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350. 
Trakt 'at 

." koncyljacyjno . arbitrażowy pomiędzy , Polską 
a Rustrją, podpisany w Wiedniu dnia 16 kwiet· 

nia 1925 r. 
(Rątyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 

1927 r. - Dz. U. R. P. N2 22, poz. 164). 
Przekład. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 
M Y, I Ci N f(C Y M O Ś CI C-K ( 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
o'. wszem wol:>ec i każdemu zosobna, ' komu o tem 

;: f wiedzieć należy, wiadomem czynimy: 
10, Dnia sże~{nastego kwietnia tysiąc dziewięćset 
dwudziestego szóstego roku podpisany został w Wied
:niu pornięd,zy o Rządem Rzeq:YPQspolitej. Polskiej 

" . .'. a Rz:ądem Republiki f\ustrjackiej traktat koncyljacyjno
arbitrażowy ,o następującem brzmieniu . dosłownem: 

Traktat koncyliacyjno-arbitrażowy między Pol· 
, ską a .f\ustrją. , ' 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

PREZYDENT ZWIF\ZKOWY REPUBU~I 
. ftUSTRJftCK1EJ ' , 

, o 

. ożywieni pragnieniem rozwinięcia stosunków 
przyjaznych, które ~ączą oba Państwa, . 

zdecyąowani, w swych wzajemnych stosunkach, 
stosować w szerokim zakresie zasady, któremi kie-
ruj-e się Liga Narodów, , o" . 

postanowili zawrzeć traktat koncyljacyjno-arbi
trażowy . i w tym celu mianowali swymi" Pełnomocni

" k:\mi, a mianowicie: ' 

Preżydent ' Rżeczypospolitej porskiej: " 
Pana , f\leksandra S k r z y ń s k i e g Q, doktora praw, 

Prezesi;'! ,Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagra
nic~nych , 

Prezydent Związkowy Republiki ' ftustrjackiej: 
.. ' Pżma Rudolfa Ra:m ek a, dokto ra ' praw, Kanclerza 

ZWIązkowego; 

którzy, po okazaniu swych pełnomocnictw, Uzna
o," ,. ny~h za dobre i w należytej formie wystawione, zgo

o, ~zili się 'na następujące postanowienia: . 

Część I., , 

o ftrtyku! pierwszy. o 

1) Strony Umawiające si~ zobowiązują się pod
. dać [postępowaniu koncyljacyjnemu i, gdy zajdzie 
. potrzeba., posl;ępow?lniu rozjemczemu wszystkie spo

"' " ,. ry,któreby mogły wyniknąć pomiędzy tHemi, a któ
, ' rych nie dałoby się rozstrzygnąć w terminie odpo· 
'. wiednim zwykłemi sposobami dyplomatycznefl1i. 

;, ' 2) W . każdym razie zobowiązanie to nie będzie 
sic: stosowało ani do spraw, które ' prawo mi~dzyna
rodowe 'pozostawia wyłącznej kompetencji państw, 

:" ani' do sporów, powstałych ' z faktów" które miały 
::: . miejsce przed" zawarciem tral~tatun'iniejszegoi ktć
"' re należą do przeszłości. 

Traite 
de Conciliation et d'flrbitrage entre la Pologne 
et l'Rutriche ·signe a Vienne le 16 avril 1926. 

fiU NOM DE U\ Rt:PUBLIQUE DE POLOGNE, 
N o U S, . l G fi ft C Y M O Ś C I C K I, 

PRt:SlDENT DE U\ REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

a tous ceux qui ces presentes Lettres verront, 
Salut: 

Un Traite de Conciliation et d'f\rbitrage ayant 
ete signe a Vienne le seize aVii! mil neuf cent vingt
six entre lę Gouvernement de la Republique de Polognę 
et le Gouvernement de la Republique d'ftutriche, 
Traite, dont la teneur suit: 

Traite de Conciliation et d'l\rbitrage entre la 
Pologne et l'flutriche. 

