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(UNCITRAL) z dnia 15 grudnia 1976 r. Trybunał orzeka 
większością głosów. Trybunał orzeka na podstawie postano
wień niniejszej umowy, jak również ogólnych zasad i norm 
prawa międzynarodowego. Orzeczenie jest ostateczne, wią
żące i podlega wykonaniu zgodnie z ustawodawstwem 
wewnętrznym. Każda Umawiająca się Strona zapewni uzna
nie i wykonanie orzeczenia arbitrażowego zgodnie z od
powiednimi postanowieniami swojego ustawodawstwa. 

3. Każda strona ponosi koszty udziału wyznaczonego 
przez siebie arbitra w postępowaniu arbitrażowym . Koszty 
udziału przewodniczącego ponoszą obie strony w częściach 
równych. Trybunał arbitrażowy może jednak w orzeczeniu 
ustalić inny udział stron w kosztach i orzeczenie takie będzie 
wiążące dla obu stron. 

Artykuł 11 

Konsultacje 

Przedstawiciele Umawiających się Stron będą w razie 
potrzeby spotykać się w celu oceny stanu realizacji niniejszej 
umowy. Spotkania te będą się odbywać na wniosek jednej 
z Umawiających się Stron w miejscu i czasie uzgodnionym 
w drodze dyplomatycznej. 

Artykuł 12 

Wejście w życie 

Każda z Umawiających się Stron notyfikuje drugiej 
Umawiającej się Stronie o zakończeniu procedury wymaga-

nej przez jej prawo dla wejścia w życie niniejszej umowy. 
Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni 
od dnia dokonania drugiej notyfikacji. 

Artykuł 13 

Czas obowiązywania i wypowiedzenia 

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres piętnastu lat 
i po upływie tego terminu pozostanie nadal w mocy, chyba że 
zostanie ona wypowiedziana przeijedną z Umawiających się 
Stron w drodze pisemnej notyfikacji; w takim przypadku 
utraci ona moc po upływie Jednego roku od dnia otrzymania 
wypowiedzenia przez drugą Umawiającą się Stronę. 

2. W odniesieniu do inwestycji dokonanych przed datą 
wygaśnięcia niniejszej umowy postanowienia artykułów od 
1 do 11 pozostają w mocy na dalszy okres dżiesięciu lat od tej 
daty. ' ' 

Na dowód czego niżej podpisani, nalężycie upełnomoc
nieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą umowę. 

Sporządzono w Warszawie dnia 5, czerwca 1990 r. 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach. polskim, nor
weskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jed
nakową moc. 

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski 
uważany będżie za rozstrzygający. 

Za Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej 
J. Napiórkowski 

Za Rząd 
Królestwa Norwegii 
K. Eide 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oś~iadczam, że : 
- została ona uznana za słuszną w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, 
- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 
- będzie niezmiennie zachowywana. 
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dano w Warszawie dnia 24 sierpnia 1990 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W Jaruzelski 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Makarczyk 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 15 listopada 1990 r. 

w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii 
w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1990 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 12 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Pol
skiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popiera
nia i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w War-

szawie dnia 5 czerwca 1990 r., dokonane zostały prze
widziane w tym artykule notyfi,kacje i w związku z tym 
powyższa umowa weszła w życie dnia 24 października 

1990 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: K~ Skubiszewski 


