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kniędu ,raohunkowem, stanowiąoem załącznik do 
ogólnego zamknięcia . ra.c,hunków Za okres }mdżeio
wy 1929/30. 

W)'idatek, spowodowany wypłatą kwot, okre
ślonych wart. 1 i 2, osobom, wymienionYIll V{ art. 4 
ust, 2, będzie wykazany w osobnej pozwji . w spra
wozdan~u z wykonan:ia planów finansowo-,gospodar
czych przedsięhiorstw ·i monopolów pcul8tW9,wych. 

Art. 6. Kwoty, określone wart. 1 i 2, będą 
płatne w dniu 1 maa:-ca 1930 r. 

Art. 7. W)'ikonanie niniejs:zEl!j ustawy porucza 
się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skarlbq 
oraz wszys tkim innym m~nislrom we właściwym kaiŻ~ 
demu z n~ch zakresie działania. 

Art. 8. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłosz.enia. 

Prezydęnt Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: K. Barlei 
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy MaliJszewuj 

91. , 
Na mocy art. 44 KonstytiJcji ogłaszam ustawę następu. 

~el tr'lci: 
US TA W A 

z dnia 26 lqtego 1930 r. 
o ureguiowaniu niedokładności w ą$tąl~nh. kn~dy\ów 
vy§ 10 wydatków zwycząjnych częścj 2,.a Sei~ i ~zę ... 
. ści 2-b Senat budże'tll p.a rok 1929/30. 

Art. 1. Z kredytu, ustalonego 'W bu~ecie, za
łączonym do ustawy sl{arbowej z dnia 25 marca 
1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 
1930 r: (Dz .. U. R. P. N~. 20, poz. 183), przenosi się ' 
w g.tupie A. Administracja z § 10 wydatków :zwy
czajnych c,z·ęśd 2-ą Sejm na § 10 wydartkÓlw zwyczaj
nychczęści 2-b Senat klwotę 31.563 z,ł. 

Al't~ 2. Wykonanie niniejszej ustąwy IPprucza 
się Ministrowi Skarbu. 

Art. 3. U S'taJwa lD.'ini'ejsza wchodzi V{ .życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowią:zwjącą od .dnia 
1 kwietnia 1929 r. . . 

Prezydent RzeczypospoH:tej: l. Mościcki 
Pręzes Ra'dy Ministrów: K. Barlei 
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Maluszews·ki 

92. 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPO
LITEJ. 

z dnia 28 lutego 1930 r. 

w sprawie ogłoszenia uchwały Sejmu uchylające; 
rozpp~ządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
10 maja 1927 r. Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 398 i 399. 

Na. mocy art. 44 Konstytucji i ad. 1 pkt. 3 ~oz
porzC\!dzEmia Prezydenta Rze,c.HPospolitej z dnia 
23 grudnia 1927 r. W spra,wi.e wydarwania Dziennika 
UstaJw RzeczYPQ~poHtej P.olskiej (Dz. U. R. P. z r. 
1928 Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu ustawy z dnia 12 lu
t'ego 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) oraz na pod
-stawie ą:r:t. 6 lelj ustaJwy zarz.ą'dz.am co następuje: 

§ 1. Sejm Rz ec zY1p osp 0.1 i tej powziął w dniu 
19 września 1927 r. uchwałę, którą niniejszem, jlako 
po:dpisaną przez Marszałka Se!jmu, o,głas:za się jak 
następuje: 

"Na podstawie art. 44 ustęp osta'tni Konstytucji 
Sejlłll uchyla rozporządzenie Prezyden\a Rzeczypo
spolitejz dnia 10 maja 1927 ~. o praJwie prasowetn 
oll:'az rOZiporz.ądzenie Prezy;denta Rzeczypos,pohtej 
z dnia 10 maJja 1927 r., zmieniające niektóre posta
nowi'enia ustalW karnych o roz,po,wsze·chnianiu nie
praWldzrwych wiadomości i o ,zniewagach (Dz. U. R. 
P. Nr. 45, poz. 398 i 399)." (-) M. Rataj. 

