 
otrzymaniu przez Sekretarza 
Generalnego Ligi Narodów 
siódmej ratyfikacji lub przystą
pienia zgodnie z ustępem pierw
szym n:iniej'szego artykułu. 

Sekretar,z Generalny Ligi 
Narodów, uskute,czniaj.ą,c zawia-

' ,domienia prZJewidziane w arty
kułach 3 i 4, zaiznaczy w szcze
gólności, że otrzymał ratyfikację 
lub przystąpienia, przewidziane 
w ustępie pierwszym niniejs,ze
go artykulu. 

Artykuł 6. 

'Każda ratyfikacja lub przy
stąpienie, dokonane po wejściu 

" w życie konwencji, zgodnie z 
" postanowieniami artykułu S, 

zacznie wywierać skutki dzie
wi'ęćdziesiątego dnia po otrzy
maniu przez Sekreiar.za Gene
ralnego Ligi Narodów ratyfika
cji lub przystąpienia. 

Artykuł 7. 

Niniejsza konwencja nie bę
dzie mogła być wypowiedzi,a
na przed upływem dwóch lat 
od daŁy, w której wejdzie ona w 

, życie w stosunku do danego 
Członka Ligi N al'1odów lub w 
stosunku do danego Państwa, 
nie będącego Członkiem Ligi 
Narodów; wypowiedzenie to 
zacznie wywierać skutki dóe
więćdziesiątego dnia następują
cego po otrzymaniu przez Se
kretar.zól Generalnego notyfika
cji do niego wysfosowanej. 

Każde wypowiedzenie bę
dzi,e natychmi·as,t zakomuniko
waneprzez Sekretarza General
nego Ligi Narodów wszystkim 
Członkom Ligi Narodów i Pań
stwom, nie będącym Członkami 
Ligi Narodów, które podpisały 
lub przyst'ąpiły do niniejszej 
konwencji. 

Każde wypowiedzenie bę
dzie miało skutek tylko w sto
sunku do Członka Ligi Naro-
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qu'elle aura ete ratifiee ou qu ' ił 
y aura ete adhere au nom de 
sept Membres de la Societe des 
Natio'llis ou Etats n:on membres, 
parmi lesquels devront figurer 
troi s des "Membres de la Socie
te des Nations representes d'une 
maniere permanente au Conse~l. 

La date de l'entree en vi
gueur sera le quatre-vingt-di
xieme jour qui suivra la recep
tioo par le Secretaire generał 
de la Societe des Nations, de la 
septieme ratification ou adhe
sion, conformement ci l' alinea 
premier du present articIe. 

Le Secretaire general de la 
Societe des Nations, en faisant 
les notifications prevues aux 
articIes 3 et 4, signalera specia
lemeilt que les ratifications ou 
adhesions visecs ci l'alinea pre
mier du present articIe ont ete 
recueillies. 

~rticle 6. 

Chaque ratification ou adhe
sion qui interviendra apres I'en
tree en vigueur de la Conven
tion conformement a l'articIe S 
sortira ses eHets des le quatre
vingt-dixieme jour qui suivra la 

• date de sa reception par le Se
cretaire general de la Socicte 
des Nations. 

ArŁicle 7. 

La presente Convention ne 
pourra etre denoncee avant 
l'expiration d'un delai de deux 
ans a partir de la da te ci la
quelle elle sera entree en vi
gueur pour ce Membre de la So-

' cieŁe d~s Nations ou pour cet 
Etat non membrej ceUe denon
ciation produira ses effeŁs des 
le quatre-vingt-dixieme jour 
suivant la rćcepŁion par le Se
cretaire general de la notifica
tion a lui adressee. 

Toute denonciation sera 
communiquee immediatement 
par le Secretaire general de la 
Socićtć des Nations ił t011S les 
Membres de la Societe des Na
tions et aux Etats non membres 
au nom desquels la pn'!sente 
Convention a ćte signće, ou au 
nom desquels il y a ete adhćre. 