LE PRESIDENT DE Lf\ REPUBUOUE DE POLOGNE 
et 

LE PRESIDENT FEDERf\L DE Lf\ REPUBUOUE 
D'f\UTRICHE 

ani mes du desir de developper leś relations 
amicales qui unissent les deux Pays, 

decides a donner, dans leurs rapports reci
proques, une large application aux principes dont 
s'inspire la Societe des Nations, . 

ont resolu de concIure un traite de conciliation 
et , d'arbitrage et ont nomme acet effet leurs Pleni· 
potentiaires, savoir: 

Le President de la Republique de Pologne: 
Monsieurftleksander S k r z y ń ski. docteur en droit, 

President du Conseil des Ministres, Ministre des 
f\ffaires Etrangeres, 

Le President F ederal de la Republique d' f\utriche: 
Monsieur Rodolphe R a m e k, dodeur en droit, Chan

celier F ederal, 

lesquels, apres s'etre fait connaitre leurs pleins 
pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont <;on
vęnu ·des dispositions suivantes: 

Partie I. 

ftrticle premier. 

1) Les Parties Contractantes s'engagent a sou· 
mettre a la procedure de conciliation et, le cas 
echeant, a la procedure d'arbitrage tous Jes differends 
qui pourraieIit s'elever entre ElIes et n'auraient pu 
etre regles par la voie diplomatique dans Ull delai 
raisonnable. 

2) Toutefois cet engagement ne s'appliquera, 
ni aux questions que le droj~ international laisse a la 
competence exclusive des Etats, ni aux contestations 
nees de faits qui sont anterieurs au present Traite 
et qui appartiennent au passe. 
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3) Spory, dla których rozstrzygnięcia przewi
dziano postępowanie specja:ne w innych konwen
cjach obowiązujących Strony Umawiające się, bf;dą 
załaiwionezgodnie, z , postanowieniami ty,ch kon· 
wencyj. 

f\rtykuł 2. 

1) Gdy chodzi o spór, którego przedmiot, we
dług ustawodawstwa wewnętrznego jednej ze Stron, 
wchodzi VI Z1~!-tres kompetencji je j sqdów krajowych, 
wlączając w to trybunały administracyjne, spór ten 
będzi (O! mógł pod ieg ać jednej z procedur p rze widzia
nych przez niniejszy traktc,t dopie ro po uprawo
mocnieniu się wyroku wydanego w termi llach odpo-

, wiednich przez właściwą krajową władzE; sądową. 

2) Wniosek o postępowa niu pojednawcze m wi
nien być w tym wypa d ku zgłoszon y najpóźniej w rok 
od daty wyroku ostatecznego. 

f\rtykuł 3. 

1) !\Elidy s;:;ó r, mogący być załatwiony w spo
sób wskazany pcwyżej, będz ie poddany postępowa
niu pojednawcze mu, o ile Strony nie zgodzą się od

,dać go bezpośrednio do sC!du rozjemczego. 

2) W razie gdyby p ropozycja, opracowan8 przez 
Sta łą i\ornisj t~ Pojednawczą , nie została przy j ęta przez 
obie Strony. spór będzie oddany do sądu rozjemcze-
9?, o ile jedna ze Stron te go zażąda. 

f\rtykuł 4. 

l) W ciągu szescllI mIeSIęcy, następujących p,o 
wymianie dokumentów ratyfikacyjnych niniejszego 
t raktatu , Strony Umawiające się ustanowią · Stałą 
ł\omisję Pojednawczą, składającą się z trzech członków. 

2) Każda ze Stron, z<lm ia nuje jednego członka 
pod ług swego uznania, a trze.ciego, który będzie prze
wodniczącym ł\ornisj i , wyzna'czą one za wspólnem 
porozumieniem. Ten ostatni nie może być ani przy
należnym żadnej ze Stron Umawiających się, ani 
być osiadłym na icb te rytorjum, ani pozostawać 
u nich na służbie . 

3) O ile nie dojdzie do ze:mianowania prze
wodniczącego w wyżej wspom nianym te rminie sześciu 
miesięcy, albo w ra zie zastąpienia go, w ciąg u trzech 
miesie;cy od chwili zawak owania miejsca, Prezydent 
Związku Szwajca,s,kiego, VJ braKU innego po rozu mie
nia, będzie proszony o dOKonanie niezb~dnej no' 
minacji. 

Artykul 5. 