§ 2. Wykonanie niniejsz.ego Zlarządzenia po
rucza się Ministrom Sp:rawie dliw ości, Spraw We
wnętrznych i Ska1'1bu. 

§ 3. Za~ządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 'Ogłosz.enia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Barlei 

Kie.ownik Ministerstwa Sprawiedliwości: Dutkiewicz 

Millister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

93. 
T R ,A K T A T 

koncyljacyjno-arbitrałowy gaięcl., Połs~ą ą W ęi1rą_i, pQd,pisany w Warszawie dnia 30 listopada 1928 roku. 

PneklA~. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 
MY, IGNACY MOŚCICKI, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
wszem w·obec i każdemu zQsobna, komu o tem wie

<4ieć należy, wiadomem czynimy: 

. Dnia trzydziestego listopada tysiąc d:dewię~$~t 
dwudziestego ósmego roku podpisany został w War", 
szawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a RH
dem Królestwa Węgierskiego Traktat koncyljal'lyjno • 

. arbitrażowy Ci) następującem brzmieniu dosłowQem: 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE. 
NQUS, IGNACY MOŚCICKI, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 
ci tous ceux qui ces Presentes Lettres verront, 

Salut: 

Un Traitede cOIlciliation et d'arbitrage ayąnt 
ete signe entrę le Gouvernement de la Republique 
de Pologne et le Gouvernement du Royaume de Hongde 
ci Varsovie le tręnte novembre mil neuf cent vin~t 
Ruit, T raite dont la teneur suit: 
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TRAKTAT 

koncyljacyjno - arbitrażowy między Polską 
a Węgrami. 

JEGO EKSCELENCJA PREZYDENT . RZECZYPO-
SPOLITEJ POLSKIEJ . 

l 

JEGO NAJJAśNIEJSZA WYSOKOść REGENT 
KRóLESTWA WĘGIERSKIEGO, 

ożywieni pragnieniem zacieśnienia węzłów przyjaź
ni, łączących Polskę i Węgry, oraz ,rozstrzygania 
o ile możliwe w clrod:z,e koncyLjaoji lub arhitrażu, 
sporów, które mogłyby powstać międzyobyawoma 
krajami, postanowili zawrzeć w tym celu Tr,aktat 
i · wyznaczyLi swymi pełnomo'cnikami: 

Jego Eksceiencja Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej: 

Pana Augusta ZALESKIEGO, Minlsbra Spraw Za
gr,anicznych; 

Jego Najjaśniejsza Wysokość Regent Królestwa 
• Węgierskiego: 

Pana Ludwika WALKO, Ministra Spraw Zagranicz-
nych; 

KTóRZY, po zapoznaniu się, ze swemi pełnomocnic
twami, uznanemi zą; dobrę i w należytej formie, zgo-' 
dzili . się na następujące postano1w,ienia: 

Artykuł 1. 
1) Wysokie Strony Umawiające sięzóbowiązują 

się poddawać postępowaniu koncyljacyjnemu; ,w od
nośnym zaś wypadku - postępowaniu ,arbitrażowe
mu jakiegokolwiek bądź rodzaju Ispory; które pow
stałyby między Niemi i nie mogłyby być we właści
w~m terminie rozstrzygnięte w drodze dyplomatycz
ną 

2) Postanowienie to ' nie stosuje się do sporów 
wynikłych z faktó~poprzedzający~h Traktat niniej
szy i k,tóre należą do przeszło-ści. 

3) Spory, dla których rozstrżygnięc.ia prz'ewi
dziane jest specjalne postępowanie przez ' inne kon
wencje obowiązujące między Wysok~emi Umawiają
cemi się Stronami, będą z,ał,atw.iane zg'odnie z po

,sta~owieniami tych konwencyj. 