Chaque dćnonciation n'aura 
d'effet qu'en ce qui concerne Je 
Membre de laSociete des Na-

has be en ratified: .or acceded to 
on behalf of ,seven Members of 
the League of Nations or non
member States, which shall in
clude threeof Łhe Members of 
the League permanently repre
sented on the Council. 

The dat e of entry into force 
shall be the ninetieth day follo
wing the receipt by the Secre
tary-General of the League of 
NationSo of the seventh ratifi
cation or accession in accordan
ce with the firs.t paragraph oE 
the present Article. 

The Secretary-General .ol 
the League of Na tions , when 
making the no.fification provi
cied for in ArticIes 3 and 4, shall 
state in particular that the ra,ti
ficatioos or a'ccessions referred 
to in the first paragraph of the 
present Article have been re
ceived. 

Article 6. 
Every ratiHcation or acces

sion effected after the entry in
to force of the Convention in 
accordance with Article 5 shall 
take effecŁ on the ninetieth day 
fol1owing the date of receipt 
thereof by Łhe Secretary-Gene
ralof the League ·of Nations. 

Article ,7. 

The presentConvention may 
not be denounced before the 
expiry of two years from the da
te on which it has entered into 
force in respect of that Member 
,of the Lea.gue 'or non-mernber 
State j such denunciation shall 
take eHect as from the nine
tieth day following the receipt 
by the Secrcbry-General of the 
notificationaclressed to him. 

Every denunciation shall be 
immediately communicated by 
the Secretary-General of Łhe 
Lea.gue of Natioos to aU the 
Members of the League of Na
tions and to the non-member 
States on whose behalf the pre
sent Convention has beensigned 
or acceded to. 

Each denunciation shalI take 
eHect only as regards the Mem
ber of the League of Nations or 
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dów lub Państwa, nie będącego 
Czł,onkiem Ligi Narodów, w któ
l1e~o imieniu z'ostanie dokonana. 

Artykuł 8. 
. Każdy Członek Ligi Naro

aów i każde Państwo, nie będą
c,e Członkiem Ligi Narodów, w 
stosunku do którego ma moc ni~ 

" niej sza kJonwencja, mo'że skier-o
_ wać do Sekretarza Generalnego 
Ugi Narodów, po upływie 
czwartego roku od wejścia w 
życie konwencji, żądanie, dążą
'ce do zmiany niektórych lub 
wszystkich przepisów niniejszej 
konwencji. 

Jeiżeli takie żądanie, po za-
" komunikowaniu go innym 
Członkom Ligi Narodów albo 
Państwom, nie będącym Człon
\karni Ligi Narodów, a których 
konwencja niniejsza wówczas 
będzie obowiązywała, zosta
nie poparte w terminie je
dnorocznym przynajmniej przez 
sześć ty.ch Państw, Rada Ligi 
Narodów postanowi, czy należy 
r:wołać w tym celu konferencję. 

Artykuł 9. 
:Wysok~e Układające się 

Strony mogą oświadczyć w 
chwit1i podpisania, ratyfikacji 
lub przystą'Pienia, że. .P!ze~ 
przyj'ęde przlez nie mme).s,ze) 
konwencji, me z,amierzają ",,·ziąć 
na siebie żadnego zohowiąza
nia co do całości-luD każ,dej czę
ści swych kolonii, protektora
tów aLbo ohszarów, pozostają
cych pod ich zwierzchnictwem 
LUD ma:nd:atemj w tym przypad
ku niniej;sza konwencja nie bę
dz:ie się stosowała do obszarów, 
będących przedmbtem podolb
nego oświadcz.enia. 

