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KONWENCJA 

'II sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokół doty
czący przypadku bezpaństwowości, podpisane w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. 

(Ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.-Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 217) 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

MY! IGNACY M OSCICKI, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym 
wiedzieć należy, wiadomym czynimy: 

Dnia dwunastegp kwietnia tysiąc dziewięć
set trzydziestego rokt,t, podpisane zostały w Ha
dze konwencja w sprawie pewnych zagadnień 
dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz 
protokół dotyczący przypadku bezpaństwowości 
O następującym brzmieniu dosłownym: 

}..U NOM DE LA R1!:PUBLIQUE DE POLOGNE. 

NOUS, IGNACY MOSCICKI, 

PR1!:SIDENT DE LA R1!:PUBLIQUE DE POLOGNE; 

A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, 
Salut: 

Une convention concernant certaines que
stions relatives aux conflits de lois sur la natio
nalite et un protocole relatif a un cas d'apa
tridie ayant ete signes a la Haye le douze 
avri! mil neuf cent trente, convention et proto
cole, dont la teneur suit: 
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Przekład. 

KONWENCJA 

'W sprawie pewnych zagadnień 
'dotyczących kolizji ustawo oby-

watelstwie. . 

Prezydent Rzeszy Niemiec
kie'h Prezydent Związkowy Re
publiki Austri.ackiej; Jego Kró
lewska Mość Król Belgów; Je
'go Królewska Mość Król Wiel
kiej Brytanii, Idandii i Brytyj
skich Posiadłości Zamorskich, 
Cesarz Indii; Prezydent Repu
bliki Chili; Prezydent Rządu 
'N'arodowego Republiki Chiń
skiej; Prezydent Republiki Ko
lumbii; Prezydent Republiki 
Kuby; Jego Królewska Mość 
Król Danii i Islandii; Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, za 
!Wolne Miasto Gdańsk; Jego 
Królewsk.a Mość Krf)l Egiptu; 
'Jego Królewska Mość Król 
Hiszpanii; Rząd Republiki Es
'tońskiej- ; Prezydent Republiki 
Francuskiej; Prezydent Repu
bliki: Greckiej; Jego Wysokość 
Regent Królestwa Węgier; Jego 
Kt61ewskaMość Król Danii 
'1 Islandii, za Islandię; Jego Kró
lewska Mość Król Włoch; Jego 
'Cesarska Mość Cesarz Japonii; 
Prezydent Republiki Łotew
skiej; Jej Królewska Wysokość 
'Wielka Księżna Luksetnburgu; 
Prezydent Stanf)w Zjednoczo
nych Meksyku; Jej Królewska 
Mość Królowa Holandii; Prezy
dent Republiki Peru; Prezydent 
Rzeczypospolitej P o1s.kiej ; Pre
zydent Republiki Portugalskiej; 
\Prezydent Republiki Salwado
ru; Jego Królewska Mość Król 
Szwecji; Związkowa Rada 
:Szwajcarska; Prezydent Repu
bliki Czeskosło,wackiej; Prezy
dent Republiki Urugwaju; Jego 
Królewska Mość Król Jugo
sławii -

Zważywszy, że należałoby 
uregulować w drodze u'kładu 
międzynarodowego kwestie, do
tyczące kolizji ustaw o obywa
.telstwie; 

W przekonaniu, że leży w 
ogólnym interesie wspólnoty 
międzynarodolWej uznanie przez 
,wszystkich jej członków, że każ-

CONVENTION 

concernant certaines questions 
relatives aux confIits de lois sur 

la nationaliŁe. 

Le President du Reich ABe
mand; le President Federal de 
la Republique d'AuŁriche; Sa 
MajesŁe le Roi des Belges; Sa 
Majeste le Roi de Gmnde-Bre
te.gne, d'Irlande et des Terri
toires britanniques au deli! d,zs 
mcrs, Empereur . de's Indes; le 
President de la Republique du 
Chili; le President du Gouver
ncment national de la Repu
bliquc chinoise; le President de 
la Republique de Colombiej le 
President de la Republique de 
Cubai Sa Majeste le Roi de Da
Jlcmark et d'Islande; le Presi
dent de la Republique de Po
logne, pour la Ville libre de Dan
tzig; Sa Majeste le Roi d'Egy
piej Sa MajesŁe le Roi d'Es
pagncj le Gouvernement de la 
Republique d'Esłcnie; le Presi
clent de la Republique Fran
c;aise; le President de la Repu
blique Hellenique; Son Altesse 
SereniiSlsl~me le Regent du Roy
aume de Hongriei Sa Majeste Je 
Roi de Danemark et d'Islande, 
pour l'Islande; Sa Majeste le 
Roi d'Italie; Sa Majeste l'Etnpe
rour du Japon; le President de 
la Republique de LeHonie; Son 
Altesse Royale la Grande-Du
chesse de Luxembourg; Je Pre
sident des Etats-Unis du Me
xique; Sa Majeste la Reine des 
Pays-Bas; le President de la 
Republique du Peroui le Presi
dent de la Repuhlique de Po
lcgne; le President de la Repu
bl'ique Portugaise; le Presiclent 
de la Republique du Salvador; 
Sa Majeste le Roi de Suede; le 
Conseil federal sUlsse; le Presi
dent de la Republique T che.co
slovaque; le President .de la Re
publique de l'Uruguay; Sa Ma.
jeste le Roi de Yougoslavie, . 

Consideran-t qu'il importetait 
de regler par voie d'accord in
ternational les questions rela
tives aUK conflits de 10is sur la 
r-ationalitći 

Convaincus qu'i1 est de l'in
teret general de la commUmlute 
interna'tlonale de faire admetlre 
par tous ses membr·es que tout 

Str. 896 

CONVENTION 

on cerłain questioJts relating to 
the conflict oi nationa1ity laws. 

The .P.resident oJ the Ger
man Reich; the Fe:deral Presi
dent of the Austrian Republic; 
His Majesty the King of the Bel
gians; Hi!s Majesty the King of 
Great Britain, Ireland and the 
British DOiI!linions beyond the 
Seas, Empel'or of India; the Pre
sident of ,the RepUIblic of Chile; 
the President nf the National 
Gove.rnmen-t of the Repuhlic of 
China; the President of the Re
public of Colombia; the Presi
dent of the RC1public oJ Cuba; 
His Majesty the King nf Den~ 
mark a'nd Iceland; the Presidertt 
·of the PoHsh Re;t>ublic, for the 
Free City of Danzig; His Majes
ty the King of Egyptj His Ma
je:sty ,the King oJ Spain; the Go
vernlIientof łhe Estonian Repu
bUc; the President of the French 
Republic; the President of the 
Hellenic Republicj His Serene 
Highness the Regent of the 
Kingdom of Hungary; His Ma
je'sty the King of Denmark and 
leeland, for Icelandj His Mrujesty 
the King of Haly; His Majesty 
the Empe:r.or of Japan; the Pre
siclent of the LaŁvian RCfPubIic; 
Her Royal Highness the Grand
Duche,ss of Luxemburg; the Pre
sident of the United States of 
'Mexicoj Her Majesty the Queen 
of the Netherlwnds; the Presi
dent of the RelPuhlic nf Peru; 
the President of the Polish Re
pubHc; the President of the Por
tuguese Repuhlic; the President 
of the Republic -of Salvaodor; His 
Majesty the King o,f Swedenj 
the Swis.s F edeml Council; the 
Presi,den\tof the Czechoslovak 
Republic; the President of the 
Republic of Urugua.y; His Maje
sty the King of Yugo:slaviaj 

Considering tha'l it i,s oJ im
portance to sett:1e by interna
tLonal agreement questions re
lating to the confliot of nationa
lity laws; 

Being c·onvinced that ił is in 
the general interest of the inter
national community to secure 
tha-t all its mernbers should re-

.. ~ 
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da osoba powinna posiadać oby
watelstwo i to jedno tylko; 

Uznając zatem, że ideałem, 
do którego ludzkość winna dą
z.yć w tej dziedzinie, jest znie
sieni~ zarówno :przypadków 
bezpaństwowości, jak i podwój
nego obywatelst'wa; 

Uważając, że przy istnieją
cych obecnie w rozmaitych kra
jach warunkach ekonomicznych 
i społecznych niemożliwe jest 
na tychmiasŁowe przystąpienie 
do jednolitego uregulowania 
wszystkich wyżej wymienionych 
zagadnieńj 

Pragnąc niemniej roz'począć 
to wielkie dzieło, przez pierw
szą próbę stopniowej kodyfika
cji, regulującej te kwestie doty
cząoe kolizji ustaw () obywatel
stwie, w których już obecnie 
możliwe jest osiągnięcie porozu
mienia międzynarodowego, 

Postanowili zawrzeć kon
wencję i w tym celu mianowali 
swoimi pełnomocnikami, a mia
nowicie: 

Prezydent Rzeszy Niemieckiej: 

p. GbPPERT, Ministra Pełno
mocnego; 

p. H. HERING, Ta'jnego Radcę, 
Szefa Departamentu vi Mi
nisterstwie Spraw We
wnętrznych Rze.szy. 

Prezydent Związkowy Republiki 
Austriackiej: 

Doktora M.arc LEITMAIER 
Ra~cę prawnegó Kancelarii 
Związkowej, Departament 
Spraw Zagranicżnyoh. 

Jego Królewska Mość Król 
Belgów: 

p. J. de RtJELLE, Radcę Praw
neg·o Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. 

Jego Kr61ewska Mość Król 
!Wielkiej Brytanii, Irlandii i Bry
.t'yjsk~ch Posiadłości Zamorskich, 

Cesarz Indii: 

Za Wielką Brytanię i I,lan
dię Północną oraZ za wszyst.kie 
części Imperium Brytyjśkiego 
lli~ będące oddzielnymi Człon-

kami Ligi Natodów: 
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individu devrait avoir une na
tionalitć et n' en possćder qu'une 
seule; 

ReconnaissanŁ par suite que 
l' ideal vers lequel l'humanite 
ddt s'orienter dans ce domaine 
cr.·nsiste ił supprimer tout en
s~mble les cas d'apatridie et 
ceux de double nationalitc; 

Estimant que, dans les con
ditions economiques et soeiales 
existant aduellement dans les 
d;vers pays, ił n'esl pas possible 
de proceder -des maintenant ił 
lm reglement uniform e de tous 
les problemes susindiques; 

Desirettx neanmoins de com
mencer cette grand e oeuvre par 
Gn premier essai de eodifica
tlon progressive, en reglan t cel
ks des questions relatives aux 
ccnflits de 10is sur la nationa
lite sur lesquelles une entente 
internationale est presentement 
possible, 

Ont resolu de conclure une 
Conventi:on et, ci cet effet, ont 
llomme pour leurs Plenipoten
tiaires, savoir: 

Le President du Reieh 
allemand: 

M. GbPPERT, Ministre pleni
potentiaire i 

M. H. HERING, Conseiller in': 
time, Chef de Departement 
au MinisŁere de l'In terieur 
du Reieh. 

Le President federal de la Re
publique d'Autriehe: 

Le docleur Mare LEITMAIER, 
Conseiller juridique de la 
Chaneellerie fćderale, De
partement des Affaires 
etrangeres. 

Se, Majeste le Roi des Belges: 

M J. de RUELLE, JurisconsuIte 
du Ministere des Affaires 
etrangeres. 

Sa Majeste le Roi de Grande
Bretagne, d'ltlande et des Ter
ritoires britanniques au delA des 

mers, Etnpereur des Indes: 

Pour la Grande-Btetagne et 
l'Irlartde du Nord, ainsi que 
toutes partiesde l'Empire bri
tannique non Membres separes 

de la Societe des Nations: 
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cognise that evcry person shouM 
have a nationality and should 
havc one nationality on1y; 

Recognising aceordingly ŁhaŁ 
the ideal towards whieh the 
eHorts of humanity .ghould be 
direcŁed in this -ciomain i:5 the 
abolition of aU ca.ses hoth of 
staŁelessness and of double na
tio'llality; 

Being o.f o!pinion that, under 
the economic and sodaI eondi
tion.s which at present exist in 
the various couatries, it is not 
possible to reaeh immediately 
a uniform solution of aU the 
ahcve-mentioned prohlem,s; 

Being ,desirous, nevertheless, 
as a first step toward this great 
aehievemcnt, of settling in a first 
attempot atprogres'Sive codifi
cahon, those questions relatinj! 
to the eonflict of nationality 
laws on which ił is possible at 
the present tip..le to reach inter
national agrecment, 

Havedecided to eonclude a 
Convention and have for ihis 
lPurpose a'ppointed as their PIe
nipa ten tiaries: 

The President of the German 
Reich: 

M. GoPlPERT, Minister Pleni .. 
potentiary; 

M. H. HERING, Privy Council
lor, Head of Department at 
the Ministry of the Interior 
of the Reieh. 

nie Federal Presi,dent of tlle 
Austrian Repulblie: 

Dr. Mare LEITMAIER, Legał 
Adviser of the Fe·deral 
Chancellery, DeparŁ:ment for 
Foreign AHairs. 

Hi.s Majesty the King ,of the
Belgians: 

M. J. de RUELiLE, Legal Advi
ser of the Ministry for Fo
reign Affairs. 

His Majesty the King of Great 
Britain, Ireland and the British 
Domj.nions heyond the Seas, 

Emperor of India: 

For Grealt Britain and Nor
them lreland, an.d all 'parts ol 
1he British Empire which are 
not seiparate Metnbers oJ the 

League of Nations: 
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'Sir Maurice GWYER, K. C. B., 
Generalnego Prokuratora J. 
Kr. Mości i "So~Hdtor'a" dla 
Spraw Skarbu J. K. Mościj 

p. O. F. DOWSON, O. B. E., 
Zastępcę Radcy Prawnego 
w "Rome OWce". 

Za Dominion Kanady: 
~ielmożnego Philippe ROY, 

Posła Nadzwyczajnego i Mi
nistra Pełnomocnego przy 
Prezydencie R~publiki Fran
cuskiej. 

Za "Commonwealth" Austr,alU: 

Sir Maurice GWYER, K. C. B., 
Generalnego Prokuratora J. 
Kr. Mośc~ ~ "Sollidtor'a" 
Spraw Skarbu J. Kr. Mości. 

p. O. F. DOWSON, O. B. E., 
Zastępcę Radcy Prawnego 
w "Horne OWce". 

Za Unię 
P ołudniowo-Afrykańs ką: 

p. C. W. li. LANSDOWN, K. C. 
B. A., LL. B., Ra,dcę P~aw
neg,o Rządu Unii Południo
wo-Afrykańskiej, b. Gene
ralnego Prokuratora prowin
cji Przylądku Dobrej Na
dziei. 

Za Wolne Państwo 'Irlandzkie: 
p. John J. HEARNE, Radcę 

Prawnego w Departamencie 
Spraw Zagranicznych. 

Za Indie: 
Sir Basanta KUMAR MUL

LIOK, I. C. S., Członka Rady 
Lndii, b. Sędziego Wysokie
go T,r)'lbunału w PaŁna. 

Prezydent Republiki Chili: 

p. Miguel CRUCHAGA - TO
CORNAL, b. Preze:;a Rady, 
b. Ambasadora przy Prezy
dencie Stanów Zjednoczo
nych Ameryki, b. Profesora 
Prawa Międzynarodowego, 
Prezesa Mieszanych Komisyj 
Reklamacyj pomiędzy Mek
sykiem a Niemcami i Mek
sykiem a Hiszpanią; 

'p. Alejandro ALV AREZ, Człon
ka Instytutu Francuskiego, 
Członka i -b. Wice-Prezesa 
Instytutu prawa międzyna-

Sir Maurice G WYER, K. C. B., 
Procureur general de Sa Ma
jeste et "Solicitor" pour les 
Affaires de Sa Treso'reriej 

Mr. O. F. DOWSON, O. B. E., 
Conseiller juridique -adjoint 
au "Horne OWce". 

Pour le Domini'on du Canada: 
L'Honorable Philippe ROY, En

voye extraordinaire et Mi
nistre plenipotentiaire pres 
le President de la Repu
blique francraise. 

Pour le Commonwealth d'Au
stralie: 

Sir Maurice GWYER, K. C. B., 
Procureur general de Sa Ma
jeste et "Solicitor" pour les 
Affaires de Sa Tresoreriej 

Mr. O. F. DOWSON, O. B. E., 
Conseiller juridique adjoint 
au "Horne Office". 

Pour l'Union Sud-Africaine: 
Mr. C W. H. LANSDOWN, 

KC., B. A., LL. B., Con
sei1ler juridique du Gouver
nement de l'Union Sud-Afri
caine, ancien Procureur ge
neral de la Province du 
Cap de Bonne-Esperance. 

Pour I'Etat libre d'lrlande: 
Mr. John J. HEARNE" Con

seiller juridique au Departe
ment ' des Affaires exte
rieures. 

PQur l'Inde: 
Sir Basanta KUMAR MUr:

LICK, I. C. S., Membre du 
Conseil de l'Inde, ancien 
Juge a la Haute Cour de 
Patna. 

Le President de la Republique 
du Chili: 

M. Miguel CRUCHAGA - TO
CORNAL, ancien President 
du Conseil, ancien Ambas
sadeur pres le President des 
EŁats-Unis d'Amerique, an
cien Professeur de droit in
ternational, President des 
Commissions mixtes de Re
clamations entre le Mexique 
et I'Allemagne et le Me
xique et l 'Espagne; 

M. Alejandro AL V AREZ, Mem~ 
bre de l'Institut de France, 
Membre et ancien Vice-Pre
sident de l'Institut de Droit 

I 11. 
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Sir Maurice GWYER, K. C. B., 
His MajesŁy's Procurator
General and SolicitQr for the 
Affairs of His Maiesty's Tre
asuryj 

Mr. O. F. DOWSON, O. B. E., 
Assistant Legal Adviser to 
tthe Horne Office. 

For the Domini.on of Canada: 
The Honourable Philippe ROY, 

Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary tQ 
the Presi,dent of the F rench 
Republic. 

For the Commonwealth ol 
Australia: 

Sir Maurice GWYER, K. C. B., 
His Majes,ty',s PrQcurator
General and Solicitor for the 
Affairs of His Majesty's Tre
asuryj 

MI!. O. F. DOWiSON, O. B. E., 
Assistanł Legal Adviser to 
the HQme Office. 

For the Union of South Africa: 
Mr. C. IW. H. LANSDO WN, 

K.C., B.A., LL.B., Senior Law 
Adviser to the Govemment 
.ol the Union of South Africa, 
ex-Attorney-General of the 
Province of the Cape of 
Good Hope. 
For the lrish Free State: 

Mr. John J. HEARNE, Legał 
, Adviser to the Department 

of External Affairs. 

For India: 
Sir Basanta KUMAR MUL

LICK, I.C.S., Member of the 
Council of India, former 
Judge of the High Court at 
Patna. 

The President of the RelPublic 
of Chile: 

M. Miguel CRUCHAGA - TO
CORNAL, fonmer Pdme Mi
nister, former Ambassador 
to the President of the Uni
te,d States of America, f.or
mer Professor of Intematio
na;} Law, President of the 
Mixed Claims Commissions 
between Mexico and Ger
many and Mexic~ and Spainj 

M. Alejandro AL V AREZ, Mem
ber of. the Institute of 

. France, Member and f.ormer 
Vice-President of the lnsti-

T~ 
j 
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rodowego, Radcę PrCliwnego 
poselstw Chili w Europie; 

~ice-Admirała Hipolito MAR
CHANT, Stałegio Delegata 
mor,skiego przy Lidze Naro
dów. 

Prezydent Rządu Narodowego 
Republiki Chińskiej: . 

Doktora Wao KAISENG, Mini
stra Pełnomocnego, Dyrek
tora Stałego Biura Delegacji 
chińskiej przy Lidze Naro
dów, Charge d'Affaires w 
Bernie. 