Artykuł 2. 
Gdy chodii o s.pór, który w myśl ustawodaw

stwa wewnętrznego jednej ze Stron Umawiających 
się podlega kompetencji sądów kraj.owych t,ej Stro
ny, Strona pozwana może sprzeciwić się ahy 
spór poddany był postępow.aniu koncyljacyjnemu 
lub rozjemcz'emu, zanim ostateczny wyrok nie zo
stanie wydany przez właściwą władzę sądową . Wnio
sek o koncyljację winien być w tych wypadkach 
zgł'oszony najpóźniej w ciągu jednego roku licząc 
od tego wyroku. 

Artykuł 3. 
_ 1) Koncyljacj,a powierzona będzie Komisji 

Koncylj,acyjnej, złożonej z trzech czł.ónków j którzy 
wYznaczeni będą dla każdego poszczególnego wy

. padku, jak ' następuj'e, a mianow.icie: Wysokie Stro-
ny Umawiające się zamia.nują każda po iednym Ko
misarzu wybranym z po-śród ich odnośnych obywa-

TRAITE' 

de ' conciliation et d'arbitrage entre la Pologne et la 
Hongtie. 

SON EXCELLENCE LE PRESIDENT DE LA . 
REPUBLIQUE DE POLOGNE 

. et 
SON · ALTESSE SERENISSIME LE REGENT , 

DU ROYAUME DE HONGRIE, 

animes du desir de resserrer les liens d'amitie 
qui unissent la Pologneef..la Hongrie et de resoudre 
autant que poss,ible par voiede conciliation ou d'ąr
bitrage les differends qui viendraient ił s' elever entre 
les deux pays, ont resolu de conclure a cet eHet un 
TraHe etont designe leurs P :enipotentiaire'S, savoir: 

Son Excellence le President de la RepubHque de 
P f?logne: 

Monsieur Au2ust ZALESKI, Ministrede AfIaires 
Etrangeres; . . . 

Son AJtesse Serenissime le Reg1ent du Royaume de 
Hongrie: 

Monsieur Louis W ALKO, Ministre des AHaires 
Etrangeres; 

.LESQUELS, apres avoir pris connaissance de 
leurs pleins pouvoirs, reco-nnus en honne et due 
forme, sopt convenus des dispositions suivantes: . 

Article 1. 
1) Les Hautes Pat'ties C01lltractarites s'engagent 

a soumettre a une 'Procedure de conciliationet, le 
cas echeant, ił une procedure d'arbitra:ge, les diffe
rends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'eleve
ralent ' entre Elles et n'auraient pu Mre resoluspar 
la voie diplomatique dans un delai raisonnable. 

2) Cette disposition ne 'S'appli,que pas aux dif
ferends nes de faits qui sont · anterieurs au pn!sent 
Traite el qui appaJ1tiennentau passe. 

3) Les differends POU! la solution desquels une 
procedure speciale est prevue par d'autres conven
Hons en vigueur entre les Haules Parties Contrac
tantes, seront regles conformement -aux dispositions 
de ces conventions. 

Article 2. 
Lorsqu'il s'agit d'un diHerend qui, aux termes 

de la leg.islation interieure de l'une des Partles Con
trą.ctantes releve de la competence des tribunaux na
tionaux de celle-ci, la Partie defenderesse peut s'op
poser a ce qu'il so-it soumis ci une procedure decon
ciliation ou d'arbitrage avant qu'un jugement di!H
nitif ait ete rendu par l'amtorite judkiaire compe
tente. La demande de conciliation do-it, dans ces cas, 
etre formee une annee, au plus tard, ił compter de 
ce jugement. 

Article 3. 
1) La conc,iliation sera con,{iee a une Commis

slon de Conciliationcomposee de trois membres, qui 
ser'onr!: designes dans chaqueca'S particuI1er, comme 
il suit, savoir : les Hautes Parties Contractantes nom
meront chacune un Commis'Saire choisi parmi leurs 
nationaux: respectifset designeront d'un commun 
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teli ·i wyznaczą za wspólną zgodą Przewodnicząceg'D 
Komisji z pośród obywalteli Mocarstw trzecich. 

