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Każde z Mocarstw prześle swoją 
ratyfikację do Sekretarjatu Gene
ralnego Ligi Narodów, którego sta
raniem zostaną o tern powiado
mione wszystkie inne Mocarstwa 
podpisujące. Ws,zystkie Ratyfika
cje zostaną 'złożone w archiwach 
Sekretarjatu Ligi Narodów. 

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

Statut Trybunału wejdzie w życie 
w sposób, przewidzicmy przez wspo
mnianą decyzję. 

Sporządzono w Genewie, w jedy
nym egzemplarzu, którego teksty 
angielski i francuski uważane być 
mają za .wiarogodne. 

dn. 16 grudnia 1920. 

Dziennik Ustaw. Pot. 838 I 839. 

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

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

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. 

Le 16 decembre 1920. 

I 
I 
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13th December, 1920, is subject to 
ratification. Each Power shall send 
its ratificalion to the Secretary
General 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\'lem
bers 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. 

16th Decernber 1920. 

Następują 

Portugalji (-) 
Japonji (-) 

podpisy pełnomotników· 

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

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

Grecji (-) 
Paragwaju (-) 
Urugwaju (-) 
Nowej Zelandji (-) 

afrykańskiego (-) 
Chin (-) 
Francji (-) 
Polski (-) 
F\nglji (-) 
Brazylji (-) , Sjmnu (-) 

Szwecji (-) Włoch (-) Panamy (-) 
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S t a t u t 
stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, przewidzianego w artykule 14 Paktu Ligi 

Narodów."' . 

ST.R TUT S1 f\ŁEGO 1RYBUNR
ŁU SPRf\ WłEDLIWOŚCI M.IĘ

DZYNflRODOWEJ 

przewidzianego w artykule 14 
Paktu Ligi Narodów. 

F\rt. pierwszy. 

Niezależnie od Trybunału Rozjem
czego, zorganizowanego przez Kon
wencje Haskie z l. 1889 i 1907, 
oraz od Trybunałów rozjemczych 
specjalnych, którym Pallstw8 zaw
sze poruczać mogą dowolnie roz
strzygnięcie swych sporów, usta
nawia się, zgodnie z artykułem 14 
Paktu Ligi Narodów, Stały Trybu
nał Sprawiedl iwości Międzynaro
dowej. 

511\TUT 
DE LR COUR PERfilF\NENTE DE 

JUSTICE IriTERNflTIONRLE 

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

F\rt. premier. 

Independamment de la Cour d'F\r
bitrage, organisee par les Conven
Hons de La Haye de 1899 et 1907, 
et des Tribunaux speciaux d'f\rbi
tres, auxquels les Etats demeurent 
toujours libres de confier la solu
tion de leurs differends, ił est insti
tue, conformement a l'arŁicle 14 
du Pacte de la Societe des NaŁions, 
une Cour Permanente de Justice 
Internationale. 

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

provided for by Rrticłe 14 of the 
League of Nations. 

f\rt. 1. 

F\ Permanent Court of interna
tional 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\rbitra
tion organised by the Conventions 
of The Hague of 1899 and 1907, 
and to ,' the special TribunaIs of Rr
bitration to which States are always 
at li bert y to submit their disputes 
for settiement. 
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ROZDZIF\Ł PIERWSZY. 

Organizacja Trybunału. 

F\rt. 2. 

Stały Trybunał Sprawiedliwości 
Międzynarodowej jest zespołem sę
dziów niezależnych, wybranych bez 
względu na ich narodowość, z po
między osób, cieszących się jak
największem poważaniem moral
nem i posiadających warunki wy
magane do spełniania w odnośnych 
krajach najwyższych czynności sę
dziowskich, lub z pośród juriskon
suitów, posiadających powszechnie 
znaną kompetencję w zakresie pra
wa międzynarodowego. 

F\rt. 3. 

Trybunał składa si ę z piętnastu 
członków: jedenastu sędziów rzeczy
wistych i czterech sędziów zastęp
ców. Liczba sędziów rzeczywistych 
i sędziów zastępców m0że ewen
tualnie być powiększoną przez Ze
branie, na propozycję Rady Ligi 
Narodów, do ilości piętnastu ' sę
dziów i sześciu zastępców sędziów. 

F\rt. 4. 

Członkowie Trybunału są wybie
rani przez Zebranie i Radę z listy 
osób, przedstawionych przez grupy 
narodowościowe Trybunału Rozjem
czego, zgodnie z następującemi po
stanowieniami: 

Co się tyczy Członków Ligi, którzy 
nie są reprezentowani w Stałym 
Trybunale Rozjemczym, listy kan
dyda tów będą przedstawione przez 
grupy narodowościowe, wskazane 
w tym celu przez ich Rządy na 
tych samych warunkach, jakie, co 
do Członków Trybunału Rozjem
czego, okreś la art. 44 Konwencji 
Haskiej z 1907 r. dotyczący poko
jowego załatwienia zatargów mię
dzynaro90 wych. 

F\rt. 5. 

Na trzy mIeSIące przynajmmeJ 
przed datą wyborów, Sekretarz Ge
neralny Ligi Narodów zaprasza pi
semnie członków Trybunału Roz
jemczego, nalezących do Państw 
wymienionych w załączn iku do 
Paktu, lub którzy weszli później do 
Ligi Narodów, ,iak również osoby, 
wyznaczone, stosownie do ustępu II 

Dziennik Ustaw. Poz. 839. 

CHF\PlTRE PREf\1IER 

Organisation de la Cour 

F\rt. 2. 

La Cour Permanente de Justice 
Internationa le est un corps de ma
gistrats independants, elus, sans 
egard a leur nationalite, parmi les 
personnes jouissant de la plus haute 
consideration morale, et qui reu
nissent les conditions requises pour 
l'exercice, dans leurs pays respec
tifs, des plus hautes fonctions ju
diciaires, ou qui sont des juriscon
sultes possedant une competence 
notoire en matiere de droit inter
national. 

F\rt. 3. 

La Cour se compose de quinze 
membres: onze juges titulaires et 
quatre juges suppleants. Le nom
b re des juges titulaires et des ju
ges suppleants peut etre eventuel
lement augmente par I'f\ssemblee, 
sur la proposition du Consei! de 
la Societe des Nations, a concur
rence de quinze juges titulai res et 
de six juges suppleants. 

F\rt. 4. 

Les mernb res de la Cour sont 
elus par l'F\ssemblee et par le Con
seil sur une Iiste de personnes 
p resentees par les groupes natio
nauj( de la Cour d'F\rbitrage, confor
mement aux dispositions suivantes. 

En ce qui concerne les Mem
bres de la Societe qui ne sont pas 
representes a la Cour permanente 
d'f\rbitrage, les Iistes de candidats 
seront presentees par des groupes 
nationaux des:gnes a cet effet par 
leurs Gouvernements dans les me
mes conditions que celles stipu
lees pour les membres de la Cour 
d'F\rbitrage par I'article 44 de la 
Convention de La Haye de 1907 . 
sur le reglement pacifique des con
flits internationaux. 

F\rt. 5. 

Trois mois au moins avant la 
date de l'e.lection, le Secreta ire Ge
nerąi de la Societe des Nations 
invite par ecrit les membres de la 
Cour d'f\rbitrage appartenant au,x 
Etats mentiormes a l'f\nnexe au 
Pacte ou entn~s uJterie urement dans 
la Societe des i'lations, ainsi que 
les peisonnes designees confor
mement a I'alinea 2 de I'article 4, 
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CHF\PTER I. 

Organisation of the Court. 

flrt. 2. 

The Permanent Court of Inter
national Justice shall be compo
sed of a body of independent jud
ges, e lected regardless of their na
tionality from amongst persans of 
high maral character, ,who possess 
the qualifications required in their 
respective countries for appoint
ment to the highest judicial offices, 
or are ju risconsults of recognised 
competence in international law. 

I1rt. 3. 

The Court shall consist of fifteen 
members: eleven judges and faur 
deputy-judges. The number of jud
ges and deputy-judges may hereaf
ter be increased by tbe F\sso::mbly, 
upon the proposal af tlle Council 
of the League of Nations, to a to
tal of fiffteen judges and six de
puty-judges. 

F\rt. 4. 

The members of the Court sball 
be elected by the Hssernbly and 
by the Coundl from a list of per
sons nominated by the national 
groups in the Court of F\rbitration, 
in accordance with the follawing 
provisions. 

In the case of Membres of the 
League of Nations not represented 
in the Permanent Court of F\r
bitration, the Iisrs of candidates 
shall be drawn up by natianal 
groups appointed for this purpose 
by their Governments under the 
same conditions as those prescribed 
for members of the Permanent 
Court ot f\rbitration by I1.rtide 44 
of the Convention of The Hague 
of 1907 for the pacifie settlement 
of international d isputes. 

flit. 5. 

F\t least three months before thc 
date of the election, the Secretary
General of the League o.f Natiorls 
shall address a written request to 
the Members of the' Court of F\r
bitration belonging to the States 
mentioned in the f\nnex to the 
Covenant ar to the States whkh 
join the League subsequently, and 
to the persans appointed unde. 
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artykułu 4-ego do przedstawienia, 
w terminie oznaczonym przez grupy 
narodowościowe, osób, zdolnych 
sprawować funkcje Członka Try
bunału. 

Każda z grup nie może, w żad
nym razie, przedstawić więcej niż 4 
osoby, z których najwyżej 2 swojej 
narodowości. 

W żadnym razie liczba kandy
datów przedstawionych nie może 
być wyższą od podwójnej ilości 
miejsc do obsadzenia. 

1\rt. 6. 

Przed przystąpieniem do tego 
wyznaczenia zaleca się każdej gru
pie narodowościowej zasięgnąć po
rady Najwyższego Sądu Wydziałów 
Uniwersyteckich i Szkół Prawa, 
I\kademij narodowych i Sekcyj na
rodowościowych przy I\kademjach 
międzynarodowych, poświęconych 
nauce prawa. 

I\rt. 7. 

Sekretarz generalny . Ligi Naro
dów zestawia w porządku alfabe
tycznym listę wszystkich osób w ten 
sposób wskazanych: jedynie te 
osoby mogą być wybierane, z 'ł/y
jl.ltkiem wypadku, przewidzianego 
w artykule 12, paragrafie 2. . 

Sekretarz generalny komunikuje 
tę listę Zebraniu i Radzie. 

Rrt. e. 
Zebranie i Rada przystępują, nie

zależnie jedno od drugiego, do wy
boru, najpierw Sędziów rzeczywis
tych, a następnie Sędziów zastęp
ców. 

Rrt. 9. 

Przy wszelkich wyborach, wy
b orcy będą mieli na uwadze, aby 
osoby, powołane do uczestniczenia 
w Trybunale, nietyłko indywidualnie 
łączyły warunki wymagane, ale teź 
zbiorowo byty rzeczywiście przedsta
wicielami głównych ustrojów cywi
lizacji i najważniejszych systemów 
prawnych świata. 

ł\rt. 10. 

Wybranymi,. zostają ci, którzy 
uzyskali absolutną większość gło
sów na Zebraniu i w Radzie. 