Prezydent Repu/bliki Kolumbii: 

p. Antonio Jose RESTREPO, 
Stałego Delegata przy Lidze 
Narodów, P.osła Nadzwy- , 
czajnego i Ministra Pełno
mocnego, członka Izby 
Przedstawicieli: 

p. Francisco Jose URRUTIA, 
b. Ministra Spraw Zagra
nicznych, Stałego Delegata 
.przy Lidze Narodów, Posła 
Nadzwyczajnego i Ministra 
Pełnomocneg,o przy Związ
kowej Radzie Szwajcarskiej. 

Prezydent Republiki Kuby: 

Doktora A. DIAZ de VILLAR, 
,Posła Nadzwyczainego i Mi
nistra Pełnomocnego przy 
Jej Królewskiej Mości Kró
lowej Holandii; 

DoMora C. de ARMENTEROS, 
Posła Nadzwyczajnego i Mi
nistra Pełnomocnego przy 
Związkowej Radzie Szwaj
carskiej. 

Jego Królewska Mość KrÓl 
Danii i Islandii: 

p. F. C. MARTENSEN-LAR
SEN, Dyrektora w Minister
stwie Spraw Wewnętrznych'j' 

p. V. L. LORCK, Dyrektora Ze
glugi, Komandora-Poruczni
ka. 

Prezydent Rzeczypospolitej Pol
skiej, z,a Wolne Miasto Gdańsk: 

p. Stefana SIECZKOWSKIEGO, 
Podsekretarza Stanu w Mi
nisterstwie Sprawiedliwośd 
Polski. 
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interna tional, Conseiller ju
ridique des Legations du 
Chili en Europei 

Vice - Amiral' Hipolito MAR
CHANT, Delegue naval per
manent aupres de la Societe 
des Nations. 

Le President du Gouvernement 
National de la Republique chi

noise: 
Le dodeur Woo KAISENG, 

Ministre plenipotentiaire, Di
redeur du Bureau perma
nent de la Delegation chi
noise aupres de la Societe 
des Nations, Charge d'af
faires a Berne. 

Le President de la Republique 
de Colombie: 

M. Antonio Jose RESTREPO, 
Delegue permanent aupres 
de la Societe des Nations, 
Envoye extraordinaire et 
Ministre plenipotentiaire, 
Membre de la Chambre des 
RepresentanŁs; 

M. Francisco Jose URRUTIA, 
ancien MinisŁre des Affaires 
etrangeres, Delegue perma
nent aupres de la Societe 
des Nations, Envoye extra
ordinaire et Ministre pleni
potentiaire pres le Conseil 
federal suisse. 

Le President de la Republique 
de Cuba: . 

Le dodeur A. DIAZ de VIL
LAR, Envoye extraordinaire 
et Ministre plenipoŁentiaire 
pres Sa Majeste la Reine des 
Pays-Bas; 

Le dodeur C. de ARMENTE
ROS, Envoye exŁraordinaire 
et Ministre plenipoŁenŁiaire 
pres le Conseil federal suisse. 

Sa MajesŁe le Roi de Danemark 
et d'Islande: 

M. F. C. MARTEN SEN - LAR
SEN, Diredeur au MinisŁere 
de l'InŁerieur. 

M V. L. LORCK, Diredeur de 
la Navigation, Capitaine de 
vaisseau. 

Le President de la Republique 
de PoIogne, pour la Ville libre 

de Dantzig: 
M. ' Stefan SIECZKOWSKI, 

Sous - Secrelaire d'Etat au 
Ministere de la Justice de 
Pologne. 

tute of International Law, 
Legal Adviser of the Chi
lean Legations in Eurape; 

Vice-Admirał Hipolito MAR
CHANT, ,PermanenŁ Naval 
iDelegate to the League of 
Natio'ns. 

The President af the National 
Government of the Republic 
of China: 

Dr. Woo KAISENG, Minister 
Plenipoterttiary, Diredor of 
the Permanent Office of the 
Chinese Delegation accredi
led to the League of Na
tions, Charge d'Affaires at 
Berne. 

The President o,f the Republic 
of Colom!bia: 

M. Antonio Jose RESTREPO, 
Permanent . Delegate accre
dited to the League of Na
tions, Envoy Extraordinary 
and Minis-ter Plenipotentia
ry, Member of the Chamber 
of Re:presentatives; 

M. Francisco. Jose URRUTIA, 
former Mini.ster for F oreign 
Affairs, Permanent Delegate 
accredited to the League of 
Nations, Envoy Extraordina
ry and Minister Plenupoten
tiary to the Swiss F ederal 
Council. 

The Presi,dent of the Republic 
Df Cuba: 

Dr. A. DIAZ de VILLAR, Envoy 
ExŁraordinary and Minister 
Plenipotentiary to. Her Ma
jest y the Queen af the Ne
therlands; 

,Dr. C. de ARMENTEROS, En~ 
voy Extraordinary and Mini
ster Plenipotentiary to. the 
Swiss F ederal Council. 

His Maiesty the King Df Den
mark and Iceland: 

M. F. C. MARTENSEN-LAR
SEN, Diredor at the Mini
stry of the Interior; 

M. V. L. LOReK, Diredor of 
NavigaHon, Captain. 

The President o·f the Polish Re
public, for the Free City of 

Danzig: 
M. Stefan SIECZKOWSKI, Un

der-Secretary of State at the 
Polish .Ministry of Ju'stice. 
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Jego Królewska Mość Król 
Egiptu: 

Paszę Abd cI Hamid BA
DAOUI, Prezesa Komitetu 
Spraw Spornych: 

Beja Mourad Sid AHMED, Racl
cę Królewskiego. 

Jeli!O Król ewska Mość Król 
lliszpanii: 

p . Antonio GOICOECHEA, b. 
Ministra Spraw Wewnętrz
nych, Członka Królewskiej 
Akademii nauk morskich i 
,politycznych, Członka G~ne 
ralne j Komisji Kodyfikacyj
Dej Hiszpanii, Profesora pra
w~ międzynarodowego w in
stytucie Dyplomatycznym w 
Madrycie. 

Rząd Republiki Estońskiej: 

p. Ants PIW, Profesora prawa 
międzynarodowego Uniwer· 
sytetu w Ta rtu, b. Naczel 
nika Pańslwa, b. MinIstra 
Spraw Zagranicznych: 

p. Alexandre V ARMA, Mg. jur. 
Dyrektora S.praw Admini
stracyjnych w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. 

Prezydent Republiki 
Francuskie';: 

p. P. MATTER, Członka Insty
tutu, Generalnego Prokura
tora w Sądzie Kasacyjnym: 

p . A. KAMMERER. Posła Nad
zwyczajnego i Ministra Peł
nomocnego przy Jej Kró
,Iewskiej Mości Królowej Ho
landii. 

P rezydent Republiki Greckiej: 

~. N. POLITIS, b. Ministra 
Spraw Zagranicznych, Posła 
Nadzwycujnego i Ministra 
'Pełnomocnego ,przy Prezy
dencie Republiki F rancus 
kiei: 

p. M.galos A. CALOYANNI, b. 
Sędziego Wysok iego Sądu 
Apelacyjnego Egiptu, b. Sę
dziego ad hoc w Stałym T ry
bunale S,prawiedliwości Mię
dzynarodowej; 

p. J. SPIROPOULOS, Profesora 
p!awa międzynarodowego 
Uniwersytetu w Salonikach. 
Je~o Wysokość Rege.nt 

Królestwa Węgier: 
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Sa Majeste le Roi d'f:gypłe: 

A bd el Hamid BADAOUI pacha, 
President du Comilć du Con
tentieux: 

Mourad Sid AHMED bey, Con
seiller roya1. 

Sa Majesle le Roi d'Espagne: 

1\1. Antonio GOICOECHEA, an
cien Ministre de I'Inl ć rieur, 
Membre de la Cour perm3-
nenIe d'Arbitl'age, Membre 
de I'Acadćmie royalc des 
Scienccs navaJes et pol i
tiques, Membre dl:! la Com
mission generale de CodJi
cation d'Espagnc, Professeur 
de droit in!ernational .i \'In
slitut diplomalique de Ma
drid. 

L€" Gouvernement de la Repu
blique d'Estonie: 

M. Ants PIJP, Professeur de 
droit international a rUni
versile de Tartu, ancien Che E 
de i'Etat, ancien Minish'e des 
Affaires elrangeres: 

M. Alexandre V ARMA, Mag. 
jur., Diredeur des Affaires 
administratives au Ministere 
des Afłaires etran!!eres. 

Le President de la Republique 
. Erancyaise: 

M. P. MATTER, Membre de 
I'Institut, Proctlreur general 
a la Cour de Cassationj 

M. A. KAMMERER, .Envoye 
extraordinaire el Ministr~ 
plenipotentiaire pres Sa Ma
jeslć la Reine des Pays-Bas. 

Le PresidenŁ de la Republique 
hellenique: 

M. N. POLlTIS, ancien Ministre 
des Affaires etrangeres, En
voye exłraordinaire et Mi
nistre płenipotentiaire pres 
le PresidenŁ de la Repu
blique francyaise; 

M. Megalos A. CALOYANNI, 
ancien Conseiller a la l-laute 
Cour d'AppeI d'f:gypte, an
cien Juge ad hoc fi. la Cour 
permanente de JusHce inler
nalionale; 

M. J . SPIROPOULOS, P<of,,
seur de d:-oit international a 
l'Universite de Saionique. 

San Altesse Sćrćniuime le Re
ileDŁ du Royaume dę Hongrie: 

SIr. 9('10 

His Majesly lhe Kinli! of Egypt : 

A,bd el Ham:d BADAOUI Pas
ha, Presidenl oi the Li tiga
tio n Committeej 

Moura,d, Sid AHMED Bey, Ro
yal Counsellor. 

His Majesty the King oi Spain: 

M. Antonio GOICOECHEA, 
former Minister of the Inte 
rior, Mcmbcr cf thc Perm a
nenŁ Courl cf Arbilralion, 
Member oI lhe Royal Aca
derny of Naval and Political 
Sciences, M.ęmbe r of (he Ge
nerał Codifica tion Commis
sion of Spain, Professor oi 
International Law at the Di
plomatic Institule oE Ma
drid. 

The GovcrnmenŁ oi łhe Esto
ni3n Republic: 

M. Ants PIlP, Professor oE" In
ternational Law at the Uni 
"ersity of Tartu, former 
Chief of State, farmer Mini
ster fol' Foreign Affair>6i 

M. AJexandre V ARMA, Mag. 
Jur., Director of Administra 
tive Questions at the Mini
!St ry for Foreign Affai.s. 

The Presid enŁ of the F ranch 
Repttblic: 

M. P . MATTER, Mermber of the 
Institute, ProctlTator·Gene
rai at tha "Cour de Cassa
lion": 

M. A. KAMMERER. Envoy Ex
traordinary and Ministe r 
'Plenipotentiary to Her Ma
~esly the Queen of the Ne
therlands. 

The PresidenŁ oi the Hellenic 
Re.public: 

M. N. POLITIS, former M'inister 
for F oreign Affa-irs, Envoy 
Extraordinary and Minister 
Plenipotentiarr... to the Pre
sidon Ł oi the French Repu
bUcj 

M. Megalos A. CALOY ANNI, 
former CounselIor at the 
High Court of Appeal ol 
Egypt, former 'Judge ad hoc 
oi the Permanent Court of 
International Justice: 

M. J. SPIROPOIJLOS, Pcofes· 
sor of International Law al 
the University of Saloni:ka. 

His Serene Highne.ss the Regent 
ol tbe KingrJom oi Huniary: 
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p. Je~n PELENYI, Ministra Re
zydenta, .szefa Delegacji 
:Węgierskiej !przy Lidze Na
rodów. 

Jego Królewska Mość Król 
Danii i Islandii, za Islllndię: 

p. Sweinn RJ0RNSSON, posła 
Nadzwycza'jnego i Ministra 
Pełnomocnego, Przedstawi
ciela Islandii w Danii. 

Jego Królewska Mość Król 
IW:łoch: 

Profesora Amedeo GIANNINI, 
Ministra Pełnomocnego, 
Radcę Stanu. 

Jego Cesarska Mość 
Cesarz Japonii: 

lWkehra:biego Kintomo MU
SBAKOJI, Posła Nadzwy
czajnego . i Ministra Pełno
mo,cnego przy Jego Królew
skiej Mości Królu Szwecji. 

Prezydent Republiki 
Łotewskiej: 

p. Ch. DUZM.ANS, Posła Nad
zwyczajnego i Ministra Peł
nomocnego przy Jego Kró
lewskiej Mości Królu Jugo
sławii, Stllłego Delegata przy 
Lidze Narodów; 

p. R. AIl<JMENTIiN, Radcę Pra- . 
. wnego Ministerstwa Spraw 

Zagranicz.nych, Profesora 
IWydziału Prawa Uniwersy
te,tu w Rydze. 

Je'i Królewska Wysokość Wiel
ka Księżna Luksemburgu: 

Doktora Conrad STUMPER, 
Doradcę Rządu. 

Prezydent Stanów Zjednoczo
nych Meksyku: 

p. Eduardo SUAREZ, Szefa De
partamentu prawnego w Mi
nisterstwie Spraw Zagra
nicznych. 

Jej Królewska Mość Królowa 
Holandii: 

p. W. J. M. van EYSINGA, 
Profesora prawa Uniwersy
tetu w Leydzie, członka Sta
łego Trybunału Arbitrażo
wegOi 

Doktora J . KOSTERS, Sędziego 
Wysokiego Trybunału. 

Prezydent Rel'ubliki Peru: 

p. Mariano H. CORNEJO, 
Przedstawiciela w Radzie 
Li~i Narodów, Posła Nad-
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M. Jean PELf:NYI, Ministre Re
sident, Chef de la Delegątion 
de Hongrie aupres de la So
ciete des Nations. 

Sa Majeste le Roi de Danernark 
et d'Islande, pour l'Islande : 

M. Svei,un BJ0RNSSON, En
vQye extraordinaire et Mi
nistre plenipotentiaire, Re
presentant de l'Islande au 
Danema,rk. 

Sa Majeste le Roi d'Italie: 

Le professeur Amedeo GIAN
NINI, Ministre plenipoten
tiaire, Conseiller d'Etat. 
Sa Majeste l'Empereur 

du Japon: 
Le vicomte Kintoma MUSHA

KOJI, Envoye extraordi
naire et Ministre plenipoten
tiaire pres Sa Majeste le Roi 
de Suede. 

Le President de la Republique 
de Letionie: 

M. Ch. DUZMANS, Envoye ex
traordinaire et Ministre ple
nipotentiaire pres Sa Maje
ste le . Roi de Yougoslavie, 
DeIegqe permanent aupres 
de la Societe des Natiornsi 

M. R. AKMENTIN, Juriscon
suIte au Ministere des Af
faires ehangeres, Professeur 
a la Faculte de Droit de 
l'Universite de Riga. 

San Altesse Royale la Grande
Duchesse de Luxembourg: 

Le docŁeur Conrad STUMPER, 
Conseiller de Gouvernement. 

Le PresidenŁ des Etats-Unis 
du Mexique: 

M. Eduardo SUAREZ, Chef du 
Departement juridique at! 
Ministere des Affaires eŁran
geres. 

Sa Majeste la Reine des 
Pays-Bas: 

M. W. J. M. van EYSINGA, 
Professeur de droit a rUni
vcrsite de Layde, Mernore 
de la Cour permanente d'Ar
bitrage. 

Le docŁeur J. KOSTERS, Con
seiller fi la Haute-Cour. 

Le President de la Republique 
du Perou: 

M. Mariana H; CORNEJO, Re
presentantau Conseil de la 
Socićte des Nations, Envoye 

M. Jean PELENYI, Resident 
Minis ter; Head of the Per
manent Hungarian Delega
tlon accredited to the Lea
gqe of Nahons: 

His Majesty the King of Den
mark and leeland, for Icelan~: 
M. Sveinn BJ0RNSSON, Envoy 

Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary, Represen
tative of leeland in Den
marko 

His Majesty the King of Haly: 

Pro·fe,sSoor Amedeo GIANNINI, 
Minister PlenipotentiarYI 
Councillor of State. 

His Majesty the Emperor of 
Japan: 

Viscount Kintamo MUSHA
KOJl, Envoy ExŁraordinary 
and Minister Plenipotentiary 
accredited to His Maje,sty 
thę King ·oJ Sweden. 

The President of the Latvian 
Republoic: 

M. Ch. DUZMANS, Envoy E~
traordi'llary and Minister 
Plenipotentiary to His Ma
jest y the King of Yugosla
via, Permanent Delegate 
accredited to the League of 
Nations j 

M. R. AKMENTIN, Legał Advi
'ser at the Mini,sŁry for Fo
rejgn Affa'ir,s, Profess·or in 
lhe Faculty of Law at the 
University of Riga. 

Her Royal Higlmess th? Grand
Duchess of Luxemburg: 

Dr. Conrad STUMPER, Coun
sellor of Government. 

The President of the United 
States ·o·f Mexico: 

M. Eduardo SUAREZ, Head of 
tha Legal De'partment at the 
Ministry for Foreign Affairs. 

Her Majesty the Queen of the 
N etherlands: 

M.W. J. M. van EYSINGA, 
.Profe.ssor o·f Law at the tInt
versity of Leyden, Member 
ol the Permanent Court of 
Arbitrationi 

Dr. J. KOSTERS, Counsellor at 
the Supreme Court. 

The President of the Republic 
of Peru: 

M. Mariano H. CORNEJO, Re
presentative on the Council 
.o·f the League of Nations, 
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zwyczajnego i Ministra Peł
nomocnego przy Prezydencie 
Republlki Francuskiej. 

Prezydent Rze,czypospolitej 
Polskiej: 

t>. Stefana SIECZKOWSKlEGO, 
Podsekretarza Stanu w Mi
nisterstwie Sprawiedliwości; 

Doktora S. RUNDSTElNA, Rad
cę Prawnego w Minister
stwie Spraw Zagranicznych; 

Profesora J. MAKOWSKIEGO, 
Naczelnika Wydziału Trak
tatowego w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. 

Prezydent Repu'bliki 
Partugalskiej: 

Daktara J ase CAEIRO da 
MATTA, Rektara Uniwel'
sytetu w Lizbanie, PraJesora 
Wydziałów Prawa w Coem
bri i w Lizbanie, Wice-Pre
zesa Najwyższej Rady Oś
wieceniaPublicznega j 

Do'ktora Jose Maria VILHENA 
BARBOSA ·de . MAGAL
HAES, Profesara ,prawa Uni
wersytetu w Lizbanie, Człan
ka Komitetu Ekspertów Ligi 
Narodów dla stopniawej ka
dyfika,cji prawa międzynaro
dawego, b. Ministra: Spraw 
Zagranicznych, Sprawi~ dli
wości i Oświecenia Publicz

.nego; 

-Doktara Jose LOBO d'AVILA 
LIMA, Prafesora prawa Uni
wersytetów w Lizbanie i w 
Coembri, Radcę Prawnego 
Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych. 

Prezydent Republiki 
Salwadoru: 

Dok.tora J. Gustavo GUERRE
RO, Stałego Delegata przy 
Lidze Naradów, Posła Nad
zwyczajnego i Ministra Peł
nomocnegO' przy Prezydencie 
Republiki Francuskiej. 

Jego Królews'ka Mość Król 
Szwecji: 

p. Karl Ivan WESTMAN, Pasła 
Nadzwyczajnego i Ministra 
Pełnomacnego przy Związ
kowej Radzie Szwajcarskiej. 

Związkawa Rada Szwajcarska: 
p. Victor MERZ, Sędziego 

Związkowe~oi 

extraardinaire et Ministre 
plenipotentiaire pres le Pre
sident de la Republique 
fran<;aise. 

Le PresidenŁ de la Republique 
de PolO'gne: 

M. Stefan SIECZKOWSKI, 
Saus - Secrelaire d'Etat au 
Ministere de la Juslicej 

L t': dacteur S. RUNDSTEIN, 
Conseiller juridiCJ..ue au Mini
stere des Affaires etrangeres. 