2) Jeżeli w ciągu trzech miesięcy, licząc od 
dnla w którym jedna z Wysokich Umawi.ających się 
Stron zakomunikuje drugiej o swym zamiarze odwo
łania się do PDstępowania kOl,lcyljacyjneg,o, miano
wanie zaś Komisarza Strony przeciwnej lub wyzna
czenie Przewodniczącego Komisji za wspólną z.godą 
Wysokich Stron Umawiających się nie nast'Wliło, 
wówczas Prezydent Związku Szwajc.arskiego będzi.e 
proszony D dokonanie potrzebnych nominacyj. 

Artykuł 4. 
1) Komisja Koocy1.jacyjna zDsŁanie powia!do

mio'na w drodze podania , skie'rowane,go do Prz:e
wodniczącego przez obydwie Wysokie Umawi,a
jące się Str'ony, działające za wspólną zgodą, lub 
w braku tejże, przez jedną bądź przez drugą Stro
nę. Podanie po wyłożeniu pokrMce przedmiotu spo
ru, zawierać ·będzie wezwanie do Komisji o . podję
cie ws'zelkich zarządzeń mogących doprDwadzić do 
pDjednania. . ' 

2) Jeżeli podanie pDchDdzi od jednej tylko ze 
Stron, zostanie ono przez nią pDdane do wiadDmoś
ci mezwłoc·znie Stronie przeciwnej. 

Artykuł 5. 
1) Komisja Koncyljacyjna będzie miała za za

danie wyjaśniać kwest je spDrne, zbierać w tym ce
lu wszelkie potrzebne informacje w drodze badania 
lub w inny sposób i usił-ować p'ojednać Strony: Bę
dzie ona mogla, po zbadaniu sprawy, podać Stronom 
warunki porozumienia, które będzie .jej się wydawa
ło właściwe i wyznaczyć Im termin do. wypowiedz'e
nia się. 

2) Po. zakończeniu swych pT'a'C, Komi~a SPD
rządzi prDtDkół stwierdzający 'stDsDwnie do okDlicz
nDści bądź że strony doszły do. porozumienia i j'eśli 
zajdzie teg'o pDtrzeba, w.arunki tego porozumienia, 
bądź że Strony nie mogły być pojlednane. 

3) Prace Komisji winny być ukończDne, o ile 
StrDny nie ułożą się i:na'czej, w terminie sześciomie
sięcznym, licząc ,od dnia, w którym spór wnies~ony 
zDstał do. KDmisji. 

. Artykuł 6. 
W braku .specjalnego przeciwnego. postanDwie

nia Kom'isja KoncyJjacyjna sama ustali SWDją proc·e
durę, która we wszystkich wypadkach winna być 
kontmdyktoryjna. O ile chodzi o badania, Komisja, 
D ile nie zdecyduje jednogłośnie inaczej, zastosuje się 
do. postanDwień Tytułu III (Międzynar'odowe . Komisje 
badań) , Konwencji Haskiej z 18 października 1907 r. 
o pokojow,em załatwianiu spo'rów międzynarodD-
wych. . . 

Artykuł 7. 
. KDmisja Koncyljacyjna zbierać się będzie, 'D iie 
Str'Dny nie ułożą s ię inaczej. w miejscu 'wyznaczo
nem prz'ez Przewodniczącego . 

Artykuł 8. 
Prace Komisji Koncyljacyjnej będą jawo'e jedy

nIe na mocy decyzji powziętej przez Komisjęzazgo
dą WysDkich Umawiających się Str'Dn. 

.accDrd le President de la Commission parmi les res
sortissants ·deti,erces Puissances. 

2) Si, dans un delai de trois mois, et compter 
du jour OU l'une des Hautes Pa-rties Contractantes 
aura notifie et l'autre son intention de recourir et la 
procedure de cDnciliation, la nDmination du Commis
saire de la Partie adverseou lades,ignation du Pre
sident de la CDmmission, d'un commun accm"d par 
les Hautes Part1-es ContracŁantes, n'esŁ pas interve
nu, le PresIdent de la CDnfederation Sl!1Iis'Se sera prie 
de prDceder aux designations necessaires. 