1) Członków Komisji mianuje się , na laŁ trzy, 
z możnośc ią .odfiawianiii mandatu. ~pełniąj ą oni swe 
fu nkcje aż do Zestąpie ni a przez innych a, w każdym 
razie , aż do , zakOll l:l~ nia prac będących w toku 
w, ch wili wygaśnięcia )ch mandatu. 

, I 

2) Należy w ńajkrótszym czasie za pc/nić miejsca, 
, które by się opróż1"liły, czy to na skutek: zgonu, czy 

dymisji lub innej przesz!'\ody, stosując sposób postę
p owania ustalony dla nominacyj. 

3) Les contestations pour la solution desquelles 
une procedure speciale ęst prevue par d'autres con
ventions en vigueur entre les Parties Contractantes 
seront reglees conformement aux dispositlons ae ces 
conventions. -' ,'-

Rrtic1e 2. 

1) S'i! s'agit d'une conłestation donŁ I'objet, 
d'apres la legislation interne de J'une des Parties, 
releve de la competence des tribunaux nationaux de 
celle -ci, y compris les tribllnaux administratifs, cette 
contestation ne sera soumisea rune des procedures 
prevues par le present Traite qu'apres jugement 
pass€! en force de chose jugee rendu, dans les delais 
raisonnables, par l'autoritejudkiaire nationale com-
petente. /,' 

2) La demande de conciliation devra, dans ce 
cas, etre 1 0rmee une annee au plus tard a 'compter 
du jugement definitif. 

Rrticle 3. 

1) Tout differend susceptible d'etre regle de la 
maniere indiquee ci-dessus sera soumis a la procę
dure de conciliation, a rnoins que les Parties O@ 

conviennent de la soumettre immedlatement ił I'ar
bitrage. 

2) f\u cas, ou la proposition elaboree par la 
Commision perma nente de con,ciliation n'aurait pas 
ete acceptee par les deux Parties, le differena sera 
soumis fi I'arbitrage, si l'une des Parties le demande. 

F\rticle 4. 

'1) Dans les six mois qui suivront I'echange des 
ratifications du present Traite, les Parties Contrac.
tantes iristitu€ront une Comm ission permanente de 
conciliation, composee de trois mernbres , 

2) Les Parties nomrn~ront chacune un membre 
a leur gre et designeront le troisieme, qui sera Pre
sidenŁ de la Commission, d 'un commun accord. Ce 
dernier ne- devra ' ni etre un , ressorti ssant dęs Parties 
Contractantes, ni avoir SOOc domicile sur leur terri
toire, ni se trouver a leur se rvice. 

3) Si la nomination du PresidenŁ n'intervenait 
pas dans ledit delai de six mois ,OlJ, en cas de. rem
placement, dans les troi s mois a compter de ra va
cance du siege, Je President de la Confederation ' 
Suisse sera, a defaut d'autre entente, prie de· pro-
ceder ~ la designation necessaire. / 

F\rticle 5. 

1) Les , Commissaires seront nom mes ~)Qurtrois 
ans; lel,Jr mandat est renouvelable . lis resterónt en 
fonctio(1 jusqw:il Jeur remplacement et, d,~J,ls tous 
les cas, jusqu'a J'achevememt de ' leursfiava'ux au 
moment de I'expiration de leur mandat. 

2) II sera , pourvu dans le plus brefdeJai aux 
vacancesqui viendraient a se produire, par suite de 
deces, de demission ou de quelques autres ern;:>eche
ments, en suivant le modefixe pour !.es nominations. 
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. f\rtykuł 6. 

·1) Stała Komisja . Pojednawcza będzie powoły
wana do działania drogą podania zwróconego do 
jej ' przewodniczącego przez obie · Strony działające 
Wf! wspólne m porozumieniu, a w braku takiego po
rozumienia, przez jedną lub drugą Stronę. 

2) Podanie, po wyłożeniu przedmiotu sporu, bę· 
dzie zawierało wezwanie do Komisji, aby ta zapro
ponowała wszelkie środki zdolne doprowadzić do po
jednania. 
. , . :;3) Gdy podanie . zostanie złożone przez jedną 

'ieStron, będzie ono bez zwłoki · podane- przez nią 
do wiadomości Strony przeciwnej. 

f\rtykuł 7. 

