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STATUT

STATUTE

de la

fo r

COUR PERMANENTE DE JUSTICE
INTERNATIONALE

THE PERMANENT COURT OF INTER
NATIONAL JUSTICE

vise par

provided for by

1’Article 14 du Pacte de la Société
des Naíions.

Aríicle 14 of íhe Covenant of the League
of Nations.

A r t i c 1 e 1.
Indépendamment de la Cour ďArbitrage,
organisée par les Conventions de La Haye
de 1899 et 1907, et des Tribunaux spéciaux
ďArbitres, auxquels les États demeurent toujours libres de confier la solution de leurs
différends, il est institué, conformément á
1’article 14 du Pacte de la Société des Nations,
une Cour Permanente de Justice Internatio
nale.

A r t i c 1 e 1.
A Permanent Court of International Ju
stice is hereby established, in accordance
with Article 14 of the Covenant of the League
of Nations. This Court shall be in addition
to the Court of Arbitration organised by the
Conventions of the Hague of 1899 and 1907,
and to the speciál Tribunals of Arbitration
to which States are always at liberty to
submit their disputes for settlement.

CHAPITRE PREMIER.

CHAPTER I.
ORGANÍSATION OF THE COURT.

ORGANÍSATION DE LA COUR.
A r t i c 1 e 2.
La Cour Permanente de Justice Internatio
nale est un corps de magistrats indépendants,
élus, sans égard á leu.r nationalité, parmi les
personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions
requises pour 1’exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires,
ou qui sont des jurisconsultes possédant une
compétence notoire en matiěre de droit international.
A r t i c 1 e 3.
La Cour se compose de quinze membres:
onze juges titulaires et quatre juges suppléants. Le nombre des juges titulaires et des
juges suppléants peut étre éventuellement
augmenté par TAssemblée, sur la proposition
du Conseil de la Société des Nations, á concurrence de quinze juges titulaires et de six
juges suppléants.

Article 2.
The Permanent Court of International
Justice shall be composed of a body of inde
pendent judges, elected regardless of their
nationality from amongst persons of high
moral character, who possess the qualifications required in their respective countries
for appointment to the highest judicial
offices, or are jurisconsults of recognised
competence in international law.

A r t i c 1 e 4.
Les membres de la Cour sont élus par
l’Assemblée et par le Conseil sur une liste
de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour ďArbitrage, conformément
aux dispositions suivantes.
En ce qui concerne les membres de la So
ciété qui ne sont pas représentés á la Cour
permanente ďArbitrage, les listes de candidats seront présentées par des groupes na-

Article!.
The members of the Court shall be elected
by the Assembly and by the Council from
a list of persons nominated by the national
groups in the Court of Arbitration, in accord
ance with the following provisions.
In the case.of Members of the League of
Nations not represented in the Permanent
Court of Arbitration, the lists of candidates
shall be drawn up by national groups

Article 3.
The Court shall consist of fifteen members:
eleven judges and four deputy-judges. The
number of judges and deputy-judges may
hereafter be increased by the Assembly, upon
the proposal of the Council of the League of
Nations, to a total of fifteen judges and six
deputy-judges.

611

Sbírka sákonů a nařízení, č. 124.
(Překlad.)

STÁTU T
STÁLÉHO DVORU MEZINÁRODNI
SPRAVEDLNOST!,
jejž má na zřeteli článek 14 Úmluvy o Spo
lečnosti národů,
článek 1.
Neodvisle od Rozhodčího dvora, vytvoře
ného Haagskými úmluvami z let 1899 a 1907,
a od zvláštních rozhodčích soudů, jimž státy
mohou nadále po své vůli svěřovati rozhodo
vání svých sporů, zřizuje se souhlasně s člán
kem 14 úmluvy o Společnosti národů Stálý
dvůr mezinárodní spravedlnosti.

KAPITOLA I.
ORGANÍSACE SOUDNÍHO DVORU,
článek 2.
Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti jest
sborem neodvislých soudců, zvolených bez
ohledu na jejich státní příslušnost z osob po
žívajících nej vyšší vážnosti mravní, které vy
hovují podmínkám požadovaným k zastávání
nej vyšších úřadů soudcovských v jejich ze
mích, nebo které jsou obecně uznávanými
znalci mezinárodního práva.
článek 3.
Soudní dvůr skládá se z patnácti členů, a to
jedenácti soudců řádných a čtyř soudců ná
hradních. Počet řádných soudců a soudců ná
hradních může býti případně rozmnožen Shro
mážděním podle návrhu Rady Společnosti ná
rodů, a . to až na patnáct soudců řádných a
šest soudců náhradních.
článek 4.
Členy Soudního dvoru volí Shromáždění a
Rada ze seznamu osob navržených národními
skupinami rozhodčího dvora, a to podle usta
novení, jež následují.
Pokud se týká členů Společnosti, kteří ne
jsou zastoupeni ve Stálém rozhodčím dvoru,
jest seznamy kandidátů navrhnout! národními
skupinami, jež jejich vlády k tomuto účelu
64'
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tionaux désignés á cet effet par leurs Gouvernements dans les mémes conditions que
celles stipulées pour les membres de la Cour
ďArbitrage par rarticle 44 de la Convention
de La Haye de 1907 sur le rěglement pacifique des conflits internationaux.

appointed for this purpose by their Governments under the same conditions as thoso
preseribed for members of the Permanent
Court of Arbitration by Article 44 of the
Convention of The Hague of 1907 for the
Pacific settlement of international disputes.

A r t i c 1 e 5.
Trois mois au moins avant la dáte de
rélection, le Seerétaire Général de la Société
des Nations invite par écrit les Membres de
la Cour ďArbitrage appartenant aux États
mentionnés á 1’Annexe au Pacte ou entrés
ultérieurement dans la Société des Nations,
ainsi que les personnes désignées conformément á 1’alinéa 2 de rarticle 4, á procéder
dans un délai déterminé par groupes nationaux á la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de Membre de
la Cour.
Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux
au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne
peut étre présenté un nombre de candidats
plus élevé que le double des places á remplir.

Article 5.
At least three months before the dáte of
the election, the Secretary-General of the
League of Nations shall address a written
request to the Members of the Court of Arbi
tration belonging to the States mentioned in
the Annex to the Covenant or to the States
which join the League subsequontly, and to
the persons appointed under paragraph 2 of
Article 4, inviting them to undertake, within
a given time, by national groups, the nomination of persons in a position to accept the
duties of a member of the Court.
No group may nominate more than four
persons, not more than two of whom shall be
of their own nationality. In no čase must the
number of candidates nominated be more
than double the number of seats to be filled.

A r t i c 1 e 6.
Avant de procéder á cette désignation, il
est recommandé á chaque groupe national de
consulter la plus haute Cour de Justice, les
Facultés et Écoles de Droit, les Académies
nationales et les sections nationales ďAcadémies internationales, vouées á Tétudes du
droit.
A r t i c 1 e 7.
Le Seerétaire Général de la Société des
Nations dresse, par ordre alphabetique, une
liste de toutes les personnes ainsi désignées:
seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas
prévu á Tarticle 12, paragraphe 2.

A r t i c 1 e 6.
Before making these nominations, each na
tional group is recommended to consult its
Highest Court of Justice, its Legal Faculties
and Scheols of Law, and its National Academies and national section of International
Academies devoted to the study of Law.

Le Seerétaire Général cornmunique cette
liste á TAssemblée et au Conseil.

Article 7.
The Secretary-General of the League of
Nations shall prepare a list in alphabetical
order of all the persons thus nominated. Savé
as provided in Article 12, paragraph 2, these
shall be the only persons eligible for
appointment.
The Secretary-General shall submit this
list to the Assembly and to the Council.

A r t i c 1 e 8.
L’Assemblée et le Conseil precedent, indépendamment l’une de 1’autre, á 1’élection,
ďabord des juges titulaires, ensuite des juges
suppléants.
A r t i c 1 e 9.
Dans toute élection, les électeurs auront en
vue que les personnes appelées á faire partie
de la Cour, non seulement réunissent indi-

Article 8.
The Assembly -and the Council shall
proceed independently of one another to
elect, firstly the judges, then the deputyjudges.
Article 9.
At every election, the electors shall bear
in mind that not only should all the persons
appointed as members of the Court possess

Sbírka zákonů a nařízení, č. 124.

budou jmenovali za týchž podmínek, jaké byly
ustanoveny pro členy Rozhodčího dvoru člán
kem 44 Haagské úmluvy z roku 1907 o smír
ném vyrovnávání mezinárodních sporů.

Článek 5.
Nejméně tři měsíce před datem volby vyzve
Generální sekretář Společnosti národů pí
semně členy Rozhodčího dvoru náležející stá
tům uvedeným v příloze k úmluvě nebo vstou
pivším později do Společnosti národů, jakož
i osoby označené v 2. odstavci článku 4, aby
ve stanovené lhůtě přistoupily po národních
skupinách k navržení osob způsobilých zastá
vat! úřad člena Soudního dvoru.

Jedna skupina nemůže vůbec navrhnouti
více než čtyři osoby a z nich nejvýše dvě své
vlastní státní příslušnosti. Nižádným způso
bem nesmí býti navrženo kandidátů více než
dvakrát tolik, kolik je míst, která mají býti
obsazena.
Článek 6.
Dříve než se přistoupí k tomuto určování
kandidátů, doporučuje se, aby každá národní
skupina se poradila s nej vyšším soudem, práv
nickými fakultami, národními akademiemi a
národními sekcemi mezinárodních akademií,
které se zabývají studiem práva.
Článek 7.
Generální sekretář Společnosti národů se
staví v abecedním pořádku seznam všech
osob takto určených: jediné tyto osoby jsou
volitelný, vyjímaje případ článku 12, od
stavce 2.
Generální sekretář oznámí tento seznam
Shromáždění a Radě.
článek 8...
Shromáždění a Rada přikročí, neodvisle
jeden od druhého, nejprve k volbě soudců
řádných, potom soudců náhradních.
článek 9.
Při každé volbě budou voliči míti na zřeteli,
aby osoby povolané do Soudního dvoru ne
jenom individuálně vyhovovaly požadovaným
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viduellement les conditions requises, mais
assurent dans 1’ensemble la représentation des
grandes formes de civilisation et des principaux systemes juridiques du monde.

the qualifications required, but the whole
body algo should represent the main forms
of civilisation and the principál legal systems
of the world.

Article 10.
Sont élus ceux qui ont réuni la majoritě
absolue des voix dans 1’Assemblée et dans le
Conseil.
Au cas ou le double scrutin de TAssemblée
et du. Conseil se porterait sur plus ďun ressortissant du méme Membre de la Société des
Nations, le plus ágé est seul élu.