A1"tide 4. 
1) La Commission de CDnCiiliatiDn sera SatS1e 

par vDie de 're,quete adressee au Presi,dent par les 
deux Hautes Parties Contractantes, ag.issant d'un 
CDmmun accord DU, etdefaut, par l'un,e ou l'autre 
ParHe. La reiquete, apres aVDir expDse s'ommaire
ment l'Dbje.t . du titige, cDntiendra l'i'llvi.tatiDn et la 
CommissiDn' de proceder et toutes mesures propres 
et cDnduire et lllne c Dnc;:iliatibn. 

2) Si la requete emane d'une seule des Parties, 
elle sera notlfiee par celle-ci san'S delai et la Partie 
adverse. 

Article 5. 
1) La CDmmissiDn de CDnciHaltlon aura pour 

tached'elucider les qU{łstions en litige, de recue·iUir 
iŁ cetle Hn toute's les i:nformaltions utiles, par vO'ie 
d'enquete, oUaJutrement et ·de s'eHorcer de concilier 
les Parties. Elle pourra, apres examende l'affa:ire, 
exposer aux Pat1ties les te.rmesde l'anangement qui 
lui paraitrait convenable et l,eur impartir U!Il delai 
·pO'l1r se prDnoncer. 

2) A la tin de Sles travaux, la Cotn.I1l.is,sioo. dres
sera un proces-verba,] constatant, ' suivant les cąs , 
soiŁ 'que Ies Par!i,es sesDnt arrangees et, s'il y a Jieu, 
les cDnditiDns de l'arrangement, soit que Jes Parties 
n' ont puetre conciliees. 

3) Les rtravaux de la Commission devront iŁ 
mDinlS que les ParHes en cDnviennerit differemmenŁ, 
etre termllnes dans le delai de six mois et compter du 
jDur DU la Commiss~DIIl aura ete sąisie du Ji,tige. 

Article '6. 
A moim de stipulation speciale ·contraire, la 

CDmmis'sionde Cond1iation reglera eUe-meme sa 
procedure, qui, dans tous les ca's, devr,a etre contra
dictoire. En maliiere d' enquete, la Commi1ssion, si 
elle n'eln decide .~uirement iŁ l'u,nariliuite, se confor
mera aJllX dispositions clu T,ltr,e . III fCommissions I.n
ŁernaJ\,iDnales d'Enquetes) de ~a Convelntion de La 
Haye .du 18 oct'Obre 1907 pour le reglement padHque 
des conf1its iJntemationaux. 

Article 7. 
La Commissionde Condliation se reunira, 'sauf 

accord contraire entre les Haute'S Parties ConrŁrac
tantes, au lieu designe par le Presideni. 

ArUcle 8. 
LesŁravauxde la CDmmislsiDn de CO'nciHatiQIIl 

ne ser'ont pubJ,ilcs qu'en vertu d'une decision prise 
par la Commission av,ec l'assentimelTIt de,s Haute's 
Paorties ContraC'tante·i. 
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. Artykuł 9, 
1) Strony będą reprezentowane w Komisji Kon

cyljacyjnej przez agentów, których udaniem będzie 
pośredniczyć między Niemi a Komisją. Strony będą 
mogły poza tern korzystać z pomocy doradców 
i rzeczoznawców mianowanych przez Nie w tym ce
lu, -oraz żądać przesłuchania wszystkich osób, któ
rych świadectwo wydałoby się Im pożyteczne. 

. 2) Komisja będzie mogła ze swej strony żądać 
wyjaśnień ustnych od agentów, doradców i rzeC-ilO
znawców obydwóch Stron, oraz od wszystkich osób, 
których stawienie się za zgodą:ich Rządu Komisia 
uznałaby za pożyteczne. -

. Artykuł 10. 
O ile Traktat powyższy nie stanowi inaczej, 

9.ecyzje K'omisji Koncyljacyjnej będą pobierane 
większ,ością głosów. 

