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N<\ dowód czego wydaliśmy akt niniejszy, 
pp.EltrzQny pl~~~~cią Rzeczypospolitej Polskiej. 

En Foi de quoi, Nous Cl,VO F! s donne les pre· 
sentes, revetues du Sceau de la Republique Polo· 
naise. 

VI Warszawie dn. 22 sięrpnia 1923 rOKu. f\ Vąrsovie , le ?2 aoOt 1923. 

S. WojcifJcbow!ilci 

Przęz Prezydenta R~eczYP9~g!?
litej Polskiej 

Prezes Rady Ministrów: 
Witos 

. Minister Spraw Zagranicznych: 
M. Seyda 

837. 

O~wiadczęnie Rządowe 

z dnia 28 września 1923 r. 

S. Wojciecbowski 

Par lę President de lo 
Republique 

Le President du Conseil des 
Ministres: Witos 

Le Ministre des ~ffaires 
Etrangeres: M. Seyda 

w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfihacyjnych Traktatu Handlowego między Polską 
a Bełgją i Wielkiem Kslt'1stwem LukseQlburskiem, podpIsanego w Brukseli dnia 30 grudnia 1922 roltu. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że dnia 20 wrześnią 1923 rokll została dokonana wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Hdndlowego między Polską a Belgją i Wielkiem Księ$tw~m l."lJk
sembursltiem, podpisanego w Ęrukseli cjnia 30 grudnia 1922 roku. 

Minister Spraw Z.1!granicznych: M. Seyda 

838. 

Protokół 

podpisania Statutu Sb,łego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. 

(Ratyfikowany przez Rząd Rzeczypospolitej Po lskiej na mocy art. 14 Traktatu Wersalskiego - Dz. U. R. P. 

Protokół podpisania . Statutu 
Stałego Trybunału SprawiedU

wości Międzynarodowej. 

Członkowie Ligi Narodów, re
f'rezenŁowani przez niżej ,odpi sa· 
nych, należycie upoważnionych, 
oświadczaj ą, że uznają za l ączony 
Statut Stałego Trybunału Spr:1 wie
dliwOści f\o'\iędzynarodowej przy li
dze Narodów, zatwierdzony jedno
głośnie na Zebraniu Ligi, w dniu 
13 grudnia 1920 r. w Genewie. 

Na skutek czego oświadczajl oni, 
że przyjmują jl:ry~dykciE; Tryb u n ału 
według brzmienia i wmunków, prze
widzianych w powyżej wskazanym 
Statucie. 

Niniejszy protokół, sporządzony 
zgodnie z decyzją Zebrania Ligi 
Narodów z dnia 1.3 grudnia 1920, 
ma być ratyfikowany. 

N2 35, poz. 200 z 1920 r.). 

Protocole de S ignatme du Sta
tut de la Cour Pcrmąnente de 

Justice łnten ationale. 

Les Mem b res d e la Soc:iete des 
Nali c ns, re pr~seni:e s pc:r les sous
signes dO me nt 8ul Jris es , dęc i a rent 
re connalti"e le s t&tut ci -join t de. la 
Cour Perm >mente d a Jus tk e Inb.: r
na tion ale d e la Societf d es Na
tians, approuve par le vote una
ni me de J'f\:;sembl ·~e de lPl Societe, 
en date, iI G.::neve , du 13 aecem
bre 1920. 

En conseąuence, iis d e c1are nt 
accepter la jur id iction de Ja Cour 
dans !es te i rn;:: s et cond ilions pre
VLiS dans le Stah.;t ci- deSS l!S vis€:. 

Le present Pl;o toco le, dresse 
confOfmement El b d ecision de 
J'Hssemb!ee de la SocieŁe des i'la
tiOilS du 13 dec:embre 1920, sera 

Protocol of Signature oi the Sta· 
tut e for the Permanent Court 

of International Justice. 

The Members of the League oi 
Nations, through th~ undersigned, 
duly authorised, declare their accep
tance of the adjoined Statute of 
the Permanent Court of Internatio
nal Justice , which was approved 
by a unanimOllS vote of the As" 
sembly of the League on the 
13th December. 1920, at Geneva. 

Consequently, they hereby de
clare that they accept the juris
di ct ion of the Caurt in accordance 
with tllc terms and subj e ct to the 
condition~ of the a bove-mentioned 
Statute. 

The present Protocol, which has 
been d, awo up in accorda nce wilh 
the decision taken by the F\sse mbly 
ot the League of Nations on the 


