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Goedkeuring van het Protokol, opgemaakt overeenkomstig liet besluit van de Vergadering van den Volkenbond van 13 

December 1920, betreffende het Statuut van het Permanente Hof van Internationalo Justitie. 

(459. 5.) 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG. 
(Ingezonden bij brief van 30 Mei 1921.) 

Het zij den ondergeteekende vergund allereerst dank te 
betuigen voor de hulde, die ter zake van dit wetsontwerp 
werd gebracht aan hen, die voor Nederland tot de voorbereiding 
en totstandkoming van het Permanente Hof van Internationale 
Justitie hebben medegewerkt. 

Ook voor de Regeering is het, gelijk reeds in de Memorie 
van Toelichting werd opgemerkt, een reden tot groote vol-
doening, dat het Hof te 's Giavenhage zal worden gevestigd. 
Al mogen, wat de verplichte rechtspraak betreft, niet allo 
wenschen zijn vervuld, de gekozen oplossing, die gelegenheid 
openlaat tot de verplichte jurisdictie en den weg opent voor 
haar geleidelijke uitbreiding, scheen onder de gegevon om-
standigheden uit practisch oogpunt de meest aanbevelcns-
waardige. 

De ondergeteekende schaart zich gaarne aan de zijde van 
de leden, die wezen op het belang, dat de kosten, aan deze 
rechtspraak verbonden, niet te hoog worden opgevoerd. De 
kostbaarheid der arbitrageprocedures heeft zich inderdaad voor 
kleinere Staten als een bezwaar doen gevoelen. In hot Hof 
zullen de rechters een vast salaris genieten, dat intusschen 

zoodanig zal moeten zijn, dat op eerste krachten beslag gelegd 
kan worden. 

Bjj de bepaling van den tijdsduur, gedurende welken Neder 
land zich verbindt de ruimere competentie van het Hof te 
aanvaarden, moet worden rekening gehouden eonorzijds met 
de overweging, dat, zoolang men omtrent de werkwijze van 
het Hof nog geenerlei ervaring heeft opgedaan, eenig voorbe-
houd gerechtvaardigd is bij het zich verbinden op langen ter-
mijn, anderzijds echter met de overweging, dat aan het Hof 
een zekere tijd moet worden gelaten, alvorens over de werking 
er van een definitief oordeel kan worden geveld. Het zou voor 
het voortbestaan van het Hof niet ongevaarlijk kunnen zijn, 
indien de Staten er toe overgingen dezen proeftijd te kort te 
stellen. Waar andere leden van den Volkenbond waren over-
gegaan den termijn op 5 jaar te stellen, heeft ondergeteekende 
gemeend, dat het niet op den weg der Xederlandsche Regeering 
lag van dezen termijn af te wijken. De omstandigheid, dat do 
opzeggingstermijn voor het lidmaatschap van den Volkenbond 
2 jaar bedraagt, biedt, naar het oordeel van ondergeteekende, 
geenerlei beletsel om den thans bedoelden termijn langer te 
stellen. 

Indien artikel 7 van het Volkenbondverdrag geacht mag 
worden op het Hof toepasselijk te zijn, is do vraag, of vrouwen 
tot rechter benoemd kunnen worden, in beginsel in bevestigenden 
zin te beantwoorden. 

Do bij het ontwerp van wet afgedrukte Franschc tekst is 
die van het offlcieele statuut, behoudens enkele te verbeteren 
drukfouten: in artikel 9, in plaats van représention te lezen 
représentation; in artikel 35, lid 2, achter particulières in te 
voegen des traites; in artikel 36, lid 2, tusschen toutes en 
quclques-iines in te voegen on; in artikel 42, lid 2, in plaats 
van pas te lezen par. 

De Minister van Buitenlandsche Zake», 

VAX KARXEBEEK. 
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