Artykuł 11. 
Wysokie Strony Umawiające $ię -z-obowiąltują 

się ułatwiać prace Komisji Koncyljacyjnej, a ws-~czę
gólności dostarczać jej w mo-żliwie j.aknajsz'erszej 
mierze wszystki,e pożyteczne dokumenty i informa~ 
cje -oraz używać środków, któremi One rozpQuądza
dz-ają, aby pozwoLić Komisji pT'zeprow,adzać na Ioh 
terytorjum i zgodnie z Ich ustawodawstwem, wez
wania ,i przesłuchania świadków ,lub Tzec~oznaW'
ców maz wizj.e lokalne. 

Artykuł 12. 
O He koncyljacja nie dojdzie do skutku, każda 

z Wysokich Stmn Umawiających siię, będzie mogła 
żądać, aby s'Pór zasŁał poddany arbitrażowi pod wa
runkiem, że chod.zić będzie o spór natury ' prawnej. 

Artykuł 13. 
1) Wysokie Strony Umawiające się ułożą 

w każdym poszczególnym wypadku ~pecjalnyzapis 
okTeślający wyraźnie prz-edmiot spOru, skład i po<
szczególne kompetencje trybunału, oraz wszelkie 
ihne warunki ustanowione pomiędzy Niemi. 

2) Zapis będzie ułożony w drodze specjalnego 
układu, 'Podlęgająceg-o uprzedniej ·ratytikacji przeZ\ 
odnośne Rządy. 

Artykuł 14. 
O ile niema warunku przeciwnego, postępowa

ni'e arbitrażowe będzie regulowane przez art. 51 do 
85 Konwencjli Haskiej z dnia 18 października 1907 r. 
o zał.atwianiu pokojowem sporów międzynarodo
wych. 

Artykuł 15. 
P'ostanowien~a !przewidziane VI art. 1,2 lllmel

sze'go Traktatu nie naruszają mo'żności poddania, j,e
śli się na to zgaidzają obie St~o'ny, sporu natury p'raw
nej w drodze zapisu Stałemu Trybunałowi Sprawie
dliwości Międzynarodowej na. warunkach i z,g-o:dnie 
z procedurą przewidzianą w jeg-o Statucie. 

Artykuł 16. 
1) Jeżeli zapis przewidziany VI art. 13 nie z,o

stanie ułożony w ciągu 6...iu miesięcy, które nastąpią 
po zgłoszeniu żądania arbitrażu, Strony zwrócą się 
w celu uł-ożenia tego zapisu do speojalnej Komiaj,i, 
utworzonej w sposób następujący: 

Alrtic1e 9. 
1) Les Parties seront representees aupres delt 

CotnmissiOOl de Condliatióh par des agents ayant 
mrssion de serviT d'interme,diaire emire Elles et hi 
Commisslon: EHes pourront, en outre, se faire ass,is
ter ' par' des conseil& et lexperts nom.mes par Elles 
a cet effet (lit demander l'auditionde toutes pers oń
hes dont .Je temoig'na,ge leur paraitrait utiI,e . 

2) La Commissio'll aura, de son cote, la faculte 
de derhander des explications Otrales aux agents. 
cOil'seils et experl's ~es derux Parties, arinsi qu'a iłoutes 
personnes qu'ElIe jugeravt uHle de faire compalraitre, 
avec l'assentiment de leur GouvernemenŁ, 

ArUcle io. 
Saul disposition contraire du IPn~sen:t Ttcidte, 

LęsdecisioD's de la Commiss,ion ,de ConcHia-tioo se
It'on.t prises a la m<lijorite de voix. 

Artide 11. 
Les Haut:es Parties CO'ntra>Ctanrtes s'engag,ent 'a 

fadlitE!'T les travaux _ de la Co-mmissaon de ConciHa
tiO'n et, en pa:rticulier, ci lui fournir dam .la plus large 
mesure possible tous~o'cuments et inf-ormation's 
utiles, łł!insi qU',a uaer des moye1ns -dont Elles dis,po
sent pour leur p'ęrmettre de pro<:eder ' sur leuT ter
-ritoireet selon leur legislation, ci la citation et -ci 
l'audition de temoins ou d'experts et a des trans
port's sur les lieuJt. 