W razie, gdyby podwójne gło
sowanie Zebrania i Rady wskazy
wało więcej niż jednego obywatela 

Dziennik Ustaw. Poz. 839. 

fi proceder dans lm dćla i deter
mine par groupes nationaux El la 
prćsentation de personnes en situa
tion de remplir les fonctions de 
Membre de la Co ur. 

Chaque groupe ne peut, en au
cun cas, presenter pl us de q uat re 
personnes, dont deux au plus de 
sa nationali te. En au cun cas, ił 
ne peut etre p resente un nombre 
de candidats plus ćleve que le dou
ble des places a remplir. 

Plrt. 6. 

Rvan t de proceder a cette M:si
gnation, il est recornmandć fi cha
que groupe national de consulter 
la plus haute eour de Justice, les 
Facultćs et Ecoles de Droit, les 
ftcademies nationales et les sec
tions nationales d'f\cademies inter
nationales, vouees ił l'etude du 
droit. 

I\rt. 7. 

Le Secretaire General de Ja 50-
ciete des Nations dresse, par or
dre alphabćtiqu e , une li sŁe de tou
tes les personnes ainsi designees: 
sedes ces personnes sont eligibles, 
sauf le cas prevu . a l'article 12, 
paragraphe 2. 

Le Secretaire Generał communi
que cette Iiste a l'F\ssemblee et 
au Conseil. 

r\rt. 8. 

L'F\ssemblee et Je Conseil pro
cedent, independarnment l'une de 
I'aut re, ił l' election, d'abord des 
juges titulaires, ensuite des juges 
supplćants. 

flrt. 9. 

Dans toute election, les ćlecteurs 
auront en vue que les pers.onnes 
appelee~ a faire partie de la Cour, 
non seulement reunissent individu
ellement les conditions requises, 
mais assurent dans I'ensemble la 
representation des grand es formes 
de civilisation et des principaux 
systemes juridiques du monde. 

Art. 10. 

Sont elus ceux qui ont n§uni la 
majorit{~ absolue des voix dans 
l'f\ssemblee et dans le Cońseil. , 

Piu cas ou le double scrutin de 
I'Assemblee e t du Conseil se por
rerait sur plus d'un ressortissant 
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paragraph 2 of f\rticle 4, inviting 
them to undertal<e, within a given 
time, by national groups, the no
mination of persens in a position 
to accept tbe duties of a member 
of the Court. 

rio group may nominate more 
than four persons, not more than 
twa of whom shall be of their own 
nationality. In no case must the 
number of candidates nominated 
be mare than double the number 
of seats to be filled. 

I\rt. 6. 

Before making these nominations, 
each national groups is recommend
ed to consult its Highest Court 
of Justice, its Legal Faculties and 
Schools of Law, and its National 
łkademies and national seetions 
of International F\cademies devQted 
to the st udy of Law. . 

Rrt. 7. 

The Secretary-GeneraJ of the 
League of Nations shall preplue 
a list in alphabetical order of all 
the persons thus nominated. Save 
as provided in ł\rticle 12, para
graph 2, these shall be the onły 
persons eligible for appointment. 

The Secretary-General shall sub
mit this list to the F\ssembly and 
to the Council. 

Rrt. 8. 

The ł\ssembly and the Council 
shall proceed independently of one 
another to elect, firstly the judges, 
then the del'uty-judges. 

I\rt. 9. 

f\t every election, the electors 
shall bear in mind that not only 
should all the persons appointed 
as members of the Court possess 
the qualifications required, but the 
whole body also should represent 
the main forms of civilisation and 
tbe principal legał systems of the 
world. 

ł\rt. 10. 

Those camdidates who obtain an 
absolute majority of votes in {he · 

, flssembly and in the Council shan 
be cOf'lsidered as elected. 

In the event of more than one 
national of the same IĄember of 
!:he League being elecŁed by th.e 

, I 
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tego samego Członka Ligi Narodów, 
zostanie wybrany jedynie starszy. 

F\rt. 11. 

Jeśli po pierwszem zebraniu wy
borczem są jeszcze miejsca do 
obsadzenia, przystępuje się w ten 
sam sposób do drugiego, a, w ra
zie potrzeby, i do trzeciego zebrania. 

• F\rt. 12. 

Jeżeli , po trzeciem zebraniu wy
borczem, pozostają jeszcze miejsca 
do o bsadzenia , może być zorgani
zowana w każdej chwili, na żąda
n ie czy to Zebrania czy też Rady, 
komisja pośrednicząca z sze 'ciu 
członków, z których trzech mianuje 
Zebranie, trzech Rada, w celu po
dania na kaźde nieobsad zom! 
miejsce jednego nazwiska, które 
m a być przedstawione do przyJ~cia 
Zebraniu i Radzie z osobna. 

Pod warunkiem jednomyślności 
mogą być wniesione na tę listę 
wszystkie osoby, zadośćczyniące 
warunkom wymaganym, nawet wte
dy, gdy nie figurowały na li ści e 
nominacyjnej, wskazanej w artyku
łach 4 i 5. 

Jeżeli Komisja pośrednicząca 
s twierdzi, że nie może zaoewnić 
wyborów, członkowie Trybu~ału już 
wybrani, obsadzają miejsca wakują 
ce w teiminie, który wyzna.czony bf.;
d zie przez Radę, wybierając z po
między tych osób te, Hóre otrzy
mały głosy czy to na Zebraniu, czy 
też w Radzie. 

Jeżeli głosy podl.ielą siQ w rów
nej mierze między sędziami, głos 
sędziego, najsta rszego wiekiem, 
będzie przeważający. 

F\rt. 13. 

Członkowie Sądu wybierani są 
na 9 Jat. 
Mogą oni być wy b iera ni ponownie. 
Pełnią oni swe obowiclZ!< i aż do 

chwi li ich zastąpienia. Po ich za
stąpieniu, w dal szym ciągu rozpa
truj ą sp rawy, k tóre były im już 
przydzielo ne. 

F\rt. 14. 

Mie jsca wakujące, bywają obsa
dzane według metody, stosowanej 
przy pierwszych wyborach. Członek 
Trybunału, wybrany dla zastępstwa 
członka. którego mandat jeszcze 

du meme Me mbre de la Socil!!te 
des Nations, le p lus age est seul 
elu. 

F\rt. '11. 

Si,apres la premiere seance d'elec
tion, il reste encore des sieges 
ił pourvoir, ił· est procede, de la 
m eme manh"!re, a une seconde et, 
s'iI est necessaire, a une troisieme. 

F\rt. 12. 

Si, apres la troisieme seance 
d 'election, ił reste e ncore des sic
ges a pou ;'vcir, il peut etre a tout 
moment fo rme sur la demande, 
soit de j'f\ssemblec, soit du Con
seil, une Commission rnediatrice 
de six membres, nommes trois par 
I'Hssemblee, trois par le Conseil, 
e n vue de choisir pom chaque 
siege non pourvu un nom a pre
senter a I'adoption separee de I'f\s
semblee et du Conseil. 

Peuvent etre portees sur cette 
liste, a I'unanimite, toutes person
nes satisfaisant aux conditions re
quises, alors meme qu'elles n'au
raient pas figure sur la liste de 
presentation visee ClUX articles 4 et 5. 

Si la Commission mediatrice cons
tate qu'e/le oe peut reussir a as
surer i'election, les membres de 
la Cour dejil nommes pourvoient 
au,( sieges vecants, dan:;; un delai 
a fixe:' po r le Conseil, en choisis
sant parmi les personnes qui ont 
o btenu des suffrages soit dans 
I' 8.ssembh~e, soit dans le Consei!. 

Si parmi les juges il y a parta
!le egill des voix, la voix dl! juge 
te plus age I'emporte. 

F\rt. 13. 

Les membres de la Cour sont 
ćlus pou r neuf ans. 

lis ~;ont reeliflibl.es. 
lIs restent en fon ctioll jusqu'a 

le ur remplaceme nt. f\pres ce rem
placement, ił" continuent de COll
naHre des affaires dont ils sont 
deja saisis. 

flrt. 14. 

II e st pourvu aux sieges deve
nus vacants selon la mćthode sui
vie pour la premiere electio n. Le 
membre de la Cour elu en rem
placement d'un membre dont Je 

votes of both the F\ssembly and 
the Council, the etdest of these 
only shall be considered as elected. 

• 
I1rt. 11. 

!f, after the fi~st meeting held 
for the purpose of the election, 
one ar more seats remain to be 
filled, a second and, if necessary, 
a third meeting shall tal<.e place. 

F\rt. 12 . 

[f, after the third meeting, one 
ar more seats still remain unfilled, 
a joint conference consisting of 
six memberes, three appointed by 
the f\ssembly and three by the 
Council , may be formed, at any 
time, at the request of either the 
F\ssembly ar the Council, for tha 
purpose of 'choosing one namlt for 
each seat still vacant, to submit 
to the f\ssembly and the Councll 
for their respective lIcceptance. 

If the Conference Is unanlmously 
agree d upa n any person who ful-

. fils the required conditions, he may 
be included in its list, even though 
he was not included In the list ot 
nominations referred to in ł\rtlcles 4 
and 5. 

II the joint c,bnferenc:e Is satls
fi ed that it wili not be successful 
in procurlng en election, those 
members of the Court who have 
already been appointed shflll, within 
a period to be fixed by the Councll, 
p roceed to fiU the vacant seats by 
se!edion form amongst those can
didates who have obtained votes 
eithe r in the F\ssembly or In the 
Council. 

In the event of 8n equallty ot 
votes amongst the judges, the el
dest judge shall have 8 casting 
vote. 

Rrt. 13. 

The members of the Court shall 
be elected for nin e ycars. 

They may be re-elected. 
They shall continue to discharg~ 

their duties unti! their places have 
been filled. Though replaced, they 
shall finish any cases which they 
may have begun. 

F\rt. 14. 

Vacancies whlch may oecU!' shall 
be filled by the same method as 
that laid down for the first elec
tion. fi member of the Court 
ele cted to replace ClI member whose 
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nie wygasł, dokańcza terminu man
datu swego poprzednika. 

Rrt. 15. 

Sędziowie zastępcy powoływani 
są w porządku listy. Lista sporządza
ną bywa przez Trybunał, z uwzględ
nieniem przedewszystkiem pierw
szerlstwa wyboru, a następnie 
wieku. 

F\rt. 16. 

Członkowie Trybunału nie mogą 
sprawować żadnej funkcji politycz
nej lub administracyjnej. Posta
nowienie to niedotyczy s~dziów 
zastępców, pOUl obn:;bem sprawo
wania ich czynności przy Try
bunale. 

W razie wątpliwości, dec~duje 
Trybunał. 

F\rt. 17. 

Członkowie Trybunału nie mo
gą sprawować funkcji doradcy 
lub adwokata w żadnej sprawie 
o charakterze międzynarodowym. 
Postanowienie to dotyczy sędziów
zastępców tylko odnośnie do spraw, 
w których powołani są do spra
wowania swych czynności przy 
Trybunale. 

Nie mogą oni uczestniczyć w za
łatwianiu żadnej sprawy, w której 
poprzednio brali udział, jako przed
stawiciele, doradcy lub adwokCilci 
jednej ze stron, jako członkowie 
Sądu krajowego lub międzyna· 
rodowego, komisji śledczej lub 
z innego tytułu. 

W razie wątpliwości decyduje 
Trybunał. 

f\rt. 18. 