Le' prafesseur J. MAKOWSKI, 
Chef de la Sectian des Trai
tes au Ministere des Affaires 
etrangeres. 

Le President de la Republique 
portugaise: 

Le dadeur Jase CAEIRO da 
MATTA, Recteur de rUni
versite de Lisbanne, Prafes
seur aux Facultes de Droit 
de Coembrl et de Lisbanne, 
Vice-President du Canseil 
6UJper1eur cl'Ins.f.ruction pu
bliquej 

Le docŁeur Jose Maria VIL
HENA BARBOSA de MA
GALHAES, Prafesseur de 
drait a l'Universite de Lis
banne, Membredu Camite 
d'experts paur la codifica
tian p1ragressive du drait in
ternatianal de la Saciete des 
Natians, .ancien Ministre 
des Affaires etrangeres, de 
la Justice et de l'Instruction 
publique j , . 

Le dadeur Jose LOBO d'A VI
LA LIMA, Professeur de 
drait aux Universites de Lis
banne et de Caembri', Con
seiller juridique au Ministere 
des Affaires etrangeTes. 

Le PTesident de la Republique 
. du Salvador: 

Le docteur J. Gustavo GUER
RERO, Delegue permanent 
aupres de la Sociele des Na
tions, Envaye extraardinaire 
et Ministre plenipa.Łentiaire 
pres le President de la Re
publique franyaise. 

5a Majeste le Roi de Suede: 

M. Karl Ivan WESTMAN j En
vaye extraardinaire et Mi
nistre plenipatentiaire pres 
le Conseil federal suisse·. 

Le Conseil fedenl Sui,sse:. 
M. Victor MERZ, Juge federalj 
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Envoy Extraordinary and 
Minister PleniiPatenŁiaryto 
the President of the French 
Republic. 

The 'President of the PaHsh 
Republic: 

M. Stefan SIECZKOWSKI, Un
der-Secretary of State a,t 
the Minis.fry oE Justicej 

Dr. S. RUNDSTEIN, Legal Ad
viser at the Ministry far Fo
reign Affair,sj 

Professor J. MAKOWSKI, Chief 
of the Treaty Section in the 
Ministry far Fareign Affairs. 

The President of the Portu
guese Republic: 

Dr. Jase CAEIRO da MATTA, 
Redar of the University ar 
Usbon, . Prafessar at the 
Caimbra and Li&ban Facul
tie's of Law, Vice-PresidenŁ 
of the Higher Cauncil nf Pu
bUc EducaHnTIj 

Dr. Jase Maria VILHENA 
BARBOSA de MAGALHA
ES, Professor nf Law at the 
University af Lisban, Mel1'l
ber af the Cammittee af Ex
perts far the Progresslve 
Codificatian oJ International 
Law af the League of Na
Hons, f.armer Minister for 
Foreign Affairs, of Justice 
and of PubIic Educatio:llj 

Dr. Jose LOBO d'A VILA LI
MA, Prafessar oJ Law at the 
Universitie.s of Lisbon and 
Caimbra, Legal Advi'ser at 
the Ministry far Fareign 
Affairs. 

The President of the Rep'ublic 
of Salvadar: 

Dr, J. GusŁavo GUERRERO, 
Permanent Delegate accre
dited to the League af Na
tions, Envoy ExŁraordinary 
and Minister Plenipotentia
ry to the Pre,si,denŁ of the 
French Republic. 

His M ct!j est y the ' King 
of Sweden: 

M. Karl Ivan WESTMAN, En
vay Extraardinary and Mi
nister PlenipotenHary to the 
Swiss F ederal Cauncil. . 

The Swiss Federal Cauncil: . 
M. Victor MERZ, Federal Ju· 

diej 
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p. Paul DINICHERT, Minisłra 
,Pełnomocnego, Naczelnika 
:Wydziału S,praw Zagranicz
nych Związkowego Departa
mentu Politycznego. 

Prezydent Republiki 
Czeskoslowackiej: 

p. Miroslaw PLESINGER BO
ZINOV, Posła Nadz~czai
nego i Ministra Pełnomoc
nego przy Jej Królewskiej 
Mości Królowej Holandii; 

Doktora Vaclav JOACHIM, Na
czelnika Wydziału w Mini
s,terstwie Spraw IWewnętrz
nych, zastępcę Dyrektora 
wolnej Szkoły Nauk Poli
tycznych w Pradze. 

;Prezydent Republiki 
Urugwaju: 

Doktora Enrique BUERO, Po
sła Nadzwyczajnego i Mini
stra Pełnomocnego przy J e
go Królewskiej Mości Królu 
Belgów i przy Jej Królew
skiej Mości Królowej Ho
landii. 

Jego Królewska Mość 
Król Jugosławii: 

p. l1ia CHOUMENKOVITCH, 
Stałego Delegata :przy Lidze 
Narodów, Po'sła Nadzwy
czajnego i Ministra Pełno
mocnego przy Związkowej 
Ra,dzie Szwa jlCaJmkie j, 

którzy, złożywszy swoje peł-
nomocnictwa, uznane za dobre 
i sporządzone w należytej for
mie, zgodzili się na następujące 
postanowienia: 

Rozdział I. - Zasady ogólne. 

Artykuł pierwszy. 
Każde Państwo władne jest 

określić w swym ustawodaw
stwie, kto jest jego obywatelem. 
Ustawodawstwo to winno być 
przyjęte przez inne Państwa, 
,byleby było zgodne z umowami 
międzynarodowymi, zwyczajem 
międzynarodowym i zasadami 
prawnymi ogólnie uznanymi w 
przedmiocie obywatelstwa. 

Artykuł 2. 
Wszelka kwestia, dotycząca 

tego, czy kt.oś !posiada obywa
. tels,two danego Państwa, winna 
być rozstrzygnięta zgodnie z 
ustawodawstwem tei!o Państwa, 
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M. Paul DINICHERT, Ministre 
plenipotentiaire, Che f de la 
Division ą.es Affaires etran
geres du Departement poli
tique federal. 

Le President de la Republique 
tchecoslovaque: 

M. Miroslav PLESINGER BO
ZINOV, Envoye extraordi
naire et Ministre plenipo
tentiaire pres Sa Majeste la 
Reine des Pays-Bas; 

Le docteur Vaclav JOACHIM, 
Chd de Section au Mini
stere de l'Interieur, Privat
docent .du droit public, Di
recteur adjoint de l'Ecole 
libre des Sciences politiques 
a Prague. . 

Le President de la Republique 
de l'Uruguay: , 

Le docteur Enrique BUERO, 
Envoye extraordinaire et 
Ministre plenipotentiaire 
pres Sa Majeste le Roi des 
Belges et pres Sa Majeste la 
Reine des Pays-Bas. 

Sa Majeste le Roi de Y ougo
slavie: 

M. l1ia CHOUMENKOVITCH, 
Delćgue peTmanent aupres 
de la Societć des Nations, 
Envoyć extr,aordinaire et 
Ministre plenipoŁenŁiaire 
pres le Conseil federal 
sui'sse. 
Lesquelos,alP'res avoitr de!po

se leurs plein~ pouvoirs, trou
ves en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions sui
va.ntes: 

Chapitre premier. - Principes 
generaux. 

Article premier. 
11 appartienŁ a chaque Etat 

cle determiner par sa legislation 
<iuels sont ses nationaux. Cette 
lćgislation doił eŁre admise par 
h-s autres Etats, pourvu qu'elle 
soit en accord avec les conven
tions internationales, la cou
tume internationale et les prin
cipes de droit gćnćralement re
connus en matiere de natio
nalitę. 

Article 2. 
Toute question relative au 

point de sav'oir si un individu 
pcssede la nationalite d'un Etat 
doit etre resolue conformement 
ci la lei!islation de cet Etat. 

M. Paul DJiNICHERT, Minister 
Plenipotentiary, Chief of the 
Divi,sion for F oreign Affairs 
in the Federal Political De .. 
partment. 

The President of the Czecno .. 
slovak RepUJblic: 

M. Miroslav PLESINGER BO .. 
ZINOV, Envoy Extraordina .. 
ry and Minister Plenipoten
tiary t,o Her Majesty the 
Queen of the Netherlands; 

Dr. Vaclav JOACHIM, Chief of 
Section in the Ministry of the 
Interior, Privatdozent of Pu
blic Law, As,gistanŁ Director 
of the Free School of Politi
cal Sciences at Prague. 

The President of the Republid 
o·f Uruguay: 

Dr. Enrique BUERO, Envoy 
Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary to His Ma
jest y the King of the Bel
gians and to Her MajesŁy 
the Queen of the Nether
lands, 
Hi,s Majesty the King of 

Yugoslavia: 
M. llia CHOUMENKOVITCH, 

Permanent Delegate accre
.dited to the League of Na
tions, Envoy ExŁraordinary 
and Minister Ple,nhpotentia
ry to the Swiss F ederal 
Council. 
Who, having deposited their 

full powers found in good and 
due form, ' have agreed as fol
lows: 

Chapter I. - Generał 
Principles. 

Artide 1. 
It is for each State to deter

mine under its own law who are 
its nationals. This law shall be 
,recognised by other State,s in so 
,far as it is con,gistent with i,nter
national conventions, interna
,tional custom, and the princi
pies of law generally recognised 

, with re gard to nationality. 

Article 2. 
Any question as to whether 

a per,gon possesse,s the nationa
lity of a particular State shalI 
be ,determined in ac,cordance 
,with the law of that StaŁe. 
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Artykuł 3. 

Z zastrzeżeniem postano
wień konwencji niniejszej, oso
ba mająca dwa obywatelstwa, 
lub więcej, będzie mogla być 
uznana za obywa'tela pr:z;ez każ
de z tych Państw, których oby
watelstwo posiada. 

Artykuł 4. 

'Pań stwo nie m;oże wykony
wać opieki dyplomatycznej na 
rzecz jednegO ze swych obywa
teli w stosunku do pai1stwa, któ
rego tenże jest również obywa
telem. 

Artykuł 5. 

W Pań,slwie trzecim, osoba 
posiadająca więcej nIZ jedno 
obywatelstwo winna być trak
towana tak, jak gdyby posiadała 
tylko jedno. Nie uchybiając 
przepisom prawnym, stosowa
nym przez Pallstwo trzecie w 
kwestiach statutu personalnego 
i z zastrzeżeniem obowiązuj ą
cych umów, Państwo to będzie 
mogło, na swym terytorium, 
uznać, wyłącznie spośród oby
watelstw, posiadanych przez tę 
osobę, bądź obywateLstwo kra
iu, w którym ma ona stałe 
i główne miejsce pobytu, bądź 
też ohywatelstwo 'kraju, z któ
rym, stosownie do o,koliczności, 
wyda'je się ona najbardziej zwią
zana. 

, 
Artykuł 6. 

Z zastrzeżeniem dla danego 
Państwa prawa przyznawania 
szersIzych uprawnień w zakresie 
zrzeczenia się obywatelstwa, 
każda osoba posiadająca dwa 
obywatels.twa, uzy.skane bez 
objawienia woli z jej strony, bę
dzie mogła ''''''yrzec się jednego 
z nich, za upoważ'nieniem tego 
Państwa, którego obywatelstwa 
ma zamiar się wyr:zec. 

To upoważnienie nie będzie 
odmówione osobie, która ma 
zwykłe i główne miejsce za
mieszkania za granicą, byleby 
zostały wypełnione warunki wy
magane przez prawo tego Pań
. stwa, którego obywatelstwa za
mierza. się ona zrzec. 

Article 3. 

Sous reserve des dispositions 
de la presente Convention, un 
individu poss ćdant deux ou plu
sieurs nationalites pourra et re 
considere, par chacun des Etats 
dont il a la nationaiitć, commę 
s(m ressortissant. . 

Articlę 4. 

Un Etat nc peut exercer sa 
prolection diploma tique au p'ro
fit d 'un de ses nationaux a ren
contre d'un Etat dont celui-ci 
est aussi le nationaL 

Article 5, 

Dans un Etat tiers, l'individu 
rossedant plusieurs nationalih':s 
clevra etre haitć comme s'ił 
n'en avait qu'une. Sans prćju
dice des regl es de ciroit appli
quees dans l'Eta,t tier,g. en ma
Cere de statut personnel et sous 
rćserve des conventions en vi
gueur, cet Etat pourra, sur son 
tcrritoire, reconnaitre cxclusi
vement, parmi les nationalites 
C[t:e possede un tel individu, soit 
la nationalite du pays dans le
que1 ił a sa rćsidence habiluelle 
d principale, soit la nationalite 
,de celui auquel, d'arpres les oi'r
constances, ił appCl'rait comme 
se rattachant la plus en fait. 

Article 6. 

Sous ·re.s.e'TVe ,du dToit pou,r un 
Etat .d'a,ccortd~rum<c plus large fa
cultć de rćpudier sa nationalitć, 
tout individu possćdant deux 
nationalites acquises sans ma
nifestation de volontć de sa 
p ,:.r t pourra l'enoncer ci rune 
d'elles, avec l'autorisation de 
l'Etat a la nationalitć duquel ił 
cntend renoncer. 

Cetteautorisa tion ne sera 
pas refusee ci l'individu qui a sa 
rćsidence habituelle et princi
pale ci l' ćtranger, pourvu que 
soient remplics les conditions 
requises par la 101 de l'Etat ci la 
na tionalitć duquel ił entend re
noncer. 
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Articlę 3. 

Suhjeet to the :provisions of 
the present Conventiou, a per
,gon having two or mOra natio
nalitiell may ba regarded ~s its 
national by each of the State.s 
,whope naHonality hęposse~!!es. 

ArUcle 4. 

A State may not afford cli
plomatic protectio,n to one of 
its nationals againsł a State 
,whose nalionaiity ltuch person 
a1so posse.sses. 

Article 5. 

Within a thil'd State, a per
son having more th~n one na
tionality shaU be trcated as if 
he had on1y one , Without praju
dice to tha a,pplication of its law 
in matters of per,sonal $tą.tus 
and nf any conventions in force, 
a third State shall, of the natio
nalities which a,ny such person 
pO$se·sses, recogni$e exclusively 
in its territory either the natio
naUty of tha country in which 
he is habitually nnd principąl!y 
resi,dent, Dr the nlltionality of 
the 'country with which in the 
circumstances he EliPpellrs tnbe 
in bet mo,st elose1y connected. 

ArUcIe 6. 

Without prejudice to the li
bertyof a Stale to accord wider 
rights to renounce its nationa
lity, a ,person possessing two 
nationalities aeąuired without 
any vo!unlary aet O'n his part 
may renounce one of them with 
tha authorisation of the StaŁe 
who.se naHonality he desires to 
surrender. 

This authorisation may not 
be refused in the ease of a per
son who has his haJbitual and 
principal re.sidence abroad, if 
the condi tions laiddown in the 
law {lf the State whose natio
nality he desire,s to surrender 
are sa tisfied . 
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Rozdział II. - O pozwoleniu na 
opuszczenie kraju rodzinnego. 

Artykuł 7. 

Pozwolenie 11a o,puszczenie 
kraju rodzinnego, o ile jest ono 
przewidziane przez dane usta
wodaw,stwo, pociąga za sobą 
utratę obywatelstwa tego Pań
stwa, którego udzieliło,jedynie 
o ile posiadacz pozwolenia ma 
już inneobywatelsIwo, w prze
ciwnym zaś razie, tylko od 
chwili, kiedy uzyskulje nowe. 

,Pozwolenie na Opuszc.zenie 
kraju rodzinnego staje się nie
ważne, jeśli posiadacz tego po
zwolenia nie uzyska nowego 
,obywatelstwa w terminie okre
ślonym pr,zez Państwo, które to 
iPozwolenie wydało. Przepis ten 
nie sŁosuje się do przypadku, 
gdy dana osoba w chwili otrzy
mania po?:wOIlenia na opuszcze
nie ki'aju rodzinnego, posiada już 
ohywatelstwo inne niż obywa
telstwo Państwa, które wydało 
pozwolenie. 

Pallstwo, którego obywatel
stwo zostało uzyskane przez 
osobę posiadającą pozwolenie 
na opuszcze,nie 'kra!ju rodzinne
go, zanotyfikuje o tym nabyciu 
państwu, które to po.zwolenie 
.wydało. 

Rozdział III. - O obywatelstwie 
kobiety zamężnej. 

Artykuł 8. 

Jeśli według ustawy danego 
państwa 'kobieta, będąca jego 
obywatelką, traci swoje obywa
telstwo na skutek małżeństwa 
z cudzoziemcem, utrata ta bę
dzie uzależniona od uzyskania 
przez nią obywatelstwa męża. 

Artykuł 9. 

Jeśili według ustawy danego 
Państwa kobieta, będąca jego 
obywatelką, traci obywatelstwo 
na skutek zmiany obywatelstwa 
przez jej męża w ciągu trwania 
małżeństwa, utrata ta będzie 
uzależniona od uzyskania przez 
nią nowego obywatelstwa jej 
męża. 

:Artykuł 10. 

Naturalizacja męża w ciągu 
trwania małżeństwa nie pociąga 
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Chapitre II. - Du permis d'ex
patriation. 

Article 7. 

Le permis d'expatriation, en 
tant qu'il est prevu par une le
IgllSla:tioll1, n'enlbraine la perte de 
le. nationalite de l'Etat qui 1'a 
delivre que si le titulaire du 
permis possede dej:a une se
cunde natianalite, ou, sinon, 
qu'a partir du moment au ił en 
aC'quiert une l1ouvelle. 

Le permis d'expaŁriation de
vient eaduc si le titulaire n'ae
quiert pas une nali'onalitć nou
v0lle dans le ddai fixć par 
l'Etat qui ra dćlivre. CcHe dis
position ne s'applique pas dans 
le cas d'un individu qui, au mo
ment, ou ił re\!oit le permis 
ciexpatriation, possede deja une 
a.utre nationalitć que celle de 
1'Eł'at qui I,e l'uli dćlivre. 

L'Etat donŁ la nationalitć 
est aequise par un individu ti
tulaire d'un permis d'expatria
Hon notifiera eette . acquisiHon 
a l'EtaŁ qui a delivre le permis. 

Chapitre III. - De la nationa
lite de la femme mariee. 

ArUcle 8. 

Si la loi nationale de la 
fcmme lui fait perdre sa naHo
nalitć par suite de mariage avec 
ur.. ćtranger, cet eHet sera su
bordonne a l' acquisition par 
elle de la nationalitć de son 
mario 

Article 9. 

Si la loi nationale de la 
femme lui fait perdre sa natio
nalitć par suite du changemenŁ 
de nationalite de son mari au 
cours du mariage, ceŁ eHet sera 
Sl' bordonne ił l' aequisi tion par 
elle de la natianalitć nouvelle 
de son mario 

Article 10. 

La naturalisation du mari au 
cours du mariage n'entraine le 

Chapter n. - ExpatriatioD 
permits. 

Article 7. 

In so far as the law ot a 
State provides for the issue ol 
an eXlpatriation permit, such a 
permit shall not entai! the loss 
of the nationality of the Stałe 
which issues it, unless the per
son to whom it is issued posses
ses another nationality or un
less and unti! he acquires ano
ther nationa'lity. 

An ex,patriation permit shall 
lapse if the holder does not 
acquire a new nationality wi
thin the period fixcd by the 
State which has issued the per
mit. Ihis provision shall no.Ł 
apply in the case of an indivi
dual who, at the timc whcn he 
receives the expatriation per
mit, already po-ssesses a natio
nality other than that of the 
State by which the permit is 
issued to him. 

The State whose nationality 
is acquired by a person to 
whom an expatriation permiŁ 
has been issued, shall notify 
such acquisition to the State 
which has issued the permit. 

Chapter III. - Nationa1ity ol 
married women. 

Article 8. 

lf the national law of the 
wife ·causes her to lose her na
ti o.n alit y on marriage with a fo
reigner, this consequence shaU 
be conditional on her acquiring 
the nationality -of the hus band. 

Artide 9. 