.. 1) W ciągu dni piętnastu od daty WnIeSienia 
spor·u przez Rząd Polski lub Rząd f\ustrjacki do Sta
łejKomisji . Pojednawczej, każda ze Stfon będzie 
mogła, w celu zbadania tego sporu, zastąpić swego 
Komisarza przez osobę, posiadającą specjalną kom
petencję w tej sprawie. 

2) Strona, któraby skorzystała z tego uprawnie
nia, powiadomi o tern natychmiast Stronę przeciwną. 
W takim razie ta ostatnia będzie mogła postąpić tak 
samo w ciągu dni piętnastu od daty otrzymania 
przez nią tego zawiadomienia. 

f\rtykuł~ 8. 

l). Stała Komisja Pojednawcza bępzie miała ~a za
,CIa nie "Vyjaśni~ kwest je sporne, zebrać w tym celu wszel
kie. pożyteczne informacje i dążyć do pogodzenia 
Stron. Będzje ona mogła, po zbadaniu sprawy, po
dać Stronom warunki takiego załatwienia sporu, jakie 
jej wyda się właściwem, i wyznaczyć im termin do 
wypowiedzenia się. 

2) Po zakończeniu swych prac, Komisja sporzą
dzi protokół, w którym, sŁosownie do wypadlm, 
stwierdzi albo, że Strony doszły do porozumienia, 
podaj'ąc, w razie potrzeby, warunki tego porozumie
nia, albo, że nie udało się Stron pogodzić. 

3) Komisja winna zakończyć swe prace w ciągu 
sześciu miesięcy, licząc od dnia pierwszego jej po
siedzenia. Strony, za wspólną zgodą, władne będą 
termin ten przedłużyć lub skrócić. 

4) Sprawozdanie Komisji, ani z punktu widze
nia przedstawienia stanu faktycznego, ani z uwagi 

, na . rootywy prawne, nie . będzie miało charakteru 
orze.czenia rozjemczego. , , 

Rrtykuł 9. 

1) Postępowanie przed Stałą Komisją Pojed
nąwczą będzie kontradyktoryjne. 

.. 2) Komisja sama ustali swą procedurę, uwzględ
niając, o ' ile nie zapadnie jednomyślna uchwała prze
ciwna, przepisy zawarte w tytule III Konwencji has
kiej z dn. 18 października 1907 r_ o pokojowem za
łatwianiu sporów międzynarodowych. 

3) Obrady Komisji będą się toczyły przy drzwiach 
zamkniętych, o ile Komisja, w porozumieniu ze Stro
nąmi, nie postanowi inaczej. 

f\rticle 6. 

1) La Commission permanente de conciliation 
sera saisie par voie de requete adressee a son Pre
sident par les deux Parties agissant d'un commun 
accordou, a defa ut, par l'une ou l'autre des Parties. 

2) La requete, _ apres avoir expose I'objet du 
litige, contiendra l'invitation a la Commission de 
propos er toutes mesures propres a conduire a une 
conciliation . 

3) Si la requete emane d'une seule des Parties, 
elle sera notifiee ,par celle ·ci sans ' delai a la Partie 
adverse. 

f\rŁicle 7 . 

1) Dans un delai de quinze jours a partir de la 
date, au le Gouvernement polonais ou le Gouverne
ment autrichien aurait porte une contestation devant 
la Commis~;ion permanente de conciliation, chacune 
des Parties pourra, pour l'examen de cette contesta
tion, remplacer son Commissaire par une personne 
possedant une competence speciale dans la matiere. 

2) La Partie qui userait de ce droit en fera im' 
mediatement la notification El l'autre Partie. Celle-ci 
aura, dans ce cas, la faculted'agir de meme, dans 
un delai de quinze jours El partir de la date, ou la 
notification lui sera parvenue. 

f\rticle 8. 

1) La Commission permanente de conciliation 
aura pour Łache d'elucider les questions en litige, 
de recueillir a ceHe fin toutes les informations utiles 
et de s'efforcer de concilier· les Parties. Elle pourra, 
apres examen de l'affaire, exposer aux Parties les 
termes de l'arrangement qui lui paraitrait convenable 
et leur impartir un delai pour se prononeer. 