Członkowie Trybunału mogą być 
usunięci tylko wtedy, jeśli, we
dług jednogłośnej opinji innych 
członków, przestali odpowiadać wy
maganym warunkom. 

Sekretarz Generalny Ligi Naro
dów zostaje oficjalnie powiadomio
ny o tern przez Sekretarza Try
bunału. 

Zawiadomienie to pociąga za 
sobfł wakans stanowiska. 

mandat n'est pas expire acheve 
le~terme du mandat de son pre
decesseur. 

f\rt. 15. 

Les juges suppleants sont appe
)es dans I'ordre du tableau. 

Le tableau est dresse par la 
Cour, en tenant compte d'abord 
de la priorite d'election et ensuite 
de I'anciennete d'age. 

f\li. 16. 

Les membres de la Cour ne 
peuvent exercer aucune fonction 
politique ou administrative. Cette 
disposition ne s'applique pas aux 
juges suppleants en dehors de 
!'exercice de leurs fonctions pres 
de la Cour. 

En cas de clou te, la Cour decide. 

f\rt. 17. 

Les membres de la Cour ne 
peuvent exercer les fonctions d'a
gent, de conseil au d'avocat dans 
aucune affaire d'ordre internatio
nal. Cette disposition ne s'appli
que aux juges suppleants que re
lativement aux affaires pour les
quelles i1s sC)nt appeles a exercer 
leurs fonctions pres de la Cour. 

Us ne peuvent participer au re
glement d'aucune affaire dans la
quelle i1s sont anterieurement in
tervenus comme agents, conseils 
ou avocats de I'une des parties, 
membres d'un tribunal national 
ou international, d'une commission 
d'enquete, au a tout autre titre. 

En cas de doute, la Cour decide. 

P\rt. 18. 

Les membres de la Cour ne 
peuvent etre releves de leurs fonc
tions que si, au jugement una
nime des autres membres, i1s ant 
cesse de repondre aux conditions 
requises. 

Le Secretaire General de la 50-
ciete des Nations en est officiel
lement informe par le Greffier. 

Cette communication emporte 
vacance de sie~e. 
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period of appointment had not 
expired will hold the appointment 
for the remainder of his prede
cessor's term. 

f\rt. 15. 

Deputy - judges shall be called 
upon to sit in the order laid down 
in a list. 

Tbis list shall be prepared by 
the Court and shall haye regard 
firstly to priority ot election and 
secondly to age. 

f\rt. 16. 

The ordinary Members of the 
Court may not exercise any poli
tical or administrative function. 
This provision does not apply to 
the Deputy Judges except when 
performing their duties on the 
Court. 

finy doubt on this point is set
tled by the decision of the Court. 

I\rt. 17. 

No Member of the Court can 
act as agent, counseł or advocate 
in any case of an international 
nature. This provision onły applies 
to the deputy-judges as regards 
cases in which they are called 
upon to exercise their functions 
on the Court. 

No Member may participate in 
the decision of any case in which 
he has previously taken an active 
part, as agent, counsel or advo
cate for one of the contesting 
parties, or as a Member ot a na
tional or international Court, ar 
of a commission of enquiry, ar 
in any other capacity. 

finy doubt on this point is set
tled by the decision of the Court. 

F\rt. 18. 

P. member of the Court cannot 
be dismissed uniess, in the una
nimous opinion ot the other mem
bers, he has ceased to fulfil the 
required conditlons. 

FormaI notification thereof shaH 
be made to the 5ecretary-General 
of the League of Nations, by the 
Registr2lr. 

This notification makes the pla
ce VZlCa,.t. 
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11rt. 19. 

Członkowie Trybunału korzystają 
w czasie sprawowania swych czyn
ności z praw i przywilejów dyplo
matycznych. 

11rt. 20. 

Każdy z członków, Trybunału, 
przed rozpoczęciem swego urzę
dowania, musi na zebraniu publicz
nem zobowiązać się uroczyście, że 
działać będzie w zakresie swych 
uprawnień z całkowitą bezstron
nością i zupełną sumiennością. 

Port. 21. 

Trybunał wybiera Prezesa i Wi
ce-prezesa na przeciąg CZ<lSU trzy
letni; mogą oni być ponownie wy
bierani. 

Trybunał mianuje swego Sekre
tarza. 

Funkcje Sekretarza Trybunału 
nie wykluczają równoczesnego spra
wowania funkcji Sekretarza Gene
ralnego Stałego Trybunału Roz
jemczego. 

11rt. 22. 

Na siedzibę Trybunału wyzna
czono Hagę. 

Przewodniczący i Sekretarz Try
bunału przebywają w siedzibie 
Trybunału. 

11rt. 23. 

Trybunał odbywa corocznie jed
ną sesję. 

Z wyjątkiem odmiennego posta
nowienia regulaminu Trybunału, 
sesja ta zaczyna się 15 czerwcą 
i trwa dopóki wokanda nie zosta
nie wyczerpana. 

Prezes zwołuje Trybunał na sesję 
nadzwyczajną, gdy tego wymagają 
okoliczności. 

11rt. 24. 

Jeżeli, z przyczyny wyjątkowej, 
jeden z Członków Trybunału uwa
ża że nie powinien uczestniczyć 
osądZeniu jakiej określonej spra
wy, zawiadamia ° tern PrezesGl. 

Jeżeli Prezes uważa, że który 
z członków nie powinien z powodu 
wyjątkowego, brać udziału w osą
dzeniu ja!ciej sprawy, zawiadamia 
o tern tegoż członka. 

Jeżeli, w podobnych wypadkach, 
członek Trybunału i Prezes różnią 
się w zdaniu, decyduje Tryb u nał. 

Dziennik Ustaw. Poz. 839. 

f\rt. 19_ 

Les membres de la Cour jou
issent dans I'exercice de le Uf S fone
Hans des privileges et im rnunites 
dpilomatiques. 

Art. 20. 

Taut membre de la Cour doit, 
avant d'entrer en fonction, en se
ance publique, prendre engage
ment solennel d'exercer ses atŁri
butions en pleine impartialite et 
en toute conscience. 

f\rt. 21. 

La Cour elit, pour trois sns, san 
President et son Vice-President; ils 
sont reeligibles. 

Elle nomme san Greffier. 

La fonction de Greffier de la Cour 
n'est pas incompatible ave c celle 
de Secretaire Generał de la Cour, 
Permanente d' Hrbitrage. 

Port. 22. 

Le siege de la Cour est fixe 
ił La Haye. 

Le President et le Greffier resi
dent au siege de la Cour. 

flrt. 23. 

La Cour tient une session cha
que annee. 

Sa uf disposition contraire du re
glement de la Cour, cette session 
commence le 15 juin, et continue 
tant gue le role n'est pas epuise. 

Le President convoque la Cour 
en session extraordin3ire quand 
les circonstances l'exigent. 

Rrt. 24. 

Si, pour une raisan speciale \'un 
des membres de la Cour estime 
devoir ne pas participer au juge
merlt d'une affsire determinee, ił 
en fait part au President. 

Si le President estime qu'un des 
membres de la Cour ne doit pas, 
pour une raisan speciale, sieger 
dans une affaire determinee, ił en 
avertit celui-ci. 

Si, en pareils ' cas, łe membre 
de la Cour et le President sont 
en desaccord, la Cour decide. 
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11rt. 19. 

The members of the Court, when 
engaged on the business of the 
Court, shall enjoy diplomatic pri
vileges and immunities. 

Art. 20. 

EVery member of the Court 
sha!l, bero re taking up his duties, 
make a solernn declaration in 
open Court that he will exercise 
his powers impartially and eon' 
scientiously. 

f\rt. 21. 

The Court shnll elect its Presi
dent and Vice-President for three 
years; they may by re-elect6d. 

It sllall appoint its RegistriJr. 

The dutics of Registrar of the 
Court shall not be deemed in com
patible with those of Secretilry Ge
nerał of the Permanent Court of 
f\rbitration. 

11rt. 22. 

The seat of the Court shall be 
established at The Hague. 

The President and Registrar shaIl 
reside at the seat ot the Court. 

Rrt. 23. 

f\ session of the Court shall be 
held every year. 

Unless otherwise provided by ru
les of Court, this session sIlalI be
gin on the 15 th of June, and shall 
continue for so long as may be 
deemed necessary to finish the ca
ses on the list. 

The President may summon an 
extraordi nmy session of the Court 
whenever necessary. 

Art. 24 . . 

If, for same special re'ason, Cl 

mE:m ber of the Court considers 
tha t he should not take part in t he 
dec:ision of a particular case, he 
shali so inform the Presiden t. 

lf the President cons iders that 
for som e special reason one of 
the rnembers of the Court should 
not sit on a particular case, he 
shall give him notice accordingly. 

If in any such case the member 
of the Court " nd the President cli· 
sagree, the matter shall be settled 
by the decision of the Court. 
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F\rt. 25. 

Z wyjątkiem specjalnie przewi
dzielnych wypadków, Trybunał spel
nitl swe atrybucje na posiedzeniu 
plenarnem. 

Jeżeii obecność jedenastu s~
dziów rzeczywistych nie jest za
pewnioną, liczbę tę uzupd nia się 
przez objęcie swych funkcji przez 
sędziów-zastępców. 

Jednakże, jeżeli nie rozporządza 
si~ jedenastu sędziami quorum 
z dziewięciu sędziów jest dosta
teczne, aby złożyć. Trybunał. 

f\rt. 26. 

. Co si~' tyczy spraw dotyczących 
pracy, a szczególniej spraw, vska
zanych w czE'}ś<::i XIII (Praca) Trak
tatu Wersalskiego i w częścia~h 
odpowiednich innych traktatów po
koju, Trybunał orzekać będzie w wa
runkach, wymienionych poniżej: 

Trybun~ł utworzy na każdy okres 
trJyletni Izbę specjalną, zlGżoną 
z pięciu sędziów, wyznaczonych 
biorąc pod uwa.geh o ile możności, 
przepisy artykułu 9. Oprócz t~go 
będą wyznaczeni dwaj sędziowie 
dla zastąpienia tego z sędziów, 
który nie mógłby wziąć udziału 
W posiedzeniach. Izba ta będzie 
orzekać na prośbę stron. W razie 
niezgłoszenia takiej prośby, w po
siedzeniach Trybunału brać będzie 
udział ilość sędziów, przewidzia
na w artykule 25. W każdym razie 
s~dziom towarzyszyć będzie czte
rech asesorów technicznych, za
siadających obok nich, z głosem 
doradczym i zabezpieczających 
sprawiedliwe zastE~pstwo interesów, 
o które chodzi. 

Jeżeli Jedna tylko ze stron po
siada swego obywatela, zasiadClją
cego jako sędzia w Izbie, przewi
dzianej w ustępie poprzednim, 
Prez!i!s poprosi innego sędziego 
oby ustąpił swego miejsca sędzie
mu, wybranemu przez drugą stronę 

. zgodnie z artykułem 31. 
ł\sesorowie techniczni wybierani 

są w każdym poszcze~ólnym wy
padku podług prawideł procedu
ralnych, wskazanych w artykule 30, 
z listy ,J\sesorów do sporów 
w sprawach pracy", złożonej z na
zwis I" przedstawionych po dwa 
przez każdego Członka Ligi Naro
dów i z jednakowej ich liczby, 
przedstawionej przez Radl:; admi
nistracyjną Międzynarodowego Biu
ra Pracy. Rada wyznaczy w poło
wie przedstawicieli robotników, 
• w połowie przedltawlcieli chle-

DzlennU< Ustaw. Poz. 839. 

