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

VI Warszawie dn. 22

sięrpnia

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

f\

1923 rOKu.

Vąrsovie , le

?2 aoOt 1923.
S. Wojciecbowski

S. WojcifJcbow!ilci
Przęz Prezydenta R~eczYP9~g!? 
litej Polskiej

Par

lę President

de lo

Republique

Le President du Conseil des

Prezes Rady Ministrów:

Ministres: Witos

Witos

~ffaires

Le Ministre des

. Minister Spraw Zagranicznych:

Etrangeres: M. Seyda

M. Seyda

837.
O~wiadczęnie Rz ądowe
z dnia 28 września 1923 r.

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

a

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."lJksembursltiem, podp isanego w Ęrukseli cjnia 30 grudnia 1922 roku.
Minister Spraw Z.1!granicznych: M. Seyda

838.
Protokół

podpisania Statutu

Sb,łego Trybunału Sprawiedliwoś ci Międzynarodowej.

(Ratyfikowany przez Rząd Rzeczypospolitej Po lskiej na mocy art. 14 Traktatu Wersalskiego N2 35, poz. 200 z 1920 r.).
Protokół podpisania . Statutu
Stałego Trybunału SprawiedUwości Międzynarodowej.
Członkowie

Ligi Narodów, re-

f'rezenŁowani przez niżej ,od pi sa·
nych, należycie
upoważnionych,
oświadczaj ą, że uznają za l ączony

Statut Stałe g o Trybunału Spr:1 wiedliwOści f\o'\iędz y narodowej przy lidze Narodów, zatwierdzony jednogłośnie na Zebraniu Ligi, w dniu
13 grudnia 1920 r. w Genewie.
Na skutek cze go oświadczajl oni,
że p rzyjmują jl:ry~dykciE; T ry b u n a łu
według brzmienia i wmunków, przewidzianych w powyżej wskazanym

Protocole de S ignatme du Statut de la Cour P crmą n e nte de
Justice łnten ationale.

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

Les Mem b re s d e la Soc:iete des
Nali c ns, r e pr~seni:e s pc:r les soussignes dO me nt 8 ul Jris es , dę c i a rent
re connalti"e le s t&tut ci -join t de. la
Cour Perm >mente d a Jus tk e Inb.: rn a tion ale d e la S ocietf d e s Natians, approuve par le vote unani me de J'f\:;s e mbl ·~e de lPl So ciete,
en date, iI G.::nev e , du 13 aecembre 1920.
En co n seąuence, iis d e c1are nt
accepter la jur id iction de Ja Cour
dans !es te i rn;:: s et con d ilions preVLiS dans le Stah.;t ci- deSS l!S vis€:.

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

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

Dz. U. R. P.

Le p resent Pl;o toco le, dresse
confOfm eme nt El b d e cision de
J'Hssemb!ee de la SocieŁe des i'latiOilS du 13 dec:embre 1920, sera

Consequently, they hereby declare th at they accept the jurisdi ct ion of the Caurt in accordance
with tll c terms and subj e ct to the
con d ition~ of the a bove-mentioned
Statute.
The present Protocol, which has
been d, awo up in accorda nce wil h
the decision taken by the F\ss e mbly
ot the League of Nations on the

I
I

1284

N2 106.

Dziennik Ustaw. Pot. 838 I 839.

Każde z
ratyfikację

Mocarstw prześle swoją
do Sekretarjatu Generalnego Ligi Narodów, którego staraniem zostaną o tern powiadomione wszystkie inne Mocarstwa
podpisujące.
Ws,zystkie Ratyfikacje zostaną 'złożone w archiwach
Sekretarjatu Ligi Narodów.

ratifie. Chaque Puissance adressera
sa ratification au Secretariat General de la Societe des Nations,
par les soins duquel il en sera
donne avis a toutes les autj(~s
Puissances signataires. Les ratifications resteront deposees dans
les archives du Secretariat de la
Societe des Nations.

Niniejszy protokół będzie mógł
podpisywany przez Państwa,
wymienione w załączniku do Paktu
Ligi.