Art,ide 12. 
Adćfaut de condHatlo!l, cha'crune des Hautes 

PallHes COil'traciantes pour'ra dema:nde-r que le l,itig,e 
soit soumis a l'M'bitrage, ci condHion qulH s'agJssie 
d'un differend d'ordre juridique. 

Artide :.3. 
1) Les Hautes Pal'ties Contractantes etahliront, 

dans chaque cas partic 1fJ,i er, uo. oompromi'sSipecial 
det'erminaJil.t lileottemeIllt l''Objet au diffeifend, la cOJll
po~itioo. et les competen.ces particulieres dutrlbu
nal, ainsi que toutes autre'S 'ccmdiHQns ar,retees entre' 
Elles. 

2) Le -c.omprom~s$era eŁahli par un accor,d 
spt\c.ial Bujat a la ril'tific-aHon prealable 1Pa>r les Gou-
veril'ements Il'espectifs. . 

Artic1e 1.4. 
Sauł ~ondition c-ontraire, la procedure arbiŁr:ale 

sera r~gMe par les articles 51 a 85 de la Cpnvention 
de ta Haye du 18 odobre 1907 pour le reglem.ent 
paoifique des conHf.ts ,intell'na:.tionarux. 

Artide 15; 
Les dispositions prevues par I'arliclę 12 du 

present Traitć ne portent pas aŁteinte ci la fa'cuIte 
de soumettre, si les de'J.x Partie s y consentent, un 
diUer-end d' ordre juriodique, par v-oie de compromis, 
ci la COUlI' perlffianenie de Justice ,internat1onale dans 
les conditipns et suivant la procedu~e prevue pCł!r 
son Stawi. 

Art-ic1", 16. 
1) Si Ile compromi<s prevu 'par l'art. 13 ne sera 

pas etabIidans les six mois qui suivront la <Dotifi
cationd'UJIle demande d'arb1'~rage, les Par.ties pour 
l'etablissement de ce compromis se remettront a une 
Commission Spe'o.iale, oonstituee de la maniere sui
vante. 

.. 
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2) Każda Strona mianuje dwie osoby, z których 
jedna tylko m02le być jej obywatelem; o'soby te wyb io~ 
rą wspólnie Przewodniczącego. W razie równości 
głosó'w Prezyd~rJ t Zwi ązku Szwaicarskiego proszony 
będzie o dok onanie potrz ebej nominacji. 

:J) Decy~ja Komis ji Spacjalnej jest obowiązują
ca dla ohu Stro-n. 

Artykuł 17. 
WyrQl~ wydany przez Trybunał będzie wyko

ńaily z dobrą wiarą przez Strony. 
Artykuł 18. 

Wysokie Strony Umawiające s,ię powstrzymu
;ą się podczas trwania postępowania koncyljacyj
nego lub arbitrażowego od wszelkiej czynności lub 
zarządzenia mogących odbić się szkodliwie na przy
jęe-iu · proPQzyc!ji Komis;ji Koncy~'acyjnej lub na wy
konaniu wyroku. 

Artykuł 19. 
Każda Strona poniesie swe własne koszty i po

łowę kosztów postępowania koncyljacyjnęgo i arbi
trażowego. 

Artykuł 20. 
Spory, k,tóre powstałyby w sprclwie interpreta

cji lub wykonania niniejszego Traktatu będą z wy
jątki_m prz,eciwnego poroz\.!!m~ęnia, poddane bezpo
średnio pod arbitraż. 

Artykął 21. 
1) Traktat niniejszy będz,ie ratyfikowany i wy

mł~ńa ratyfikacyj nastąpi w Budapeszcie możliwie 
jaknlljprędzej. 

2J Wejdzie on w życie w trzydziestym dniu po 
wymianie dokumentów ratyf.ikacyjnych. 

3) Traktat j'est zawqrty na okres trz,ech lat, 
licząc od daty jego wejśóa w życie. 

4) JeżeH Traktat nie będz,ie wypowiedziany 
przynajmniej na rok przed upływem tego terminl1, 
pozpstanie on w mocy na nowy okres lat trzech 
i t. d. 