Wysokie Ukła,da.jące s:ę 
Strony mogą później notyfiko
wat:: Sekretarzowi Generalnemu 
Ligi Narodów, że życzą sobie 
zastosować niniejszą konwencję 

. do c:ałości lUD każdej części 
swych obs:zarów, które stanowi
ły przedmiot oświadczenia, 

. przewidzian-ego 'N us,fępie po
przedzającym. W tym przypad
ku konwencja będzie się stoso
wała do 'ohs,z,arów wspomnia
nych w notyf ikacji po upływie 
dziewięćdzie'sięciu dni od jej 
otrzymania przez Sekretarza 
LJelieralne~o Ligii Narodów. 

tions ou I'Etat non membre au 
nom duquel elle aura ete faite. 

Article 8. 

T out Membre de la Socićtć 
des Nalions et tout Etat non 
m,embre a l' egard duquel la prć
sente Convention est en vigueur 
pourra adresser au Secretaire 
gćnćral de la Soci(,Hć des Na
tions, des l'expiration de la 
quatrieme annee suivant 1'en
trće en vigueur de la Conven
tion, une demande tendan! a la 
revision de cerŁaines ou de tou
tes les dispositions de cette 
Conve.ntion. 

Si une Łelle demande, com
muniquee aux autres M.embres 
ou Etats non membres entre 
lesquels la Convention est alors 
en vigueur, est appuyće dans 
un delai d'un an par au moins 
six d' entre eux, le Conseil de la 
Socićtć des N ations decidera 
s'iI y a lieu de convoquer une 
Confćrence a cet dfet. 

Article 9. 

Les Hautes Parties conŁrac
tantes peuvent dćclarer, au mo
ment de la signature, de la rati
fication ou de l'adhćsion, que, 
par leur acceptation de la pre
sente Convention, elles n'enŁen
dent assumer auc\lne obligation 
en ce qui concerne l'ensemble 
ou toute partie de leurs colo
n ies, protectorats ou territoires 
places sous leur suzerainete ou 
mandatj dans ce cas, la prć
senie Convention ne sera pas 
applicable aux territoires fai
sant l' objet de pareille declara
tion. 

Les Hautes Partie s contra c
tantes pourront, dans la suite, 
notifier au Secrćtaire generał 
de la Socićte des Nations quO 
elles entendent rendre la pre
sente COllvention applicable a 
l'ensemble au ił. toute partie de 
leurs territoires ayant fait l' ob
jet de la dćclaration prevue a 
l'alinea precćdent. Dans ce cas, 
la Convention s'appliquera aux 
territoires vises dans la notifi
cation quatre-vingt-dix jours 
apres la l'eception de cette der
niere par le Secretaire gćneral 
de la Societe des Nations. 
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the non-member Statc, on who
se behalf it has Deen made. 

Article 8. 

Every Member of the Le~ 
ague of Nations and every non
member Statein respect of 
whlich the present Convention 
is in f.orce may forward to the 
Sec.retary-General of the Le
.ague of Nations, after the expi
ry of the fourth year following 
the entry into force of the Con
v'cntion, a reques.t for the revi
sion · d some OT all oJ the iProvi
sions o·f Łhat Convention. 

If su ch request, after being 
communioaŁed to the other 
Member's. ar non-member Sta
tes beŁween whom the Conven
lion is at that time in force, is 
supportecl' within one year by at 
least six of them, the Council of 
the League of Nations shall de
cide whether a Conference shalI 
be convened for the purpose. 

Article 9. 
Any High Contracting Party 

may, ,at the time of signature, 
ratification or accession, declare 
that, in accepHng the present 
Convention, he aoes not as su
me any obligations in respect 
of all ar any of his colonics, pro
tectorates or territories under 
suzerainty 'or mandatej and the 
present Conventiort shall not 
apply to any territories named 
in such declaration. 