Rrt. 25. 

Sauf exception expressement pre
vue, la Cour exercc ses attribu
Hans en seance pleniere. 

Si la presence de onze juges 
titulaires n'est pas assurec, ce nom
bre est parfait par l'ernree en fonc
tion des juges sup plfants. 

Toutefois, si onze juges ne sont 
pas disponibles, le quorum de neuf 
est suffisant pour constituer la 
Cour. 

Art. 26. 

Pour Jes affaires concernant Je 
travail et specialemeilt pour les 
affc>ires visees dam; la partie XIlI 
(Travail) du Traite d~ Versailles 
et les par ties correspondantes des 
autres traites de p»ix, ia ecur sta
tuera dans les conditions ci-apres: 

La Caur constituera pom chague 
periode de t ra;i> ano§es UD€ cham
bre speciale camposee de dnq 
juges designes en temmt compte, 
autant que possible, des prescrip
tions de I'article 9. Deux · juges 
seront, en outre, designes pour 
remplacer celu! des juges qui se 
trouverait dans ·l'imposSibllite de 
sieger. Sur la demande des par
ties, cette charnbre statuera. R de
faut de cette demande, la Cour 
siegera avec le nombre de juges 
prevu ił i'article 25. Dans tous les 
cas, les juges sont assistes de qua
tre assesseurs techniques siegeant 
a leurs cótes avec voix consulta
tive et assurant une juste rep re
sentation des interets en cause. 

Si ł'une seulement des parties 
a un de ses ressortissants siegeant 
comme juge dans la chambre 
prevue a I'alinea precedent, le Pre
sident priera UI1 aut:re juge de ce-' 
der sa place a un juge chaisi par 
ł'autre partie, en conformite de 
ł'article 31. 

Les assesseurs techniques sont 
choisis dans chaque cas special 
d'apres les regles de procedure 
visees ił l'article 30, sur une Iiste 
"d' F\ssessems pOUf lit ig(~s de travail", . 
composee de noms presentes a rai
san de deux par chaque Membre 
de la Societe des Ne;tions et d'un 
nombre ~gal presente par le Con
seil d 'adrninisŁration du Bureau 
international du Travail. Le Con
seil designera par rnoitie des re
presen ants des travailleurs et par 
moitie des represenŁ<mts d€:s pa-
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Art. , 25. 

The fuli Court shall sit except 
when iŁ is expressly provided other
wise. 

If eleven judges cannot be pre
sent, the number shall be made 
up by calIing on deputy-judges 
to sit. 

If however, eleven judges are 
not available, a quorum of nine 
judges shall suffice to constitute 
the Court. 

f\rt. 26 • 

Labour cases, particularly cases 
referred to in Part XIII (Labaur) of 
the Tr€aty of Versailles and the cor
responding portions of the other 
Treaties of Peace, shall be neard 
and determined by the Court un
der the following conditions; 

The Court wHl appoint .every 
three years la speciał cham ber of 
fiV€l judge3 j selected sa far as pos- . 
sible with due regZl rd to the pro
visions of Rrticle 9. In add~tioo, two 
judges shall be selected for the 
purpose .of replacing a judge who 
finds it itnpos~ib!e to sit. Ił the par
ties so demand. cases wlll be heard 
and detetmined by this chatnber. 
In the absence of any such demand, 
tbe Court will sit with the nurnber of 
judges provided for in f\rticle 25. 
On al! occasions the judges will be 
assisied by fam technica l assessors 
siting with them, but without the 
right to vote, and chosen with a view 
to ensuring a just represeotation 
of the competing interests. 

If there is a national of one only of 
the parties sitting as a judge in 
the cham ber referred to in the pre
ceding paragraph, the President will 
invite one of the other judges to 
retire in favour of a judge chosen 
by the other party in accordance 
with Rrticle 31. 

The teclll1ical assessors shall be 
chosen for each particular case in 
accordance with rules of procedute 
under f\rticle 30 from a list of 
"Rssessors for Labour c6ses" com
posed of two persons nominated by 
each Member of the League of 
Nations and an equivalent nurnber 
norninated by the Governing Body 
of the Labom Office. The Governing 
Body will nominate, as to one-half, 
representatives of the workers, and 
and as to one-half, representatives 
of employers from the Iiit referred 

• r 
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bod21wców, wybranych z listy, prze
widzianej w artykule 412 Traktatu 
Wersalskiego, oraz w artykułach 
odnośnych innych traktat~w pokoju. 

W sprawach, dotyczących pracy, 
Międzynarodowe Biuro będzie mia
ło możność dostarczania Trybuna
łowi wszelkich potrzebnych infor
macyj i w tym celu Dyrektorowi 
tego Biura będą podawane do wia
domości akta całej procedury na 
piśmie. 

M.27. 

W sprawach, dotyczących tran
zytu i komunikacj a szczeg6iniej 
w sprawach, wskazanych w części XII 
(porty, drogi wodne, drogi żelazne) 
Traktatu Wersalskiego i w częś
ciach odpowiednich innych trakta
tów pokoju, Trybunał orzekać b~
dzie w warunkach nast~pujących: 

Trybunał utworzy na każdy okres 
trzyletni Izbę specjalną, złożoną 
z pi~ciu sEjdaiów wyinaczonych, 
z wzięciem pod uwagę, o ile moż
ności, przepisów artykułu 9. Oprócz 
tego b~dą wyznaczeni dwaj sę
dziowie dla zastępstwa tego z s~
dziów, który znalazłby się w nie
możności brania udziału w posie
dzeniach. Izba ta orzekać będzie 
na prośbę stron. W razie niezgło
szenia takiej prośby, zasiadać bę
dzie Trybunał w liczbie sędziów, 
przewidzianej w artykule 25. Je
żeli strony będ~ sobie życzyć, lub 
jeżeli Trybunał tak postanowi, sę
dziom towarzyszyć będzie czterech 
asesorów technicznycn, zasiadają
cych wraz z nimi z głosem do
rac;łczym. 

Jeżeli jedna tylko ze stron posia
da swego obywatela, zasiadającego 
jako sędzia w Izbie, przewidzianej 
w ustępie poprzednim, Prezes po
prosi innego sędziego, aby ustąpił 
swe miejsce sędziemu, wybranemu 
przez drugą stronę, zgodnie z ar
tykułem 31. 

,Rsesorowie techniczni wybierani 
będą w każdym poszczególnym wy
padku według prawideł procedu
ralnych, wskazanych w artykule 30, 
z listy "F\sesorów dlEl sporów w spra
wach tranzytu i komuni kucji ", zlo
żonej z nazwisk, przedstawionych 
po dwa przez każdego członka Li· 
gi Narodów. 

F\rt. 28. 

Izby specjalne, przewidziane war
tykułach 26 i 27 mog&, za zgodą 

trons pris sur la liste prevue a I'ar
ticie 412 du Trc;litć de Versailles 
et les articles correspondants des 
autres traites de paix. 

Dans les affaires conc:ernant le 
Travail, le Bureau International 
aura' la facuIte de fournir a la Cour 
tous les renseignemenis necessai
res et, a cet effet, le Directeur de 
ce Bureau recevra communication 
de toutes les pieces de procedure 
presentees par ecrit. 

Rrt. 27. 

Pour les affaires concernant le 
transit et les communications. et 
specialement pour les affaires vi
sees dans la partie XII (ports, voies 
d'eau, voies ferrE!es) au Traite d e 
VersaiIles et les parties correspon
dantes des autres traites de paix, 
la Cour statuera dans les condi
tions ci-apres: 

L. Cour constituera pour chaque 
periode de trois annees une cham
bre speciale composee de dng 
juges designes en ten ant compte 
autant gue possibIe des prescrip
tions de l'article 9. Deux juges 
seront, en outre, designes pour 
remplacer celui des juges qui se 
trouverait dans l'impossibilite de 
sieger. Sur la demande des parties 
cette chambre statuem. F\ defaut 
de cette demande, la Cour siegera 
avec le nom bre de juge s prevu 
El I'article 25. Si les parties Ie 
desirent, ou si laCour le decide, 
les juges seront assistes de quatre 
assesseurs techniques siegeant 
ił leurs ćótes ave c voix consuita
tive. 

Si I'une seulement des parties 
a un de ses ressortissants siegeant 
comme juge dans la cham bre pre
vue El l'alinea p recedent, le Presi
de nt priera un autre juge de ce
der sa place a un juge crlOisi par 
l' autre partie, en conformite de 
l'article 31. 

Les assesseurs techniques seront 
choisis dans chague cas special 
d 'a pres les regles de procedure 
visecs i\ l'article 30, sur une liste 
"d'f\ssesseurs pour litiges de tran
sit et de communications rP, com
posce de noms presentes a rai
son de deux par chaque Mernbre 
de la Societe des Nations. 

F\rt. 28. 

Les chambres speciales prevues 
aux articles 26 et 27 peuvent, avec 
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to in F\rticIe 412 of the Treaty of 
Versailles and the corresponding 
Rrticles of the other Treaties of 
Peace. 

In Labour cases the International 
Labour Officeshall be at liberty 
to furnish the Court with all rele
vant information, and for this pur
pose the Director of that Office 
shall receive copies of al! the writ
ten proceedings. 

Rrt. 27. 

Cases relating to transit and 
communications, particularly cases 
refe rred to in Part XII (Ports. Wa
terways and Railways) of the Trea
ty of Versc.:illes and the corres
ponding portions of the oth6!r Trea
ties of Peace shall be heard and 
determined by the Court under 
the folIowing conditions: 

The Court will appoint every 
three years a special chamber of 
five judges, seleded so far as pos
sible with due regard to the pro
visions ot f\rticle 9. In addition, 
two judges shaIl be seIected for 
the purpose of replacing · a judge 
who finds it impossible to sit. If 
the parties sa demand, cases will 
be heard and determined by this 
chamber. [n the absence ot any 
such demand, the Court will sit 
with the number of judges provi
ded for in Rrtic\e 25. When desir
ed by the parties or decided by 
the Court, the judges will be assist
ed by fc>ur technical assessors 
sitting with them, but without the 
right to vote. 

If there is a nationaI of one only 
of the parties sitting as a judge 
in the chamber referred to in the 
preceding , paragraph, the President 
will invite one of the other judges 
to retire in favour of a judge cho
sen by the other party in accor
dance with f\rticle 31. 

Tbe technical assessors shall be 
chosen for each particular case in 
accordance with rules of procedu
re unde r F\rticle 30 frol;Jl a list of 
.. F\ssesso rs for Transit and Com
munications cases" composed ol 
two persons nominated by each 
Member of the League of Nations. 

Rrt. 28. 

The specia! chambers provlded 
for in F\rticles 26 and 27 may, with 
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stron interesowanych, zasiadać 
gdzieindziej niż w Hadze. 

Rrt. 29. 