2) R la fin de ses travaux, la Commission dres
sera un proces verbal, constatant, suivant le cas, soit 
que les Parties se sont arrangees, et, s'il y a lieu, 
les conditions de cet · arrangement, soit que les 
Parties n'ont pu etre conciliees. 

3) Les travaux de la Commission 7 devront etre 
termines dans le delai de six · mois a compter du 
jour de la premiere seance de la Commission. Les 
Parties, d'un commun accord, · pourront proroger ou 
abreger ce delai. 

4) Le rapport de la Commission n'aura, ni en 
ce qui concerne l'expose des faits, ni en ce gui eon
cerne les considerations juridigues,le caractere d'une 
sentence arbitrale. 

F\.rticle 9. 

1) La procedure devant la Commission perma
nente de conciliation sera contradictoire. 

2) La Commission reglera elle-meme sa proce:l 
dure, en tenant compte, sa uf decision contraire prise 

. a I'unanimite, des dispositions contenues au Titre III 
de la Convention de la I-laye du 18 octobre 1907 pour 
le reglement pacifique des conflits internationaux_ 

3) . Les deliberations de la Commission auront 
lieu a huis cios, a moins que la Commission, d'accord 
avec les Parties, n'en decide autrement. 
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Rrtykuł 10. 

1) Uchwały Stałej Komisji Koncyljacyjnej będą 
mogły zapadać tylko w obecności wszystkich jej 
członków, należycie zwołanych. 

2) O ile traktat niniejszy inaczej nie stanowi, 
uchwały Stałej Komisji Pojednawcz·~j będą zapadały 
większością głosów. Każdy członek b<;dzie rozpo
rządzał tylko jednym głosem. 

Rrtykuł 11. 
1) Stała Komisja Pojednawcza zbierać się bE:

dzie w miejscowościach, wskazanych przez jej prze
wodniczącego, o ile nie nastąpi co do tego inne po · 
rozumieni,e między Stronami; miejscowość ta w żad
nym razie nie może leżeć na terytorjum Stron. 

Rrtykuł 12. 

1) Przebieg prac Stałej Komisji Pojednawczej 
może być podany do publicznej wiadomości tylko 
na podstawie uchweły Komisji, powziętej jedno
głośnie, i za zgodą Stron. 

Rrtykuł 13. 

1) Strony będą reprezentowane przed Stałą Ko
misją Pojednawczą przez <.lgentó w, których zadaniem 
będzie służyć za po~redników pomiędzy niemi a Ko
misją;. będą one ponad to mogły lmrzystać z pomo
cy mianowanych przez nie w tym celu doradców 
i biegłych. 

2) Komisja, ze swej strony, będzie władna żą
dać wyjaśnień ustnych od agentów, doradców i bie
głych obu Stron, jak również komunikowan ia sobie 
przez odpowiedni Rząd zeznań wsze lkiej osoby, uwa-
żanych przez nią za doniosłe dla sprawy. . ' 

Rrtykuł 14. 

1) Strony Umawiające się będą dostarczały Sta
łej Komisji Pojednawczej wszelkich użytecznych in
formacyj i będą jej ułatwiały pod każdym względem 
i w całej rozciągłości wykonanie jej zadania. 

Część H. 

f\rtykuł 15. 

1) Gdy, na mocy postanowień artykułu pierw
szego i trzeciego niniejszego traktatu, jakiś spór bę
dzie oddany do arbitrażu, Trybunał Rozjemczy bę
dzie ustanowiony przez porozumienie się Stron. 

2) O ile, w ciągu trzech miesięcy, licząc od 
dnia, gdy jedna ze Stron wystąpiła do drugiej z żą
daniem arbitrażu, Trybunał nie zostanie ukonstytuo
wany na mocy porozumienia Stron, należy postąpić 
w sposób następujący: 

Każda Strona zamianuje dwóch , arbitrów, z któ
rych jeden winien być wybrany z listy członków Sta
łego Sądu Rozjemczego z wyłączeniem jej własnych 
obywateli oraz tych, których ona wyznaczyła na 
członków tego Sądu. Hrbi'trzy, w ten ' sposób wyzna
czeni, wybiorą wspólnie przewodniczącego Trybunału. 
W razie równości głosów ' Prezydent 'Związku Szwaj
carskiego będzie proszony o dokonanie niezbędnej 
nominacji. ' 

RrticJe 10. 