Article 10.

Article 11.
Si, aprěs la premiére séance ďélection, il
reste encore des siěges á pourvoir, il est procédé, de la méme maniěre, á une seconde et,
s’il est nécessaire, á une troisiěme.
Article 12.

Si, aprěs la troisiěme séance ďélection, il
reste encore des siěges á pourvoir, il peut étre
á tout moment formé sur la demande, soit de
l’Assemblée, soit du Conseil, une Commission
médiatrice de six membres, nommés trois par
FAssemblée, trois par le Conseil, en vue de
choisir pour chaque siěge non pourvu un nom
á présenter á 1’adoption séparée de FAs
semblée et du Conseil.
Peuvent étre portées sur cette liste, á Funanimité, toutes personnes satisfaisant aux
conditions requises, alors méme qďelles n’auraient pas figuré sur la liste de présentation
visée aux artícles 4 et 5.
Si la Commission médiatrice constate qu’
elle ne peut réussir á assurer Félection, les
membres de la Cour déjá nommés pourvoient
aux siěges vacants, dans un délai á fixer par
le Conseil, en choisissant parmi les personnes
qui ont obtenu des suffrages soit dans FAs
semblée, soit dans le Conseil.
Si parmi les juges il y a partage égal des
voix, la voix du juge le plus agé Femportě.
Article 13.
Les membres de la Cour sont élus pour
neuf ans.
Us son rééligibles.

Those candidates who obtain an absolute
majority of votes in the Assembly and in the
Council shall be considered as elected.
In the event of more than one national of
the same Member of the League being elected
by the votes of both the Assembly and the
Council, the eldest of these only shall be
considered as elected.
Article 11.

If, after the first meeting held for the
purpose of the election, one or more seats
remain to be filed, a second and, if necessary,
a third meeting shall také plače.
Article 12.
If, after the third meeting, one or more
seats still remain unfilled, a joint conference
consisting of six members, three appointed
by the Assembly and three by the Council
may be formed, at any time, at the request
of either the Assembly or the Council, for
the purpose of choosing one name for each
seat still vacant, to submit to the Assembly
and the Council for their respective acceptance.
If the Conference is unanimously agreed
upon any person, who fulfils the required
conditions, he may be included in its list, even
though he was not included in the list of
nominations referred to in Artieles 4 and 5.
If the joint conference is satisfied that it
will not be succesful in procuring an election,
those members of the Court who háve already
been appointed shall, within a period to be
fixed by the Council, proceed to fill the vacant
seats by selection from amongst those candi
dates who háve obtained votes either in the
Assembly or in the Council.
In the event of an equality of votes amongst
the judges, the eldest judge shall háve
a casting vote.
Article 13.
The members of the Court shall be elected
for nine years.
They may be re-elected.
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podmínkám, ale i ve svém celku zaručovaly
zastoupení hlavních forem civilisace a nejpřednějších právních soustav světa.
článek 10.
Zvoleni jsou ti, kteří dosáhli absolutní vět
šiny hlasů ve Shromáždění a Radě.
V případě, že by po dvojím hlasování Shro
máždění a Rady připadla volba na více než
jednoho státního příslušníka téhož člena Spo
lečnosti národů, zvolen jest věkem nejstarší.
článek 11.
Jestliže po první schůzi věnované volbě
zbudou ještě místa, která mají býti obsazena,
přikročí se týmž způsobem k druhé schůzi, a
je-li toho třeba, ke třetí schůzi.
článek 12.
Jestliže po třetí schůzi věnované volbě zů
stala by ještě místa, která mají býti obsazena,
může býti kdykoliv na žádost buď Shromáž
dění nebo Rady utvořena z šesti členů, z nichž
tři jmenuje Shromáždění a tři Rada, zpro
středkující komise, pověřená vybrati pro
každé neobsazené místo jedno jméno, které na
vrhne k oddělnému přijetí ve Shromáždění a
v Radě.
Do tohoto seznamu mohou býti pojaty
jednohlasným usnesením všechny osoby, jež
vyhovují požadovaným podmínkám, byť i ne
byly uvedeny v seznamu osob navržených dle
článku 4 a 5.
Jestliže zprostředkující komise zjistí, že ne
může dosáhnouti toho, aby zabezpečila volbu,
obsadí členové soudního dvoru, kteří byli .již
dosazeni, ve lhůtě, kterou určí Rada, volná
místa, vybírajíce mezi osobami, které dostaly
hlasy buď ve Shromáždění nebo v Radě.
Jestliže by se mezi soudci objevila rovnost
hlasů, rozhoduje hlas soudce věkem nej star
šího.
článek 13.
členové Soudního dvoru jsou voleni na
devět let.
Jsou znovu volitelní.
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Ils restent en fonction jusqiťá leur remplacement. Aprěs ce remplacement, ils continuent de connaítre des affaires dont ils sont
déjá saisis.

They skali continue to discharge their
duties until their places háve been filled.
Though replaced, they shall finish any cases
which they may háve begun.

A r t i c 1 e 14.
II est pourvu aux siěges devenus vacants
selon la méthode suivie pour la premiére
élection. Le membre de la Cour élu en rem
placement ďun membre dont le mandat n’est
pas expiré achěve le terme du mandat de son
prédécesseur.

Article 14.
Vacancies which may ocour shall be filled
by the same method as that laid down for the
first election. A member of the Court elected
to replace a member whose period of appointment had not expired will hold the appointment for the remainder of his predecessor’s
term.

Article 15.
Les juges suppléants sont appelés dans
l’ordre du tableau.
Le tableau est dressé par la Cour, en tenant
compte ďabord de la prioritě ďélection et
ensuite de 1’ancienneté ďage.

Article 15.
Deputy-judges shall be called upon to sit
in the order laid down in a list.
This list shall be prepared by the Court
and shall háve regard firstly to priority of
election and secondly to age.

Article 16.
Les Membres de la Cour ne peuvent exercer
aucune fonction politique ou administrativě.
Cette disposition ne s’applique pas aux juges
suppléants en dehors de 1’exercice de leurs
fonctions pres de la Cour.
En cas de doute, la Cour décide.

Article 16.
The ordinary Members of the Court may
not exercise any political or administrativě
function. This provision does not apply to the
Deputy Judges except when performing their
duties on tlie Court.
Any doubt on this point is settled by the
decision of the Court.

Article 17.
Les Membres de la Cour ne peuvent exercer
les fonctions ďagent, de conseil ou ďavoeat
dans aucune affaire ďordre international.
Cette disposition ne s’applique aux juges
suppléants que relativement aux affaires pour
lesquelles ils sont appelés á exercer leurs
fonctions pres de la Cour.
Ils ne peuvent participer au rěglement
ďaucuhe affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme ageňts, conseils
ou avocats de 1’une des parties Membres ďun
tribunál national ou international, ďune commission ďenquéte, ou á tout autre titre.

Article 17.
No Member of the Court can act as agent,
counsel or advocate in any čase of an inter
national nátuře. This provision only applies
to the deputy-judges as regards cases in
which they are called upon to exercise their
functions on the Court.

En cas de doute, la Cour décide.

No Member may participate in the decision
of any čase in which he has previously taken
an active part, as agent, counsel or advocate
for one of the contesting parties,' or as
a Member of a national or international
Court, or of a commission of enquiry, or in
any other capacity.
Any doubt on this point is settled by the
decision of the Court.

Article 18.
Article 18.
A
member
of
the Court cannot be dismissed
Les Membres de la Cour ne peuvent étre
unless,
in
the
unanimous
opinion of the other
relevés de leurs fonctions que si, au jugement
unanime des autres membre's, ils ont cessé de members, he has ceased to fulfil the required
I conditions.
répondre aux conditions requises.
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Členové Soudního dvoru setrvají v úřadě
dotud, až jsou nahrazeni. Byvše pak nahra
zeni, dovedou ještě ke konci otázky, jež byly
již na ně vzneseny.
Článek 14.
Uprázdněná místa obsazují se stejným po
stupem jako při první volbě. Člen Soudního
dvoru zvolený na místo člena, jehož mandát
dosud nevypršel, dokončí období mandátu
svého předchůdce.

článek 15.
Náhradní soudci jsou povoláváni podle po
řadu seznamu soudců.
Seznam sestavuje Soudní dvůr bera zřetel
především na přednost při volbě a potom na
výši věku.
Článek 16.
členové soudního dvoru nesmějí zastávali
žádného úřadu politického ani správního. Toto
ustanovení nevztahuje se na náhradní soudce,
pokud nevykonávají svého úřadu u Soudního
dvoru.
V případě pochybnosti rozhoduje Soudní
dvůr.
Článek 17.
Členové soudního dvoru nesmějí zastávali
funkci jednatele, poradce nebo právního zá
stupce v nižádné otázce mezinárodní povahy.
Toto ustanovení nevztahuje se na náhradní
soudce, leč vzhledem k oněm otázkám, v nichž
jsou povoláni vykonávali své funkce u Soud
ního dvoru.
členové soudního dvoru nemohou bráti po
díl na soudním nálezu v žádné otázce, v níž
dříve byli činni jako jednatelé, poradci nebo
právní zástupci jedné ze stran, jako členové
některého soudu národního nebo mezinárod
ního, některé vyšetřovací komise, nebo ja
kýmkoli jiným způsobem.
V případě pochybnosti rozhoduje Soudní
dvůr.
Článek 18.
Členové Soudního dvoru nemohou býti zpro
štěni svého úřadu, leč kdyby podle jednomysl
ného úsudku ostatních členů přestali vyhovovati požadovaným podmínkám.
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Le Secrétaire Général de la Société des Nations en est officiellement informé par le
Greffier.
Gette communication emporte vacanee de
siěge.
Article 19.
Les Membres de la Cour jouissent dans
Texercice de leurs fonctions des privilěges et
immunités diplomatiques.

Formal notification thereof shall be made
to the Secretary-General of the League of
Nations, by the Registrar.
This notification makes the plače vacant.

Article 20.
Tout membre de laCour doit, avant ďentrer
en fonction, en seance publique, prendre en
gagement solennel ďexercer ses attributions
en pleine impartialité et en toňte conscience.

Article 20.
Every member of the Court shall, before
taking up his duties, make a solemn declaration in open Court that he will exercise his
powers impartially and conscientiously.

Article 21.
La Cour élit, pour trois ans, son Président
et son Vice-Président; ils sont rééligibles.

Article 21.
The Court shall elect its President and
Vice-President for three years; they may be
re-elected.
It shall appoint its Registrar.
The duties of Registrar of the Čourt shall
not be deemed incompatible with those of
Secretary-General of the Permanent Court of
Arbitration.