W celu prędkiego rozpatrzenia 
spraw, Trybunał formuje corocznie 
Izbę, złożoną z trzech sędziów, po
wołaną do orzekania według po
stępowania UpiOszczonego, o ile 
s trony sobie tego życzą. 

Rrt. 30. 

Trybunał określa za pomocą re~ 
gulaminu sposób, według które
go sprawuje on swoje atrybucje. 
W szczególności określa on postę
powanie skrócone. 

flrt. 31. 

Sędziowie narodowości każdej 
ze stron, biorących udział w r.oz
prawie, zachowują prawo brania 
udziału w posiedzeniach w sprawie 
przedłożonej Trybunałowi. 

Jeżeli Trybunał nie ma wśród 
swych członków żadnego sędziego 
narodowości jednej tylko ze stron, 
druga strona może wyznaczyć sę
dziego-zash::pcę, o ile wśród nich 
znajdzie się sędzia jej narodowo
ści. Jeżeli go niema, może wtedy 
strona ta wybrać sędziego, dając 
pierwszeństwo jednej z osób, któ
re były przedstawione zgodnie 
z artykułem 4 i 5. 

.JeŻeli Trybunał nie ma pośród 
sędziów żadnego sędziego o naro
dowości stron procesowych, ki1żda 
z tych siron może przystąpić do 
wyznaczenia lub do wyboru sędzie
go drogą, wskazaną w paragrafie 
poprzednim. 

Jeżeli kilka stron występuje we 
wspólnej sprawie, przy zastosowa
niu do nich zarządzeI'l powyższych 
będą one liczone tylko za jedną. 
W razie wątpliwości decyduje Try
bunał. 

Sędziowie wskazani lub wybrani, 
jak to powiedziane w paragrafach 
2 i 3 niniejszego artykułu, muszą 
odpowiadać przepisom artykułów 
2, 16, 17, 20, 24 niniejszego Sta
tutu. Orzekają oni narówni ze 
swymi kolegami. 

f\rt. 32. 

Sędziowie rzeczywiści otrzymują 
wynagrodzenie roczne, które wyzna-

Dziennik USffiW. Poz. 839. 

Je consentement · des parties en 
eause, siege r ailleurs qu'a La Haye. 

flrt. 29. 

En vue de ·Ia prompte expedi
tion des affaires, la Cour compos::: 
anr.uellement une chambre de trois 
juges, appeIlee a statuer en pro~ 
cedure sommaire, lorsque les par
ties le demanclent. 

flrt. 30. 

La Cour determine par un re
glement le mode suivant lequel 
elle exerce ses attributions. Elle 
regle notnmment la procedure som
maire. 

f\rt. 31. 

Les juges de la nationalite de 
chacune des parties en cause eon
servent le droit de sieger dans 
J'affaire dont la Cour est saisie. 

Sila Cour compte sur Je siege 
un juge de la nationalite d'une 
seule des pnrties, l'auŁre partie 
peut designer pour sieger un juge 
suppleant s'i! s'en trouve un de 
sa nationalite. S 'i! n'en existe pas, 
elle peut choisir un juge, pris de 
preference parmi les personnes 
qui on ete J'objet d'une presenta
tion en conformite des articIes 
4 et 5. 

Si la Cour ne compte sur le siege 
aucun jUfle de la nationalite des 
parties, chacune de ces paities 
pelit proceder a la designation ou 
au choix d'un juge de la meme 
maniere qu'au paragraphe pre
cedent. 

Lorsque plusieurs parties font 
cause commune, elles ne comp
tent pour l'application des dispo
sitions qui precedent que pour 
une se ule. En cas de dOi.!te, la 
Cour declde. 

Les juges designes ou choisis, 
comme ił est dit aux paragraphes 
2 et 3 du present article, doivent 
satisfaire aux prescriptions des ar
ticIes, 2, 16, 17, 20, 24 du present 
acte. lis statuent sur un pied 
d'egalite avec leurs collegues. 

f\rt. 32. 

Les juges titulaires rec;oivent une 
indemnite annueIle a fixer par 
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the consent of the parties to the 
dispute , sit elsewhere than at The 
Hague. 

flrt. 29. 

With a view to the speedy des
patch of business, the Court shall 
form annually achamber compos· 
ed of th ree judges who, at the 
request of the contesting parties, 
may hear and determine cases by 
summary procedure. 

flrt. 30. 

The Court shall frame rules for 
regulating its procedure. In parti
cular, it shall lay down rules for 
summary procedure. 

• f\rt. 31. 

Judges of the naŁionality of each 
contesti ng party shall retain their 
right to s it in the case before the 
Court. 

Jf the Court includes upon the 
Bench a judge of the nationality 
of one of tlle parties only, the 
other party may selecŁ from among 
the deputY'judges a judge of its 
nationality, if there be one. If the
re should not be one, the party 
may choose CI judge, preferably 
from among those persans who 
have been nominated as candida
tes as provided in f\rticles 4 and 5. 

If the Court incIudes upon the 
Bench no judge of the nationality 
of the contesting parties, each of 
these may proceed to select ar 
choose a judge as provided in the 
preceding paragraph. 

Should there be several parties 
in the same interest, they shall, 
for the purpose of the preceding 
provisions, be reckoned as one 
party onły. F\ny doubt upon this 
point is settIed by the decision ot 
the Court. 

Judges selected ar chosen as 
laid down in paragraphs 2 and 3 
of this Rrticle shall fulfil the eon
ditions required by F\rtic1es 2, 16, 
17, 20, 24 of this Statute. They 
shall take part in the decision on an 
equal footing with thei r colleagues. 

flrt. 32. 

The judgcs shalI receive an an
nual indemnity to be dete rmined 

. ," 
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eza Zebranie Ligi Narodów na 
wniosek Rady. Wynagrodzenie to 
nie może być zmniejszone podczas 
trwania funkcyj sędziowskich. 

Prezes otrzymuje wynagrodzenie 
specjalne, oznaczone w ten sam 
sposób, na czas trwania jego 
funkcji. 

Wice.prezes, sędziowie oraz sę
dziowie-zastępcy otrzymują, przy 
sprawowaniu swych funkcyj, wyna
grodzenie, które ma być oznaczo
ne w ten sam sposób. 

Sędziowie rzęczywiści i sędzio
wie-zastępcy, którzy nie przebywa
ją w siedzibie sądu, otrzymają 
zwrot kosztów podróży, spowodo
wanych pełnieniem ich funkcji. 

Wynagrodzenia, należne sędziom 
wskazanym lub wybranym, zgodnie 
z artykułem 31, ~ą regulowane 
w ten sam sposób. 

Wynagrodzenie Sekretarza Try
bunału Sądu wyznacza Rada na 
wniosek Trybunału. 

Zebranie Ligi Narodów, na wnio
sek Rady zaaprobuje regulamin 
specjalny, ustalający warunki, na 
jakich pobory zostaną przyznane 
personelowi Trybunału. 

F\rt. 33. 

Koszta utrzymania Trybunału pa
noszone są przez Lig~ Narodów 
w sposób określony przez Zebranie 
na wniosek Rady. 

ROZDZlf\Ł II. 

Kompetencja Trybunału. 

F\rt. 34. 

Jedynie Państwa lub Członkowie 
ligi Narodów mają tytuł do sta
wania przed Trybunałem. 

f\rt. 35. 

Trybunał dostępny jest dla Czlon
ków Ligi Narodów, jak również dla 
Państw, wymienionych w załączni
ku do Paktu. 

Warunki, na których Trybunał 
dostępny jest i dla innych Państw, 
są normowane przez Radę z wy
jątkiem specjalnych postanowień 
traktatów obowiązujących i w ża
dnym wypadku nie może wyniknąć 
stąd dla stron żadna nierówność 
przed Trybunałem. 

Dziennik Ustaw. Poz. 839. 

I'f\ssernblee de la Societe des Na
tions sur la proposition du Conseil. 
Cette indemnite ne peut etre di
minuee pendant la duree des fonc
tions du juge. 

Le President rec;oit une indem
nite speciale dete rm inee.' de la 
meme maniere pour la duree de 
ses fonctions. 

Le Vice-President, les juges et 
les juges suppleants rec;oivent dans 
l'exercice de leurs fonctions une 
indemnite a fixer de la meme ma
niere. 

Les juges titulaires et suppleants 
qui ne rćsident pas au siege de 
la Cour rec;oivent le rernbourse
ment des frais de voyages neces
sites par l'accomplissement de 
leurs fonctions. 

Les ind emnih~s dues aux juges 
designes au choisis conformement 
ił \'article 31 sont reglees de la 
meme maniere. 

Le traitement du Greffier est 
fixe par le Conseil sur la proposi
tion de la Co ur. 

L'P!ssembl ee de la Societe des 
Nations, sur la proposition du Con
seil, adoptera un reglement spe' 
cial fixant les conditions sous les
quelles des pensions serant allouees 
au personnel de la Cour. 

ł\rt. 33. 

Les frais de la eour sont sup
portes par la Societe des Nations 
de la maniere que ł'Assemblee 
dec ide sur la proposition du Co n
seil. 

CHf\PITRE II. 

Competence de la Cour. 

f\rt. 34. 

Seuls les Etats au les Membres 
de la Societe des Nations ont qua
lite pOUT se presenter devant la 
Cour. 

f\rt. 35. 

La cour est ouverte aux Mem
bres de la Sodete des Nations, 
ainsi qu'aux Etats mentionnes 
a l'f\nnexe au Pacte. 

Les conditions auxquelles elle 
est ouverte aux autres Etats sont, 
sous reserve des dispositions par
ticulieres des traites en vigueur, 
regles par le Conseil, et dans tous 
les cas, sans qu'i! puisse en re
suIter pour les parties aucune ine
galite devant la Cour. 
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by the F\ssembly of the League 
of Nations upa n the proposal of 
the Ccuncil. This ind'ernnity must 
not be decreased during the period 
of Gl judge's appointment. 

The President shall receive a spe
cial grant ror his p~riod of office. 
to be fixed in the same way. 

The Vice-President, judges and 
deputy-judges, shall receive a grant 
for the actuał performance of their 
duties, to be fixed in the same way. 

TravelJing expenses incurred in 
the performance of their duties 
shall be refunded to judges and 
deputy-judges who do not reside 
at the seat of the Court. 

Grants due to judges selected 
or chosen as pravided in f\rticle 31 
shall be determined in the same 
way. 

The salary of the Registrar shall 
be decided by the Council upon 
the proposal of the Court. 

The f\ssembly of the League of 
Nations shall lny c1own, on the 
proposal of the Council, a special 
regulation fi xing the conditions un
der which retirtn g pensiol1s may be 
given to the personnel ot the Court. 

f\rt. 33. 

The expenscs of the Court shall 
be borne by the League of Na
tions, in such a manner as shall 
be decided by the HssembJy upon 
the prcposal of the Council. 

CHRPTER II. 

Competence of the Court. 

F\rt. 34. 

Only States ar JV\embers ot the 
League of Nations can be parties 
in cases before the Court. 

f\rt. 35. 

The Court shall be open to the 
Members of the League and 0.150 

to States mentioned in the F\nnex 
to the Covenant. 