Any High Contracting Party 
may give notice to the Secreta
ry-General of the League of Na
Hons at any time subsequentIy 
that he dcsires that the Conven
Hon shall apply to aU or any of 
his territories which have been 
madc thc subject ofa declara
tion under the preceding para
graph, and the Convention shalI 
apply to all the territories na
med in such notice ninety days 
after its receirpt by the Secrę
tary-Generał of the League oJ 
Nations. 
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Tak samo, każda z Wyso
kkh Układaj'ą,cych się Stron 
może katdej chwili oświadczyć, 
że życzy slobie, aby niniejsza 
konwencja przestała się stoso
wać do całości lub każdi?j części 
jej· kolonij, prohktoraŁów lub 
obszarów, pozostających pod jej 
zwierzchn~ctwelffi lub manda-

, tern; w tym przypadku, kon
wencja przestanie się stosować 
do obszarów, których takie 
oświadczenie dotyczy, po upły
wie roku od otrzymani'a te.go 
oświadczenia przez Sekretarza 
Generalnego Ligi: Navodów. 

Artykuł 10. 

Niniejisza konwencja będzie 
zarejestrowana prze.z Sekreta
rza Generalnego Ligi Narodów 
z C'hw~lą jej wej,ścia w życie. 

Na dowód czeg·o wyżej wy
mienieni Pełnomo·cnicy podpi
sali ninj'ej'szą konwe.ncję. 

Sporządzono w Genewje, 
chiewiętnasteg,o marca tysiąc 
dziewięćset trzy,dziestego pier
wszego mku w jednym egz,em-

, plar:zu, który zo.stanie złożony 
, warchiwach Sekretariat.u Li~ 
. Narodów; uwierzytelnione odpi-

sy ,tego ' egzem;plarza zostaną 
przesłane do wszystkich Człon
Ików Ligi Narodów i do wszyst
kich Pań-s,tw, nie będących 
Czł·onkami Ligi Narodów, repre
zentowanych na konferencji. 

ZA NIEMCY: 
L. Quassowski 

Dr Albrecht 
Erwin Pćitz{)ld 

ZA AUSTRIĘ: 
Dr Guido Strobele 

ZA BELGIĘ: 
De la Vallee Poussin 

ZA 'WIELKĄ BRYTANIĘ I IR
LANDIĘ POŁNOCNĄ 
oraz za wszystkie części 

Imperium Brytyjskiego, nie 
będące odrębnymi Członka
mi Ligi Narodów: 

H, C, Gutteridge 
ZA DANIĘ: 

Helper 
V, Ei~tved 

ZA WOLNE MIASTO 
GDAŃSK: 

Józef Sułkowski 
ZA EKWADOR: 

Alex Gasfelu 

Dzi:enn~k Ustaw Nr 26 ------~--- Poz, 185 

De meme, les Hautes Par
ties contractantes peuvent a 
tout moment declarer gu'elles 
entendent que la presente Con
vention cesse de s'appliquer ci 
l'ensemble ou a toute partie 
de leurs colonies, protectorats 
ou territoires places sous leur 
suzerainete ou mandat; dans ce 
cas, la Convention cessera 
d'etre applicable aux territoires 
faisant l'objet de pareille decla
ration un an apres la reception 
de cette derniere par le Secre
taire general de la Societe des 
Nations. 

ArticIe 10. 

La presente Co:nvention se
ra enregistree par le Secretaire 
general de la Societe des Na
tions des son entree en vigueur. 

En foi de quoi les Plenipo
tentiaJires 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 
Secretariat de la Societe des 
Nations; copie conforme en se
ra transmise et tous les Mem
bre s de la Socićte des Nations 
et a tous les Etats non membres 
representes a la Conference. 

ALLEMAGNE: 

Any High Contracting Party 
may at any time . declare that 
he diseres that the present Con
vention chall cease to apply to 
aU or any of his colonies, prote
ctorates or territories under su
zerainty or mandate and the 
Comrention shall ceaSe toapply 
to the territories named in such 
declaration one year after its 
receipt by the Secretary-Gene
raI of the League of Nat~ons. 

Article 10. 