Elle nomme son Greffier.
La fonction de Greffier de la Cour n’est
pas incompatible avec celle de Secrétaire Gé
néral de la Cour Permanente ďArbitrage.
Article 22.

Le siěge de la Cour est fixé á la Haye.
Le Président et le Greffier résident au siěge
de la Cour.
Article 28.
La Cour tient une session chaque année.
Sauf disposition contraire du rěglement de
la Cour, cette session commence le 15 juin,
et continue tant que le role n’est pas épuisé.

Le Président convoque la Cour en session
extraordinaire quand les circonstances l’exigent.
Article 24.
Si, pour une raison spéciale, Pun des mem
bres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement ďune affaire déterminée,
il en fait part au Président.
Si le Président estime qu’un des membres
de la Cour ne doit pas, pour une raison spé-

Article 19.
The members of the Court, when engaged
on the business of the Court, shall enjoy
diplomatic privileges and immunities.

Article 22.
The seat of the Court shall be established
at the Hague.
The President and Registrar shall reside at
the seat of the Court.
Article 23.
A session of the Court shall be held every
year.
Unless otherwise provided by rules of
Court, this session shall begin on the loth
of June, and shall continue for so long as may^
be deemed necessary to finish the cases on
the list.
The President may summon an extraordinary session of the Court whenever
necessary.
Article 24.
If for some speciál reason, a member of
the Court considers that he should not také
part in the decision of a particular čase, he
shall so inform the President.
If the President considers that for some
speciál reason one of the members of the
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Generální sekretář Společnosti národů
budiž o tom zpraven zapisovatelem.
Od tohoto sdělení místo platí za uprázd
něné.
Článek 19.
Členové Soudního dvoru požívají ve výkonu
svého úřadu diplomatických výsad a imunit.
Článek 20.
Každý člen soudního dvoru musí, dříve než
nastoupí úřad, ve veřejném sezení slavnostně
se zavázati, že bude vykonávat! svou pravo
moc s úplnou nestranností a s veškerou svědo
mitostí.
Článek 21.
Soudní dvůr volí na tři roky svého před
sedu a svého místopředsedu, kteří jsou znovu
volitelní.
Soudní dvůr jmenuje zapisovatele.
Úřad zapisovatele Soudního dvoru není ne
slučitelný s úřadem generálního sekretáře
Stálého rozhodčího dvoru.
Článek 22.
Sídlem soudního dvoru jest Haag.
Předseda a zapisovatel bydlí v sídle Soud
ního dvoru.
Článek 23.
Soudní dvůr zasedá každý rok.
Pokud by nebylo opačného opatření v šádu
Soudního dvoru, počíná toto zasedání 15. červ
na a trvá až do vyřízení zahájených případů.
Předseda svolává Soudní dvůr k mimořád
nému zasedání, jakmile toho vyžadují okol
nosti.
článek 24.
Jestliže některý ze členů Soudního dvoru
soudí, že z nějakého zvláštního důvodu nemá
se zúčastniti rozsuzování v určitém právním
případu, sdělí to předsedovi.
Jestliže předseda soudí, že některý ze členů
Soudního dvoru nemá z nějakého zvláštního
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ciale, siéger dans une affaire déterminée, il en
avertit ce!ui-ci.
Si, en pareils cas, le membre de la Cour
et le Président sont en désaccord, la Cour
déeide.

Court should not sit on a particular čase, he
shall give him notice accordingly.
If in any such čase the member of the
Court and the President disagree, the matter
shall be settled by the decision of the Court.

A r t i c 1 e 25.
Sauf exception expressément prévue, la
Cour exerce ses attributions en séance pléniěre.
Si la présence de onze juges titulaires n’est
pas assurée, ce nombre est parfait par 1’entrée
en fonction des juges suppléants.

A r t i c 1 e 25.
The full Court shall sit except when it is
expressly provided otherwise.

Toutefois, si onze juges ne sont pas disponibles, le quorum de neuf est suffisant pour
constituer la Cour.
Ar ti cle 26.
Pour les affaires concernant le Travail et
spécialement pour les affaires visées dans la
partie XIII (Travail) du Traité de Versailles
et les parties correspondantes des autres
Traités de Paix, la Cour statuera dans les
conditions ci-aprěs:
La Cour constituera pour chaque période
de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte,
autant que possible, des prescriptions de
1’article 9. Deux juges seront, en outre, dé
signés pour remplacer celui des juges qui se
trouverait dans Timpossibilité de siéger. Sur
la demande des parties, cette chambre sta
tuera. A défaut de cette demande, la Cour
siégera avec le nombre de juges prévu á
Tarticle 25. Dans touš les cas, les juges sont
assistés de quatre assesseurs techniques siégeant á leurs cotés avec voix consultative et
assurant une juste représentation des intéréts
en cause.
Si 1’une seulement des parties a un de ses
ressortissants siégeant comme juge dans la
chambre prévue á 1’alinéa précédent, le Pré
sident priera un autre juge de céder sa plače
á un juge choisi par 1’autre partie, en conformité de Tarticle 31.
Les assesseurs techniques sont choisis dans
chaque cas spécial ďaprěs les rěgles de procédure visées á Tarticle 30, sur une liste
„ďAssesseurs pour litiges de travaiT', composée de noms presentés á raison de deux par
chaque membre de la Société des Nations et
ďun nombre égal présenté par le Conseil
ďadministration du Bureau international du
Travail. Le Conseil désignera par moitié des

If eleven judges cannot be present, the
number shall be made up by calling on
deputy-judges to sit.
If, however, eleven judges are not available,
a quorum of nine judges shall suffice to
constitute the Court.
A r t i c 1 e 26.
Labour cases, particularly cases referred
to in Part XIII (Labour) of the Treaty of
Versailles and the corresponding portions of
the other Treaties of Peace, shall be heard
and determined by the Court under the following conditions:
The Court will apoint every three years
a speciál chamber of five judges, selected so
far as possible with due regard to the provisions of Article 9. In addition, two judges
shall be selected for the purpose of replacing
a judge who finds it impossible to sit. If the
parties so demand, cases will be heard and
determined by this chamber. In the absence
of any such demand, the Court will sit with
the number of judges provided for in Article
25. On all occasion the judges will be assisted
by four technical assessors sitting with them,
but without the right to vote, and chosen
with a view to ensuring a just representation
of the competing interests.
If there is a national of one only of the
parties sitting as a judge in the chamber
referred to in the preceding paragraph, the
President will invite one of the other judges
to retire in favour of a judge chosen by the
other party in accordance with Article 31.
The technical assessors shall be chosen for
each particular čase in accordance with rules
of proceduře under Article 30 from a list
of „Assesors for Labour cases“ composed of
two persons nominated by each Member of
the League of Nations and an equivalent
number nominated by the Goveming Body
of the Labour Office. The Goveming Body
will nominate, as to one-half, rěpresentatives
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důvodu zasedali v určité otázce, upozorní ho
na to.
Jestliže v podobném případě člen Soudního
dvoru a předseda jsou v rozporu, rozhodne
Soudní dvůr.
Článek 25.
Pokud nejde, o výjimku výslovně stanove
nou, vykonává Soudní dvůr svou pravomoc
v plenárním sezení.
Jestliže jedenáct řádných soudců není pří
tomno, doplňuje se tento počet vstupem ná
hradních soudců.
Jestliže přes to jedenáct soudců není po
ruce, jest quorum devíti dostatečné, aby se
Soudní dvůr ustavil.
článek 26.
V otázkách, týkajících se práce, a zvláště
v otázkách, jež má na zřeteli část XIII (Práce)
versailleské smlouvy, a v souhlasných částech
ostatních mírových smluv, bude Soudní dvůr
nalézali za těchto podmínek:
Soudní dvůr zřídí pro každé období tří let
zvláštní senát složený z pěti soudců vybra
ných tak, aby se pokud možno vyhovělo před
pisům článku 9. Kromě toho budou ustanoveni
dva soudci za náhradníky, kdyby některého ze
soudců něco zašlo. Tento senát bude nalézali
na žádost stran. V nedostatku takové žádosti
Soudní dvůr bude zasedali o počtu soudců dle
článku 25. Ve všech případech zasedali budou
spolu se soudci čtyři odborní přísedící, sedící
po jejich boku s hlasem poradním a zabezpe
čující spravedlivé zastoupení zájmů, o něž jde.
x
Jestliže má pouze jedna ze stran jednoho ze
svých příslušníků jako soudce v senátu zmí
něném v předešlém odstavci, požádá předseda
jednoho z ostatních soudců, aby postoupil
své místo podle článku 31 soudci, kterého si
vyvolí druhá strana.
Odborní přísedící jsou vybíráni v každém
jednotlivém případě podle řádu, jejž má na
zřeteli článek 30, ze seznamu „Přísedících
pro spory z práce“, který se sestaví ze jmen,
jež po dvou navrhl každý člen Společnosti ná
rodů, a ze stejného počtu navrženého Správní
radou Mezinárodního úřadu práce. Rada jme
nuje z poloviny zástupce dělníků, z poloviny
zástupce zaměstnavatelů ze seznamu dle
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représentants des travailleurs et par moitié
des représentants des patrons pris sur la liste
prévue á Farticle 412 du Traité de Versailles
et les articles correspondants des autres
traités de paix.
Dans les affaires concernant le Travail, le
Bureau International aura la faculté de
fournir á la Cour touš les renseignements
nécessaires et, á cet effet, le Directeur de ce
Bureau recevra eommunication de toutes les
piěces de procédure présentées par écrit.

of the workers, and as to one-half, representatives of employers from the list referred
to in Article 412 of the Treaty of Versailles
and the corresponding Articles of the other
Treaties of Peace.
In Labour cases the International Labour
Office shall be at liberty to furnish the Court
with all relevant information, and for this
purpose the Director of that Office shall
receive copies of all the wriťcen proceedings.

Ar ti cle 27,

Article 27.

Pour les affaires concernant le transit et
les Communications, et spécialement pour les
affaires visées dans la partie XII (ports, voies
ďeau, voies ferrées) du Traité de Versailles
et les parties correspondantes des autres
Traités de Paix, la Cour statuera dans les
conditions ci-aprěs:

Cases relating to transit and Communica
tions, particularly cases referred to in Part
XII (Ports, Waterways and Raihvays) of the
Tréaty of Versailles and the corresponding
portions of the other Treaties of Peace shall
be heard and determined by the Court under
the following conditions:

La Cour constituera pour chaque période
de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignées en tenant
compte autant que possible des prescriptions
de Farticle 9. Deux juges seront, en outre,
désignés pour remplacer celui des juges qui
se trouverait dans Timpossibilité de siéger.
Sur la demande des parties, cette chambre
statuera. A défaut de cette demande, la Cour
siégera avec le nombre de juges právu á
Farticle 25. Si les parties le désirent, ou si
la Cour le décide, les juges seront assistés de
quatre assesseurs techniques siégeant k leurs
cótés avec voix consultative.