The conditions under which the 
Court shall be open to other Sta
tes shall, subject to the special pro
visions contained in treaties in for
ce, be laid down by the Council, 
but in no case shail such provi
sions place the parties in a posi
tion of inequality before the Court. 
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Jeźeli Państwo, które nie jest 
członkiem Ligi Narodów, jest stro
ną zainteresowaną , Tryb unał wy
zn aczy wysokość udzia łów VI kosz
tach Trybunału , jakie strona ta b~
dzie musiała ponieść. 

1\rt. 36. 

Kompetencja Trybunału rozciąga 
si~ na wszystkie sprawy. jakie stro
n y mu przedstawią, jak równ i eż do 
wszystkich wypadków, specjalnie 
p rze\" idzianych \II, traktatach i umo
wach obowiązujących. 
Członkowie Ligi i Państwa wy

m ienione w Za"łaczniku do Paktu 
będą mogli, czy' to po podp isani u 
lub ratyfikacji Protokółu, do któ
rego Statut niniejszy jest dołączo
ny, czy też uprzednio, zadeklaro
wać, że od tej chwili uznają za 
obowiązującą, z samego prawa 
i bez umowy specjalnej, w stosun
ku do każdego innego członka łub 
Państwa, przyjmuj~cego podołllne 
zobowiązanie, jurysdykcję Trybu
nału co do wszystkich \.ub też nie
których tylko kategoryj zetargów 
charakte ru prawnego, mających za 
przedmiot: 

a) Interpretacj~ ' jal<iegokolwiek 
Traktatu, 

b) Każdą kwestj~ prawa między
narodowego. 

c) Rzeczywistość kaźdego faktu, 
któ ry w razie ustalenia, stanowiłby 
pogwałcenie jakiegokolwiek zobo
wiązania Mi~dzynarodowego, 

d) rodzaj i rozciągłość odszko
dowania, należnego za zerwanie 
zobowiązan ia międzynarodowego. 

Dekla racja powyższa będzie mo
gła być . zrobioną poprostu i zwy
czajnie, lub też pod warunkiem 
wzajemności ze strony ki lku lub 
niektórych tylko członków lub 
Państw, lub też na czas określony. 
W razie zakwestjonowania kompe
tencji Trybunału decyduje Trybu
nał. 

F\rt. 37. 

Jeżeli jaki traktat lub konwencja 
obowiązująca wskazuje odwołanie 
się do ju rysdykcji, mającej być. 
ustaloną przez Ligę Narodów, Try
bunał stanowić będzie t~ Jurys
dykcję. 

Rrt. 38. 

Trybunał stosuje: 
1) Konwencje międzynarodowe, 

czy to ogólne, czy specjalne, usta-

Lorsqu 'un Etat , qui n 'est pas 
Membre de la Soc;il§te des Nations, 
est partie e n cause, la Cour fi xera 
la contribution aux frais de la Cour, 
que cette partie devra supporter. 

F\rt. 36. 

La competence de la Cour s'elend 
a toutes affaires que les parties lui 
soum e tt ront, ainsi qu'a tous les 
cas specialement prevus d ans les 
traites et conventions en vigueur. 

Les Mem bres de la Soch~te et 
Etats mentlonnes a I' f\nnexe au 
Pacte pourront, soit lors de la si
gnature ou de la ratification cłu 
Protocole, Iluq uel le present f\cte 
est joint, soit ulterieurement, de
cł arer reconnaitre des ił present 
(,;omme obl igatoire, cle plein droit 
et sans convention speciale, vis-A-vis 
de tout autre Membre ou Etat 
acceptamt la meme obligation, la 
Juridiction de I. Cour sur toutes 
ou quelques-unes des categories 
de di rferends d'ordre łurldiqu& 
ayant paur objet: 

a) L'fnterpretatlon d'un Traitti: 

b) Tout point de drolt Inter ... 
tional; 

c) La realite de tout fait qui, s'H 
etait etabli, constituerait la viola
tion d'un engagement international; 

d) Le narure ou I'etenc!ue de I. 
reparation due pour la rupture d'un 
engagement International. 

La decłaration ~i·dessus vlsee 
pourrll etre faite purement et sim
plement ou SOUl conditłon de re
ciproclte de la part de plusieuPl 
ou de certalns Membres ou Etats, 
ou pour un delal determine. 

En cas de contestatiem sur le 
point de savoir si la Cour est com
petente, la Cour decide. 

F\rt . . 37. 

Lorsqu'un t raite ou c:onvention 
en vlgueur vise Je renvoi a u ne 
juridiction a etablir par la Societe 
des Nations, la Cour constitue ra 
cette juridiction. 

1\rt. 38. 

La Cour applique: 
1. Les conventions internatio

nales, soit generale s, soit speciales, 

When a StaŁe which Is nóŁ a Mem
ber of the League of Nations is 
a party to a dispute, the Court 
will fix the amount which thZlt party 
is to contribute towards the expen
ses of the Court. 

Art. 36. 

The Jurisdidion of the Court 
comprises aIl cases which the par
ties re fer to it and alI m~tters spe
cially provided for in Treaties and 
Conventions in force. 

The Members of the League of 
Nat io ns and the States mentioned 
in the f\nnex to the Covenant may, 
eithe r when signing or ratifyng the 
protocol to which the present Sta
tute is adjoined, or at a later mo
ment, declare that they recogn ise 
as compulso ry ipsa facto and with
outs pedal agreement, in relation 
to any other Member or StaŁe ac
tepting the same obligation, the 
Jurisdiction of the Court in a Il or 
Bny of the cIasses of legal d ispu
tes concerning: 

El) The interpretation of a Treaty; 

b) Rny question of International 
Law; 

c) The existence of any fact 
which, if established, would eon
stltute a b reach of an internatio
nal obligation; 

d) The nature or extent of the 
reparation to be made for the bre ach 
of an international obligation. 

The decłaration referred to above 
may be made unconditionally or 
on condition of reciprocity on 
the part of seve ral or ce rtain Mem
bers er States, or for a certain t ime. 

In the event of a dispute as to 
whether the Court has jurisd iction, 
the matter shall be settled by the 
decision of the Court. 

F\rt. 37. 

When a treaty or convention in 
force provides for the reference 
of a matter to a tr ibunal to be 
instituted by the League of Nations. 
the Court will be such tribunal. 

,Rrt. 3e. 
The court shall apply: 

1. lnternational conventions, whether 
general o r particular, establishing 

. , ., 
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lające reguły uznane: wyraźnie przez 
Państwa, pozostające l w sporze; 

2) Zwyczaj międzynarodowy, ja
ko dowód praktyki ogól nie przy
jętej jako prawo; 

3) Ogólne zasady prawe, uznane 
przez narody cywilizowane. 

4) Z zastrzeżeniem postano\vień 
artykułu 59, uchwały sądowe i dok
tryna publicystów najbardziej wy
kwalifikowanych, jako środek po
mocniczy do określenia zasad 
prawnych. 

Postanowienie niniejsze !lie na
rusza w niczem zdolności Trybu
nału, o ile strony na to się zga
dzają, do orzekania ex aequo et 
bono. 

ROZDZIF\t III. 

Procedura. 

F\rt. 39. 

J~zykami oficjalnemi Trybunału 
s~ francuski i angielski. Jeżeli siro
ny si ę zgadzają, aby procedura 
cała odbyła się po francusku, wy· 
rok ogłoszony zostanie VI t)'m ję
zyku. Jeżeli strony zg<l Jzają s ic;: , 
aby procedura odbyła się po an
gielsku, wyrok ogłoszony zostaje 
w tymże języku. 

W razie braku porozumle nia co 
do języka, jaki ma być użyty, stro
ny będą mogiy używać w przemó
wieniach tego z dwu języków, jaki 
będą wolały, a orzeczenie Trybu
nału ogłoszone zostanie po fran 
cusku i po angielsku. W takim 
razie Trybunał wskaże, równocześ
nie, który z dwóch tekstów bę
dzie wiarogodny. 

Trybuna! !;,ędzie mógł, na ży
czenie stron, upoważnić do uży
wania innego języka, niż francu
ski i angielski. 

flrt. 40. 

Sprawy przedkładane będą Try
buna/owi stosownie do w:n:adku, 
czy to przez notyfik ację kompro
misu, czy też w form ie podania, 
skierowanego do Sekretarjatu Try
bunału; w obydwu wypadkach 
winny być wskazane przedmiot 
nieporozumienia oraz strony pro
cesowe. 

Sekretarjat zawiadamia niezwło
cznie wszystkich zainteresowanych 
o otrzymanem podaniu. 

DzIennik Ostaw. POl. 839. 

etablissant des regles expressement 
reconnues par les Etns en litige; 

2. La cOlltumc intern3tion31e 
comme preuve d'une pratique ge
nerale acceptee" comme etant le 
droit; 

3. Les principes generaux de 
droit reconnus par les nations ci· 
vilisees; 

4. So us reserve de la disposi
tlon de l'artic!e 59, les de.cisions 
jucliciaires et la doctrine des pu
blicistes les plus qual ifies, comme 
moyen 2.uxiliai re de dete rmination 
des regles de uroit. I 

La presente di sposition ne porte 
pas atteinte: a la facul te pOU i la 
Cour, si les parties sont d'occord, 
de statuer ex aequo et bono. 

CHF\PITRE m. 
Procćdure. 

Hrt. 39. 

Les langues officieIles de la Cour 
sont le fr lln<;ais et I'anglais. Si les 
pa'rties sont d'accord pour que 
toute la procedu re ait lieu en fran
~ais, le jugement sera prononce 
en cette langue. Si les pllrties 
sont d'accord pour que toute la 
procedure ait lieu en anglais, le 
jugement se ra prononce en cette 
langue. 

Pt defaut d'un accord fixant la 
langue dont ił sera fait usage, les 
parties pourront employer pour les 
pla idoi ries celle des deux langues 
qu 'ellt=s prefereront, et I'arret de 
la Cour sera re ndu en fra n~C3 i s et 
en a:lglc. is. En ce C3S, la Cour 
d esignera en meme temps celui 
des deux textes qui fera foi. 

La Cour pourra, a la requete des 
parties, autoriser I'emploi d'une 
IC!ngue autre que le franc;ais ou 
l'anglais. 

F\rt. 40. 

Les affaires sont portees de
vant la Cour, selon les cas, soit 
par notification d u comprom is, soit 
par u ne requete, adressees au 
Greffe; dans les deux cas, l'objet 
du diffi!rend et les parties en cause 
doivent etre indiques. 

Le Greffe donne immediatement 
communication de la reqLlete ił tous 
interesses. 
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rules expressly recogntsed by the 
contesting State~; 

2. Inte rnational custom, as evl· 
dence of a generał practice ac.cept· 
ed as law; 

3. The generał principles of lew 
recogn ised by civilised nationSi 

4. Subject to the provlsions of 
f\ rticle 59, judicial decisions and 
the teachings of the most highly 
qualified publicists of the variows 
nations, as subsidiary means for 
the dete rmination of rules ot law. 

This provision shall not prejudice 
the po /Ver of the Court to decide 
a case ex aequo et bono, if the 
parties agree thereto. 

CHI\PTER 111. 
Procedura. 

flrt. 39. 

The official languages of the 
Cour"!: shalI be French and English. 
If the parties ag ree that the case 
shall be conducted in French, the 
judgment will be delivered in 
French. I"f the parties agree that 
the c.ase shaIl be conducted in 
Eng!ish, the judgment will be de
livered in Engiish. 