H the national law of the 
wife causes her to lose her na
tionality upon a change in the 
nationalily of her husband 
occurring during marriage, this 
consequence shall be conditio
nal on her acquiring her hus
band's new nationality. 

Article 10. 

Naturalisation of the hus
band during marriage shaU -not 
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za sobą nafuralizacji żony, chy
ba za jej zgodą. 

Artykuł n. 
Kohieta, która według usta:w 

swego kraju utraciła obywatel
stwo na skutek małżeństwa, nie 
odzyskuje tego obywatelstwa 
po rozwiązaniu małżeństwa, o 
ile nie zgłosi odpowiedniej proś
by zgodnie z ustawami tego kra
iu. ,W takim razie traci obywa
telstwo, które nabyła przez swe 
małżeństwo. 

Rozdział IV. - O obywatelstwie 
dzieci. 

change'ment de nationalite cle sa 
femme que du consentement de 
celle-ci. 

Article 11. 
La femme qui, d'apres la loi 

de son pays, a perdu sa natio
ndite par suite de son mariage, 
ne la recouvre apres la disso
lution de celui-ci que si elle en 
bit la , demande et conforme
ment ci. la loi de ce pays. Dans 
ce cas elle perd la ' nationalite 
qu'elle avait acquise par suite 
de son mariage. 

Chapitre IV. - De la nationa
lite des enfanłs. 

Artykuł 12. Article 12. 

p.ostanowienia ustawowe, Les dispositions legales re-
dotyczące nadania obywatel- latives ci. l'ałtribution de la na
stwa danego Państwa z powodu tionalite d'un Etat en raison de 
uro,dzenia na jego terytorium, la naissance sur son territoire 
nie stosują się z samego prawa ne s'appliquent pas de plein 
do ,dzieci, których rodzice ko- droit aux enfants dont les pa
rzystają z immunitetu dypJonia- ' rents jouissent des immunites 
tycznego w kraju urodzenia. ciplomatiques dans le pays de 

la naissance. 
Ustawa każdego Państwa La loi de chaque Etat doit 

w~nna zezwalać, by, w przypad- permettre que, dans le cas ou 
ku, gdy dziec~ konsulów zawo- , des enfants de consuls de car
dowych lub urzędników Państw r1.ere ou de fonctionnaires 
obcych, mających powierzone d'Etats' etrangers charges de 
pr.zez swoje rządy misje urzędo- missions officielles par leurs 
we, oposiadajj ą dwa obywatel- gouvernements possedent deux 
stwa przez urodzenie, dzieci te nationalites par suite de leur 
mogły być zwolnione, w drodze t:aissance, ils puissent etre de

, zrzeczenia ,się lub w innej, z gag es, par voie de repudiation 
obywatelstwa kraju, w którym Oli autrement, de la nationalite 
się urodziły, pod warunkiem du pays OU ils sont nes, ci. con
jednak, że zachowają obywatel- dition toutefois qu'ils conser
stwo swoich rodziców. v~nt la nationalite de leurs pa-

Arty,kuł 13. 

NCłJŁ.uralizacja rodziców po
woduje dla tych ich dzieci, które 
są niepełnoletnie według prawa 
Państwa naturalizującego, uzy~ 
skanie obywatelstwa teg,o Pań
stwa. Ustawa tego Państwa 
może określić warunki, którym 
w takim razie podlega uzyska
niejego obywatelstwa. W przy
padkach gdy ustawa jakiegoś 
Państwa nie ro,zciąga s,kutków 
naturalizacji rodziców na ich 
nie,pełnoletnie dz,ieci, te ostatnie 
zachowują swoje obywatelstwo. 

rents. 
Article 13. 

La naturalisation des pa
rents fait acquerir ci. ceux de I 

leurs enfanŁs, qui sont mineurs 
d'a;Jin~s Ua loi ale l 'Etat qui a,c
corde la naturalisation, ' la na
tionalite de cet Etat: La loi du
diŁ Etat peut determiner les 
cLmditions auxquelles est suhor
donnee dans ce cas l'acquisi
tion de sa nalionalite. Dans les 
cas au la loi d'un Etat n'etend 
pas les effets de la naturalisa
Hon des parents ci. leurs enfants 
mineurs, ceux-ci conservent 
le Ul' nationalite. 
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involve a chartge in Łhe na Ho
nality of the wife except with 
her consent. 

Article 11. 

The wife who, under Łhe 
law of her country, lost her na
tionality ,on marriage shall not 
recover it after the dissolution 
of the marriage except on her 
own application and in accor
dance with the law oJ that 
country. If she does recover it, 
she shall lose the nationality 
which she acquired by reason 
of the marriage. 

Cbapter IV. - Nationality ol 
children. 

Article 12. 

Rules of law which confer 
nationality by reason of birth 
on the territory oI a State shall 
not apply automatically to chi!
dren born to persons enjoying 
cliplomatic immunities in the 
country where the birth occurs. 

The law of each StaŁe shall 
permit children of consuIs de 
carriere, 01' of officials o·f fo
reign States charge.d with offi
ciał missions by their Govern
men ts, to become divested, by 
repudiation or otherwise, of 
the nationaIity of-the State in 
which they were bom, in any 
case in which on hirLh they ac
qui,red <łiu'a'l naJt.ionaLity, provi
ded that they retain the natio
nality of their parents. 

Article 13. 
Naturalisation of the pa~ 

rents shall confel' on such of 
their children as,according to 
its law, are minors the nationa
lity of the State by which the 
r.aturalisation is granted. In 
such case the law of that State 
may specify the conditions go
vuning the acquisition of its 
rationality by the minor chi!
dren as a result of the natura
lisation of the parents. In cases 
where minor children do not 
acquire the nationality of their 
parentsas the result of the na
turalisation of the laUer, they 
shalI retain their existing na
tionality. 

J ,"~." , 



Artykuł 14. 

Dziecko, którego oboje ro
dzice są nieznani, posiada oby
watelstwo Państwa, w którym 
się urodzHo. O ile pochodzenie 
dziecka zostanie stwierdzone, 
obywatelstwo jego będzie okre
ślone według pr,zepisów stoso
wanych w przypadkach ro:zpo
znania pochodzenia. 

IPodrZltl'tek, aż do 'Pr,zedsta
wie.nia dowodu przeciwn~go, 
uważany jest za urodzonego na 
terytorium Państwa, ,gdzie zo
stał znaleziony. 

Artykuł 15. 

O ~le nie nabywa się obywa
telstwa danego Państwa z sa
mego prawa przez urodzenie na 
terytorium tegoż Państwa, dzie
cko ur,odzone z rodziców bez 

. obywatelstwa lub nieznanego 
obywatelstwa, może nabyć oby
watelstwo pomienionego , Pań
stwa. Ustawa tegoż Państwa 
określi warunki, którym podle
gać będzie w tych ,przypadkach 
nabycie obywatelstwa. 

J\rtykuł 16. 

Je:teli ustawa Państwa do
puszcza, aby dziecko naturalne, 
posiada,iące obywatelstwo tegoż 
Państwa, mogło je utracić na 
skutek z.miany stanu cywilnego 
(uprawnienie, uznanie) utrata 
taka będzie jedna,k uza:1eżniona 
od uzyskania obywatelstwa in
nego Państwa, według prawa 
teg,o ostatniego, dotyczącego 
s'kutkówzmiany stanu cywilne
go w zakresie obywatelstwa. 

Rozdział V. - O przysposo
bieniu. 

Artykuł 17. 

Jeieli ustawa Państwa ze
zwala na utratę obywatelstwa 
na skutek ,przysposobienia, utra
ta 'fa będzie jednak uwarunko
wana uzyskaniem ,przez przy
sposobio.neg,o obywatelstwa. 
przysposabiającego, zgodnie z 
ustawą Państwa, którego jest on 
obywatelem, a dotyczącą skut
ków przysposobienia w zakresie 
obyw~te1stwa. 
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ArticIe 14. 

L'enfant donŁ aucun des pa
rents n'est connu, a la nationa
lite du pays, OU ił est ne. Si la 
filiation de l'enfant vient a etre 
etablie, la nationaHte de celui
ci sera determinee d'apres 1es 
regles applicables dans les cas 
011 la filiatloh est connue. 

L'enfant trouve est, jusqu'a 
preuve du contraire, presume 
n(; sur le territoite de l 'Etat OU 
ił a ete trouve. 

ArticIe 15. 

Lorsque la nationalite d'un 
Etat n'esŁ pas acquise de plein 
d10it par suite de la naissance 
sur le territoire de cet Etat, 
l'enfant qui y est ne de parents 
sans nationalite ou de nationali
t6. inconnue peut obtenir la na
tionalite dudit Etat. La 10i de 
celui-ci determinera 1es condi
fions auxquelles sera subordon
nee dans ces cas l'acquisition 
de sa nationalite. 

Article 16. 

Si la loi d'un Etat admet 
Gu'un enfant nature1 possedant 
la nationalite de cet Etat, peut 
la perdre par suite d'un change
ment d'etat civil (legitimation, 
reconnaissance), cette perte se
ra toutefois subordonnee iŁ l'ac
quisition de la nationa1ite d'un 
autre Etat, d'apres la loi de ce 
dernier relative aux effets du 
changement d'etat civil sur la 
I'.a tionalite. 

Chapitre V. - De l'adoption. 

Article 17. 

Si la loi d'un Etat admet la 
perte de la nationalite par suite 
d'adoption, cette perte sera 
tc'utefois subordonnee a l'acqui
sition par l'adopte de la natio
HCllite de l'adopŁant, confbrme
ment a la loi de l'Etat don t ce
lui-ci est ressortissant et reI a
tive aux eHets de l'adoption sur 
la nationalite, 
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Article 14. 

A child whose parents are 
both unknown shalI have the 
nationality of the country of 
birth. If the child's parentage is 
established, its nationality shall 
be determined by the rules ap
plicable in cases where the pa" 
rentage is known. 

A foundling is, unti! the con
trary is proved, presumed to 
have be en born on the territory 
of the State in which it was 
found, 

Article 15. 
,Where the nationality of a 

State is not acquired automati
cally by reason of birth on its 
territory, a child horn on tha 
territory of that State of pa
rents having no nationality, or 
or unknown nationality, may 
obtain the nationality of the 
said State. The law of that Sta
t", shall determine the condi
tions governing theacquisition 
oI its nationality in such cases. 

Article 16. 

If the law of the State, 
whose nationality an illegitima
te child possesses, recognises 
that such nationality may be 
lost as a consequence of a chan
ge in the civil status of the child 
(legitimation, recognition), such 
loss shall be conditional on the 
acquisition by the child of the 
nationality ol another State un
cer the law of such State rela
ting to the eHect upon nationa
hty o·f changes in civil status( 

Chap ter V. - Adoption. 

Article 17. 

If the law of a State reco
gnises that its nationality may 
be lost as the result of adoption, 
this loss shall be conditional 
upon the acquisition by the per
son adopted oI the nationalily 
of the person by whom he is 
adopted, under the law of the 
State of which the Iatter is a 
national relating to the effect 
of adoption UpOD nationality. _ 
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Rozdział VI. - Ró~porządzenie 
ogólne i końcowe. 

Artykuł 18. 

IWy,sakie Układające się 
Strony zgadzają się stosować w 
swych ,stosunkach wza jemnych, 
począwszy od wejścia w życie 
konwencji niniej sze j, zasad i 
prżelp is ów zawartych w powyż
szych arlykułach. 

Utnies,zcze nie tych zasad i 
przepis ów nie przesąd za "tv hi
czym kwestii, czy stanowią one 
lub nie obecnie czę ś ć prawa 
międzynarodowego. 

Poza tym rozumie się, że ,za
sady i przepisy prawa międzyna
rodowego ,pozos tają w mocy w 
zast,osoWani1.l do k west yj, nie 
stanowiących przedmiolu po
wyższych przepisów. 

Artykuł i9. 

Konwencja niniejsza ńie na
;rusza postanow ień traktatów, 
konwencyj htb :porozumień obo
wiąwjących międ:zy Wysokimi 
Układającymi się Stwnami, do
tyczących ,obywatelstwa lub 
kwestyj z nim związanych. 

Artykuł 20. 

_ 'Podpisując lub ratyfikując 
Konwencję niniejszą lub p rzy
sŁę,pując do niej, każda z Wy
&okich Układających się Stron 
będzie mogła, w drodze wyraż
nych zastrzeżeń, wyłączyć przy~ 
jęcie przez siebie tego lub iń
nego postanowie,nia artykułów 
,1 do 17 oraz 21. 

Przepisów w ten sposób wy
łącz,onych nie 'będz,j e mOżna 
przeciwstawiać Układającej się 
Stronie, 'która te zashzeienia 
sformułowała, ani też nie będzie 
się mogła Ona na nie powo
ływać ,przeciwko innej Układa
aącej się Stronie. 

Artykuł 2!1, 

'Jeżeli między Wysokimi 
Układającymi się StroniiAni po
wstanie jakikolWiek spór, doty
czący i,nterpretacji llib zasto!;o
wania rtiniejszej konwencji i je
żeli teń spór nie mógł być rdż
sttzy~rtięty w sposób zadawala
jąćy na drodze dyploma tycznej, 
b~dzie 'on rozstrzygnięty zgod-

Cbapitre VL - O!spositions ge
nerales et Hnales. 

Artic1e 18. 

Les Hautes Parties Cotltrac
tahtes conviennent d'appliquer, 
eil,nS leurs relations muluelles, 
,1 partir de la mis e en vigiJeur 
de la pn~sente ConVention, les 
principes et regles inseres aux 
Drlicles ci-dessus. 

L'iriserlion de ces principes 
c~ regles ne prćjuge en den la 
question de savoir si lesdits 
principes et regles font ou non 
partie actuellement du droit in
tE'ruational. 

11 est en outre entendu qu'en 
t:e. qui concerne totit point qui 
he fait pas l'obje t d'une des dis
positions ci-dessus, les ptinti
pes et r f::gles du droiŁ interna
tionale denieuretlŁ en vigueut. 

Article 19. 

Rien dans la presente Con
vE.ntion ne portera aHcinŁe aux 
di&positions des traites, conven
tions ou accords en vigueur 
entre les Hautes Parties Con
h actantes relatifs a la nationa
lite ou a des questions s'y rat
tuchanŁ. 

Article 20. 

Eh signantou ra tiBant la 
presetlte Conventibn oli en y 
adherctnt, chacune des Hdtites 
Pa rties CbI1hactantes pbtirra 
exclure de SM <1cceptatlon telle 
Ol! telle des dispositions des ar
tic1es 1 a 17 et 21 au moyen de 
teserVeS expresses. 

Les dispositions airtsi ex
clues ne pourront etre opposees 
a la Partie Contractante ayant 
f(;rmule de tellesreserves ni 
invoqttees par eHe contte une 
autre Partie Contractante. 

ArticIe 21. 

S'iI s'eleve entre les Hautes 
Partie s Conttactantes un diffe
tend quelconque relatif a l'in
tt'tpretaHon ou a l'applicatibn 
de la p:re:se.nte, Conventiot1, et 
si ce differetld rt'a pttetre resbll1 
de fac;:on satisfaisante pat vbie 
d;plomatique, ił sera regle ton
fCtrmement aux dispositions, en 
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Chapter VI. - Gerteral and Ii
nd provisions. 

Article 18. 
The High Contracting Par

t:es agree to apply the prin
ciples and . rules containecl in 
tile preceding articles in thelr 
rdations with each other t as 
horn the dat e of the enlty into 
force of the present Coiwention. 

The inclusion ot the ahove
Ir.entioned priI1ciples and rules 
in the Convention shali in no 
way ~e deemed to prejudice the 
queshon whethef they do or do 
not al re ady form part of inter
national law. 

It is underslood that, in so 
faI' as any poilit ig not covered 
by iłny of the ptoviśions ol the 
p:ece.tling artltles, lheexis tihg 
pririciples and ittles df inleiha
tidnal law snall reti1aiti iii forte. 

Article 19. 

Notnińg in the present Cofi
\'erttioń shall affecŁ the provi~ 
sions of any treaty, convention 
Ol' agreeinent ih force between 
any of the High Contractilig 
Parties relating to nationality 
Gr matters oonnecŁed therewi th. 

ArticIe 20. 

Any High Contracting Pady 
rtiay, when signing or ratifyirlg 
the ptesent Convention ar at
cedirig thel'eto, append an ex
press teservation extluding any 
tlhe ot inore of lhe provisiot1s 
ci Articles 1 to 17 and 21. . 

The provlslOns thliS exclu
ded cannot be applied against 
the ContracŁing Party who has 
made the reservation nor re
li.:d on by that Party against 
any other Cónttacting Party. 

Article 21. 
If thcre shottld arise beŁ

ween the High ContraoŁlng Par
tieS a dispute of any kińd relat
ing to the interpretation or ap
plication o,f the presetlt Cbn- ' 
vetitlon and if sućh dispute can
net be satisfactorily seHłed by 
d:plómacy, it sha11 be settled in 
accordance with afiy applitable 
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nie z iPrzepisatiii (:j'bowiązu ) ący
mi między Strdnanii, a dotyczą
cymi rozstrzygania sporów mię
dzynarodowych. 

VI prtypadku gdyby międży 
Stronanii b~dącyn1i w sporze 
p,rzepisy takie nie istniały, 
Stborty, ,stosując się do praw 
kortstytucyjhych każde j z nich, 
ptlddadzą spór po s tępowaniu 
rbżjeititzemu lub sąd owemu . W 
braku z~{jdy co do wybor u ,in
nego trybunału, przedłożą one 
spór StałemU Trybunałowi Spra
wiedliwości Międzynarodowej, 
o ile wszystkie są Stronami pro
tokołu z dil.i.a 16 ,grudnia 1920r, 
tJ.,otyczącym tegoż Trybunału; o 
ile zaś nie wsżystkie są Stro
nami tego protokołu - Trybu
nałowi Rozjemczemu, ustano
wiohemu zgodnie z Konwencją 
Haską ż dnia 18 pazdziernika 
1907 r'i doŁycżącą IPokojowego 
załatwiania zatargów międzyna
rodowych. 

Artykuł 22. 

Konwencja niniejsza będzie 
mogła być podpisana do 31 gru
dnia 1930 r. w imieniu każdego 
Członka Ligi Nawdów lub każ
dego Państwa nie Członka, za
proszonego na pierwszą konfe
rencję kodyfikacyjną, lub k1tóre
niu Rada Ligi Narodów przesła
ła w tym celu egzempla rz tej 
konwencji. 

ArŁykuł 23. 

Konwencja niniejsza będzie 
ratyfikowana i dokumenty raty
fikacyjne zostaną ,złożone w Se
,kretariacie Ligi Narodów. 

Sekretarz Generalny zawia
domi o każdym złożeniu doku
mentów Członków Ligi Naro
dów i Państwa nie będące 
.członkami, wspomniane wart. 
22, wskazując datę, w jakiej zło
żenie to zostało uskutecznione. 

Artykuł 24. 

P,oczynając 'od 1 stY'cżnia 
1931 r., kazdy Członek Ligi Na
rodów i każde Państwo nie bę
dące Członkiem, wymienione w 
artykule 22, w którego imieniu 
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vigueut eiltre les parties j con
cernant le reglen1ent des ditfe
nmds internationaux. 

Ali cas au de telles disposi
tions n'e::dsteraieilt pas entre 
les patties au diHerend, elles le 
s{:: umetŁrooiit a Une procedU1-e 
arbitrale au judiciaire, en se 
cc.nfotmant aux lois constitu
tionnelies d e chacune d' elles. 
l:. defaut d ',accord sur le choix 
d"ttl1 autte tribunal, elles sou
mettront le diHerend a la Cour 
permanente de Justice interna
tionale, si elles sont t.outes Par
ties au Piotdcble du 16 de
c(:mbre 192.0, . relatif a ladite 
Cour, et, si elIes n'y sont pas 
tcutes Parties, fi un tribunal 
d'arbitrage constitue conforme
ment a la Convention de ta 
Haye du 18 octóbre 1907, r ela
tive au reglement pacifiqlle des 
conf1its internationaux. 