The Court will appoint every three years a
speciál chamber of five judges, selected so far
as possible with due regard to the provisions
of Article 9. In addition, two judges shall be
selected for the purpose of replacing a judge
who finds it impossible to sit. If the parties
so demand, cases will be heard and determinde by this chamber. In the absence of any
such demand, the Court will sit with the
number of judges provided for in Article 25.
Whem desired by the parties or decided by
the Court, the judges will be assisted by four
technical assessors sitting with them, but
without the right to vote.

Si 1’une seulement des parties a un de ses
ressortissants siégeant comme juge dans la
chambre prévue á 1’alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa plače
h un juge choisi par Fautre partie, en conforrnité de Farticle 81.
Les assesseurs techniques seront choisis
dans chaque cas spécial ďaprěs les rěgles de
procédure visées á Farticle 30, sur une liste
„ďAssesseurs pour litiges de transit et de
eommunication", composée de noms présentés
á raison de deux par chaque membre de la
Société des Nations.

If there is a national of one only of the
parties sitting as a judge in the chamber
referred to in the preceding paragraph, the
President will invite one of the other judges
to retire in favour of a judge chosen by the
other party in acoordance with Article 31.
The technical assessors shall be chosen for
each particular čase in accordance with rules
of proceduře under Article 80 from a list of
„Assessors for Transit and Communications
cases" composed of two persons nominated
by each Member of the League of Nations.

A r t i c 1 e 28.

Article 28.

Les chambres spéciales prévues aux articles
26 et 27 peuvent, avec le consentement des
parties en cause, siéger ailleurs qu’á la Haye.

The speciál chambers provided for in
Article 26 and 27 may, with the consent of
the parties to the dispute, sit elsewhere than
at The Hague.
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článku 412 versailleské smlouvy a souhlas
ných článků ostatních mírových smluv.

"• V otázkách, týkajících se práce, bude Mezi
národní úřad míti možnost dodávat! Soudnímu
dvoru všechna nutná vysvětlení a za tím
účelem bude ředitel tohoto úřadu doátávati
opisy všech písemně učiněných podání.

Článek 27.
Pro otázky přepravy a dopravních spojení a
■zvláště pro otázky, jež má na zřeteli část XII
(přístavy, vodní cesty, železnice) versailleské
smlouvy a souhlasných částí ostatních míro
vých smluv, bude Soudní dvůr nalézati za
těchto podmínek:
Soudní dvůr zřídí pro každé období tříleté
zvláštní senát složený z pěti soudců, vybra
ných tak, aby se pokud možno vyhovělo před
pisům článku 9. Kromě toho budou ustano
veni dva soudci za náhradníky, kdyby někte
rého ze soudců něco zašlo. Tento senát bude
nalézati na žádost stran. V nedostatku této žá
dosti bude Soudní dvůr zasedati o počtu soudců
dle článku 25. Na žádost stran nebo jestliže
Soudní dvůr tak rozhodne, budou spolu se
soudci zasedati čtyři odborní přísedící po je
jich boku s poradním hlasem.

Jestliže pouze jedna ze stran má jednoho ze
svých příslušníků jako soudce v senátu zmí
něném v předešlém odstavci, požádá předseda
jednoho z ostatních soudců, aby postoupil své
místo podle článku 31 soudci, kterého si vy
volí druhá strana.
Odborní přísedící jsou vybíráni v každém
jednotlivém případě podle řádu, jejž má na
zřeteli článek 30, ze seznamu „Přísedících
pro spory z přepravy a dopravních spojení“
sestaveného ze jmen, z nichž vždy dvě navrhl
každý člen Společnosti národů.

Článek 28.
Zvláštní senáty dle článků 26 a 27 mohou,
souhlasí-li sporné strany, zasedati jinde než
v Haag-u.
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A r t i c 1 e 29.
En vuq de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une
chambre de trois juges, appelée á statuer en
procédure sommaire, lorsque les parties le
demandent.

Article 29.
With a view to the speedy despatch of
business, the Court shall form annually
a chamber composed of three judges who, at
the request of the contesting parties, may
hear and determine cases by summary pro
ceduře.

A r t i c 1 e 30.
La Cour détermine par un rěglement le
mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle rěgle notamment la procédure
sommaire.

Article 30.
The Court shall frame rules for regulating
its proceduře. In particular, it sliall lay down
rules for summary proceduře.

Article 31.
Les juges de la nationalité de cliacune des
parties en cause conservent le droit de siéger
dans 1’affaire dout la Cour est saisie.

Article 31.
Judges of the nationality of each contesting
party shall retain their right to sít in the čase
before the Court.

Si la Cour compte sur le siěge un juge de
la nationalité ďune seule des parties, 1’autre
partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s’il s’en trouve un de sa nationalité.
S’il n’en existe pas, elle peut choisir un juge,
pris de preference parmí les personnes qui
ont été 1’objet ďune présentation en conformité des articles 4 et 5.

Les juges désignés ou ehoisis, comme il est
dit aux paragraphe 2 et 3 du présent article,
doivent satisfaire aux prescriptions des ar
ticles 2, 16, 17, 20, 24 du présent acte. Ils
statuent sur un pied ďégalité avec leurs collěgues.

If the Court includes upon the Bench
a judge of the nationality of one of the parties
only, the other party may select from among
the deputy-judges a judge of its nationality,
if there be one. If there should not be one,
the party may choose a judge, preferably
from among those persons who háve been
nominated as candidates as provided in
Articles 4 and 5.
If the Court includes upon the Bench no
judge of the nationality of the contesting
parties, each of these may proceed to select
or choose a judge as provided in the preceding paragraph.
Should there be séveraí parties in the sama
interest, they shall, for the purpose of the
preceding provisions, be reckoned as one
party only. Any doubt upon ťnis point is
settled by the decision of the Court.
Judges selected or chosen as laid down in
paragraphs 2 and 3 of this Article shall fulfil
the conditions required by Articles 2, 16, 17,
20, 24 of this Statute. They shall také part in
the decision on an equal footing with their
colleagues.

Article 32.
Les juges titulaires recoivent une indemnité annuelle á fixer par 1’Assemblée de la
Société des Nations sur la proposition du
Conseil. Cette indemnité ne peut étre diminuée pendant la durée des fonctions du
juge.
Le Président recoit une indemnité spéciale
déterminée de la méme maniěre pour la durée
de ses fonctions.

Article 32.
The judges shall reeeive an annual
indemnity to be determined by the Assembly
of the League of Nations upon the proposal
of the Council. This indemnity must not be
decreased during the period of a judge’s
appointment,
The President shall reeeive a speciál grant
for his period of office, to be fixed in the
same way.

Si la Cour ne compte sur le siěge aucun
juge de la nationalité des parties, chacune de
ces parties peut procéder á la désignation ou
au choix ďun juge de la méme maniěre qu’au
páragraphe précédent.
Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour 1’application
des dispositions qui précědent que pour une
seule. En cas de doute, la Cour décide.
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Článek 29.
V zájmu včasného vyřizování otázek utvoří
Soudní dvůr ročně senát o třech soudcích, po
volaný rozhodovati’ na žádost stran ve zkrá
ceném řízení.

článek 30.
Soudní dvůr určí zvláštním řádem způsob,
jakým vykonává svou pravomoc a upraví jme
novitě zkrácené řízení.
Článek 31.
Soudci, kteří jsou státními příslušníky ně
které sporné strany, podrží právo zasedati
v soudu v otázce, jež je na Soudní dvůr vzne
sena.
Jestliže pouze jedna strana má při zasedání
Soudního dvoru soudce své státní přísluš
nosti, může druhá strana označiti náhradního
soudce, aby zasedal, naíezne-li soudce své
státní příslušnosti. Není-li takového, může si
vybrati soudce především z osob, které byly
již navrženy dle článků 4 a 5.

Jestliže Soudní dvůr nemá při svém zase
dání žádného soudce, jenž by byl státním pří
slušníkem stran, může každá z těchto stran
označiti nebo vybrati soudce týmž způsobem
jako v odstavci předešlém.
Když několik stran tvoří společenství ve
sporu, považují se, pokud jde o použití před
chozích ustanovení, pouze za jednu stranu.
V případě pochybném rozhoduje Soudní dvůr.
Soudci označení nebo vybraní dle 2. a 3. od
stavce tohoto článku mají vyhovovat! před
pisům článků 2, 16, 17, 20 a 24 tohoto Statutu.
Rozhodují za plné rovnosti se svými kolegy.

č 1 á n e k 32.
Řádní soudci dostávají ročně plat, který
stanoví Shromáždění Společnosti národů na
návrh Rady. Tento plat nemůže býti zmenšen
po dobu, po niž soudce zastává svůj úřad.
_ Předseda dostává zvláštní plat stanovený
týmž způsobem na dobu trvání jeho úřadu.
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Le Vice-Président, les juges et les juges
suppléants recoivent dans Texercice de leurs
fonctions une indemnité á fixer de la méme
maniěre.
Les juges titulaires et suppléants qui ne
résident pas au siěge de la Cour recoivent le
remboursement des frais de voyages nécessités par 1’accomplissement de leur fonctions.
Les indemnités dues aux juges désignés
ou choisis conformément á 1’article 31 sont
réglées de la méme maniěre.
Le traitement du Greffier est fixé par le
Conseil sur la proposition de la Cour.
L’Assemblée de la Société des Nations, sur
la proposition du Conseil, adoptera un rěglement spécial fixant les conditions sous lesquelles des pensions seront allouées au personnel de la Cour.

The Vice-President, judges and deputyjudges, shall receive a grant for the actual
performance of their duties, to be fixed in
the same way.
Travelling expenses incurred in the per
formance of their duties, shall be refunded to
judges and deputy-judges who do not reside
at the seat of the Court.
Grants due to judges selected or chosen as
provided in Article 31 shall be determined in
the same way.
The salary of the Registrar shall be decided
by the Council upon the proposal of the
Court. ^
The Assembly of the League of Nations
shalMay down, on the proposal of the Council,
a speciál regulation fixing the conditions
under which retiring pensions may be given
to the personnel of the Court.

A r t i c 1 e 33.
Les frais de la Cour sont supportés par la
Société des Nations de la maniěre que l’Assemblée décide sur la proposition du Conseil.