In the absence of an agree
ment as to which language shell 
be employed, each party may, in 
the pleadings, use the language 
which it prefers; the decision of 
th e Court will be given in French 
and English. In this case the Court 
wili at the same time determine 
which of the two texts shall be 
considered as authoritative. 

The Court may, at the request 
of the parties, authorize a language 
other than French or English to 
be used. 

flrt. 40. 

Cases are brought before the 
Cou rt as the c.ase may be, either 
by the notification of the speciał 
agreement, or by a written appli
cation addressed to the Registrar. 
In either case the subject of the 
dispute and the contesting parties 
must be indicated. 

The Registrar shall forthwith 
communicate the application to aIl 
concerned. 
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Zawiadamia równ!eż o tern człon
ków Ligi Narodów za pośredni
ctwem Sekretarza Generalnego. 

F\rt. 41. 

Trybunał mll możność wskazać, 
Jeśli uważa, że okoliczności tego 
wymagają, jakie środki, ochrani~ 
jące praWB każdej strony, mają być 

• zarz(tdzone prowizorycznie. W ocze
kiwaniu ostatecznego orzeczenia, 
wskazanie tych środków będzie 
niezwłocznie notyfikowane stronom 
oraz Radzie. 

ł\rt. 42. 

Strony SlI reprezentowane przez 
agentów. 

Stronom mogą towarzyszyć przed 
Trybunałem doradcy lub adwokaci. 

Art. 43. 

Procedura dzieli si~ na dwie fa
zy: pisemną i u:?tną. 

Procedura pisemna obejmuje po
danie do wiadomości sędziego 
i stron memorjałów, kontrrnemor
jałów oraz ewentualnie replik, ja
koleż wszelkich aktów i dokumen
tów, popierających je. 

Zewiadomienle odbywa sIę za 
pośrednictwem Sekretarjatu w po
rządku i terminach, oznaczonych 
przez Trybunał. 

Wszelki akt, sporzi{dzony prz~z 
jedną ze stron, musi być zakomu
nikowany drugiej stronie w posta
ci uwierzytelnionego odpisu. 

Procedura ustna polega na prze· 
słuchaniu prz~z Trybunał świad
ków, ekspertów, agentów, dorad
ców i adwokatów. 

F\rt. 44. 

Gdy należy dokonać notyfikacji 
osobom innym niż agenci, dorad
cy i adwokaci, Trybuna! zwraca 
się bezpośrednio do Rządu Pań
stwa, na ter~'torjum którego noty
fikacja ma odnieść skutek. 

Postępuje się podobnie, gdy cho
dzi o ustalenie na miejscu wszel
kich środków dowodowych. 

F\rt. 45. 

Debatami kieruje Prezes, a w ra
zie jego nieobecności V/ice-prezes; 
w razie j,.kiej ku ternu przeszkody, 
naj starszy z obecnych sędziów. 

II en informe egalement les Mem
bres de la Societe des Nations par 
I'entremise du Secretaire Generał. 

f\rt. 41. 

La Cour a le pouvolr d'indi
quer, si elle estime que les cir
constahces l'exigent, quelles me
sures conservatoires du droit de 
chacun cloivent etre prises li titre 
provisoire. 

En attendant ł'lIrret definitif, 
I'indication de ces mesures est 
immediatement notifiee aux parties 
et au Conseil. 

ł\rt. 42. 

Les parties sont representees 
par des agents. 

ElJes peuvent se faire assister 
devant la Cour par des ~conseils 
ou des avocats. 

ł\rt. 43. 

La procedure a deux phases: 
I'une ecrite, l'autre orale. 

La procedure ecrite comprend 
la communication a juge et a par
tie des memoires, des contreme
moires, et, eventuelJement des re
pliques, ainsi que de toute piece 
et document a I'appui. 

La communication se fait par 
"enŁremise du Greffe dans l'ordre 
et les delais determines par la 
Cour. 

Toute piece produite par I'une 
des parłies doit etre commun!
quee a l'eutre en copie certifiee 
canforme. 

La procedure orale consiste dans 
l'audition par la Cour des temoins, 
experts, agents, conseils et avocats. 

Jl\rt. 44. 

Pour toute notification a faire 
a d'autres personnes que les agents, 
conseiłs et avocats, la Cour s'adres
se direcŁement au Gouvernement 
de l'E tat sur le territoire duquel 
a notifica-tion doit produire effet. 

Ił en est de meme s'il s'agit 
de faire proceder sur place a 
l'etablissement de tous moyens de 
preuve. 

ł\rt. 45. 

Les debats sont diriges par Je 
President et a defaut de celui-ci 
par le Vice-President; en cas d'em
pechement, par le plus ancien des 
juges presents. 
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He shall also notify the Mem
bers of the League of Nations 
through the Secretary-General. 

ł\rt. 41. 

The Court shall have the power 
to indicate, if it considers that clr
cumstances 50 require, any pro
visional measures which ought to 
be taken to reserve the respec
tive rights of either party. 

Pending the final decision, no
tice of the measures suggested 
shall forthwith be given to the 
parties and the Councił. 

ł\rt. 42. 

The parties shall be represented 
by ł\gents. 

They may have the assistance 
of Counsel or fldvocates before 
the Court. 

ł\rł. 41. 

The procedure shall !conslst or 
two parts: wrltten and oral. 

The written proceedings shall co n
sist of the communication to the 
judges and to the parties of cases, 
counter-cases and, if necessary, 
replies; also all papers and do
cuments in support. 

These communications shall be 
made through the Registrar, In 
the order and within the time ftx
ed by the Court. 

1\ certified copy of every docu
ment produced by one party shall 
be communicated to the other 
party. 

The oral proceedings shall eon
sist of the hearing by the Court 
oi witnesses, experts, agents, coun
set and aclvocates. 

1\rt. 44. 

For the service of all notices 
upon persons other than the agents, 
counsel and. lIdvocates, the Court 
shall apply direct to the Govern
ment of the State upon whose 
territory the notice has to be 
served. 

The same provision shall apply 
whenever steps are to be taken 
to procure evidence on the spot. 

ł\rt. 45. 

The hearing shall be under the 
control of the President or, in his 
absence, of the Vice-President; if 
both are absent, the senior judge 
shall preside. 



N2 106. 

Rrt. 46. 

Posiedzenia są publiczne, chy· 
ba, że Trybunał zadecyduje ina
czej, lub jeżeli obie strony zażą
dają, aby publiczność nie była do
puszczoną· 

Rrt. 47. 

Z każdej sesji zostaje sporządzo
ny protokół, podpisany przez Se
kretarza i Prezesa. 

Jedynie taki protokół ma cha· 
rakter autentyczny. 

Rrt. 48. 

Trybunał wydaje zarządzenia co 
do kierunku procesu, określenia 
form i terminów, w jakich każda 
ze stron ma ostatecznie sprecyzo
wane swe wnioski. Trybunał po
dejmuje wszelkie kroki, jakich wy
maga ustalenie dowodów. 

Rrt. 49. 

Nawet przed rozpoczęciem roz
prawy Trybunał może zażądać od 
agentów przedłożenia wszelkich 
dokumentów i dostarczenia wszel
kich wyjaśnień. 

W razie odmowy Trybunał for· 
mainie to stwierdza. 

Rrt. 50. 

W każdej chwili Trybunał po
wierzyć może śledztwo lub eksper
tyzę każdej osobie, ciału, biuru, 
komisji lub organowi przez siebie 
wybranym. 

Rrt. 5lo 

Podczas rozpraw wszelkie po
trzebne pytania stawiane będą 
świadkom i ekspertom według wa
runków, które ustali Trybunał w re
gulaminie, wskazanym w artyku
le 30. 

Rrt. 52. 

Otrzymawszy dowody i zeznania 
w terminach, oznaczonych przez 
siebie, Trybunał może uchylić 
wszelkie nowe zeznania i doku
menty, jal<ie by jedna ze stron 
chciała mu piZedstawić bez zgody 
drugiej strorly. 
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Rrt. 46. 

L'audience est publique, a moins 
qu'il n'en soi t autrement decide 
par la Cour ou que les deux par
ties ne demandent que le public 
ne soit pas admis. 

Rrt. 47. 

II est tenu de chaque audience 
un proces - verbal signe par le 
Grenie r et le President. 

Ce proces-verbal a seul carac
tere authentique. 

Rrt. 48. 

La Cour rend des ordonnances 
pour la direction du proces, la de
termination des formes et delais 
dans lesquels chaque partie doit 
finalement conclure; elle prend 
toutes les mesures que comporte 
l'administration des preuves. 

Rrt. 49. 

La Cour peut, me me avant tout 
debat, demander aux agents de 
produire tout document et de four
nir toutes explications. En cas de 
refu s, elle en prend acte. 

Rrt. 50. 

R tout moment, la Cour peut 
confier une enquete ou une exper· 
tise a toute personne, corps, bu
reau, commission ou organe de 
son choix. 

Rrt. 51. 

Ru cours des debats, toutes 
questions utiles sont posees aux 
temoins et experis daos les eon· 
ditions que fixera la Cour dans 
Je reglement vise a I'article 30. 

Rrt. 52. 

Hpres avoir re<;u les preuves et 
temoignages dans les dei ais de
termin es par elle, la Cour peut 
ecarter toutes depositions ou do
cuments nouveaux qu'une des par
ties voudrait ' lui presenter san s 
I'ass-::ntiment de I'autre. 
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Rrt. 46. 

The hearing in Court shaII be 
public, unless the Court shaIl de
cide otherwise, or unles the par
ties demand that tbe public be 
not admitted. 

Rrt. 47. 

Minutes shalI be made at each 
hearing, and signed by the Regi 
strar and the President. 

These minutes shaII be the only 
autheotic record. 

Rrt. 48. 

The COIJrt shall make orders 
for the conduct of the case, shall 
decide the form and time in which 
each party must conclud"e its argu
ments, and make all arrangements 
connected with the taking of evi
dence. 

Rrt. 49. 

The Court may, even before the 
hearing begins, cali upon the agents 
to produce any document, or to 
su ppl Y any document, or to supply 
anyexplanaiions. Formai note shall. 
be taken of any refusal. 

I\rt. 50. 

The Court may, at any time, 
entrust any individual, body, bu
reau, commision or other orga
nisation that it may select, with 
the task of carrying out an enquiry 
or giving an expert opinion. 

Rrt. 5lo 

During the hearing, any relev,ant 
questions are to be put to the 
witnesses and experts under the 
conditions laid down by the Court 
in the rules of procedure referred 
to in f\rticle 30. 

Rrt. 52. 

f\fter the Court has received the 
proofs and evidence within the 
time specified for the purpose, it 
may refuse to accept any further 
oral or written evidence that one 
party ITlay desire to present unless 
the other side consents. 
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f\rt. 53. 

Jeżeli jedna ze stron si~ nie sta
wi lub wzbrania się od przedsta
wienia do oceny dowodów, druga 
strona może zażądać, aby Trybu
nał przysądził jej wnioski. 

Zanim Trybunał wyda odnośne 
orzeczenie, winien upewnić się, że 
nietylko ma ku temu kompetencję 
w mysI artykułów 36 i 37 ale, że 
wni'oski te są uzasadnione pod 
względem faktycznym i prawnyrn. 