The present Convention 
shall be regis{ered by the Se
creŁary-General of the League 
of Nations as soon as it comes 
inlo force. 

In faith w:hereof the above
mentioned Plenipotentiaries 
have signed the present Con
vention. 

Done at Geneva, the nine
teenth day of March one thou
sand nine hundredand thirŁy
one, in a single copy, which 
shall be deposited in the archi
ves of the Secretariat of the 
League of Nations, and of which 
authent.icated copies shall be 
delivered to aU Members of the 
,League of Nations and non-
member States represented at 
the Conference. 

GERMANY: 
L, Quassowski 
Dr. Albrecht 

Erwin Pćitzold 
AUTRICHE: AUSTRIA: 

Dr. Guido Strobeie 
BELGIQUE: BELGIUM: 

De la Vallee Poussin 
GRANDE-BRETAGNE GREAT BRITAIN 

AND NORTHERN IRELAND 
and all parts of the British 

Empire which are no·t separate 
Members of the teague of Na

tilo'Ils: 

ET IRLANDE nu NORD 
ainsi que toutes partie s de rEm
pire britannique non membres 
separes de la Societe des Na-

tions: 

DANEMARK: 
H. C. Gufteddge 

Helper 
V. Eigtved 

DENMARK: 

VILLE LIBRE DE DANTZIG: FREE CITY OF DANZIG: 
Józef Sułkowski 

EQUATEUR: ECUADOR: 
Alex GasłeM 
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rlA HISZPANIĘ: 
Francisco Bernis 

eA 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 
U kitsu T anaka 

ZA LUKSEMBURG: 
Ch. G. Vermaire 

'ZA MEKSYK: 
Antonio Castro-Leal 

ZA MONAKO: 
C. Hentsch 

ad referendum 
'ZA NORWEGIĘ: 

Stub H olmboe 
ZA HOLANDIĘ: 

J. Koslers 
'ZA POLSKĘ: 

Józef Sulkowski 
ZA PORTUGALIĘ: 

Jose Caeiro da Matta 
ZA RUMUNIĘ: 

C. Anfoniade 
"lA SZWECJĘ: 

E. Marks Von Wiirfemberg 
Birger Ekeberg 

. K. Dahlberg 
z zastrze·żeniem ratyfikacji prze .. 
'J. K. M. Króla Szwecji z apro· 
batą · Riksdag'u. 
ZA SZWAJCARIĘ: 

Vischer 
Hulltegger 

ZA CZECHOSŁOWACJĘ: 
Dr Karel Hermann-Otavsky 

ZA TURCJĘ: 
Cemal Hiisnii 

ZA JUGOSŁAWIĘ: 
l. Choumenkovilch 

PROTOKóŁ KONWENCJI. 

W chwili przystąpienia do 
podp~sania k'onwencji z daty 
dzisieJszej, dotyczącej opłaty 
,st,emplowe'j w przedmiocie cze
ków, n~żej podpisani, należycie 
upoważnieni, zg'odzili się na na
stępuj'ąoe postanowienia: 

ESPAGNE: 

FINLANDE: 

FRANCE: 

GRECE: 

HONGRIE: 

ITALIE: 

JAPON: 

Francisco Bernis 

F. Gronvall 

J. Percerou 

R. Raphaiil 
A. Contoumu!t 

Pelenyi 

Amedeo Giannini 
Giovanni Zappala 

N. Kawashima 
Vkitsu Tanaka 

SPAIN: 

FINLAND: 

FRANCE: 

GREECE: 

HUNGARY: 

ITALY: 

JAPAN. 