Article 33.
The expenses of the Court shall be borne
by the League of Nations, in such a manner
as shall be decided by the Assembly upon the
proposal of the Council.

CHAPITRE II.

CHAPTER II.

COMPÉTENCE DE LA COUR.

COMPETENCE OF THE

COURT.

Article 34.
Seuls les Etats ou les Membres de la Société
des Nations ont qualité pour se présenter
devant la Cour.

Article 34.
Only States or Members of the League
of Nations can be parties in cases before the
Court.

Article 35.
La Cour est ouverte aux Membres de la
Société des Nations, ainsi qu’aux Etats mentionnés á 1’Annexe au Pacte.
Les conditions auxquelles elle est ouverte
aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particuliěres des traités en vigueur,
réglées par le Conseil, et dans touš les cas,
sans qu’il puisse en résulter pour les parties
aucune inégalité devant la Cour.

Article 35.
The Court shall be open to the Members
of the League and also to States mentioned
in the Annex to the Covenant.
The conditions under which the Court shall
be open to other States shall, subject to the
speciál provisions contained in treaties in
force, be laid down by the Council; but in no
čase shall such provisions plače the parties in
a position of inequality before the Court.
When a State which is not a Member of the
League of Nations is a party to a dispute,
the Court will fix the amount which that
party is to contribute towards the expenses
of the Court.

Lorsqďun Etat qui n’est pas membre de la
Société des Nations, est partie en cause la
Cour fixera la contribution aux frais de la
Cour, que cette partie devra supporter.
Article 36.
La compétence de la Cour s’étend á toutes
affaires que les parties lui soumettront, ainsi

Article 36.
The jurisdiction of the Court comprises all
cases which the parties refer to it and all
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Místopředseda, soudci a náhradní soudci
dostávají, vykonávajíce svůj úřad, plat, který
jest určití týmž způsobem.
Soudcové řádní i náhradní, kteří nebydlí
v sídle Soudního dvoru, dostávají náhradu
cestovních výloh vzešlých z výkonu jejich
úřadu.
Platy náležející soudcům označeným nebo
vybraným podle článku 31, jsou upraveny
týmž způsobem.
Požitky zapisovatele ustanovuje Rada na
návrh Soudního dvoru.
Shromáždění Společnosti národů schválí na
návrh Rady zvláštní řád stanovící podmínky,
za nichž budou personálu Soudního dvoru po
voleny pense.
Článek 33.
Náklady Soudního dvoru nese Společnost
národů způsobem, o němž rozhodne Shro
máždění na návrh Rady.

KAPITOLA II.
PŘÍSLUŠNOST SOUDNÍHO DVORU,
článek 34.
Jedině státy nebo členové Společnosti ná
rodů mohou jako strany před Soudním dvo
rem vystupovati.
článek 35.
Soudní dvůr je přístupen členům Společ
nosti národů, jakož i státům uvedeným v pří
loze k úmluvě.
Podmínky, za nichž je přístupen jiným
státům, jsou s výhradou zvláštních usta
novení platných smluv, stanoveny Radou, a to
tak, že za žádných okolností z toho nesmí vze
jiti pro strany nižádná nerovnost před Soud
ním dvorem.
Když stát, který není členem Společnosti
národů, jest stranou ve sporu, určí Soudní
dvůr podíl na nákladech Soudního dvoru,
který má nésti tato strana.
článek 36.
Příslušnost Soudního dvoru vztahuje se na
všechny otázky, které strany naň vznesou,
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qu’á touš les cas spécialement prévus dans les
traités et conventions en vigueur.
Les Membres de la Société et Etats mentionnés á 1’Annexe au Pacte pourront, soit
lors de la signatuře ou de la ratification du
Frotocole, auquel le présent Acte est joint,
soit ultérieurement, déclarer reconnaitre děs
á présent comme obligatoire, de plein droit
et sans convention spéciale vis-á-vis de tout
autre Membre ou Etat acceptant la méme
obligation la juridiction de la Cour sur toutes
ou quelques-unes des catégories de différends
ďordre juridique ayant pour objet:
a) L’interprétation ďun Traité;
b) Tout point de droit international;
c) La réalité de tout fait qui, s’il était
établi, constituerait la violation ďun engage
ment international;
d) La nátuře ou 1’étendue de la réparation
due pour la rupture ďun engagement international.
La déclaration ci-dessus visée pourra étre
faite purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou
de certains Membres ou Etats, ou pour un
délai déterminé.
En cas de contestation sur le point de
savoir si la Cour est compétente, la Cour
décide.

matters speciality provied for in Treaties and
Conventions in force.
The Members of the Leagúe of Nations
and the States mentioned in the Annex to
the Covenant may, either when signing or
ratifying the protocol to which the present
Statute is adjoined, or at a later moment,
declare that the recognise as compulsory ipso
facto and without speciál agreement, in relation to any other Member or State accepting
the same obligation, the jurisdicťion of the
Court in all or any of the classes of legal
disputes ooncerning:
a) The interpretation of a Treaty;
b) Any question of International Law;
c) The existence of any fact which, if
established, would constitute a breach of an
international obligation;
d) The nátuře or extent of the réparation
to be made for the breach of an international
obligation.
The déclaration referred to above may be
made unconditionally or on condition of reci
procity on the part of several or certain
Members or States, or for a certain time.
In the event of a dispute as to whether the
Court has jurisdiction, the matter shall be
settled by the decision of the Court.

Article 37.
Lorsqďun traité ou convention en vigueur
vise le renvoi á une juridiction á établir par
la Société des Nations, la Cour constituera
cette juridiction.

Article 37.
When a treaty or convention in force provides for the reference of a matter to
a tribunál to be mstituted by the League of
Nations, the Court will be such tribunál.

Article 38.
La Cour applique:
1. Les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
rěgles expressément reconnues, par les Etats
en litige;
2. La coutume internationale comme preuve
ďune pratique générale acceptée comme
étant le droit;
3. Les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées;
4. Sous réserve de la disposition de Farticle
69, les décisions judiciaires et la doctrine des
publicistes les plus qualifiés, comme moyen
auxiliaire de détermination des rěgles de
droit.

Article 38.
The Court shall apply:
1. International conventions, whether ge
nerál, or particular, establishing rules expressly recognised by the contesting States;
2. International custom, as evidence of
a generál practice accepted as law;
3. The generál principles of law recognised
by civilised nations;
4. Subject to the provisions of Article 59,
judicial décisions and the teachings of the
most highly qualified publicists of the various
nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.
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jakož i na každý případ zvláště předvídaný
v platných smlouvách a úmluvách.
Členové Společnosti národů a státy uvedené
v příloze k Úmluvě budou moci buď při pod
pisu nebo ratifikaci protokolu, k němuž tento
Statut jest připojen, nebo později prohlásiti,
že uznávají od nynějška pravomoc Soudního
dvoru jako závaznou, ipso facto a bez zvláštní
úmluvy vůči každému jinému členu nebo
státu, který vezme na sebe týž závazek, ve
všech nebo v některých druzích sporů právní
povahy, jejichž předmětem jest:
a) výklad mezinárodní smlouvy;
b) jakákoliv otázka mezinárodního práva;
c) existence jakékoli skutečnosti, která,
kdyby byla prokázána, zakládala by přestou
pení některého mezinárodního závazku;
d) povaha nebo rozsah náhrady povinné za '
porušení mezinárodního závazku.
Prohlášení svrchu dotčené může býti uči
něno bez výhrady anebo s podmínkou vzájem
nosti se strany několika nebo určitých členů
nebo států, nebo na určitou lhůtu.
V případě sporu o tom, zda Soudní dvůr
jest příslušný, rozhoduje Soudní dvůr.
Článek 37.
Když některá platná smlouva nebo úmluva
předem odkazuje na soudnictví, jež má zříditi Společnost národů, je tím založena pří
slušnost tohoto Soudního dvoru.
Článek 38.
Soudní dvůr béře za podklad:
1. mezinárodní úmluvy buď všeobecné, buď
zvláštní, v nichž jsou vytčena pravidla vý
slovně uznaná státy jsoucími ve sporu;
2. mezinárodní zvyklost jako doklad obecné
praxe pojímané za právo;
3. povšechné zásady právní, uznané civilisovanými národy;
4. s výhradou ustanovení článku 59, soud
covské nálezy a nauku nejvýš kvalifikova
ných spisovatelů, jako pomůcku k určení
právních pravidel.
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La présente disposition ne porte pas
This provision sbalí not prejudice the
atteinte á la faculté pour la Cour, si les par-. power of the Court to decide a čase ex aequo
ties sont ďaccord, de statuer ex aequo et et bono, if the parties agree thereto.
bono.

CHAPITRE III.

CHAPTER III.

PROCÉDURE.
A r t i c 1 e 39.
Les langues officielles de la Cour sont le
francais et 1’anglais. Si les parties sont ďac
cord pour que toute la procédure ait lieu en
frangais, le jugement sera prononcé en cette
langue. Si les parties sont ďaccord pour que
toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.
A défaut ďun accord fixant la langue dont
il sera fait usage, les parties pourront
employer pour les plaidoiries celle des deux
langues qďelles préféreront, et 1’arrét de la
Cour sera rendu en francais et en anglais. En
ce cas, la Cour designéra en méme temps
celui des deux textes qui fera foi.

PROCEDUŘE.
A r t i c 1 e 39.
The official languages of the Court shall
be French and English. If the parties agree
that the čase shall be conducted in French,
the judgment will be delivered in French. If
the parties agree that the čase shall be
conducted in English, the judgment will be
delivered in English.
In the absence of an agreement as to which
language shall be employed, each party may,
in the pleadings, use the language which it
prefers; the decision of the Court will be
given in French and English. In this čase
the Court will at the same time determine
which of the two texts shall be considered
as authoritative.
The Court may, at the request of the
parties, authorize a language other that
French or Englisch to be ušed.

La Cour pourra, á la requéte des parties,
autoriser Temploi ď.une langue autre que le
francais ou 1’anglais.
A r t i c 1 e 40.
Les affaires sont portées devant la Cour,
selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requéte, adressées au
Greffe; dans les deux cas, 1’objet du différend
et les parties en cause doivent étre indiqués.
Le Greffe donne immédiatement communication de la requéte á touš intéressés.
II en informe également les membres de
la Société des Nations par Tentremise du
Secrétaire Général.
A r t i c 1 e 41.
La Cour a le pouvoir ďindiquer, si elle
estime que les circonstances 1’exigent, quelles
mesures conservatoires du droit de chacun
doivent étre prises á titre provisoire.
En attendant 1’arrét définitif, 1’indication
de ces mesures est immédiatement notifiée
aux parties et au Conseil.
A r t i c 1 e 42.
Les parties sont représentées par des
agents.