1) La Commission permanente de conciliation 
ne pourra prendre des decisions qu'e!1 presence de 
tous ses membres, dument convoques. , 

'2) Sauf dispositions contraires du present Tr'aitę, 
Jes decisions de la Commision seront prises ił la, mao, 
jorite des voix. Chaque membre disposera d 'une volx. 

Rrticle 11. 

1) La Commission permanente de conclliation 
se reunira, sauf accord contraire entre les Parties, 
au liell designe par son Presid;ent, qui toutefois doH 
etre situe en dehors des territoires des Parties. 

RrticJe 12. 

1) Les travaux de la Commission perlT)anent~ 
de conciliation ne pourront etre rendus publks.ąu" e,n 
vertu d'une decision de la Commission prise a l',una-
nimit€': et ave c I'assentiment des Parties. . , 

Rrticle 13. 

1) Les Parties seront representees aupres de 
la Commission permanente de conciliation par des 
agents ayant mission de servir d'intermediaires entre 
Elles et la Commission; Elles pourront, en outre" se 
faire assister par des conseils et experts nom!1'l€s 
par Elles ił cet effet. ' 

2) La Commission. aura de son cote la faculte 
de demander des explications orales aux agents, 
conseils et expe:rts des deux Parties, ainsi que la 
communication par le Gouvernement resp.ectif de : la 
deposition de toutes persorines dont Je temOignage 

. serait cons'idere par' elle co'mme pertinent . , 

Rrticle 14. , l 

1) Les Parties Contractantes fourniro~t' a la 
Commission permanente de conciliation toutes les 
informations utiles et lui fadliteront, ił ' tOl!segards , 
et 'dans toute la mesure du possible. I'accomplisse· 
ment de Sa tache. . 

Partie II. 

Rrticle ,15. 

1) L6rsque, en vertu des dispositions de' ')'a.r
ticIe premier ou troisieme du present Tralte, un 
differend ~era soumis a J'arbitrage, le ' tribunal arbi
trat sera etabli par l'accord des Parties. ' o ' , ;.-

2)"1\ defaut de constitution du 'tribunal pat rac- , 
cord des Parties dans un delai de trois mois 'c) comp
ter du jour, OU 1'1Ine des Parties aura adresse a l'autre 
la demande d'arbitrag~, ił sera procede de la maniere 
suivante: chaque Partie nommera deux arbitres dont 
run devra etre pds sur la liste des mernbres de la 
Cour permanente d'arbitrage et choisi a I'exclu,sion 
de ses propres nationaux et , de ceux qui ont ete 
designes par Elle comme . membręs .de ladite Cour. 
Les arbitres ainsi designes choisiront ensemble te 
President du tribunal. . En cas de partage des voix 
le President de la Confederation Suisse sera, prie ~de 
proceder ił la designation necessaire. 

/, 
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f\rtykuł 16. 

1) W razie gdy zajdzie potrzeba stosowania 
między niemi arbitraż4, Strony Umawiąjące się zo
bowiązują się zawrze ć, w ciągu trzech miesięcy, licząc 
od pnia zgłoszenia prze;!: jedną Stronę drIJgiej . żąda
nia arb,Hrażu, spęcjalną umowę komprom isową , obę j 
mującil przedmiot sporu oraz war\Jn~i 'procedury. 

, 2) Gdyby, w te rminie przewidzianym, nie można 
było zawrzeć tego kompromisu. Strony ustanowią 
Trybunał Stiecjalny, stosownie do przepisów ustępu 2 
?lrtykułu 15, który, z -sClmego prawa, u.łoży warunki 
tego kompromisu. 

- 3) W 'wypadkach, przewidzianych W ustępie 2 
artykułu 15, terminy wyżej podane zaczną biec do· 
piera od chwili ukonstytuowania Trybunału. 

Rrtykuł 17. 

1) WyroI< sądu rozjemczego jest obowiązujący 
l winien być wykonany przez Strony z dobrą wiarą. 