Article 22. 

La presente Convention 
pourra e.tre signee, jusqu'au 31 
decembre 1930, au nom de tout 
Membre de la Societe d es Na
tions ou de tout Et.at non Mem
bre, invite a la premiere Con
fer,cnce cle Co,Jiifkwhon ou au
ouel le Conseil de la Sociele 
des Nations aura, a ceŁ efIet, 
communique un exemplaire de 
ladile Convention. 

Article 23. 
La presente Convention se

ra ratifiee et les ratificatiollS 
seront deposees au Secretariat 
de la Societe des Nations. 

Le SeCil'ćta.~regeneral dOln
nera cońnaissance de chaque 
dep6t aux Membres de la So
ciete des Nations et aux Etats 
non Membres vises a l' article 
22, en indiquant la date a la
quelle ce depot ,a ete effectue. 

Atticle 24. 

A . partit du l-er janvier 
1931, tout Membre de la Socie
te des Nations et tout Etat non 
N1embre vise ci l'article 22, au 
nom dtiquel la Cohvention n'a 

agreements in force between 
the parties provlding for the 
settlement of ihternational dis
putes .. 

In case there is no such ag
teement in force between the 
parties, the dispute shall be re
feri'ed to arbiŁtation or juclicial 
seulemeht, in accordance with 
th e constihtti ollal procedure of 
each of th e partie s to the dis
pute. In the absence of agree
men t ort the choice of another 
tribunal, the dIspute shall be re
fr.rred to the Permanent Court 
ol International Justice, if aH 
the partie s teJ the dispute are 
parties to the Protocol of the 
16th December, 1920, relating 
to the Statute of that Court j and 
if any of the parties to the dis
pute is not a party to the Pro
tocol uf the 16th Decehlher, 
1920, the dispute shall be re
ferred to an arbitral tribunal 
constitu Łed in accordance with 
the Hague Converition ot the 
18th October, 1907, for the Pa
cific Settlement of International 
ConflicŁs. 

Article 22. 

The present Convention shall 
remain open unti! the 31st De
ccmber, 1930. for signature on 
behalf oJ any Member of the 
League of Nations or of any 
non-Mernber State invited to 
the Firsl CodificaLion Confe
rcnce or to which the Coullcil 
ol the League of Nations has 
communicałcd a copy of the 
Convention for this purpose. 

Article 23. 

The present Convention is 
subject to ratificatioil. Ratifica
tions shall be deposited with 
th e SecreŁariat of the League of 
Nations. 

The Secretary-General shalI 
give notice oI the deposit of 
es.ch ratification to the Mern
bers of the League of Nations 
Q,nd to the non -Member States 
mentioned in Article 22, indica
Eng the date of its deposit. 

ArticIe 24. 

As from January 1st, 19:31, 
any Member of the League of 
Nations ahd any rton-Member 
State mentioned in Artic1e 22 
on whose behalf the Convention 



Poz. 361 

konwencja nie została podpIsa
na do tej daty, będzie dopusz
·czony do przystąpienia do niej. 

Przy:stąpienie jego będzie 
uskutecznione przez złożenie 
aktu przystąpienia w Sekreta
riacie Ligi Na,rodów, Sekretarz 
Generalny zawiadomi o każdym 
przystąpieniu wszystkich Czloill
ków Ligi Narodów i wszystkie 
Pańs:bwa nie będą;ce Czł'On:kami, 
przewidziane w artykule 22, po
dając datę, w której wymienio
ny akt przystąpienia został zło
żony •. 

Artykuł 25. 
Protokół zosŁanie sporządzo

ny pr.zez Sekretarza General
nego Ligi Narodów skoro tylko 
dokumenty ratyfika.cyjne lu1b 
,akty przysŁą,pienia złożone zo
staną w imieniu dziesięciu 
członków Ligi Narodów lub 
Państw nie Członków. 

Uwierzytelnione za zg·odność 
odipdJsy tego Pmtoikolu oostaną 
przesłane każdemu z Członków 
Ligi Narodów i każdemu Pań
stwu nie Członkowi, wspomnia
nemu w artykule 22, staraniem 
SekreŁarza Generalnego Ligi 
NarodtJw. 

Artykuł 26. 
Konwencja niniejsza wejdzie 

W życie 90 dnia po dacie spo
mąidJzeni:a protokołu, pl"!Zewi
dzianego w artykule 25, w sto
sunku do Członków Ligi N aro
dów i do Pańshw nie Czł,onków, 
w imie:niuk1órych dokumenty 
ratyfikacyjne lub akty przystą
pienia zostały złożone na sku
,tek tego Protokołu. 

,W· stosunku do każdego z 
Członków ,lub Państw nie Człon
ków, w imieniu których doku
menŁy ,ratyfikacydne lub akty 
przystąpienia zostaną złożone 
później, konwencja wejdzie w 
życie 90 dnia po dacie zło
żenia przezeń dokumentu raty
fikacyjnego lub aktu przystą
pienia. 

Artykuł 27. 
Począ';vszy od dnia 1 stycz

nia 1936 r., każdy Członek Ligi 
Narodów i każde Państwo nie 
Członek, w stosunku do którego 
konwencja niniejsza będzie w 
tej chwili w mocy, będzie mógł 
zwrócić się do Sekretarza Ge-
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p .. s ete signee a cette date, sera 
admis a y adherer. 

Son adhesion fera l'objeŁ 
d'un Acte det>ose au SecrelariaŁ 
de la Societe des Nations. Le 
Secretaire general notifiela 
c.haque adhesion a tous les 
l\1embres de la SocieŁe des Na
hons et a tous les Etats non 
Membres vises a l' article 22, en 
indiquant la date a laquelle 
rActe d'adhesion a ete depose. 

Article 25. 
Un proces-verbal sera dresse 

par le SecreŁaire general de la 
Societe des Nations des que des 
ratifications ou des adhesions 
auront ete deposees au nom de 
dix Membres de la Societe des 
Nations ou Etats non Membres. 

Une copie certifiee conforme 
cle ce proces-verbal sera remise 
a chacun des Membres de la So
ciete des Nations et a tout Etat 
non Membre vis es a I'article 22, 
par les soins du Secretaire ge
nćral de la Societe des Nations. 

Article 26. 
La preserite Convention en

h'era en vigueur le 90-me jour 
apres la date du proces-verbal 
vi r· e a l'article 25 a l' egard des 
Membres de la Societe des Na
tions et des EtaŁs non M'embres 
nu nom desquels des ratifica
tions ou adhesions auront ete 
dl:posees a la suite de ce pro
ces-verbaI. 

A l' egard de chacun des 
Membres ou Etats non Membres 
au nom desquels des ratifica
bons ou des adhesionsser'Ont 
tdterieurement deposees, la 
Convention entrera en vigueur 
le 90-me jour apres la date du 
depot de sa ratification ou de 
son adhesion. 

Article 27. 
A partir du l-er janvier 1936, 

Łout Membre de la Societe des 
N'ations et t'Out Etat non Mem
bre a l'egard duquel la presente 
Convention est a ce moment en 
vigueur pourra adresser au Se
CI etaire ~eDeral de la Societe 
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has not been signed before. that 
date, mayaccede thereto. 

Accession shall be effected 
by an instrument deposited with 
the Secretariat of the League 
Ol Nations. The Secretary-Ge
neral of the League of Nations 
shalI give notice of each acces
sion to the Members of the Lea
gue of Nations and to the non
Member States Ip.enti'Oned in 
Article 22, indicating the dat e 
of ltlhe.oopO/Sit of the ms.trument. 

Article 25. 
A proces-verbal shalI be 

drawn up by the Secretary-Ge
neral of the League of Niłtions 
as soon as ratifications or ac
cessions on behalf of ten Mem
bers of the League of Nations or 
r..on-Member States have been 
deposited. 

A certified copy of this pro
ces-v"erbal shalI be sent by the 
Secretary-General -of the Lea
gue of Nations to each Member 
or the League of Nations and to 
each n'On-Member State men
tioned in Article 22. 

Article 26. 
The present Convention shall 

enter into force on the 90th day 
after the date of the proces
verbal mentioned in Article 25 
as regards all Members of the 
League of Nations or I\on-Mem.
ber States on whose behalf ra
tificati'Ons or accessions have 
been deposited on the date · of 
the proces-verbal. 

As regards any Member of 
the League or non-Member 
State on whose behaIf a ratifi
CD.tion or accession is subsequ
er:tly deposited, the Conventión 
shall enter into force on the 
90th day after the date oi the 
deposit of a ratification or ac
cession on its behalf. 

Article 27. 

As from January 1st, 1936, 
a,ny Member of the League 'Of 
Nations or any non-Member 
State in regard to which the 
present Convention is thenin 
force, may address to the Se
cretary-General o·f the Lea~ue 
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neraInego. Ligi Narodów z żą
daniem, majjącym na celu przej
.rzenie pewnych lub wszystkich 
postano.wień tej konwencji. Je
żeli 'takie żądanie, zakomu
niko.wane innym Członko.m Li
gi Na'rodów lub Państwom nie 
Członkom, w stosunku do. któ
rych ko:nwe,ncja jest w tej chwili 
obowiązująca, zostanie poparte 
w ciągu roku co. najmnie'j przez 
dzielWięć ,spośród niJdh, Rada 
Ligi Narodów z,decyduje, po. za
sięgnięc·iu opinii Członków i 
Państw nie Członków, wSjpom
nianych w artykule 22, czy na
leży zwo.łać ko.nferencję spe-

. cjalną w tym celu, czy też umie
. ścić to. przejrzenie na porządku 
, dziennym przyszłej konferencji 
kodyfikacyjnej prawa międzyna
rodo.wego.. 

'Wysokie Ukła,dające się 
Stro.ny z.gadzają się na. to, że 
w razie przejrzenia konwencji 
niniejszej, nowa konwencja bę
dzie mogła przewidzieć, iż jej 
wejście w życie pociągnie za so
bą zniesienie, w stosunku do. 
wszystkich Stro.n, bio.rących 
udział w konwencji niniejszej, 
wszelkich ,postanowień tej.że lub 
,pewnych z tych postanowień. 

Artykuł 28. 

Ko.nwencja niniejlsza może 
być wypowiedziana. 

Wypowiedzenie to. będzie 
notyfikowane Sekretarzowi Ge

, neralnemu Ligi Narodów, który 
poda,je ,do. wiadomoś'Ci wszyst
kich Członków Ligi Narodów 

. i . wszystkich Państw nie Człon
ków, wspomnianych wart. 22. 

iWypowiedzenie to będzie 
skute,czne tylko w stosunku do 
C zło.nk a Ligi lub Państwa nie 
Cz.łonka, który je notyHkował 
li w rok po ,dacie otrzymani,a tej 
nolyfilkaoji przez Sekretarza Ge
n erailn'cgo. 

Artykuł 29. 

1. Każda z Wysokich Ukła
dających się Stron może oświad
-cżyć, w chwili ,podpisania, raty
fikacji lub ,przystąpienia, że 
iPrzez ,przyjęci~ niniej,szej kon
wencji nie bierze na siebie żad-
nego ,zobowiązania w stosunku 
do calości lub jakiejkolwic,k 
części jej kolonii, protektora
tów, terytoriów zamo'rskich, lub 
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d",s Nations une demande ten
dant it la, revision de certaines 
ou de toutes les dispositions de 
cette Convention. Si une telle 
demande, communiquee aux 
autres Membres ou Etats non 
Membres it l' egard desquels la 
Convention est it ce moment en 
v:gueur, est appuyee dans im 
delai d'un an par au moins neuf 
d ' entre eux, le Conseil de la So
ciete des Nations decidera, 
apres cons\ł1tation des Membres 
et des Etats non Membres vises 
a l'article 22, s'iI y a lieu de 
convoquer une conference spe
ciale it cet eHet,ou de mettre 
cette revision a l' ordre du jour 

, d'une prochaine conference 
pour la codification du droit in
ternational. 

Les Hautes Parties ConŁrac
tantes conviennent qu' en cas de 
revision de la presente Conven
Hon, la Convention nouvelle 
pourra prevoir que son entree 
'en vigueur entrainera l'abroga
tian it l' egard de toutes les Par
ties it la presente Convention 
de toutes les dispositions de 
cc-lle-ci ou de certaines d'entre 
elles. 

ArticIe 28. 

La presente Convention peut 
etre denoncee. 

Cette denonciation sera no
tifiele ;par eCl'i1 au Secrelaire ge
neral de la Societe des Nations, 
qui en donnera connaissance a 
tous les Membres de la Societe 
des Nations et aux Etats non 
Membres vis es it l'article 22. 

Cette denonciation ne pro
ciuira eHe t qu' it l' egard du 
Membre ou de I'Etat non Mem
bre qui raura notifiee et un an 
apres la date it laquelIe cetle 
llotification aura ete rec;:ue par 
le Secretaire generał. 

Article 29. 
1. Chacune des Hautes Par

ties Contractantes peut decIa
rer, au moment de la signature, 
d~ la ratification ou de l'adhe
sion que, par s,on acceptation de 
la prescnte Convention, elle 
n' entend assumer aucune obli
gation en ce qui concerne l'en
semble ou toute partie de ses 
c;olonies, protectora ts, terri-

of N a tions a reque:st for the ('e
vision of anyoraU ·of the pro.
visions of this Convention. Ii 
such a request, after being com· 
municated to the other Mem
bers of the League and non
Member States in regard to. 
which the Convention is then in 
force, is supported within one 
year by at least nine of them, 
the Council of the League of Na
tions shall decide, after consul
tation with the Membersof the 
League of Nations and the non
Member States mEt.ijtioned in 
ArticIe 22, whether a confe
rence shou1d be specialIy eon- . 
voked fo·r that purpose o.r whe
ther such revision ' should be 
considered at the next confe" 
rence for the codification of in
ternational law. 

The High Contracting Par
ties agree that, if the present 
Convention is revised, the re
v;sed Convention may provide 
that upon its entry into force 
some or alI of the provisions of 
the present Convention shalI be 
abrogated in respect of aU of 
the iParties to the present Con
vention. 

ArticIe 28, . 

The present Conventionmay 
be denounced. 

Denunciation shalI be eHec
ted by a notification in writing 
addressed to the Secretary-Ge
n('ral of the League of Na~ons, 
who shalI inform aU Members of 
the League of Nations and the 
non-Member States mentioned 
in Article 22. 

Each denunciation shalI take 
eHect one year after the receipt 
by the Secretary-General of the 
notification but only as regards 
the Member of the League or 
non-Member State on whose be
half it has be en notified. 

Article 29. 

1. Any High Contracting 
Party may, at the time of signa
ture, ratification or accession, 
declare tha t, in accepting the ' 
pi'esent Convention, he does not 
assume any obligations in res
pect of aU or any of his colonies, 

. protectorates, overseas territo
desor terri tories under suze
rainty or mandate, or in respect 
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terytoriów będących pod jej 
z'w'ielrzchnidlwem lub mandatem 
lub doŁyeząc;:ego również pew
nych z ich ludów; w tym wy
padku kOillwen,cja niniejsza nie 
!będzie miała zastosowania do 
terytotiów ltib ludów, stanowią
cych (przedmiot takiej deklara
:cji. 

2. Każda ~ rWy,soki.ch Ukła
dających 'się Strcm ,moze źawia
domić później Sekretarża Gene
oralnego Ligi Narodów, że za
mierza stosować konwencję ni
niejszą do całośd lub jakiejkol
wiek części swych telrytoriów 
ltib ich ludów, stanowiących 
!przedmiot deklaracji przewi
dzianej , wIparagrafie pOiprze,d
lIlim, W tym przypadku kon
wencja będzie się storsowała do 
terytoriów i ludów przewidzia
nych w .tej noŁyfika:c j i, w ,sześć 
miesięcy po otrzymaniu tejże 
Ip't:zez Sekretarza Generaahego 
Ligi Narodów. 

3, Tak samo 'każda z ,Wyso
~ich Układających się Stron 
może w każde j chwili 'oświad
'czyć, że zamierza zaprzestać 
~toso.wania konwencji niniejszej 
(Io całości lub jakiejkolwiek 
części jej kolonii, protektora
tów, terytoriów zamorskich lub 
terytoriów znajdujących się pod 
jej zwierzchnictwem lub manda
tem, lub też odnośnie do nie
których 'z ich ludów; w tym 
!przypadku konwencja przesta
nie być stosowana do teryto
riów lub ludów, stanowiących 
przedmiot takiej deklaracji, w 
rbk po ohzymamu tej deklara-

"cji przez Sekretarza General
lIlego Ligi Narodów, 

4. Każda z Wysoki.ch Ukła
dających się St'ron może, w 
<:hwili pod'Pisania, ratyfikacji 
ilub przystąpienia, lub w chwili 
notyfikacji, prze\vidzianej w !pa
If'a,glralfie 2 rniruetjsiZ'e!go aIrIŁykuł,u, 
czynić zastrzeżenia zgodnie z 
artykułem 20 kOhwencji niniej
szej, odnośnie do calo,ści lub ja
kiejkolwiek części jej kolonii, 
!p1I'oIt'ektora tiów, Ite r)'ltor,ió,w ,za
mQlrs(k~ah lub terytoriów, będą
cY'ch pod je,j rz:w.ierz'dhn ictwem 
lulb ma ndlatem, Iuh t,eż odnośnie 
do niektór)"ch z ich lUldów. 

5, Sekretarz Generalny Ligi 
Narodów zakomunikuje wszyst
kLm Członkom Ligi i Państwom 

toires d'ouhe-mer 'OU territoires 
places sous sa suzerainete du 
soli mandat, ou encdre en ce qui 
concerhe certaines de leurs po
pulations; dahs ce cas. la pre
schte CbnvenHon ne sera pas 
applii:;able aux territoires du 

" pvpulatiohs faisant l'objet d'uhe 
telle dec1atation, . 

2. Chacune des HauŁes Par
ties Cohtractantes pourra ulte
l'ietirement hotifierau Secre
tL1ire general de la Sod,He des 
Natiorts qu'elle entend rendre 
la presente Cbnvehtioh appli-

_ cable a l' ensemble 'ou li. toute 
partie de ses territoireS ou de 
lctirs populations ayant fait l'oh
jetde la dedaration prevUe au 
paragraphe precedent. Dans ce 
cus, la Convention s'appliqueta 
<lUX territoires ou aux popula
tions vises darts la notification 
s;x móis apres la receptioti de 
cptte hotificaHon par le Secn~
tuiregćneral de la Sodete des 
Nations. 

j, De meme, chacune des 
Hautes Partie s Coiitractantes 
peut, li. tout moment, declarer 
qu'elle entend voir cesser l'ap
plicaHon de la presente Con
Vt>ntion li. l'ensemble ou a toute 
partie de ses colot:lies, protecto
rats, territoires d'outre-nier ou 
teitiŁoires places sous sa suze~ 
rainete ou son mandat, ou eh
core en ce qui concerne cer
taines de lcurs populationsi dans 
ce cas, la Convention cessera 
d 'etre applicable aux territoires 
ou populations faisant l' objet 
d"une telle declaration un an 
apres la reception de cette de
claration par le Secretaire ge
neral de la Societe des Natiohs. 

4. Chacune des Hautes Par
ties Contractantes peut faire 
des rescrves cohformement ,a 
r article 20 de la presente Con
vention en ce qui concerne l'en
semble ou toute partie de ses 
colonies, protcctorats, terri
toires d'ouŁte -met OU territoires 
places sous sa suzerainete ou 
son mandat, ou en ce qui con
cerne certainesde leurs popu
lations, au moment-de la signa
tcre, de la ratification ou de 
l'.adhesion, ou ,au moment de. la 
rcotification prevueau para
graphe 2 du presenŁ article. 

5, Le SecreŁaire general de 
la Socićte des Nations commu
niquera a tous les Membres de 
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of certaiti parts (jf the PdPula
lioh of the said territories j ahd 
the ptesent Convehtion shall 
not apply tó ahy tertitbties ór 
to the parts of Łheir populatión 
narhed in such dec:laratioh. 