LUXEMBOU!łJG: LUXEMBURG~ 

MEXICO: MEXIQUE: 

MONACO: 

NORVEGE: 

PAYS-BAS: 

POLOGNE: 

PORTUGAL: 

ROUMANlE: 

SU:f:DE: 

SUISSE: 

Ch. G. Vermaire 

Antonio Castro-Leal 

C. Hentsch 
ad referendum 

MONACO: 

Sfub Holmboe 

J. Kosters 

Józef Sulkowski 

NORWAYt 

THE NETHERLANDS~ 

POLAND~ 

PORTUGAL: 
Jose Caeiro da Mafla 

C. Anfoniade 

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
) 

Vischer 
Hulltegger 

ROUMANIA~ 

SWEDEN: 

SWITZERLANJ): 

TCHECOSLOVAQUIE: CZECHOSLOVAKIAf 
Dr. Karel Hermann-Otavsky 

TURQUIE: 
Cemal Hiisnii 

TURKEY~ 

YUGOSLAVIAI YOUGOSLAVIE: 
l. Choumenkovilch 

') SubjecŁ to r a t ilic ation by His Majesty the King of Swe den with t1ie 
approiV al of the Riksdag. 

PROToeOLE DE LA eON
VENTION. 

Au moment de proceder fi 
la signature de la Convention 
en date de ce jour, relative au 
droit de timbre en matiere de 
cheques, les soussignes, dument 
autorises, sont convenus des 
dispositions suivantes: 

PROToeOL TO THE eON-
VENTION. . 

At the . tirneof signing the 
Convention of this day's dale 
on the stamp laws in 'connection 
with cheques, the under.signed, 
duly authorised, have agreed 
upon the fo1l6wing provisions ~ 
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A. 
. Członkowie Ligi Na.rodów 

i Państwa, nie będące Członka
mi, w razie niemożności złoże-

· n"ia przed 1 września 1933 raty-
· fikacji niniejszej konwencji , zo-
· bowiązują się w ciągu piętna-
stu dni od tej daty, skierować 

,do, Sekretarza Generalnego Li· 
' giNarodów zawiadomienie co 
Ao stanu ratyfikacji u nich. 

,. . . 

B, 
J~żeli W dniu l list'opada 

1933 warunki prz'ewidziah'e w 
~. artykule 5 ustęp 1 c'o . do wej
ścia' w życie konwencji,rtie zo
staną spełnione, Sekretarz Ge
neraJlny Ligi Narodów zwoła ,ze
ibranie Członków Ligi Narodów 

i: i Państw, nie będących Człon
kami Ligi Narodów, w imieniu 

' których konwencja została pod
pisana, lub w imieniu których 

:, dokonane zostało przystąpienie 
do niej. 

Zebranie to będzie l;lliało na 
ce,tu rozważyć sytuację i środ

\ ki, które należy, w razie potrze
by, przedsięwziąć, aby jej zara

, dzić. 

C. 
!Wy,so.kie Układa,jące się 

Strony zakomuni:kuj'ą sobie 
wzajel;llnie przep~sy ustawowe, 
~tóre w wykonaniu konwencji 
wydadzą na swych obszarach, 
z chwilą wejścia ich w życie. 

Na dowódczego Pełnomoc
nicy podpisali niniejszy Proto

~ kół. 
· S,porządzono w Genewie, 
(lziewiętnastego marca tysiąc 
dziewięćset trzydziestego pier
wszego roku w jednym egzem

, plarzu, który zostanie złożony 
w archiwach Sekretariatu Ligi 
Nar,ociów; uwierzyte,lnione od
pisy tego e,gzemplarza zostaną 
przesłane wszystkim Członkom 
Ligi Narodów i wszystkim Pań
stwom, nie będącym Członkami 
L.igi Narodów, reprezentowa-

. liych na konferencji. 

ZA NIEMCY: 
. .. L. Quassowski 

Dr . Albrecht 
Erwin Piitzold 

Dzren.nilk Ustaw Nr 26 ---------- Poz. 185 

A. 
Les Membres de la Societe 

des Nations et les Etats non 
membres qui n'auraient pas ęte 
en mesure d' effectuer a vant ' le 
l-er septembre 1933 le depot 
de leur ratification sur lauite 
Convention s'engagent ił adres
ser, dans les quinze .jours sui
vanŁ cette date, une commiirii
cation au Secretaire general de 
la Societe des Nations, pour 
Iui faire connaitre la situation 
dans laquelle i1s se trouventen 
ce qui concerne la ratjfication. 