NA POWÓD CZEGO Pełnomocnicy podpisal~ 
niniejszy Traktat. 
Sl'orządzono w Warszawie, dnia 3Q-go Hstopada 
19~8 r. w dwóch egzemplarzach. 

(-l August Zaleski (-) Louis Walko 
. L. S. L. S. 

Ząznajomiws~y się z powyższym TT'lktaŁem, uzna
liśmy go i uznajemy za słuszny zarÓW il O w całości, 
jak i kaide z zawąrtych w nim postal1owięń; oświad
czawy, ze jest przyjęty, ratyfikowany i potwierd7;ony, 
i przYl'zeka .. mY, że będzie niezmiennie zachowywany. 

Na d9wód czego wydaliśmy Akt Qiniejszy, opa
trzony pieq.ęcią Rzeczypospoli Ł ; j . 

W Wars~ąwie, dnia 23 2rudnia 1929 r. 
f--) l. Ałościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

(-) Świta/ski 

Minister Spraw Zagranicznych: 
t-l AUluit Zaleski 

2) Chaque Partie nomme deux personnes, don.t 
une sel!lement peut Mre sOln nabona!. Ces pei'sonnes 
choislront ensemble un President. En cas de partage 
ge voix le P,resident .de la ConfederaHon Suisse 
sera prie de p,roceder a la designation necessaire. 

3) La decision ,de la Commission S,pec:ia,le est 
obligatoOire ,pour Les deux Parties. 

Article 17. 
La senJenc-e rendue par 1e tribunal sera. exe

eutee de bonne foi par les Parties. 
Article 18. 

Les Hautes P'arties Conhactan.f.es s'ahstien
aront, durant le c,ours de la procedure de conciliation 
ou d'arbitrage, de toutle action ou mesure pouv,ant 
avoir unere.p ercus,sion prejudiciable sur I'accep'ta
Hon de propositioln de la Commission .de Conciliation 
ou ,sur l' exeoution ,de la s,entence. 

Article 19. 
Chague Pal'tie suppor tera ses propres fl'ais et 

une padoie egale des hais de la proce'durede eon
ciliaUon ,et -d'arhitrage. 

Article 20. 
Les cOftestati,ons qui surgiraient au suj,et de 

l'interpnHahon ou de l'execuHon du p~ese.nt Traite 
seront, sauf convention C Qlntra.ke , soum,ises directe· 
ment a l'.arhitrage. 

Article 21. 
1) Le present Traite sera 'raWie et l' echange 

des ratif,ications aQora Heu ci Budapest auss.itót que 
faire se pourra. 

2) I1 entrel'a en vigueur le trenW!me jour apres 
l'echange des documents de ratifi.catlon. . 

3) Le Trai,te est oonoIu p aur une duree de t.rois 
anS ci compter de son entreeen vigueuL 

4) S'i! n'est pas der;Qnce une a.11Inee au moins 
avant l'expiration de ce terme, .j} dcmeurera en vi
guem poul' une nouvelle periode de trois ans et ainsi 
de suite. 

EN FOl DE QUOl les Plen!ipotentiaires ont ' 
signe le present Traite. 

Fai,t a Varsovie, le 30 Novembre 1928, en 
double ex,emplalire . 

(-) .August Zaleski 
L. S. 

(-) Louis Walko 
L. S. 

Apres avoir vu et examtne ledit Traite, Nous 
l'avons approuve et approuvons en toutes et chacune 
des dispositions qui y sont contenues; declarons gu'il 
est accepte , ratifie et confirme, et promettons, gu'il 
sera inviolablement observe. 

En Foi de Quoi. Nous avons donne les Presen
tes, revetue.s du Sceau de la Republique. 

A Varsovie, le 23 decembre 1929. 
f-) l. Ało$cicki 

Par le President de la Republigue 
Le President du Conseil d€s Ministres: 

f-) Świtalski 

Le Ministre des Affaires Etrangere.: 
(-) Au~ust Zaleski 