2. Any High COhh'actihg 
Party may give noUce to the 
Secretary-Gerteral of the Leś.
gue of Na:tiohS at art y Hrhe sub
sequenHy that he desires that 
the Convehtion shalI apply to 
aIl or any of his tetritories ot to 
the parts of their populaHbn 
which have be en made the sub
ject of a declaraHon under the 
precedihg patagraph, and the ' 
Convention shall apply to all 
the territories or the patts of 
łheir populaHon named in su ch 
notice six months after its te
.celpt by ,the SetretaTy-Genletlal 
ot the League of Nations. 

3. Any High CoIitraclihg 
Party may, at any !ime, declate 
that he desires that the preseht 
Convention shall cease to apply 
to aU or aiiy of his colóńies, 
protectotates, overseas tettito
ries or territories under suze
rainŁy or mandate, or in respect 
bf certciin patts Df the popula
tion of the said territori~s, at1d 
the Conventi'On shall cease to 
apply to the tertitories dr to the 
parts of their population natned 
in suchdeclaration one year af
ter its receipt by the Secrelaty- , 
General of the League oi Na
Hons. 

4, Any High ConŁracHrtg 
Party may mak e the resetva
Hans ptóvided for in Attic1e 20 
.in respect of all or any of his 
colonies, protectorates, over
seas territories or territories 
under suzerainty or mandate, or 
in respect of certain parts of 
the population of these ternto
ries, at the time of signature, ra
Efication or ,accession to the 
Convention or at the tiIile o·f 
making a n'Otification under the 
second paragraph of this article .. 

5, The Secretary-General of 
the League of Nations shall 
communicate to aU the Mem-, 
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nis Członkom, wSIPomnianym w 
art. 22, o deklaracjach i nQotyfi
ka,c ja,ch otriy.manych w myśl 
niniej'szego rurtykułu. 

Artykuł 30. 

Konwencja niniejsza, z chwi
lą wejścia jej w życie, zostanie 
zarejeslro'wana sIaraniem Se
kretarza Generalnego Ligi Na
rodów. 

Artykuł 31. 

Teksty francuski i angie1ski 
kcJrtwt:!ncji niniejGzejsą jedna
kowo wiarogodne. 

Na dowód czego wyżej wy
mienieni Pełnomocnicy podpi
saii niniejszą konwencję. 

Sporządzono w Hadze dwu
nastego kwietnia tysiąc d:t:ie
-więćset 'trzydziestego roku w 
jednym egumplarzu, który zo
stanie złożony w archiwum Se
kretariatu Ligi Narodów. Uwie
rzytelni orne za zgodność od,pisy 
zostaną przesłane staraniem Se
kretarza G eneralnego wszyst
kim Członkom Ligi Narodów 
i wszystkim Państwom me 
Członkom, zlłtproszonym na 
pierwszą Konferencję Kodyfi
kacji Prawa Między:narodowego. 

NIEMCY 
G6ppert 
H ering 

AUSTR1A 
Leitmaier 

BELGIA 
J. de Rudle 

z zastrzeżeniem późniei~źe,go 
przystąpienia za Kolonię Kongo 
i tery loria pod mandatem. 
WIELKA BRYTANIA 
I IRLANDIA PóŁNOCNA 
oraz wszystkie częki Imperiufn 
Brytyj sk iego, nie bę dące od
dżielnyml Członkami Ligi Na-
1"odów. 

M ttUrić:e Gwyer 
Oscar F. Dowson 

KANADA 
Philippe Roy 

AUSTRALIA 
M autźce GuJyer 
Oscar F. DOl1Jsón 

UNIA POŁUDNIOWO
AFRYKAŃSKA 
Chd'rles W. H. Lansdown 

WOLNE PAŃSTWO IRLANDII 
John J. Hearne 
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la Societe des Nations et atlx 
EtaŁs non Membres, vises ił. l'ar
Hele 22, les decIarations et no
tifications re<;:ues en vertu du 
present artiele. 

Artiele 30. 

La presente Convention sera 
enregistree par les soins du Se
oreŁake general de la SocieŁe 
des Nations, des sa mise en vi
guetlr. 

Artiele 31. 

Les textes franc;ais et anglais 
de la presente Convenl1on font 
egalement foi. 

En fOl de quoi, Ies Plenipo
tcmtiaires susmentionnes ont 
signe la presente Convent1on. 

Fait ił. La Haye, 18 douze av
ril mil neuf cent trente, en un 
se-uI exemplaire qui sera . depo
se dans les archives du Secre
tariat de la Societe des Nations. 
U n e copi e ceT!bilf,~e.e oonttorm e :se
ra Łransmise par les soins du 

. Secretaire gem~raI a tous les 
Membres de la Societe des Na
Hons et a tous les Etals non 
nlembres invites a la premiere 
Conferenee pour la Codification 
du broit international. 

ALLEMAGNE 

bers of the League of Nałidi1s 
and the norl-Member 8tates 
mentioned in Article 22 aU de
clurations and notices received 
in virttle ol thisarticle. 

Article 30; 

The presertt Ctitlv~riHbft shall 
be tegistered by the Sectt:da~y
CeI1eral af Uh! Leagueof Na
tioris aS Sdotl as H has et1teted 
iuto fdtce. 

AtHcle 31. 
The French and Englisn 

tcxŁs d the present Canvention 
shall both be authoritative. 

In faith whereo.f the pietli
rotentiaries have signecl the pte
senI Convention. 

Dane at lhe i-tague on the 
tweHth day of Aprii, one thou
sand nine hundred and thirty, 
in a single co~y, which shall be 
ceposited in the archives of the 
Secretariat of {he League of 
Nations and af which certified 
hue copies shalI be łransmitted 
by the Secretary-General to aU 
the Members Qof the League Qof 
Nations and aH the non-Mem
ber States invited to the First 
Conkrence for fhe CodiłicaHon 
of International Law. 

GERMANY 
Goppert 
Hering 

l\UTRICHE AUSTRIA: 
Leitmaier 

EELGIQUE BELGIUM 
J. de Ruelle 

. Sous r b )21'V,e ,c1'a'dJhesion. 'U1ter,~eure pOUlr la Ooloo:i,e ,eLu Có.ngo 
et k,s T.erri to;,re:3 'SI(JrUS mwndat. 
GRANDE-BRETAGNE GREAT BRITAIN 

ET IRLANDE DU l'TORD, 
airtsi que toutes parties d '2 l'Em
pIre btitannique non lVlcmbres 
s{pares de la SocieŁe des Na
hons. 

AND NORTHERN IREtAND 
ur;d all Parts of the British Em
pire whith are not separate 
Members of the League GliNa
tions. 

CANADA 

AUSTRALlE 

M durice Gwyer 
Oscar F. Dowson 

Philippe Roy 

M aurice Gwyer 
Oscar F. Dnwson 

CANADA 

AUSTRALIA 

UNION SUD-AFRICAINE UNION OP SOUTH AFRICA 

Chatles W. H. Lansdown 
t.TAT LIBRE D'IRLANDE IRISH FREE STArE 

John J. Hearne 
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INDIE 
zgodnie z postanowieniami ar

tykułu 29 niniejszej Konwencji, 
oświadczam, że Jego Brytyjska 
Mość nie przyjmuje żadnego zo
bowiązania w stosunku do tery
toriów w Indiach, należących 
do księcia lub władcy, pozosta
jącego pod J ego zwierzchnic
twem, lub też w stosunku do lud
ności rzeczonych terytoriów. 

Basania Kumar Mul/ick 
CHILI 

Mie,uel Cruchae,a 
Alejandro Alvarez 
H. Marchanł 

:CHINY 
z zastrzeżeniem z art. 4. 

Woo Kaiseng 
KOLUMBIA 

A. J. Reslrepo 
Francisco Jose Urrutia 

z zastrzeżeniem z. art. 10. 
KUBA 

Ad referendum 
z zastrzeżeniami z art. 9, 10, 11. 

Diaz de Villar 
Carlos de Armenłeros 

DANIA 
z zastrzeżeniami z art. 5 i 11. 

Marlensen - Larsen 
V. Lorek 

WOLNE MIASTO GDANSK 
SteFan Sieczkowski 

EGIPT 
A. Badaoui 
M. Sid Ahmed 

HISZPANIA 
A. Goicoechea 

ESTONIA 
A. PUp , 
Al. Warma 

FRANCJA 
Paul Malter 
A. Kammerer 

:GRECJA 
Ad referendum 
N. Politis 
M ee,alos A. Caloya.nni 
Jean Spiropoulos 

!WĘGRY 
Pelenyi 

ISLANDIA 
Ad referendum 
Sveinn BjflJmsson 

\WŁOCHY 
Amedeo Giannini 

JAPONIA 
z zastrzeżeniem art. 4, 10 i słów: 
"według prawa Państwa natura
lizującego" z art. 13 

Mushakoji 
ŁOTWA 

Charles Duzmans 
Robert Akmentin 

INDE INDIA 
In oocordance w1tJh the prowSlilOoo of ArticIe 29 of thils Con

venHOOl I ,dledrure. Ithart His Bn1tann~c Ma i esty ,dJoes lIlot I8JS'SUillle aony 
dbiligation in reSjp'OOl: (lIf :lihe territorrets in IndJia of alIly 'piri'lWe or 
Chiief 1.IItlIdJer HiJs SUlzerainrt:y or tlhe populIrattlion Oli tJhe saiJd teNi-
tories. . 

CHILI 

CHINE '. '" 

COLOMBIE 

CUBA 

DANEMARK 

Basa.nla K umaI' M ullick 

MIŹe,uel Cruclwe,a 
'Alejandro Alvarez 

H. Marehan.t 

Sous :reserve de l'alrticle4. 
Woo Kaiseng 

'A. J. Restrepo 
Francisco Jose U nutia 

S01UISI reserve die l' atr:tidIe 10. 

Ad referendum 
Sous reset'lVe des aJrlliJc!Les 9, 10, 11. 

Diaz de Villar 
Carlos de Amienteroa 

SOUIS reserve ,cfus a"rtJicJlets 5 et 11. 
Marłensen' - Larsen 

V. Lorek 

.CHILE 

:' .. 

CHIN~ 

COLOMBIA 

CUB~ 

DENMARK 

V1LLE LIBRE DE DANTZIG FREE CITY OF. DANZIG 

EGY~TE 

ESPAGNE 

ESTONI2 

FRANCE 

GRECE 

HONGRIE 

ISLANDE 

ITALIE 

SteFan Sieczkowski. 

~. Bc1daoul 
M. Sld Ahmed 

A. Goicoechea 

~. PUp 
~l. W~ma 

Paul Małter, 
~. Kammerer. 

Ad referendum 
N.Poli/ts 

Mee,alos A. Caloyanni 
Jean Spiropoulos, 

Pelenyl 

Ad referendum 
Sveinn Bj0r1łSson 

Amedeo Gicmninl 

EGYP11 

SPAIN 

ESTONIA 

FRANCE 

" GREECE 

HUNGARY 

ICELAND 

ITALY 

JAPON JAPAN 
S01.llS reserve dles a11ticLes 4, 10 leltdes mots ".d'apres la loide 

l'E.tat qui atoc.ol1de la na'hlra1i.sauoo" ,de a'attiJcłle 13. 

LETTONIE 
Mus'IwRojl 

Charle'S Duzmans 
RoberJ Akmentin 

LATVIA: 
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LUK:SEMBURG 
Conrad Siumper 

MEKSYK 
zzasŁrzeżeniem do ustępu 2, 
z ,frtykułu 1. 

Ec/itardo Suarez 
HoLANDIA 

1-0. Wyłącza od przyjęcia 
artykuły 8, 9 i 10. 

2-0. Nie zamierza przyjąć na 
si~bie ż'a:dlneu~o robowiązania w 
stosunku do Indii Holende'rskkh, 
Sur,ina'ffiu 1 Cu['lac;aQ. 

iJ. Eysinga 
J. Kosters 

PERU 
z zastrzeżeniem z artykułu 4. 

, M. H. Comejo 
POLSKA 

Stefan Sieczkowskt 
S. Rundstein 
J. Makowski 

PORTUGALIA 
Jose Caeiro da Matta 
Jose Maria Vilhena Barbosa 

de Magalhaes 
Prof. Doutor J. Lobo d'Avila 

Lima 
SALWADOR 

J. Gustavo Guerrero 
SZWECJA 

Rząd szwedzki oświadcza, że 
postanowienia zawartego w dru
gim zdaniu art. 11 - nie przyj
mie w pr'IZYlPaJdlku, ~d'Y Iwbieta, o 
której mówi ten artykuł, po od
zyskaniu obywatelstwa swe,go 
kraju, nie ustali w tym kraju 
swojego zwykłego miejsca po
bytu. 

Z zastrzeżeniem ratyfikacji 
J. K. Mości i za twierdzenia 
Riksdag'u. 

K. l. Westman 
SZWAJCARIA 
z · zastrzeżeniem co do art. 10. 

- V. Merz 
Paul Dinichert 

CZECHOSŁOW ACJ A 
Miroslav Plesinger-Bozinov 
Dr Vaclav Joachim 

URUGWAJ 
E. E. Buero 

JUGOSŁAWIA 
l. Choumenkovitch 

PROTOKÓŁ 

dotyczący przypadku bezpań
stwowości. 

Niżej podpisani pełnomocni
cy, w imieniu swych odnośnych 
Rządów 
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LUXEMBOURG 

MEXIQUE 
Conrad Siumper, 

LUXEMBURG 

MEXICO 
SOIUS res,erve de ['aUnea; 2 idie l'al"fJicle 1. 

Eduarrc/o Suarez 
PAYS-BAS NETHERLANDS 

LeJS iPays - HalS: 
10 ExdluenJt de ,Loor accepi:aiion les a·rtHdes 8, 9 et 10; 

20 N'enlfe'IlIden't oaSlsUJmer aUCUillre dbH~atiion en ce qui concer
!Le les IIlId'els n,eenllan,clIaiJses, ,le Suri:nam et wrac;ao. 

PEROU 

POLOGNE 

PORTUGAt 

v. Eysinga 
J. Kosters 

S<1UJsreserve de ~ 'al"tide qualtre. 
M. H. Cornejo 

Stefan Sieczkowski 
S. Rundsiein 
J. Makowski 

Jose Caeiro aa Matta 

PERU 

POLAND 

PORTUGAL 

Jose Maria Wlhena Barbosa de Magalhaes 

Prof. Doutor J. Lobo d'Avila LiTTIJJ 

SALVADOR SALVADOR 
J. Gusiavo Guerrero 

SUEDE SWEDEN 
Le GoUJvernemenJt: ISiueclJois declare ex.dJ.iure de son a'C'oepta

tion la disposition de la deuxieme phrase de l'article 11 dans Je 
cas au la femme visee par cet article, ayant recouvre la nationa
lite de son pays d'origine, n'etablit pas sa resid-ence habituelIe 
dans ce pays. 

Sous 'reslerve lelIe oraJtHioaHOIll' de S. M.. le Roi 
de Suede a'Ve:c rl'aipplroba1tiion. alu RJi'ki&d~g . 

SUISSE 
K. l. Westman 

Sous reserve Id~ l'ar'tilcLe 10. 
V. Merz 

Paul Dinichert 

SWITZERLAND 

TCHECOSLOV AQUIE CZECHOSLOV AKIA 
Miroslav p[pSlnger - Bozinov 

Dr Vaclav Joachim 
URUGUAY 

YOUGOSLA VIE 
E. E. Buero 

URUGUAY 

YUGOSLAVIA 
l. Choumenkovitch 

PROTOCOLE 
relatif a un cas d'a,patridie. 

Les Plenipotentiaires sous
signes, au nom de leurs Gouver
.nements respectifs, 

PROTOCOL 
relating to a certain case oJ 

statelessness. 

The undersigned Plenipo
tentiaries on behalf of their 
r~spective Governments, 
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w celu zapobieżenia bezpall
stwowości w pewnym poszcze
gólnym przypadku, 

zgodzili się na następująca 
postanowienia: 

Artykuł pierwszy. 
Osoba, która się urodziła w 

!Państwię nie nadającym obywa
telstwa z tytułu urodzenia na 
jego terytorium, posia,da obywa
tehtlWo tego kraju, jeśli matka 
posiada obywatelstwo tego ,pań
stwa, oj,ciec zaś je,st he,z ,obywa
telstwa lub obywatdstwo jego 
iest nieznane. 

Artykuł 2, 
Wysokie Układające ,się 

Strony zgadzają się stosować w 
swych stosunka,ch wzajemnych. 
!począ:wszy od wejścia w życie 
niniejszego protokołu, zasad i 
puepisów zawartych w powyż
szym artykule. 

Umieszczenie tych zasad i 
reguł nie przesądza w niczym 
kwestii, czy stanowią one lub 
nie już obecnieczęś,ci prawa 
mię,dzynarodowego. 

Poza tym rozumie się, że za
sady i lprzepisy p rawa między
narodowego pozo'stają w mocy 
w zastosowaniu co do kwestii, 
nie stanowiących przed1piotu 
prze'pisów powyższego artykułu. 

Artykuł 3. 

Protokół niniejszy nie uchy
bia przepisom traktatów, umów 
lub porozumień obowiązujących 
między Wysokimi Układającymi 
się Stronami, a dotyczą.cych 
obywatelstwa lub kwestii, z nim 
związanych. 

Arty,kuł 4. 

Pod:pisując lub ratyfikując 
niniejszy protokół, lub przystę
pując do niego, każda z Wyso
kich Układających SIę Stron bę
dziemogła, w drod ze wyraźnych 
za's'Łrzeżeń, wyłączyć od przyję
cia p.rzez siebie taki lub inny 
!przepis artykułów 1 i 5. 

Przepisów w ten slP osób wy
łączonych nie będzie mozna 
przeciwstawiać Układającej się 
Stronie, która ,gf'ormułowała ta
kie zastrzeżenia, ani też powo
ływać sj,ę llia nile pofzeciw1ko ,i,n
nej , Układającej się Stronie, 
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Dans le but 
l'apatridie dans un 
lier, 

Sont convenus 
Hons suivantes: 

d'empecher 
cas particu-

des disposi-

Article premier. 
Dans un Etat au la nationa

lite n'ęst pas attrihuęę du seul 
fait de la naissance sur le terri
tOlre, l'individu qui y elit ne 
d'une merę ayant la nationalitź 
dle clet Etaltetdi'un ,pere sanlS na
tionalite ou de nationalite in
connue, a la na tionalHe dudit 
pays. 

Article 2. 
Les Hautes Parties Contrac

t"ntes conviennent d'appliquer, 
dans leurs relations mutuelles, 
a par tir de la mise en vigueur 
du prescnt Protocole, les prin
cipes et regles inser es ił l' article 
ci· dessus, 

L'insertion de Ces principes 
et regles ne prejuge en rien la 
question de savoir si lesdits 
principes et regles font ou non 
p artie actuellement du droit in
terna tional. 

11 est en out re entendu qu'en 
ce qui concer.ne ,tout potnt qui 
ne fait pas l'objet d 'une des dis
positions de 1'article ci-dessus, 
les principes e t regles du droit 
,intel1Ilationa-l demeurenł en, vi-
gueur. 

Article 3. 

Rien dans le pn~sent Proto
cole ne portera aŁteinte aux 
&spositions des traites, conven~ 
Hons ou accords en vigueur 
e1!tre les Hautes Parties Con
trr.ctantes relatifs a la nationa
Ue ou ił des questions s'y rat
tachani. 

Article 4. 

En signant ou ratifiant 1e 
present Protoc'ole ou en y ad
herant, chacune des Hautes Par4 

bes Contrac tantes pOUlTa ex
ciure de son acceplation tell e 
(I\:' telle des d ispositions des ar
ticles l et 5 au moyen de re
servcs expresses. 