2) Jeżeli, wszakże, wyrok stwierdzi, że orzecze
nie jakiejś instancji' sgdQwej .lub wszel!<iej innej wła· 
dzy, zależnej od jednej ze St,ron Umawiających się, 
jest całkowicie lub częściowo w sprzeczności z pra ' 
wem międzynarQdowem, i jeżeli prawo konstytucyj 
ne tej Strony zupełl1ienię pozwala, lub pozwala tyl
ko częściowo uchylić w drodze admini stracyjnej skut
ki orzeczenia w mowie będącego, Strona poszkodQ
wana, uzyska sprawiedliwe zadośćuczynienie innego 
rodzaju. 

Postanowienia ogólne. , 
ł\rtykuł 18. 

1) Podct:as trwania efektywnego postępowania 
pojednawc:legQ lub rozjemczego, członek Stałej Ko
misji Pojednawczej wspólnie wyznaczony, oraz człon
kowie Trybunału Rozjemczego będą otrzymywali wy
nagrodzenie. którego wysokość ustają Strony Uma-

. wlające si~. 

2) Każda Stron~ b~dzie pąnosiła swoje własne 
koszty i w połowie. koszty wspólne Komisji i Try
bunału. 

R,rtykuł 19. 

l) PodCzaS trwania postępowania pojednawcze
go lub rozjemczego, Strony Umawiające się powstrzy
mują : sięod \Vszelki~h kroków, któreby mogły odbić 
si~ ujemnie na przyjęciu zaleceń Stałej Komisji Po
jednawczej, lub na wykonaniu wyroku Sądu Rozjęm
czego, 

R,rtykuł 20. 

. 1) Wszelki spór. dotyczący wykładni niniejsże
go traktatu, będzie oddany do Stałego Trybunału 
Sprawiedliwości Międzynarodowej. 

Rrtykuł 21. 

1) Traktat niniejszy będzie ratyfikowany. Doku
menty ratyfikacyjne b~dą wymienione w Warszawie 
motliwte najprędzej. 

2) Traktat wejdzie w życie w trzydziestym dniu 
po wymianie ratyfikacyj i będzie trwał trzy lata. Je-

f\rticle 16. 

. 1) Lo rsqu'i l y aural ieu a un arbitragc er)tre 
Elles, les Parties Contręcta ntes 's'engagent a conclure, 
dans un de lai de troi s mois a com pter du jour. au 
rune des Parties aura adresse a ł'eutre la demande 
d'arbitrage, un compromis special conce rnar::t I'obie t,' , 
du Iitige, ainsi q ue les modalites de la proc~dure. .", 

2) Si ce compromis ne peut etre condu dans 
le delai prevu, les Pa.rties consti tuero'ot un Triburial . ' 
Special conformement <lUX dispositions de l'(lfticle 15, . - , 
al. 2, qui de plein droit etablira les clauses . de ce 
compromis. . 

3) Dans les cas de I'article 15, al. 2. les de iD is : 
prevus ci-dessus ne seront com ptes qu'a pa rti r de 
lą constitution du Tribunal. 

f\rti cle 17. 

1) La senten ce a rbitrale est obligatoire et dojŁ 
etre executeęde bonne for par les Parties. 

2) Si, toutefo is, la sentence etablissait qu'une 
decision d 'une instance judIciaire ou de toute autre 
autorite relevant de l'une des Parties Contractante$ 
se . trouve enW~remen t ou partiellement en opposition 
avec le droit inte rn a~ion ąl, et si Je droit constitu· 
tionnel de ceHe Partie ne permettait d 'eHacer ou 
de n'effacer qu'imparfaitement par voie admin istra 
tive les conseq uences de la decision do nt il s·agit. 
jl sera accorde fi la Partie Ie~ee une satisfaction 
equ itable d 'un autre ordre. 

Dispositions generales. 

f\rticle 18. 

t 1) Pendant la d uree effective de la proGE'!dure 
de conciliation ou d'arbitrage, le membre de la Com
mission permanente de conciliation design e en com
mun et les membres du Tribunal arbitral recevront 
une indemnite dont le montant sera arrete par les 
Parties COl)tractantes . 