Nt.. 5 ... 

Kiedy agend, lldwokaci i dorad
cy przedstawili do oceny pod kon
trolą Trybunału wszelkie Śi"bdki, 
jakie uważają za potrzebne, Pre
zes ogłasza zamkni~cie rozpraw. 

Trybunał udaje sit=: do Izby Ra
dy na naradę. 

Narady Trybunału są i pozosta
ją tajnemi. 

I\rt. 55. ' 

Decyzje Trybunału zapadają więk
szością głosów sędziów obetnych. 
W razie podziału głosów przeważa 
głos Prezesa, lub osoby, która go 
zastępuje. 

ł\rt. 56. 

Wyrok Jest motywowany. 

Wymienia on nazwiska sędziów, 
którzy brali udział w jego wydaniu. 

ł\rt. 57. 

Jeżeli wyrok nie wyraża w ca
łości lub w części jednogłośnej 
opinji sędziów, oponenci mają 
prawo dołączyć do niego wykład 
swej osobistej opinji. 

Rrt. '8. 

Wyrok podpisują Prezes i Sekre
tarz. Odczytuje się go na posie
dzeniu publicznem, po należytem 
uprzedzeniu agentów stron. 

Rrt. 53. 

borsqu\me des parties ne se 
presente pas, ot,) s'abstient de faire 
valoir ses moyems, l'atitre partie 
peut demander a la Cour de lui 
adjuger ses conclusions. 

La Cour, avant d'y faire droit, 
doi t s'assurer hon s~uJement qu'elle 
a competence <lUX termes des arti
cles 36 et 37, mais que Jes co n
clusions sont fonGees en fOlit et 
en droit. 

Art. 54. 

Quand Jes aget,ts, avocats et 
c.onseiJs ont fait valoir, sous Je 
cónttó!e de la Cour, tous [es mo
yehs qu'ils jugeht utiles, Je PreSt
dent prononce la dóture des de
bats. 

La (out $e retlr~ en charnbre 
du Conseił pour deliberEH. 

Les deliberations de la Cour 
sont et restent secretes. 

ł\rt. 55. 

Les decisions de la Cour stmt 
prises a la majorite des juges pre
sents. 

En cas de partage de voix, la 
voix du President ou de celui qui 
Je rem płace est preponderante. 

f\rt. 56. 

l'arret est motive. 

II mentionne Jes noms des ju
ges qui y ant pris part. 

I1rt. 57. 

Si I'erret n'exprime pas en tout 
ou en partie ['opinion unanime 
des juges, les dissidents ont Je 
droit d'y ' joindre l'expose de leur 
opinion individuelle. 

Pt.rt. 58. 

L'arret est signe par le Presi
clent et par Je Greffier. II est lu 
en seance publiąuc, fes ęgents 
dOment prevenus. 

Hrt. 53. 

When~ver one of th~ partie's 
shall not appear b~fOre the Ccyrt, 
ot shall faił tD defend his ćase, the 
otper party may cali upon the Coutt 
to decide in favour of his daim. 

The Court must, before doing 
so, satisfy itself, nbt onły that it 
has jurisdiction in accordance with 
I1rtitles 36 and 37, but also Łhat 
the calaim is well founded in fact 
and law. 

ł\rt. 54. 

When, subject to the control of 
the Court, the agents, advQcates 
and counsel have comp!eted th~ir 
prese ntatioli of the ca~e, the Pre
sicent shall dec\are the hearihg 
dosed. 

The Court shall Withdi'aw t.o ~~n~ 
sider the judgment. 

The deliberations of the Court 
shall take place in private and re
main secret. 

Rrt. 55. 

ł\1l questions shall be decld~d 
by a majority of the judg@s pre
sent at the hearing. 

In the event of an equality of 
votes, the President Ol' his deputy 
shall have a castil1g vote. 

R.rt. 56. 

The judgment shall -staŁe the 
reasons on which it is based. 

It shall cbntain the names af the 
judges who have taken part in the 
decision. 

R.rt. 57. 

lf the judgment does not repte
sent in whole or in part the una
nimous opinion of the judges, dis
senting judges are entitled to de
liver a separ::lte opinion. 

Rrt. 58. 

The judgment shall be signed 
by the President and by the Re
gistrar. It shall be read in open 
Court, due notice having been 9i
ven to the agenta. 
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f\rt. 59. 

Orlec:łenie Trybunału jest obo
wiązujące tylko dla stron, będą
cych w sporze i odnośnie do wy
padku, co do którego zapadła 
de.cyzja. 

1\rt. 60. 

Wyrok jest ostateczny i nie po
dlega apelacji. W razie kwestjo
nowania znaczenia i doniosłości 
wyroku, do Trybunału należy jego 
interpretacja na żądanie każdej 
ze stron. 

1\rt. 61. 

Można ewentualnie żądać od 
Trybunału rewizji wyroku jedynie 
w razie odkrycia nowego faktu, 
mogącego wywrzeć wpływ decy
dujący, al który przed wydaniem 
wyroku był nieznany Trybun1lłowi 
i stronie, żądającej rewizji, o ile 
nie ze swojej winy o nim nie 
wiedziała. 

Procedura rewIzJI rozpoczyna się 
od orzeczenia decyzji Trybunału 
stwierdzającego wyraźnie o istnie
niu now~go faktu, - któremu się 
przyznaje cechy, powoduja.ce re
wizję, oraz oświadczającego, że 
z tego powodu żądanie rewizji 
jest możliwe do przyjęcia. 

Trybunał może uzależnić rozpo
częcie postępowania rewizyjnego 
od uprzedniego wykonania wyroku. 

Żądanie rewizj i może być zgło
szone najpóźniej w okresie 6 mie
sięcy od daty ustalenia nowego 
faktu. 
Żadne żądanie rewizji nie będzie 

mogło być zgłoszone po upływie 
terminu 10 lat od daty wyroku. 

I1rt. 62. 

Jeżeli jakie Państwo uznaje, że 
w sporze wchodzi w grę jego interes 
natury prawnej, może zgłosić do 
Trybunału akcję i prosić go 
o interwencję. 

Decyzja należy do Trybunału. 

I1rt. 63. 

O ile chodzi o interpretację kon
wencji, do jakiej należały inne 
Państwa oprócz stron, będących 
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I1rt. 59. 

La dćcision de la Cour n'est 
obligatoire que pour les parties 
en litige et dans le cas qui a ete 
decid6. 

ł\rt. 60. 

L'arret est definitif et sans re
cours. En cas de contestation sur 
le sens et la portee de I'arret, ił 
appartient a la Cour de I'interpre
ter, a la demande de toute partie. 

ł\rt. 61. 

La revision de I'arret ne peut 
elre eventuellement demandee a 
la Cour qu'a raisan de la decou
verte d'un fait de nature a exer
cer une influence decisive et qui, 
avant le prononce de I'arret, etait 
inconnu de la Cour et de la par
tie qui demande la revision, sans 
qu'iI y ait, de sa part, faute ił 
l'ignorer. 

La procedure de revision s'ouvre 
par un arret de la Cour constatant 
expressement I'existence du fait 
nouveau, lui reconnaissant les ca
racteres qui donnent ouverture a la 
revision, et declarant de ce chef la 
demande recevable. 

La Cour peut sllbordonner I'ou
verture de la procedure en revision 
a \' execution prealable de rarret. 

La dernande en revision devra 
etre formee au plus tard dans le 
delai de six mois apres la decou
verte du fait nauveau. 

l111cune demande de revision ne 
pourra etre formee apres I'expira
tion d'un delai de dix ans adater 
de I'arret. 

I1rt. 62. 

Lorsqu'un Etat estime que dans 
un differend un interet d'ordre 
juridique est pour lui en cause, ił 
peut ad resser a la Cour une requete, 
a fin d'interventian. 

La Cour decide. 

I1rt. 63. 

Lorsqu'il s'agit de l'interpretation 
d'une convention a laquelle ont 
participe d'autres Etats que les 
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1\rt. 59. 

The decision of the Court has 
no binding force except beŁween 
the parties and in respect ot that 
particular casco , 

Art. 60. 

The judgment is final and with· 
out appeal. In the event of ..dis
pute as to the meaning or scope 
of the judgment, the Court shalI 
construe it upon the request of 
any party. 

f\rt. 6'. 
I1n application for revision of a 

judgment can be made only when 
it is based upon the discovery of 
same fact of such a nature as to 
be a decisive fador, which fa et 
was, when the judgment was given, 
unknown to the Court and also 
to the party c1aiming revision, al
ways provided that such ignorance 
was not due to negligence. 

The proceedings for revision wiII 
be opened by a judgment of the 
Court, expressly recorsing the 
existence of the new fact, re
cognising that it has such acharacter 
8S to lay the case open to revlsion. 
and declaring the applicatlon ad· 
missible on this ground. 

The Court may require previous 
compliance with the terms ot the 
judgment before it admits pro
ceedings in revision. 

The application for revision must 
be macie at latest within six 
months of the discovery of the 
new facto 

No appIication for revision may 
be made after the lapse of ten 
years fro t1 the date of the sen
ience. 

f\rt. 62. 

Should a State consider that it 
has an interest of a legał nature 
which may be affected by the de
cision in the case, it may submit 
Gl request to the Court to be per
mitted to intervene as a third 
party_ 

It will be for the Court to de
cide upan this request. 

Art. 63. 

Whenever the construction or 
a convention to which States othe·. 
than those concerned in the case 
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w sporze, Sekretarjat zawiadamia 
je o tem niezwłocznie. 

Każde z nich ma prawo inter
wencji w procesie, i, o ile l sko
rzysta z tego prawa, interpretacja, 
zawarta w wyroku obowiązuje 
również i w stosunku do niego. 

Art. 64. 

O ile Trybunał nie zadecyduje 
inaczej, każda ze stron ponosi za 
siebie koszta post~powania. 
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partles en litige, te Greffe les aver
tit sans delai. 

Chacun d'eux a Je droit d' inter
venir au proces, et s'i! exerce cette 
faculte, l'interpretation contenue 
dans la sentence est egalement . 
obligatoire a son egard. 

F\rt. 64. 

S'iI n'en est autrement decide 
par la Cour, chaque partie sup
porte ses frais de procedure. 

840. 

Oświadczenie Rządowe 

z dnia 26 lipca 1923 
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are parties is in question, the Re
gistrar shall notify all su ch States 
forthwith. 

Every State so notified has the 
right to intervene in the proceed
ings: but if it uses this right, the 
construction given by the judg
ment will be equally binding 
upon it. 

Art. 64. 

UnJess otherwise decided b~ 
the Court, each party shall bear 
its own costs. 

w pr~edmiocie złozenia dokumentu ratyfikacyjnego Protokółu podpisania Statutu Stałego Try· 
bunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, z dnia 16 grudnia. 1920 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że dnia 26 sierpnia 1921 roku został złożony w Genewie 
w Sekretarjacie Ligi Narodów dokument ratyfikacji przez Rząd Rzeczypospolitej Protokółu podpisania dnia 
16 grudnia 1920 r. Statutu Stałego Trybunału Spr~wiedliwości Międzynarodowej. 

Minister Spraw Zagranicznych: (-) M. Seyda 

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 2~23 P 
--~-----
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