Le present ProŁocole restera
ouvert a la signature des Etzts
vises a l'F\nnexe du Pade de la
Societe.

Statut Trybunału wejdzie w życie

Le Statut de la Cour entrera
en viguer ainsi qu'il est prevu par
ladite decision.
Fait a Geneve, en un seul
exemplail'c, dont les textes franc,;ais
et anglais fe ront foi.

być

w sposób, przewidzicmy przez wspomnianą decyzję.
Sporządzono w

Genewie, w jedynym egzemplarzu, którego teksty
angielski i francuski uważane być
mają za .wiarogodne.

Le 16 decembre 1920.

dn. 16 grudnia 1920.
Następują

podpisy

Portugalji (-)
Japonji (-)
Grecji (-)
Paragwaju (-)
Urugwaju (-)
Nowej Zelandji (-)
Szwecji (-)

16th Decernber 1920.

pełnomotników·
Związku południowoafrykańskiego (-)

Norwegji (-)
Szwajcarji (-)
D~r:ji (-)
Salvadoru (-)
Holandji (-)
Indii (-)
Włoch (-)

, Sjmnu (-)

13th December, 1920, is subject to
ratification. Each Power shall send
its ratificalion to the SecretaryGeneral of the League of Nations:
the laUcr shalI take the necessary
steps to notify su ch ratification to
the other signatory Powers. The
ratification shall be deposited in
the archives of the Secretariat of
the League of Nations.
The said Protocol shalI rema in
open for signatu[(~ by the j\'lembers of the League ofNations and
bv the States mentioned in the
FI.~'lnex to the Convenant of the
League.
The Statute of the Court shall
come into force as provided in
the above-mentioned decision.
Executed af Geneva, in a single
copy, tIle French and English texts
of which shall both be authentic.

Chin (-)
Francji (-)
Polski (-)
F\nglji (-)
Brazylji (-)
Panamy (-)

Costa·Rica (-)
Kuby (-)
Venezueli (-)
Kolumbji (-)

839.

S t a t u t
stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej,

Narodów."'

przewidzianego w artykule 14 Paktu Ligi
.

ST.R TUT S1 f\ŁEGO 1RYBUNRŁU SPRf\ WłEDLIWOŚCI M.IĘ
DZYNflRODOWEJ

DE LR COUR PERfilF\NENTE DE
JUSTICE IriTERNflTIONRLE

ST1\TUTE
FOR THE PERM1\NENT COORT
OF INTERNRTIONI\L JUSTlCE

przewidzianego w artykule 14

Paktu Ligi Narodów.

vise pal' l'flrticle 14 du PacŁe
de la Societe des Nations.

provided for by Rrticłe 14 of the
League of Nations.

F\rt. pierwszy.

F\rt. premier.

f\rt. 1.

Niezależnie od Trybunału Rozjemczego, zo rganizowanego przez Konwencje Haskie z l. 1889 i 1907,
oraz od Trybunałów rozjemczych
specjalnych, którym Pallstw8 zawsze poruczać mogą dowolnie rozstrzygnięcie swych sporów, ustanawia się, zgodnie z artykułem 14
Paktu Ligi Narodów, Stały Trybu-

Independamment de la Cour d'F\rbitrage, organisee par les ConvenHons de La Haye de 1899 et 1907,
et des Tribunaux speciaux d'f\rbitres, auxquels les Etats demeurent
toujours libres de confier la solution de leurs differends, ił est institue, conformement a l'arŁicle 14
du Pacte de la Societe des NaŁions,
une Cour Permanente de Justice
Internationale.

F\ Permanent Court of international Justice is hereby established,
in accordance with F\rticle 14 of
the Covenant of the League of
Nations. This Court shall be in
additkm to the Court of P\rbitration organised by the Conventions
of The Hague of 1899 and 1907,
and to ,' the special TribunaIs of Rrbitration to which States are always
at li bert y to submit their disputes
for settiement.

nał

Sprawiedl iw ości

dowej.

Międzynaro

511\TUT