2) Chaque Partie supportera ses propres frais 
et une part egale des frais communs de la Commis
sion et du Tribuna l. 

flrticJe 19. 

l) Durant le cours de la procedure de conci
Jiation et de la procedure arbitrale, les Parties Con-

. tractantes s'abstiendront de toute mesure pouva~t 
avoir une repercussion prejudiciable sur I'acceptation 
des propositions de ta Commission permanente de 
com:i1iation ou sur l'e~ecl1tion de la sentence arbitrale. 

Rrticle20. 

1) Toutdifferend relatif ił l'interpretation du 
present Traite sera . soumis a la Co ur Permanente 
de Justice Internationa le. 

ł1rticle 21. 

l) Le Present Traite sera ratifie. Les . instru
. ments deratification e n seront echanges El Varsovie, 

dans Je plus bref de la i possible. 
2) Le Traite ent rera en vigueur Je trentieme 

jour apres I'echange des ratifications et aura une 
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żeli nie zostanie on wymowlony na sześć miesięcy 
przed upływem tego terminu, pozostanie w mocy 
w ciągu okresu jednego roku , i tak dalej. 

3) W chwili wejścia w życie niniejszego trak
tatu, konwencja arbitrażowa, zawarta w Warszawie 
dnia 13 listopada 1923 r. między Polską a f\ustrją, 
utraci swą moc. 

Na dowód czego, Pełnomocnicy podpisali trak
tat niniejszy i wycisnęli na nim swe pieczęcie. 

Sporządzono w Wiedniu, dnia 16 kwietnia 1926 r. 

(-) Al. Skl'zyński (-) R. Ramek 

Zaznajomiwszy się z powyższym traktatem, uzna
liśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w. cało ś ci, 
jak i każde z zawarty"ch w nim postanowień; oświad
czamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 
i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód cz;ego wydaliśmy f\kt niniejszy, opa
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

W Warszawie, dn. 23 marca 1927 r. 

(--.) l. Mqścicki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów 

(-) J. Pilsudski 

Minister Spraw Zagranicznych 
(-) August Zaleski , 

dUf(~e de trois annees. S'il n'est pas denonce six 
mois avant I'expiration de ce delai, ił demeurera en 
vigueur pendant 'une \, periode . d'un an, et ainsi de 
suite. ' . 

3) Ru moment de l'enŁree en vigueur du pre· ' 
sent Traite, 'la Conventi<;>n d'arbitrage, conclue a Var
sovie le 13 novembre 1923 entre la Pologne et l'f\\l
tri che, cessera de produire ses effets. 

Ęn JoLde ,quoi, les Plenipotentiaires ont signe , 
Je present Traiie et y ont appose leurs cachets'. 

Fait a Vlenne, le 16 avri! 1926. 

(-) Al; S~l'zyński J--;-) Ramek, 

Rpres avoir vu et examine ledit Traite, Nous 
l'avons approuve et approuvons en toutes et chacune 
des dispositions qui y sont contenues; declarons 
qu'il est accepte, ratifie , et confirme, et promettons 
qu'il sera invio la~lement observe. 

En Foi de Quoi, Nous avons donne I'es presentes, 
revetues " du ~ceau de la Republique. ' 

fi Varsovie, le 23 Mars 1927. 
, 

(~) l. Mościcki 

Par le President de la Republique , 
Le President du Conseil des Minłstres " , 

( -) J. Pilsudski 

MinisŁre des Rffaires, Etrangeres 
( -) August Zaleski 
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Oświadczenie rządowe 

z dnia 6 kwietnia 1927 r. 
,- .' 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjno-arbitrażowegó między?,"'; 

Polsl<ą a flustrją, podpisanego wWieqnil,l d.:nia16 Kwietnia 1926 r. ' ' :, :',") : 

Podaję się niniejs2;em do wiadomości, że w wykonaniu art. 21·go traktatu koncyljacyjno-arbitra
iowego mi~dzy Pqlską a f\ustrją, podpisanego w Wiedniu dnia 16 kwietnia 1926 r., ratyfikowanego zgodnie 
z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. Ng 22, poz. 164), wymiana dokumentów ratyfikacyjny<!h 
powyższego traktatu nastąpil,a w Warszawie IN dniu 2-gim kwietnia 1927 'r. i że traktat ten wehódziw życie 
trzydziest~go dnia po dacie tej wymiany. ' .", , 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

", ! " 
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