B. 
Si, ci. la date du t-er no

vembre 1933, les conditions pre
vues ił l'article 5, alinea pre
mier, pour l'entree en vigueur 
de la Convention ne sont ;pas 
remplies, le Secn!taire general 
de la Societe des Nations con
voquera une reunion des Mem
bres de la Societe des Nations 
et des Etats non membres au 
nom desquelś la Convention au
ra ete signee ou au nom des
quels il y aura ete adhere . 

Cette reunion aura pour ob
jet l'examen de la situation et 
des mesures ci. prendre, te cas 
echeant, pour y faire face. 

C. 
Les Hautes Partie s contrac

tantes se communiqueront red
proquement, des leur mise en 
vigueur, les dispositions legi
slatives qu' elles etabliront sur 
leurs territoires respectifs en 
execution de la Convention. 

En foi ,de qum les P'lenipoten
tiaires ont signe le pr~sent Pro
tocole. 

Fait ił ' Geneve le dix-neuf 
mars mil neuf cent trente et un, 
en simple expedition qui sera 
deposee dans lesarchives du 
Secretariat de la Societe des 
Nations ; copie conforme en se
ra transmise ci. tous les Mem
bres de la SocieŁe des. Nations 
et ił tous les EtaŁs non membres 
represen tes ił la Conference. 

ALLEMAGNE: 

1\. 
The Members oJ the League 

oJ Nations and the rion-member 
States which may not have been 
a.ble to deposit . their raŁifica
tions of the said ' Convention be
fore SepŁember l$t, 1933, under
take to forward within fifteen 
days from that dat e a communi
cation to the Secretary-General 
of the League ·of Nations infor.
ming him of their situation as 
regards ratification. 

B. 
H, on November tst, 1933, 

the conditions laiddown in ATti
cle 5, paragraph I, for the entry 
into fo,rce of the Corivention are 
not fuHilled, the ' Secretary-Ge
neral of the League of Nations 
shal! convene ameetingof the 
Members of the League and the 
non-member Stateson whose 
beha1f Łhe Convention has been 
signcd ar acceded to. 

The purpose of this meetinl! 
shalI be to examine the situa
tiun and any measures lo be ta
ken to meet it. 

C. 
The High Contracting Par

ties shalI communicate to each 
other, immediately upou their 
coming into force, the Iegisla
tive measures taken by them 
in execution of the Convention 
in their respective territories. 

In faith whereof the Pleni
potentiaries have signed the 
present ProŁocol. 

Doneat Geneva lhe ninete
enth day of March, one tho· 
usand nine hundred and thidy· 
one, in a single copy, which 
shall be deposited in the archi
ves of the SecretariaŁ of the 
League of Nations, andof which 
authenŁ :cated . copies shall be 
delivered to all Menibers Cif the 
League of Nations and non
member States represented at 
the Conference . 

GERMANY: 
L. Quassowski 
Dr. Albrecht 

Erwin Piitzold 
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ZA AUSTRIĘ: 
Dr Guido Strobele 

ZA BELGIĘ: 
De la Vallee Pou$sin 

ZA WIELKĄ BRYTANIĘ I IR
LANDIĘ PóŁNOCNĄ 

oraz za wszystkie części 
Imperium Brytyjskiego, nie 
będące odrębnymi Czł.onka
mi Ligi Narodów: 

H. C. Gutferidge \ 
,ZA DANIĘ: 

Helper ';. ' 
V. Eigtved 

ZA WOLNE MIASTO 
GDAŃSK: ~j •• 

Józef Sułkowski 
ZA EKWADOR: 