Les dispositions ainsi eX9lues 
re pourront etre opposees ił la 
Partie Contractante ayant for
mule de telles reserves ni in
voquees par elle contre une 
autre Partie Contraetante. 
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With a vi ew to preventing 
s ta telessness arising in certain 
circumstances, 

Have agreed as follows: 

Article 1. 
In a State whose nationąlity 

is not conferred by the mere 
faet of birth in its . territory, a 
person bOrn in its tęrritory of 
a mobher lPosIseSisinlg the naoo
n~lity of that Stałe and of a fat
her without nation1;llity or of 
unknown nationality shall have 
the nationality o·f the said State. 

ArticIe 2. 
The High Contracting Par

Ees agree to apply tha princi
pies and rules contained in the 
pl eceding article in their rela
Hons with each other, as horn 
the date of the entry into force 
of the presen\t PrQtOlCol. 

The inc1usion oJ the above
mentioned principles and mles 
in the said article shall in no 
way be deemed to prejudice the 
question whether they do or do 
not already form part of inter
national law. 

It is understood that, in so 
far as any point is not covered 
by any of the provisions of tha 
preceding article, the existin~ 
pl'inciples and rules of interna
tional law shall remain in force. 

Article 3. 
N othing in the present Pro~ 

tocoI shall affect the provisions 
or any treaty, convention or 
ar,reement in force between any 
of the High Contraeting Parties 
relating to nationality or mat~ 
h:rs connected therewith. 

Article 4. 

Any High Contracting Party 
nlay. when signingor ratifying 
the present Protocol or acce
diiJng ther,eio, appentd au. ex.p'l'eslS 
reservation excluding any one 
or more of the provisions oI Ar
tldes 1 and 5. 

The provisions thus exc1u
cieci cannot be applied against 
the High Contraeting Party who 
has made the reservation nor 
relied on by that Party against 
any other High Contracting 
Party, 
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Artykuł 5. 
Jeśli 'między Wys-okimi Ukła

dającymi się Stronami pows~a
nie jaki,kolwiek spór, dotyczący 
interpretacji lub stosowania ni
nie rszego protokołu, i jeżeli ten 
s\pór nie mógł być rozstrzygnię
ty w sposób zadawalający na 
drodze dyplomatyczne j, będzie 
on rQzstn:ygnięty zgodnie z 
obof1Nli~~UljącymiJ międ,zy Strona
mi p-rze;pisa~i, dotY'czącY'mi TOZ

strzygania Siporów międzynaro
dowych. 

W przypadku, !adyby między 
Stro·nall1i będącymi w s:porze, 
Ilm;episy takie nie istniały, pod
dOl.Jdząone s.pór postępowaniu 
rozjemcze'fiu lub sądowemu, 
stQsuii\'c się do praw kOfislytu
<::yjnych każ,dej z nich. W braku 
zgody co do wyboru innego try
bunału, przedłożą spór Stałemu 
Trylbunałowi Spra.wiedliwości 
Międzynaro.dowej, jeżeliwszyst
'kie one są Str.onami protokołu 
z dnia 16 sie l1pnia 1920 r., doty
czącego tegoż Trybunału; o ile 
zaś nie ws.zyst-kie s ą Stronami 
tego protokołu ~, Trybunałowi 
Rozjemczemu, ustanow ionemu 
zgodnie z Konwenc ją Haską z 
dnia 18 października 1907 r., 
dotyczącą pokoj,owego zała
twiania zatargów międzynaro
dowych. 

Artykuł 6. 
'P,rotok6ł mmeJszy będzie 

mógł być podpisany do dnia 
31 ,grudnia 1930 r., w ~mieniu 
każdego Członka Ligi Narodów 
i każdego Państwa nie Członka, 
zaproszonego na Ipierwszą kon
ferencję Kodyfikacyjną, lub któ
remu Rada Ligi Narodów prze
słała w tym celu egze,mp1arz 
rzeczonego Protokołu. 

Artykuł 7, 
Pr,otokół niniej-szy będzie ra

tyfikowany i dokumenty ratyfi
kacy~ne zostaną złożone w Se
kretariacie Ligi Narodów, 

Sekretarz Generalny zawia
domi o każdym złożeniu Człon
ków Ligi Narodów i Państwa 
nie Członków wSIPomnianych W 
artykule 6, wskazując datę, w 
jakiej złożenie t.ozostało usku
tecznione. 
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Article 5. 
S'iI s'ćlevc entre les Hautes 

P"rties ConŁractantes un diffć
nmd quelconque relatif a l'in
t 2rpretation ou a l'application 
du preS'ient ProŁoco1e, et si ce 
diHerend n'a pu ehe reso1u de 
f2c;:on satisfaisanłe par voie di
plomatique, ił sera rćgle con
formemenŁ aux dispositions, en 
vigueur entre les parties, con
cernant 1e reg1ement des diffć
rep.ds inŁernationa.ux. 

Au cas OU de telles disposi 
Hans n'existcraient pas enŁrę 
les pa, rties au differend, elles le 
SGUmettront a Ulle procedure 
arbitride ou judiciaire , en se 
conformant aux 10is, constitu· 
tionncllcs de chacune d' elIes. 
A defaut d'accord sur le choix 
d 'un aut re trihunal, elles sou
mettront le diff ćrend a la Cour 
plrmancnte de Justice Interna
tionale, si alIes sont toutes Par
tias au Protocole du 16 de
cembre 1920, relatU a ladite 
Cour, et, si e.l1es n'y sont pas 
toutes Parties, ci un tribunal 
u'r,rbitrage constitu €! conforme
ment .\ la Convention de La 
Haye du 18 octobre 1907, reI a
tive au reglemcnt pacifique des 
conflits internationaux. 

Article 6. 
Le present Protocole pourra 

eh'c signe, jusqu'au 31 decembre 
1930, au nom de toul Membre 
de la Socićtć des Nations ou de 
tout Etat non Membre, invitć a 
la premiere Confćrence de Co
d j,ficatLon 'ou auquel le Conseil 
dp la SocićŁć des Nations aura, 
a cet eHet, communiquć un 
exemplaire dudit Protacole. 

Article 7. 
Le present Protocole sera 

,ratilfić et ,I,esra1iiiHca,ti'O'n'S seront 
deposees au SecnHariat de la 
Sncićtć des Nations . 

Le Secretaire generał donne
ra connaissance de chaque de
pot aux Membres de la Socićtć 
des Nations et atlX Etats non 
l\1embres vises a l'article 6, en 
indiquant la date a laquelle ce 
depót a ete ęffectue. 

Article 5. 
U there shou1d arise bet

ween tha High Contracting Par
t!es a dispute of any kip,d rela-
1ing to the interpretation ar ap
piication of the present Proto
c;oland if su ch dispute cannot 
be satisfactQrily seWed by di
piomacy, it shalI be sett1ed in 
accordance with any applicab1e 
agreements in force between 
the Parties prQviding for the 
settlement of international dis
pl1tes. 

In case there is no suchai!
reement in force between the 
Parties, the dispute shall be re
fęrred to arbitration Ol' judicial 
seHlemcnt, in accordance with 
the constitutional procedura of 
each of the Partie s to the dis
pute. In the absep,ce of agree
ment on the choice of another 
tribunal, the dispute shall be 
neferred to the Permanent Court 
Ol International Justice, if alI 
the Partie s to the dispute a.re 
Partia s to tha Protocol ol tha 
16th December, 1920, relating 
to the Statute of that Court, 
and if any o·f the Parties to tha 
dlspute is not a Party to tha 
Protocol of Łhe 16th Decembet. 
1920, the dispute shalI be refar
n:d to an arbitral tribunal eon
stituted in accordance with łha 
I-lague Convention oi the 18th 
Cctober, 1907, for the Pacific 
SeWement of International Con
flicts. 

Article 6., 
The present Protocol shalI 

rcmain open until the 31st De
cember, 1930, for signature on 
behalf of any Member of the 
League of Nalions 01' of any 
non-Member State invited to tha 
First Coclifica-tion Conference 
or to which the Council of Łha 
LE'ague ofNations has commu
nica te d a copy of the Protocol 
for this purpose. 

Article 7. 
The present Protoco1 is sub

jact to ratification, Ratificationa 
shall be dapos ited with tha Sa
cretariat of the Lea,pue of N :i tions, 

The Secretary~General shalI 
give notice of tha deposit of 
each ratification to the Mam
b (;rs of the League oJ Na tions 
and to the non-Member States 
mentioned in Artic!e 6, indica.
tinR the date of its deposit. 
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Arfykuł 8. 
Począwszy od 1 stycznia 

.f1931 r., każdy Członek Ligi Na
rodów i każde Pań'siwo nie 
Członek, wymieni,one w arty
kule 6, w imieniu którego p;ro
lokół nie został podpisany d,o 
tej daty, będzie dopusz,czony do 
IPrzystąpienia do niego. 

Przystąpienie jego uskutecz
nione będzie :przez zł'ożenie aktu 
!przystąpienia w Sekretariacie 
Ligi Narodów. Sekretarz Gene
ralny zawiadomi o każdym przy
stąpieniuW'szystkich Czł,onków 
Ligi Narodów i w,s,zystkie Pań
stwa nie będące Członkami, 
wspomniane w artykule 6, po
dając datę, w której akt przy
stąpienia został złożony. 

Artykuł 9. 
Plrotokół zostanie '&porządzo

ny przez Sekretarza General
nego Ligi NM'odów, skoro tylko 
dokumenty ratyfikacyjne lub 
aMy przystąpienia złożone z~
staną w imieniu dziesięciu 
Członków Ligi Namdów lub 
Państw nie Członków. 

Uwierzyteln~one za zgodność 
od,pisy tego Protokołu zostaną 
przesłane każdemu z Członków 
Ligi Narodów i każdemu Pań
stwu nie Członkowi, wspomnia
nemu wart. 6, .staraniem Se
kretarza Generalnego Ligi Na
rodów. 

Artykuł 10. 
Protokół niniejszy wejdzie 

w życie 90 dnia po dacie spo
rządzenia IPwtokołu wymienio
nego wart. 9, w istosunku do 
Członków Ligi Nawdów i 
Państw nie Członków, w imieniu 
których dokume,nty ratyfikacyj
ne lub akty p,rzystąpienia zosta
ły złożone na skutek tego pro
tokołu, 

,'W~ stosunku do każdego z 
Członków lub Państw nie Człon
ków, w imieniu których doku
mentyratyfikacyjne lub akty 
przystąpienia zostaną później 
złożone, Iprot'okół wejdzie w ży
cie 90 dnia po dacie złożenia 
przezeń dokumentu ratyfikacyj
nego lub aktu przystąpienia. 

Ar,ty:kuł 11. 
IPocząwszyod dnia 1 stycz

nia 1936 r., każdy Członek Ligi 
Narodów i każde Państwo nie 
Członek, w st'osunku do kt6re-
20 Protokół niniej,szy będzie w 

Article 8. 
A partir du t-er janvier 

1'nl, tout Membre de la Socil~
tć des Nations et tout Etat non 
Membre vise a l' article 6, au 
nom ,duquel le P,rorbooole n'a !pas 
etć signć a cette date, sera ad
mis a y adhćrer. 

Son adhćsion fera l'objet d'un 
Acte dćposćau Secrćtariat de 
la Societć des Nations. Le Se
cretaire gćneral notifiera cha
oueadhćsion a tous les Mem
bres de la Socićtć des Nations 
eta tous les Etats non Membres 
visćs 'a l'articIe 6, en indiquant 
la dat e a laquelIe I'AcŁe d'adhć
siona etć dćpose. 

Article 9. 
Un proces-verbal sera dres

se par le Secrćtaire gćnerał de 
la Socićtć des Nations des que 
des ratifications ou des adhć
sions auront etć deposćesau 
nom de dix Membres de la So
cietć des Nations ou Etats non 
Membres. 

Une copie certifiće conf6rme 
d", ce proces-verbal sera remise 
li chacun des Membres de la 
Socićte des Nations et a tout 
Etat non Membre vises a l'ar
ticIe 6, par les soins du Secrć
teire general de la Socićtć des 
Nations. 

ArticIe 10. 
Le present Protocole entre

r3. en vigueur Je 90-me jour 
apres la date du proces-verbal 
v:sć a l'article 9 a l'egard des 
Membres de la Socićtć des Na
tions et 'des Etats non Membres 
au nom desquels des ratifica
tions ou adhćsions auront ete 
d6posees a la suite de ce pro
ces-verbal. 

A l' ćgard de chacun des 
Membres ou Etats non Membres 
ati nom desquels des ratifica
Hons ou des adhćsions seront ul
terieurement dćposees, le Proto
cole entrera en vigueur le 90-me 
je,ur apres la date du depot de 
saratification ou de son adhe
sion. 

ArticIe 11. 
Apartir du l-er janvier 

1936, tout Membre de la: Socić
te des Nations et tout Etat non 
Membre a l' ćgard duquel le pre
sp.nt Protocole est a ce moment 

!;-_ ... ,. 
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Article 8. 
As from January 1st, 1931, 

,any Member of the League Df 
Nations and any non-Member 
State mentioned in Article 6 Dn 
" .. hose behalf the Protocol has 
not been signed befo·re that da· 
tu, mayaccede thereto. 

Accession shaIl be effecŁed 
by an instrument deposited 
with the Secretariat o·f the Lea
gue of Nations. The Secretary
General of the League 01 Na
Hans shall give notice oJ each 
accession to the Members of the 
league of Nations and to. the 
non-Member States mentioned 
in Article 6, indicating the dat e 
ol the deposit Df the instrument. 

ArticIe 9. 
A proces-verbal shaIl be 

drawn up by the Secretary-Ge
neral of the League' of Nations 
as soon as ratifications or ac
cessions Dn behalf of ten Mem
bE'rs of the League of N ations 
or non-Me mb er States have 
bEen deposited. 

A certified copy of this pro." 
ces-verbal shall be sent by the 
SccreŁary-GeneraI to each 
Member of the League of Na
tions and to each non-Member 
State mentioned in Article 6. 

ArticIe 10. 
The present Protocol shall 

enter into force on the 90-th 
day after the date of the pro., 
ces-verbal mentioned in Article 
9 as regards aIl Members of the 
Lea,gue of Nations or non-Mem
ber States on whose behalf ra
tifications or accessions have 
been deposited on the date of 
the proces-verbal. 

As regards any Member of 
the Lea,gue or non-Member Sta
te on whosebehalf a ratification 
or accession is subsequentIy de
posited, the Protocol shalI enter 
into force on the 90th day after 
the date of the deposit of a ra
tification Dr accessioD on its 
behalf. 

ArUcle 11'. 
As from Ja,nuary 1st, 1936, 

any Membe.r of the League of 
Nations or any non-Member 
State in regard to which the 
present Protocol isthen in for· 
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.tej -chwili w mocy, będzie mógł 
zwrócić ,się do Sekretarza Ge
neraLnego Ligi Narodów z żąda
niem, mającym na celu przej
rzenie pewnych lub wszy;stkich 
[postanowień teigD pro1tokołu. 
Jeżeli takie żądanie, zakomu
nikDwane innym Członkom Ligi 
Narodów lub Państwom nie 
Członkom, w stosunku do któ
ry;ch jprotokół jest w tej chwili 
obDwiązujący, zostanie pOiparte, 
w ciągu roku, co najmniej przez 
dziewięć :spośród nich, Ralda Li
gi Narodów zadecyduje po za:
sięgnięciu Dpinii Członków i 
Państw nie Członków, wspom
nianych wart. 6, czy należy 
zwołać konferencję specjalną w 
tym celu, czy też umieścić to 
przejrzenie na porządku dzien
nym p.rzyszłej konferencji kody
fikacyjnej prawa międzyna,rodo
weg-o. 

Wysokie Układające Się 
Strony zgadzają się na to, że 
w razie przejrzenia niniejlszego 
protokołu, nowe porozumienie 
będzie mogło przewidzieć, i.t 
jego wejście w życie pociągnie 
za sobą zniesienie w st'osunku 
do wszystkich Stron biorących 
udział w niniejszym protokole, 
wszelkich ipostanowień tegoż 
lub pewnych z tych postano
wień. 

Artykuł 12. 
Protokół niniejszy może być 

wypowiedziany. 
Wypowiedzenie to będzi~ 

notyfikowane na piśmie Sekre
tarzowi Generalnemu Ligi N a
rodów, który poda je do wiado
mości wszystkich Członków Li
gi Na,md!ów .iJ 'Ws:zy.srUkich Państw 
nie Członków, wspomnianych w 
art. 6. 

Wypowiedzenie to będzie 
skuteczne tylko w sto,sun:ku do 
Członka Ligi lub Państwa nie 
Członka, który je notyfikował 
i w rok po dacie otrzymania tej 
notyfikacji przez Sekretarza 
Generalnego. 

Artykuł 13. 

1. Każda z Wysokich Ukła
dających się Stron może oświad
czyć w chwili ,podpisania, raty
fikacji lu:b przystąpienia, ~e 
\przez przyjęcie niniej,szego pro
tokołu nie bierze na siebieżad
nego zobowiązania, w stosunku 
do całości lub części jej koloni.i, 
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en vigueur pourra adresser au 
Secretaire general de la Societe 
ci,es Nations une demande ten
dant a la revision de certaines 
au de toutes les dispositions de 
ce Protocole. Si une telle de
mande, communiquee aux au
tres Membres ou Etats non 
Membres a l' egard desquels le 
Protocole e.st a. ce moment en 
v:gueur, est appuyee dans un 
<U:lai d'un an par au moins neuf 
d' entre eux, le Conseil de la So
ciete des Nations decidera, 
apres consultation des Meinbres 
et des Etats non Membres vises 
a l'article 6, s'ił y a lieu de con
voquer une conference speciale 
a cet effet, ou de mettre cette 
revision a l'ordre du jour d'une 
prochaine conference pour la 
codification du droit interna
tional. 

Les Hautes Parties Contrac
bntes conviennent qu'en cas de 
r(:vision du present Protocole, 
l'Accord nouveau pourra pre
ve,ir que son entree en vigueur 
entrainera l'abrogation a l'ćgard 
cie toutes les Parties au present 
Protocole de toutes les disposi
tions de celui-ci ou de certaines 
ci' entre elles. . 

Article 12. 
Le present Protocole peut 

etre dtnonce. 
Cette denonciation sera no

Wiee. par ecrit au Secretaire ge
neral de la SocieŁe des Nations, 
eui en dannera ,connaissanc'e a 
tous les Membres ,et aux Etats 
non Membres vis es a l'article 6. 

Cette denonciation ne pro
duira effet qu'a l'egard du 
Membre ou de l'Etat nan Mem
bre qui rama natifiee et un an 
apres la date a laqueIIe cette 
notification aura eŁe rec;ue par 
le Secretaire generał. 

Article 13. 

1. Chacune des Hautes Par
ties CaIitractantes peut decla
rer, au moment de la signature, 
de la ratification ou de l'adhe
slon que, par son acceptation du 
present Protocole, elle n'entend 
assumer aucune obligation en 
ce- qui concerne l' ensemble ou 

ce, mayaddress to the Secre
tary-General of the League of 
Nations a request for the revi
sian of any orall of the provi
slons of this Protocol. If such a 
rcquest, after being communi
cated to the other Members of 
the League and non-Mem,ber 
States in regard to which the 
Protocol is then in force, is sup
ported within one year by at 
least nine ol them, the Council 
of the Le<ligue olf NaŁlOIllS' sihall 
decide, after consultation with 
the Members of the League of 
Nations and the non-Member 
States mentioned in Article 6, 
v.hether a conference should be 
specially convo,ked for that pur
pase or whether such revision 
should be considered at the 
next conference for the codifi
cation of international law. 

The High Contracting Par
ties agree that, if the present 
Frotocol is revised, the new 
Agreement may provide that 
vpon its entry into force same 
or aII of the provisions of the 
present Prot'Ocol shall be abro
~ated in respect of aII of the 
Parties to the present Pratocol. 

Article 12. 
The present Protocol may 

be denounced. 
Denunciałion shall be eHec

ted by a notification in writing 
addressed to the Secretary-Ge
neral of the League of Nations, 
who shaII inform all Members 
of the League of Nations and 
thc non-Member States men
tioned in Article 6. 