A r t i c 1 e 40.
Cases are brought before the Court, as the
čase may be, either by the notification of the
speciál agreement, or by a written application
addressed to the Registrar. In either čase the
subject of the dispute and the contesting
parties must be indicated.
The Registrar shall forthwith communicate
the application to all concerned.
He shall also notify the Members of the
League of Nations through the SecretaryGeneral.
A r t i c 1 e 41.
The Court shall háve the power to indicate,
if it considers that circumstanoes so require,
any provisional measures which ought to be
taken to reserve the respective rights of
either party.
Pending the finál decision, notice of the
measures suggested shall forthwith be given
to the parties and the Council.
a

A r t i c 1 e 42.
The parties shall be represented by Agents.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 124.
Toto ustanovení nikterak nezasahuje
v pravomoc Soudního dvoru nalézali za sou
hlasu stran ex aequo et bono.
KAPITOLA III.
ŘÍZENÍ.
Článek 89.
Úředními jazyky Soudního dvoru jsou
jazyk francouzský a anglický. Jestliže strany
souhlasí, aby celé řízení se dálo francouzský,
bude nález vynesen v tomto jazyku. Jestliže
strany souhlasí, aby celé řízení dála se angli
cky, bude nález vynesen v tomto jazyku.
V nedostatku dohody o jazyku, jehož se má
užívati, mohou strany užívati v soudním ří
zení onoho z obou jazyků, jemuž dávají před
nost, a nález soudu bude vynesen francouz
ský a anglicky. V tomto případě Soudní dvůr
zároveň určí, který z obou textů bude míti
průkaznou věrohodnost.
Soudní dvůr může na žádost stran přivoliti,
aby se užívalo jiného jazyka než francouz
ského nebo anglického.
článek 40.
Otázky vznášejí se na Soudní dvůr podle
okolností, buď oznámením smluvní dohody
o soudu, buď žalobním podáním, jež obé bude
zasláno kanceláři; v obou případech jest
označiti předmět sporu a strany ve sporu.
Kancelář neprodleně sdělí podání všem zú
častněným.
Podá o tom zprávu rovněž členům Společ
nosti národů prostřednictvím Generálního
sekretáře.
článek 41.
Soudní dvůr má právo určití, soudí-li, že
toho okolnosti vyžadují, jaká opatření k za
jištění práva každého mají býti zatímně uči
něna.
S výhradou konečného rozhodnutí podá se
stranám a Radě neprodleně písemná zpráva
o těchto opatřeních.
Č 1 á n e k 42.
Strany jsou zastupovány jednateli.
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Elles peuvent se faire assister devant la
Cour par des conseils ou des avocats.

They may háve the assistence of Counsel
or Advocates before the Court.

A r t i c 1 e 43.
La procédure a deux phases: Tuně écrite,
Tautre orale.
La procédure écrite comprend la communication á juge et á partie des mémoires, des
contremémoires, et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute piěce et document á
l’appui.
La communication se fait par 1’entremise
du Greffe dans Fordre et les délais déterminés par la Cour.
Toute piěce produite par 1’une des parties
doit étre communiquée á 1’autre en copie
certifiée conforme.
La procédure orale consiste dans 1’audition
par la Cour des témoins, experts, agents,
conseils et avocats.

A r t i c 1 e 43.
The proceduře shall consist of two parts:
written and oral.
The written proceedings shall consist of
the communication to the judges and to the
parties of cases, counter-cases, and if necessary, replies; also all papers and documents in support,
The se Communications shall be made
trough the Registrar, in the order and within
the time fixed by the Court.
A certified copy of every document produoed by one party shall be communicated
to the other party.
The oral proceedings shall consist of the
hearing by the Court of witnesses, experts,
agents, counsel and advocates.

A r t i c 1 e 44.
Pour toute notification á faire á ďautres
personnes que les agents, conseils et avocats,
la Cour s’adresse directement au Gouvernement de 1’Etat sur le territoire duquel la noti
fication doit produire effet.
II en est de méme s’il s’agit de faire procéder sur plače á Fétablissement de touš moyens
de preuve.

A r t i c 1 e 44.
For the Service of all notices upon persons
other than the agents, counsel and advocates,
the Court shall apply direct to the Govern
ment of the State upon whose territory the
notice has to be served.
The same provision shall apply whenever
steps are to be taken to procure evidence on
the spot.

Ar ti cle 45.
Les débats sont dirigés par le President et
á défaut de celui-ci par le Vice-Président; en
cas ďempeehement, par les plus ancien des
juges présents.

A r t i c 1 e 45.
The hearing shall be under the control of
the President or, in his absence, of the Vice
president; if both are absent, the senior judge
shall preside.

A r t i c 1 e 46.
L’audience est publique, á moins qu’il n’en
soit autrement décidé par la Cour ou que les
deux parties ne demandent que le public ne
soit pas admis.

A r t i c 1 e 46.
The hearing in Court shall be public, unless
the Court shall decide otherwise, or unless
the parties demand that the public be not
admitted.

A r t i c 1 e 47.
II est tenu de chaque audience un procěsverbal signé par le Greffier et le Président.
Ce procěs-verbal á seul caractere authentique.

A r t i c 1 e 47.
Minutes shall be made at each hearing, and
signed by the Registrar and the President,
The se minutes shall be the only authentic
record.

A r t i c 1 e 48.
La Cour rend des ordonnances pour la
direction du proces, la détermination des
formes et délais dans lesquels chaque partie

A r t i c 1 e 48.
The court shall make orders for the
conduct of the čase, shall decide the form and
time in which each party must conclude its
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Strany mohou si přibrati ku pomoci před
Soudním dvorem poradce nebo právní zá
stupce.
Článek 43.
Řízení má dvě období: jedno písemné,
druhé ústní.
Řízení písemné záleží v tom, že se soudcům
a stranám doručí procesní spisy, protispisy a
případně repliky, jakož i veškeré průvodní
doklady a spisy.
Doručení se děje prostřednictvím kanceláře
v pořadu a ve lhůtách určených Soudním
dvorem.
Každé písemné podání učiněné jednou ze
stran musí býti doručeno druhé straně v ově
řeném opisu.
Ústní řízení záleží ve slyšení svědků,
znalců, jednatelů, poradců a právních zá
stupců před Soudním dvorem.
č 1 á n e k 44.
S každým oznámením, které má býti uči
něno jiným osobám než jednatelům, porad
cům a právním zástupcům, obrací se Soudní
dvůr přímo na vládu státu, na jehož území
oznámení má býti doručeno.
Totéž platí, jde-li o to, aby se přistoupilo
k provedení jakýchkoli prostředků průvod
ních na místě samém.
článek 45.
Rokování řídí předseda a je-li nepřítomen
místopředseda; v případě nepřítomnosti obou,
hodností nej starší ze soudců přítomných.
Článek 46.
Přelíčení soudu je veřejné, leč by Soudní
dvůr rozhodl jinak nebo obě strany žádaly,
aby veřejnost nebyla připuštěna.
Článek 47.
O každém přelíčení soudu vede se protokol,
který podpisuje zapisovatel a předseda.
Jedině tento protokol jest autentický.
Článek 48.
Soudní dvůr vydává nařízení, jak proces
vésti a stanoví formy a lhůty, v nichž každá
strana má přednésti své konečné návrhy.
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doit finalemerit conclure; elle prend toutes les
mesures que comporte radministration des
preuves.

arguments, and make all arrangements connected with the taking of evidence.

A r t i c 1 e 49.

Article 49.

La Cour peut, méme avant tout débat, demander aux agents de produire tout document
et de fournir toutes explications. En cas de
refus, elle en prend acte.

The Court may, even before the hearing
begins, call upon the agents to produce any
document, or to supply any explanations,
Formal notě shall be taken of any refusal.

Article 50.

Article 50.

A tout moment, la Cour peut confier une
enquéte ou une expertise á toute personne,
corps, bureau, commission ou orgáne de son
choix.

The Court may, at any time, entrust any
individual, body, bureau, commission or other
organisation that it may select, with the task
of carrying out an enquiry or giving an
expert opinion.

Article 51.

Article 51.

Au cours des débats, toutes questions utiles
sont posées aux témoins et experts dans les
conditions que fixera la Cour dans le réglement visé á Tarticle 30.

During the hearing, any relevant questions
are to be put to the witnesses and experts
under the conditions laid down by the Court
in the rules of proceduře referred to in
Article 30.

Article 52.
Aprěs avoir recu les preuves et témoignages
dans les délais déterminés par elle, la Cour
peut écarter toutes dépositions ou documents
nouveaux qu’une des parties voudrait lui
présenter sans Fassentiment de Fautre.

Article 52.
After the Court has received the proofs and
evidence within the time specified for the
purpose, it may refuse to accept any further
oral or written evidence, that one party may
desire to present unless the orther side
consents,

Article 53.
Lorsqďune des parties ne se présente pas,
ou s’abstient de faire valoir ses moyens,
Fautre partie peut demander á la Cour de lui
adjuger ses conclusions.
La Cour, avant ďy faire droit, doit
s’assurer non seulement qíťelle a compétence
aux termes des articles 36 et 37, mais que les
conclusions sont fondées en fait et en droit.

Article 53.
Whenever one of the parties shall not
appear before the Court, or shall fail to
defend his čase, the other party may call
upon the 'Court to decide in favour of his
claim.
The Court must, before doing so, satisfy
itself, not only that it has jurisdiction in
accordance with Articles 36 and 37, but also
that the claim is well founded in fact and law.

Article 54.
Quand les agents, avocats et conseils ont
fait valoir sous le contróle de la Cour, touš
les moyens qu’ils jugent utiles, le Président
prononce la cloture des débats.

Article 54.
When, subject to the control of the Court,
the agents, advocates and counsel háve
completed their presentation of the čase, the
President shall declare the hearing dosed.

La Cour se retire en Chambre du Conseil
pour délibérer.
Les délibérations de la Cour sont et restent
secrětes.

The Court shall withdraw to consider the
judgment.
The délibérations of the Court shall taka
plače in private and remain secret.
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Soudní dvůr činí všechna opatření k provádění
důkazů.
Článek 49.
Soudní dvůr může, než se pustí vůbec do
jednání, žádati na jednatelích, aby předložili
kterýkoli listinný doklad a podali jakékoli vy
světlení. V případě odmítnutí učiní o tom
Soudní dvůr zápis.
Článek 50.
Soudní dvůr může kdykoli pověřiti vyšetřo
váním nebo podáním dobrého zdání kterou
koliv osobu, korporaci, kancelář, komisi nebo
orgán podle svého výběru.