Alex GastelU 
ZA HISZPANIĘ: 

Francisco Bernis 
ZA FINLANDIĘ: 

F. Gronvall 
ZA FRANCJĘ: 

J. Percerou 
ZA GRECJĘ: 

R. RaphaiU 
A. Contoumas 

ZA WĘGRY: 
PelenYi 

ZA WŁOCHY: 
Amedeo Giannini 
Giovanni Zappala 

ZA JAPONIĘ: 
N. Kawashima 
U kitsu T anaka 

ZA LUKSEMBURG: 
Ch. G. Vermaire 

ZA MEKSYK: 
Antonio Castro-Leal 

ZA MONAKO: 
C. Hentsch 

ZA NORWEGIĘ: 
Stub Holmboe 

ZA HOLANDIĘ: 
J. Koslers 

ZA POLSKĘ: 
Józef Sułkowski 

ZA PORTUGAU~: 
Jose Caeiro da Matta 

ZA RUMUNIĘ: 
C. Anłoniade 

ZA SZWECJĘ: 
E. Marks von Wiirtemberg 

Birger Ekeberg 
K. Dahlberg 

ZA SZWAJCARIĘ: 
Vischer 

Hulfte~ger 
ZA CZECHOSŁOWACJĘ: 

Dr Karel Hermann-Ofavsky 
ZA TURCJĘ: 

Cemal Hiisnii 
ZA JUGOSŁAWIĘ: 

l. Choumenkovitch 

AUTRICHE: AUSTRIA: 
Dr. Guido Strobele 

BELGIQUE: BELGIUM: 
De la VaUee Poussin 

GRANDE-BRETAGNE GREA T BRITAIN 
ET IRLANDE DU NORD: AND NORTHERN IRELAND: 

ainsi que toutes partie s de l'Em- and all parts of the British 
pire britannique non membres Empire which are not separate 
sepan~s de la SocieŁe des Na- Members of the League o,f Na-

tions: tions: 

DANEMARK: 
H. C. Gufteridge 

Helper 
V. Eiglved 

DENMARK: 

VILLE LIBRE DE DANTZIG: FREE CITY OF DANZIG: 

Józef Sułkowski 
EQUATEUR: ECUADOR: 

Alex Gastelu 
ESPAGNE: SPAIN: 

Francisco Bernis 
FINLANDE: FINLANDJ 

F. Gronvall 
FRANCE: FRANCE: 

'J. Percerou 
GRECE: GREECEf 

R. Raphaiil 
A. Contoumas 

HONGRIE: HUNGARYs 
PeIenyi 

ITALIE: ITALYs 
Amedeo Giannini 
Giovanni Zappala 

JAPO'N: JAPAN, 
N. Kawashima 
Ukitsu Tanaka 

LUXEMBOURG: LUXEMBURG~ 
Ch. G. Vermaire 

MEXIQUE: MEXICO: 
Antonio Castro-Leal 

MONACO: MONACO, 
C. Henlsch 

NORVEGE: NORWAY: 
Stub H olmboe 

PAYS-BAS: THE NETHERLANDS: 
'J. Ko~ters 

POLOGNE: POLAND: 
'Józef Sułkowski 

PORTUGAL: PORTUGAL~ 
Jose Caeiro cia Malta 

ROUMANIE: ROUMANIA~ 
C. Anloniade 

SUEDE: SWEDEN: 
E. Marks Von Wiirtemberg 

Birger Ekeberg 
K. Dahlberg 

SUISSE: SWITZERLAND: 
Vischer 

Hullleg[1.er 
TCHECOSLOVAQUIE: CZECHOSLOV AKIA: 

Dr. Karel Hermcnn-Otavsky 
TURQUIE: TURKEY: 

Cemal Hiisnii 
YOUGOSLAVIE: YUGOSLAVIA: 

I. Choumenkovitch 

t' 