Each denunciation shalI ta
he effect one year afterthe re
ceipt by the Secretary-General 
of the notificati,an but only as 
rr>gards the Member of the Lea
gue or non-Member State on 
whose behaIf it has been no
tified. 

Article 13. 
1. Any High Contracting 

Party may, at the time of signa
ture, ratification or accession, 
cieclare that, in accepting the 
present ProtocoI, he does not 
assume any obligations in res
pect ofalI or any of his colD
mes, protectorates, overseas 
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protektoratów, terytoriów za
mor,skich lub teryto-riów, pozo
stających pod jej zwierzchnic
twem lub mandatew, lub tleż 
dotyczącego Ipewnych z ich lu
dów; w tym wy,padku protokół 
niniejszy nie będzie miał zasŁo
sowania do 'te,rytoriów lub lu
dów,słanowiących przedmiot 
takiej, deklaracji. 

2. Każda z Wysoki.ch Ukła
(Iających się Stron może zawia
domić później Sekretarza Ge
neralneg0 Ligi Narodów, że ,za
mierza stosować niniejszy Plo
tokół do całości lub jakiejkol
wiek części swych terytoriów 
lub ich ludów, stanowiących 
p.rzedmiot deklaracji, przewi
dzianej w paragrafie poprzed
nim. W. tym przypadku, proło
kół będzie się ,stosował do te
rytoriów i ludów przewi,dzia
nych w tej notyfikacji, w sześć 
miesięcy po 'otrzymaniu tejże 
przez Sekretarza Generalnego 
Ligi Narodów. 

3. Tak ,samo każda z Wyso
kich Układających się Stron 
roo·że w każdej chwi:li oświad
czyć, że zamierza zaprze stać 
stoso,wania niniejszego pro,to
kołu do całości lwb jakiej:kol
wiek części jej kolonii, protek
toratów, terytoriów zamo,rskich 
lub terytoriów, znajdujących się 
pod jej zwierzchnictwem lub 
~andatem, lub też odnośnie do 
niektórych z ich ludów; w tym 
przypadku protokół przestanie 
być stosowany do terytnriów 
lub ludów stanowiących przed
miolt takiej deklaracji, w rok po 
otrz)1lmaniu tej deklaracji przez 
Sekretarza Generalnego Ligi 
Naro.dów. 

4. Każda Z Wysokich Ukła
aających ,się Stron może w 
ch wili !podpisania, ratyfikacji 
lub przy,stąpienia, lub w chwili 
noŁyfi:kacji, \przewidzianej w ,pa
ragrafie 2 artykułu niniejszego, 
- czynić zastrzeżenia, zgodnie z 
8. rtykułem 4 niniejl'lzego proto
kotu, odnośnie do cało ś ci lub ja
kiejkolwiek części jej kolonii, 
protektoratów, terytoriów za
morskich i terytoriów, z'naj,du
jących się pod jej zwierzchnic
twem lub mandatem, lub też 
cdnośnie niektórych z ich lu
dów. 
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toute partie de ses colonies, 
protectorats, territoires d'outre~ 
mer ou territaires places sous 
sa suzerainete au san mandat, 
ou encore en ce qui concerne 
ccrtaines de leurs populations; 
dans ce cas, le present Pro to
cole ne sera pas applicable aux 
territoires ou populations fai
sant l'objet d'une telle decla
ration. 

2. Chacune des Hautes Par
t:ies COIl'tracta.ntes pourra ulte
rieurement notifier au Secre
taire generał de la Societe des 
!\Iations qu'elle entend rendre le 
present Protocole applicable a 
l' ensemble ou a toute partie de 
ses territoires ou de leurs popu
lations ayant fait l'objet de la 
declaration prevue au para
graphe precedent. Dans ce cas, 
le Protocole s'appliquera aux 
territoires au aux populations 
vises dan~ la notification six 
m01S apres la reception de cet
te notifica Hon par le Secretaire 
general de la Societe des Na
tions. 

3. De meme, chacune des 
Hautes Parties Contractantes 
P(ut, a tout moment, declarer 
qu'elle entend voir cesser l'ap
plication du present Protocole 
i:. l'ensemble ou a toute partie 
de ses colonies, protectorats, 
te.rritoires d'outre-mer ou terri
toires places sous sa suzeraine
te au son mandat, ou encore en 
ce qui concerne certaines de 
leurs populations; dans ce cas, 
l e Protocole cessera d'etre ap
rlicable aux territoires ou po
pulations faisant l'objet d'une 
tdle declaration un an aPfes 
la reception de cette declaration 
par le SecnHaire general de la 
Societe des Nations. 

4. Chacune des Hautes Par
ties Contractantes peut faire des 
reserves conformement a l'ar
tiele 4 du Present Protocole en 
ce qui concerne l'ensemble au 
toute partie de ses colonies, 
p; otectorats, territoires d' outre
mer ou territoires places sous 
sa suzeraiJlete au son mandat, 
eu en ce qui concerne certaines 
d", leurs populations, au moment 
df' la signature, de la ratifica
hon ,ou de l'adhesion, ou au mo
ment de la notification prevue 
au paragraphe 2 du present ar
ticle. 
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territories or territories under 
suzerainty or ma,ndate, or in 
respect of certain parts of the 
population of the said territo
ries; and the present Protocol 
shall notapply to any territo
ries or to the parts of their po
pulation named in su ch decla
ration. 

2. Any High Contracting 
Party may give notice to tbe 
Secretary-General of the Leą.
gue oJ Nations at any time sub
sequently that he desires that 
the Protocol shall apply to aU 
or any of his territories pl' to 
tlte parts of their population 
which have be en ma.de the sub
ject of a declaration uIidel' tha 
prcceding paragraph, and the 
Protocol shall apply to all the 
territories or the parts, ol their 
population named in such no
tice six months after its receipt . 
by the Secretary-General of the 
League of Nations. 

3. Any High Contracting 
Party may,at any lime, decląre 
that he desires tnat the present 
Protocol shall ceąse to apply to 
all or any oi his col'onies, pro
tectorates, overseas territories 
or territodes under suzerainty 
or mandate, or in respect of 
certain parts of the population 
of the said ter,r,i,torie,s, and the 
Protocol shall cease to apply to 
the territories or to the parts 
o{ their population named in 
stlch declaration one yearafter 
its receipt by the Secretary-Ge
neralot the ' League of Nations. 

4. Any High Contracting 
Party may make the reserva
tions provided for in Article 4 
in respecŁof aU or any of his 
colonies, protectorates, over
seas territories or territories 
under suzerainty or mandate, 
or in respect of certain parts o·f 
tbe population of these territo
des, at the time of signature, l'a
tification ar accession to the 
Protocol or at the time oi ma
king a notification under the sa
cond paragraph o·f this article. 
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5. Sekre'tflrz Generalny Ligi 
Nąrodów zakGmunikuje wszy
stkim CzłGnkom Ligi i Pań
stwom nie Członkom, wspom
nianym wart. 6, o deklaracjach 
i nolyfikacjach, otrzymanych w 
myśl niniej,szego artykułu. 

Artykuł 14. 
Protokół niniejszy, z ctwila, 

jego wejścia w życie, zarejestro
wany zostanie staraniem Se
kretarza Generalnego Ligi Na
rodów. 

Artykuł 15. 
Teksty francuski i angielski 

niniejszego protokołu są jedna
kowo wiarogodne. 

Na dowód czego Pełnomoc
nicypodpisali niniejszy proto
kół. 

Sporządza w Hadze, dwuna
stego kwietnia tysiąc dziewięć
set trzydzie,stego roku, w jed
nym egzemplarzu, k>tóry zosta
nie złożony w archiowach Sekre
tariatu Ligi Narodów. 

Uwierzytelnione za zgodność 
ędpj,sy zostaną przesłane stara
niem Sekretarza GeneraLnego 
Ligi Narodów wszystkim C~Jon
J~om Ligi Nalr:cdówi wszystkim 
Państwom nie Czł'orrkom , z:tpro
s~Qnym na ,pierwszą Konferen
cję Kodyfikacji i Prawa Międiy~ 
narodowego. 

BELGIA 
J. de Ruelle 
z zastrzeżeniem później szego 

przystąpienia za Kolonię Kongo 
i terytoria pod mandatem. 

WIELKA BRYTANIA 
I IRLANDIA PóŁNOCNA 

_ jako też wszystkie CZęS'::l 
Imperium Brytyjskie~o, nie bę
dące oddzielnymi Członkami Li
gi Narodów. 

M aurice Gwyer 
Oscar F. Dowson 

KANADA 
Philippe Roy 

AUSTRALIA 
M aurlce Gwyer 
Oscar F. Dowson 

UNIA POŁUDNIOWO - AFRY
KAŃSKA 
Charles W. H. Lansdoum 

WOLNE PAŃSTWO IRLANDII 
John J. H earne 

INDIE 
zgodnie z postanowieniem 

artykułu 13 tego Protokołu. 
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5. Le Secretaire general de 
la Societe des Nations commu
niquera a tous les Membres de 
h Societe des Nations et aux 
Etats non Membres vises a l'ar
ticIe 6 les dćclarations et noli
fications rec;:ues en vertu du pre
sent article. 

Article 14. 
Le present Protocole sera 

enregistre par les soins du Se
CI etaire generał de la Societe 
des Nations, des sa mise en vi
gueur. 

Article 15. 
Les textes franc;:ais et anglais 

du present Protocole font egale
ment foi. 

En foi de quoi, las Planipo
tentiaires ont signe le present 
Protocole. 

Fa'~t a La Haye, ,}.e d'Ouz,e avril 
mil nouf cent trente, en un seul 
ęxemplaire qui sera dćpose 
dans les archives du Secretariat 
de la Soclete des Nations. Une 
copie cel'tifieę conforme sera 
transmise par les solns du Se
cretail'e general a tous les 
l\'1.embres de la Societe des Na
tion~ et a tous les EtaŁs non 
i\'l cmbres invites a la premiere 
COl1fe l'ellce poul' la Codifica
Hon du Droit internatipnal. 

r.ELGIQUE 

S. The Secretary-Gęnęral of 
tlte League of Nations shall 
communicaŁe to aU the MeJll
bers of the Lęague of Nations 
and the non-MemQer States 
mentioned in Article 6 aU de
clarations and poticęs received 
lO virtue of this arUclę. 

Ą.rti9I~ H. 
The present ProtocQI "hall 

be registered by the Secrętary
General o·f tha Leagllę pi Na
tions as soon ąll it hą~ elltered 
iGto force. ' 

ArHcle 15. 
The French and Englłsh 

h:xts of the present Protocol 
shall both be authoritative. 

In faith whereof tą8 Plępi
poten tiaries havę Sigllęd the 
present ProtgcoJ. 

Donę at Thę łlague pn the 
twelfth day of April, pnę thQu
sand nine hundręd aPd thirty, 
in a singlę copy, whjęh Shflll be 
deposiied in the arąhives of the 
S?CręŁariat of the Lea&lle of 
~'ations and pf which certified 
hue copies shall be trąn§mHŁed 
1::y the Secretary-Genęl'al to all 
tbe Members oJ the Leągue of 
Nations and alt lhe non-Mem
ber States invited to the ' P-irst 
Conference for the Codification 
oi International Law. ' " . 

BELGIUM 
J. de Ruelle 

Sous ,reserve d'a.dhć.sion uHerieure pour la Colo'llię du Con
,go e't lels Te'l"l'ito,i,res 'S'ous m alnda t. 

GRANDE-BRETAGNE 
ET IRLANDE DU NORD, 

a lnsi que toutes parties de rEm
pi re britannique non Membres 
sepan~s de la Societe des Na
bona. 

GREAT BRIT AIN 
AND NORTBERN IRELAND 

and alI parts of the British Em
pire which are not separate 
l\h:rnbers of the Leagua of N a-

CANADA 

AUSTRALIE 

tions. 
M aurice Gwyer 

Oscar F. Dowson 

Philippe Roy 

M (llJrice Gwyer 
Osc(]]' F. Dawson 

CANADA 

AUSTRALIA 

UNION SUD-AFRICAINE UmON OF SOUTH AFRICA 
Chatles W. H. Lansdown 

ETAT LIBRE D'IRLANDE IRISH FREE STATE 
John J. Hearne 

INDE INDIA 
lu <lcC'o:r:d'ancewith the provi!siollls lof Artide 130f this P.ro

toc-oil I tclecJa'l"e 'uhaŁ HiJs Britainnvc Ma,jesty doc's not aJSi.5ume any 
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oświadczam, ' te Jego Brytyjska 
Mość nie przyjmuje żadnego zo
bowiązania odnośnie do teryto
riów w Indiach, należących do 
księcia lub władcy, pozostają
cych pod Jego zwierzchnictwem 
lub też odnośnie do. ludności r.ze-

. czonych terytoriów. 
Basania KumCN' Mul/ick 

.CHILI 
Mliguel CrucMga 
Alejandro Alvarez 
H; Marchant 

CHINY 
Woo Kaisen~ 

KOLUMBIA 
A. J. Restrepo ' 
Francisco Jose Urrufia 

KUBA 
Ad referendum 
Diaz de Villar 
Carlos de Armenteros 

DANIA 
Ad referendum 
F. M artensen-Larsen 
.v. Lorek 

WOLNE MIASTO GDAŃSK 
Stefan Sieczkowskl 

EGIPT 
A. Badaoui 
M. Sid Ahmed 

HISZPANIA 
A. Goicoechea 

ESTONIA 
A. PUp 
Al. Warma 

FRANCJA 
Paul Mafter 
A. Kammerer 

GRECJA 
Ad referendum 
N. Polilis 
M egalQ's A. Caloyannl 
Jean Spiropoulos 

JAPONIA 
Mushakoji 

LOTWA 
Charles Duzmans 
Robert Akmenlin 

LUKSEMBURG 
Conrad Stumper 

MEKSYK 
Eduardo Suarez 

HOLANDIA 
Holandia nie zamierza przy

jąć na siebie żadnego zobowią
zania w stosunku do Indii Ho
lenderskich, Surinamu i Cura
/fao. 

V. Eysinga 
J. Koslers 

PERU 
M. H. Cornejo 

olbHgatroln in 'l'eSipect of the te'r'rit-ories lin India of any Pcmc,e 'or' 
~eIf UIIld:er His \SIUz:e-ramty 0Ir the pDp,wlCl!tion 'of the sald tetti-
tM~~ . 

CHILI 

CHINE 

COLOMBIE 

CUBA: 

DANEMARK 

Basanfa Kumar Mullick 

Miguel Cruc!wga 
'Alejandro Alvarez. 

H. Marc!wnt, 

.Woo Kaisen~ 

)l. J. Resfrepo 
Francisco Jose Urrufia 

Ad referendum 
Dia:z de Villar 

Carlos de Armeruet'P8 

Ad referendum 
F. Marfensen - Larsen 

V. Lorek 

CHILE 

CHINA: 

COLOMBIA 

CUBA 

DENMARK 

VILLE LlBRE DE DANTZIG FREE CITY OF DANZIG 

EGYPTE 

ESPAGNE 

ESTONIE 

FRANCE 

GRECĘ 

JAPON 

LETTONIE 

LUXEMBOURG 

MEXIQUE 

PAYS-BAS 

SteFan Sieczkowsm 

)l. BadOOl.d 
M. Sid Ahmed 

)l. Goicoechea 

'A. Piip 
~l. Warma 

Paul Malte" 
~. Kammerer, 

:Ad' il'eferea1,dum 
N. Politi. 

Megalos A. Caloyan.nl 
J eon Spiropoulo .. 

Mushakojl 

Charles Duzma.ns 
Robert Akmentin 

EGYP1i 

SPAIN 

ESTONIA 

FRANCE 

GREECE 

JAPAN 

LATVIA: 

Conrad Stumper, 

Eduardo Suarez 

LUXEMBURG 

MEXlCO 

THE NETHERLANDS 
Les 'Pa'}'lS-Bas, n'erutencLen!t a.5ISutme,r aU!OUIILe obIigat~olIl en ce 

qui conoeme les Indes! neerua.n,dans.es, le s'urinam et Cura.lj:aJO. 

PEROU 

v. Eysinga 
J. Kosters 

M. H. Cornejo 
PERU 
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POLSKA 
Stefan Sieczkowski 
S. Rundslein 
J. Makowski 

PORTUGALIA 
Jose Caeiro da Malta 

POLOGNE 

t PORTUGAIj 

Stefan Sieczkowski 
S. Rundstein 
J. Makowski 

Jose Caeiro da Matta 

POLAND 

PORTUGAU 

Jose Maria Vilhena Barbosa 
de Magalhaes 

Jose Maria Vilhena Barbosa de Magalhael 

Prof. Doutor Lobo d'Avila Lima Prof. Doufor Lobo d' Avila 
Lima 

CZECHOSŁOWACJA 
Miroslav Plesinger-Boiinov 

Dr Vaclav Joachim 
URUGWAJ 

TCHECOSLOV AQUIE CZECHOSLOV AKI~ 

URUGUAY 
E. E. Buero 

Zazn.a.jomiJws:zy się z ,powyższą konwe1lJcją 
oraz protokołem, uznaliśmy je i uznajemy za 
słuszne zarówno w całości, jak i każde z za
war/tych w nich pios tan owień i oświadczamy, że 
są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przy
rzekamy, że będą niezmiennie zachowywane. 

Na dowód C!ZIQg'o W)11darliśmy Akt nrilnrie}szy, 
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 
~ .warszawie, dnia 12 maja 1934 r. 

(-) l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: 

(-) J. Jędrzejewicz 
Minister Spraw Zagranicznych: 

(-) Beck 

Miroslav Plesinger - Boiinov 
Dr. Vaclav Joachim 

URUGUAY: 
E.E.Buero 

Apres avoir vu et examine lesdits Conven" 
Hon et iProtocole Nous les avons approuves et 
a~pr'o'l1VO'OlS en tl()utes et chrucrunle drels dJ~SlpoISH:iI()'n,s 
qui y sont contenues, declarons qu'ils sont 
acceptes, ratifies et confirmes et promettons 
qu'ils seront inviolablement observes. 

En Foi de Quoi Nous avons donne les 
Presentes, revetues du Sceau de la Republique. 

A Varsovie, le 12 mai 1934. 

(-) l. 'Mościcki 
Le President du Conseil des Ministres 

(-) J. Jęc!rzejewicz 
Le Ministre des Affaires Etrangeres 

(-) Beck 

36~ 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 15 czerwca 1937 r. 

o złożeniu przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 12 
kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie 
oraz protokołu z tej samej daty, dotyczą.cego przypadku bezpaństwowości - i o przystąpie-

niu ' szeregu Państw do tej konwrencji i protokołu. 

I. 
Podaje się niniejszym do wiadomo'ści. że w wykonaniu postanowień art. 23konwen

cji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw -o obywatelstwie, i art. 7proto
kołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, podpisanych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. 
w Sekretariacie Generalnym Ligi Narodów złoż,ony został w imieniu Rz,ądu Polskiego doku
ment ratyfikacyjny powyższej konwencji i protokołu. 

II. 
Równocześnie podaje się do wiadomości zgodnie z komunikatami Sekretarza · Gene

ralnego Ligi Narodów, że: , 
a) w wykonaniu postanowień art. 23 wspomnianej konwencji ~ostały złożone w Se

kretariacie Ligi Narodów dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji w imieniu 
Rządów: 

Szwecji . . 
z oświadczeniem, że postanowienia, zawartego w drUigirm zdaniu art. 11, nie przyjmuje się wrprzy
padku, gdy kobieta, o której 1l1ówi ten artykuł, po odzyskaniu obywatelstwa swego kraju nie 
ustali w tym kraju s,wQljego zwykłego miejsca pobytu; 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz wszystkioh części IJllperium Bry,t)'Jj.skiego nie będą
cych oddzielnymi członkami Ligi Narodów, 
Kanady, 
Chin 

- 'z -zastrz'eżeniem z arl .. 4, 
Ind'ii Brytyjskich 