Článek 51.
Při přelíčení kladou se všechny otázky za
potřebné uznané svědkům a znalcům za pod
mínek, jež Soudní dvůr stanoví řádem, jejž
má na zřeteli článek 30.
článek 52.
Soudní dvůr může, když dostal důkazy a
svědectví ve lhůtách, jež byl stanovil, odmítnouti všechny nové výpovědi nebo listinné do
klady, které by mu některá strana chtěla
předložití bez souhlasu druhé.
Článek 53.
Nedostaví-li se jedna ze stran nebo nepřivede-li k platnosti svých právních prostředků,
může drahá strana žádati, aby Soudní dvůr
nalezl podle jejích konečných návrhů.
Soudní dvůr musí se, dříve než o tom na
lezne, přesvědčiti, nejen že je příslušný podle
článků 36 a 37, ale také, že konečné návrhy
jsou opodstatněny ve skutečnosti i podle
práva.
Článek 54.
Když jednatelé, právní zástupci a poradci
přivedli k platnosti za kontroly Soudního
dvoru všechny právní prostředky, které po
važují za užitečné, prohlásí předseda líčení za
skončené.
Soudní dvůr se odebéře do poradní síně
k poradě.
Porady soudu jsou a zůstanou tajné.
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A r t i c 1 e 55.
Les décisions de la Cour sont prises á la
majoritě des juges présents.
En cas de partage de voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.
A r t i c 1 e 56.
L’arrét est motivé.

Ar ti cle 55.
All questions shall be decided by a majority
of the judges present at the hearing.
In the event of an equality of votes, the
President or his deputy shall háve a casting
vote.

II mentionne les noms des juges qui y ont
pris part.

A r t i c 1 e 56.
The judgment shall statě the reasons on
which it is based.
It shall contain the nanftes of the judges who
háve taken part in the décision.

A r t i c 1 e 57.
Si Tarret n’exprime pas en tout ou en
partie 1’opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit ďy joindre 1’exposé de leur
opinion individuelle.

A r t i c 1 e 57.
If the judgment does not represent in whole
or in part the unanimous opinion of the
judges, dissenting judges are entitled to
deliver a separate opinion.

A r t i c 1 e 58.
L’arrét est signé par le Président et par le
Greffier. II est lu en séance publique, les
agents dument prévenus.

A r t i c 1 e 58.
The judgment shall be signed by the Presi
dent and by the Registrar. It shall be read in
open Court, due notice having been given to
the agents.

A rt i c 1 e 59.
La décision de la Cour n’est obligatoire que
pour les parties en litige et dans le cas qui
a été décidé.

A r t i c 1 e 59.
The décision of the Court has no binding
force except between the parties and in
respect of that particular čase.

A r t i c 1 e 60.
L’arrét est définitif et sans recours. En cas
de contestation sur le sens et la portée de
1’arrét il appartient á la Cour de 1’interpréter,
á la demande de toute partie.

A r t i c 1 e 60.
The judgment is finál and without appeal.
In the event of dispute as to the meaning or
scope of the judgment, the Court shall
construe it upon the request of any party.

A r t i c 1 e 61.
La revision de 1’arrét ne peut étre éventuellement demandée á la Cour qu’á raison de la
découverte ďun fait de nátuře á exercer une
influence décisive et qui, avant le prononcé
de 1'arrét, était inconnu de la Cour et de la
partie, qui demande la revision, sans qu’il y
ait, de sa part, fante á Fignorer.

A r t i c 1 e 61.
An application for revision of a judgment
can be made only when it is based upon the
discovery of some fact of such a nátuře as to
be a decisive factor, which fact was, when the
judgment was given, unknown to the Court
and also to the party claiming revision,
always provided that such ignorance was not
due to negligence.
The proceedings for revision will be opened
by a judgment of the Court expressly recording the existence of the new fact, recognising
that it has such a character as to lay the čase
open to revision, and declaring the applica
tion admissible on this ground.
The Court may require previoua compliance
with the terms of the judgment before it
admits proceedings in revision.

La procédure de revision s’ouvre par un
arrét de la Cour constatant expressément
1’existence du fait nouveau, lui reconnaissant
les caractěres qui donnent ouvertuře á la re
vision, et déclarant de ce chef la demande
recevable.
La Cour peut subordonner 1’ouverture de
la procédure en revision á 1’exécution préalable de 1’arrét.
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Článek 55.
Rozhodnutí Soudního dvoru se děje vět
šinou hlasů přítomných soudců.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedův nebo toho, kdo ho zastupuje.
Článek 56.
Nález musí býti odůvodněn.
Nález uvádí jména soudců, kteří byli na
něm zúčastněni.
článek 57.
Jestliže nález nevyjadřuje v celku nebo
v části jednohlasného mínění soudců,, mají ti,
kdož nesouhlasili, právo přičinili k němu vý
klad svého osobního mínění.
Článek 58.
Nález podpisuje předseda a zapisovatel.
Nález vyhlašuje se ve veřejném sezení, když
byli jednatelé náležitě předem upozorněni.
Článek 59.
Rozhodnutí Soudního dvoru je závazné
pouze pro strany ve sporu a pouze pro případ,
který jím byl rozhodnut.
článek 60.
Nález je konečný a bez odvolání. V případě
námitek o smyslu a dosahu nálezu náleží
Soudnímu dvoru, aby jej na žádost kterékoli
strany vyložil.
článek 61.
žádost o revisi nálezu může býti po případě
podána Soudnímu dvoru jen na základě obje
vení skutečnosti, která by měla rozhodující
vliv a která nebyla, než nález byl vyřčen, zná
ma ani Soudnímu dvoru, ani straně o revisi
žádající, aniž jí lze v tom směru přičítati za
vinění.
Revisní řízení zahajuje se nálezem Soud
ního dvoru, který výslovně zjišťuje exi
stenci nové skutečnosti, přiznávaje jí povahu,
která dává podnět k zahájení revise, a pro
hlašuje z tohoto důvodu žádost o revisi za pří
pustnou.
Soudní dvůr může učiniti zahájení revisního řízení odvislým od předchozího prove
dení nálezu.
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La demande en revision devra étre formée
au plus tard dans le délai de six mois aprěs
le découverte du fait nouveau.
Aucune demande de revision ne pourra étre
formée aprěs rexpiration ďun délai de dix
ans á dater de Tarret.

The application for revision must be made
at latest within six months of the discovery
of the new fact.
No application for revision may be made
after the lapse of ten years from the dáte of
the sentence.

A r t i c 1 e 62.
LorsqďunÉtat estime que dans un différend
un intérét ďordre juridique est pour lui en
cause, il peut adresser á la Cour une requéte,
á fin ďintervention.

Chacun ďeux a le droit ďintervenir au
proces, et s’il exerce cette faculté, Finterprétation contenue dans la sentence est également
obligatoire á son égard.

A r t i c 1 e 62.
Should a State consider that it has an
interest of a legal nátuře which may be
affected by the décision in the čase, it may
subrnit a request to the Court to be permitted
to intervene as a third party.
It will be for the Court to decide upon this
request.
A r t i c 1 e 63.
Whenever the construction of a convention
to which States other than those concerned
in the čase are parties is in question, the
Registrar shall notify all such States forthwith.
Every State so notified has the right to
intervene in the proceedings: but if it uses
this right, the construction given by the
judgment will be equally binding upon it.

A r t i c 1 e 64.
S’il n’en est autrement décidé par la Cour,
chaque partie supporte ses frais de procédure.

A r t i c 1 e 64.
Unless otherwise decided by the Court,
each party shall bear its own costs.

PROTOCOLE DE SIGNATUŘE.

PROTOCOL OF SIGNATUŘE.

Les Membres de la Société des Nations,
représentés par les soussignés důment autorisés, déclarent reconnaitre le statut ci-joint
de la Cour Permanente de Justice Internatio
nale de la Société des Nations, approuvé par
le vote unanime de FAssemblée de la Société,
en dáte, á Geněve, du 13 décembre 1920.
En conséquence, ils déclarent accepter la
juridiction de la Cour dans les termes et
conditions prévus dans le statut ci-dessus visé.

The Members of the League of Nations,
through the undersigned, duly authorised, declare their acceptance of the adj oined Statute
of the Permanent Cour of International Jus
tice, which was approved by a unanimous
vote of the Assembly of the League on the
13th December, 1920, at Geneva.

Le présent Protocole, dressé conformément
á la décision de FAssemblée de la Société des
Nations du 13 décembre 1920, sera ratifié.
Chaque Puissance adressera sa ratification
au Secrétariat Général de la Société des Na
tions par les soins duquel il en sera donné
avis á toutes les autres Puissances signataires. Les ratifications resteront déposées

The preseht Protocol, which has been drawn
up in accordance with the décision taken by
the Assembly of the League of Nations on the
13th December, 1920, is subject to ratifica
tion. Each Power shall send its ratification
to the Secretary-General of the League of
Nations; the latter shall také the necessary
steps to notify such ratification to the other

La Cour décide.
A r t i c 1 e 68.
Lorsqďil s’agit de Finterprétation ďune
convention á laquelle ont participé ďautres
États que les parties en litige, le Greffe les
avertit sans délai.

Consequently, they hereby declare that
they accept the jurisdiction of the Court in
accordance with the terms and subject to the
conditions of the above-mentiohed Statute.
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žádost o revisi jest podati
lhůtě šesti měsíců po objevení
nosti.
žádost o revisi nemůže býti
po uplynutí lhůty deseti let od

nejpozději ve'
nové skuteč
vůbec podána
dne nálezu.

Článek 62.
Když některý stát soudí, že při nějaké roze
při jde o nějaký jeho zájem právní povahy,
může se obrátiti ná Soudní dvůr se žádostí,
aby byl co třetí strana k intervenci připuštěn.
Soudní dvůr rozhodne.
Článek 63.
Když jde o výklad úmluvy, na níž braly
podíl jiné státy než strany ve sporu, zpraví
je kancelář neprodleně.
Každý z nich má právo intervence v pro
cesu, a jestliže tohoto oprávnění použije, jest
výklad obsažený v rozsudku stejně závazným
také pro něho.
Článek 64.
Nerozhodne-li Soudní dvůr jinak, hradí
každá strana své procesní náklady.

(Překlad.)

SIGNATÁRNÍ PROTOKOL.
Členové Společnosti národů, zastoupení podepsanými, kteří jsou náležitě zplnomocněni,
prohlašují, že uznávají připojený Statut Stá
lého dvoru mezinárodní spravedlnosti Společ
nosti národů, schválený jednohlasně usnese
ním Shromáždění Společnosti národů v ženevě dne 13. prosince 1920.
V důsledku toho prohlašují, že přijímají
pravomoc Soudního dvoru ve znění a za pod
mínek svrchu uvedeného Statutu.
Tento protokol, sepsaný souhlasně s roz
hodnutím Shromáždění Společnosti národů
ze dne 13. prosince 1920, je podroben ratifi
kaci. Každá mocnost doručí svou ratifikaci
Generálnímu sekretariátu Společnosti národů,
který ji oznámí všem ostatním signatárním
mocnostem. Ratifikace -budou uloženy v ar
chivu Sekretariátu Společnosti národů.
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dans les archives du Séerétariat de la Societě
des Nations.
Le présent Protocole restera ouvert á la
signatuře des États visés á 1’Annexe du Pacte
de la Société.
Le Statut de la Cour entrera en vigueur
ainsi qu’il est prévu par ladite décision.
Fait á Geněve, en un seul exemplaire, dont
les textes frangais et anglais feront foi.

signatury Powers. The ratification shall be
deposited in the archives of the Secretariat
of the League of Nations.
The said Protocol shall remain open for
signatuře by the Members of the League of
Nations and by the States mentioned in the
Annex to the Covenant of the League.
The Statute of the Court shall come into
force as provided in the above-mentioned decision.
Executed at Geneva, in a single copy, the
Frech and English texts of which shall both
be authentic.

Le 16 décembre 1920.

16th December 1920.

Pour le Japon.

For Japan.
HAYASHI.
For Portugal.

Pour le Portugal.
AFFONSO COSTA.
Pour la Grěce.

For Greece.
POLITIS.
For Paraguay.

Pour le Paraguay.
H. VELAZQUEZ.

For Uruguay.

Pour TU r u g u a y.

J. C. BLANCO,
B. FERNANDEZ Y MEDINA.
r la Nouvelle Zélande.
J. ALLEN.

For New Zealand.

Pour le Siam.

For S i a m.
CHAROON.

Pour la Norvěge.

For N o r w a y.
F. HAGERUP.

Pour la Suěde.

For S w e d e n.
M. BRANTING.

Pour la Suisse.

For S w i t z e r 1 a n d.
MOTTA.

Pour le Danemark.

For D e n m a r k.
HERLUF ZAHLE.

Pour le Salvador.

For. Salvador.
GUSTAVO GUERRERO.
ARTURO R. AVILA.
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Tento protokol bude otevřen k podpisu
států uvedených v příloze k úmluvě o Společ
nosti národů.
Statut Soudního dvoru vstoupí v platnost za
podmínek stanovených ve svrchu řečeném
usnesení.
Sepsáno v ženevě v jednom exempláři,
jehož texty, francouzský i anglický, jsou
autentické.
16. prosince 1920.
Za Japonsko.
HAYASHI.
Za Portugalsko.
AFFONSO COSTA.
Za É e c k o.
POLITIS.
Za Paraguay.
H. VELAZQUEZ.
Za Uruguay.
J. C. BLANCO,
B. FERNANDEZ Y MEDINA.
Za Nový Zéland.
J. ALLEN.
Za S i a m.
CHAROON.
Za Norsko.
F. HAGERUP.
Za švédsko.
M. BRANTING.
Za švýcarsko.
MOTTA.
Za Dánsko.
HERLUF ZAHLE.
Za Salvador.
GUSTAVO GUERRERO.
ARTURO R. AVILA.
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PourlesPaysBas.

FortheNetherlands.
R. LOUDON.
For India.

Pour 1T n d e.
S. MEYER.

Pour l’Afrique du Sud,
For South Africa.
Signed subject to the approval of the Govt. of the Union of S. Africa,
R. BLANKENBERG.
For Italy.

Pour 1T t a 1 i e.
CARLO SCHANZER.
Pour la Chině.

F o r C h i n a.
Y. WELLINGTON KOO.
J. TANG.
For France.

Pour la France.
LÉON BOURGEOIS.

Pour TEmpire Britannique.
For the British Empire
A. JAMES BALFOUR.
Pour la Pologne.

For P o 1 a n d.
I. J. PÁDEREWSKI.

Pour le Brésil.

For Brazih
RODRIGO OCTAVIO.
CASTAO DA CUNHA.
RAUL FERNANDEZ.

Pour le Panama.

For Panama.
HARMODIO ARIAS.

Pour Costa Rica.
Pour C u b a.

PourleVenezuela.

PourlaColombie.

For Costa Rica.
MANUEL M. DE PERALTA.
For C u b a.
ARTSTIDES DE AGUERO.
RAFAEL MARTINEZ ORTIS.
EZEQUIEL CARCIA.
ForVenezueia,
MANUEL DIAZ RODPJGUEZ.
SANTIAGO KEY-AYALA.
DIOGENES ESCALANTE.
ForColombia.
FRANCISCO JOSÉ URRUTIA.
A. J. RESTREPO,
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Za Nizozemí.
R. LOUDON.
Za Indii.
S. MEYER.
ZaJižníAfriku.
Podepsáno s výhradou schválení vlády
Jihoafrické Unie.
R. BLANKENBERG.
Za Itálii.
CARLO SCHANZER.
Za Čínu.
V. WELLINGTON KOO.
J. TANG.
Za Francii.

LÉON BOURGEOIS.
Za Velkou Britanii.
A. JAMES BALFOUR.
Za Polsko.

I. J. PADEREWSKI.
Za B r a s i 1 i i.
RODRIGO OCTAVTO.
CASTAO DA CUNHA.
RAUL FERNANDEZ.
Za Panamu.
HARMODIO ARIAS.
Za Costa Ricu.
MANUEL M. DE PERALTA,
Za Kubu.
ARISTIDES DE AGUERO.
RAFAEL MARTINEZ ORTIS.
EZEQUIEL CAR CIA.
Za Venezuelu.
MANUEL DIAZ RODRIGUEZ.
SANTIAGO KEY-AYALA.
DIOGENES ESCALANTE.
Za Colombii.
FRANCISCO JOSÉ URRUTIA.
A. J. RESTREPO.
66*
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RÉSOLUTSON

RESOLUTION

relativa á l’établissement ďune

concerning the establishment of a

COUR PERMANENTE DE JUSTICE
INTERNATIONALE

PERMANENT COURT OF INTER
NATIONAL JUSTICE

approuvés par TAssembiée de la
SOCiÉTÉ DES NATIONS.
GENĚVE, le 13 décembre 1920.

passed by the Assembiy of tha
LEAGUE OF NATIONS.
GEN EVA, December 13th, 1920.

1. L’Assemblée á runanimité déclare approuver, avec les amendements qu’e!le y a
apportés, le projet de Statut de la Cour per
manente de Justice Internationale, qui, préparé par le Conseil aux termes de 1’article 14
du Pacte, a été soumis á son approbation.

1. The Assembiy unanimously declares its
approval of the draft Statute of the Perma
nent Court of International Justice — as
amendcd by the Assembiy -— which was prepared by the Council under Article 14 of the
Covenant and submitted to the Assembiy for
its approval.
2. In wiew of the speciál wording of Article
14, the Statute of the Court shall be submit
ted within the shortest possible time to the
Members of the League of Nations for adop
tion in the form of a Protocol duly ratified
and declaring their recognition of this Sta
tute. It shall be the duty of the Council to
submit the Statute to the Members.
3. As soon as this Protocol has been
ratified by the majority of the Members of
the League, the Statute of the Court^ shall
come into force and the Court shall be calied
upon to sit in conformity with the said
Statute in all disputes betwcen the Members
or States which háve ratified, as well as
between the other States, to which the Court
is open under Article 35, paragraph 2, of the
said Statute.
4. The said Protocol shall likewise remain
open for signatuře by the States mentioned
in the Annex to the Covenant.

2. Le Statut de la Cour, vu les termes particuliers dudit article 14, sera soumis, dans le
plus bref délai, aux Membres de la Société
des Nations pour adoption sous formě de
Protocole dúment ratifié constatant qu’ ils
reconnaissent ce Statut. Le soin de procéder
á cette présentation est confié au Conseil.
3. Děs que ce Protocole aura été ratifié par
la majoritě des Membres de la Société, le
Statut de la Cour sera en vigueur et la Cour
sera appelée á siéger, conformément audit
Statut, dans touš les litiges entre les Mem
bres ou Etats ayant ratifié, ainsi que pour
les autres Etats auxquels la Cour est ouverte
aux termes de 1’article 35, alinéa 2, dudit
Statut.
4. Ledit Pi'otocole restera également ouvert
á la signatuře des Etats mentionnés á l’Annexe au Pacte.
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(Překlad.)

USNESENÍ
o zřízeni

STÁLÉHO DVORU MEZINÁRODNÍ
SPRAVEDLNOSTI,
schválená Shromážděním
SPOLEČNOSTI NÁRODŮ
v ŽENEVĚ, dne 13. prosince 1920.
1. Shromáždění prohlašuje jednohlasně, žq
schvaluje se změnami, které k němu přičinilo,
návrh Statutu Stálého dvoru mezinárodní
spravedlnosti, který Rada podle znění článku
14 úmluvy připravila a předložila mu ke
schválení.
2. Statut Soudního dvoru bude vzhledem ke
zvláštním ustanovením řečeného článku 14
předložen ve Ihůtě co nejkratší členům Spo
lečnosti národů, aby jej přijali ve formě pro
tokolu řádně ratifikovaného a potvrzujícího,
že uznávají tento Statut. Rada se pověřuje,
aby opatřila toto doručení.
3. Jakmile tento protokol bude ratifikován
většinou členů Společnosti, Statut Soudního
dvoru vstoupí v platnost a Soudní dvůr bude
povolán, aby zasedal podle ustanovení řeče
ného Statutu ve všech sporech mezi členy
nebo státy, které ratifikaci provedly, jakož
i pro jiné státy, jimž Soudní dvůr jest pří
stupen podle znění článku 35, odstavce 2., ře
čeného Statutu.
4. Svrchu uvedený protokol bude rovněž
otevřen k podpisu států uvedených v příloze
k úmluvě.

Statut tento se vyhlašuje s tím, že Signatární protokol jménem československé re
publiky podepsal v ženevě dne 19. května 1921 mimořádný vyslanec a zplnomocněný mi
nistr Dr. Cyril Dušek a ratifikoval v Praze dne 29. srpna 1921 president republiky.
Ratifikační listina složena v ženevě dne 2. září 1921.
Statut vstoupil v platnost dne 8. října 1921.
Podpisy Signatárního protokolu uvedeny jsou podle stavu ze dne 28. ledna 1921.
Dr. Beneš v. r.

