1920 vuoden valtiopitivät N:o 17.

llallituksen esitys Eduskunnalle, että Etluskunta antaisi
suostumuksensa siihen, että Hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen ottamiseksi kansainliiton jäseneksi.
Eesäkuun 28 päivänä 1919 Vers·a~Hes'issa
ISeu kautta, että kansainlliittooopimus sialle>k:ixjoii;ettuun .Ji.ittoutuneideru ja ruiihin sältyy rauhansopimuksiin•, jotka sotaalkäyyhty~eiden va:ltain ja 1Saks·an väiliseen rauneet vaJltiot ovat ikeske.nä.än tehnoot, ovat
hansopimukseen liittyy osana, myöskin n. s. siis nekin sot•aa'käyvi.stä valtioista., jotka: eika,nsaimJiiton p·erns:so'Pimus. Ensimäinen vät v:ielä: ole Hiton jäiseniäl, !kuiten;kin tun~
luonnos tä]laista liittoa koSikevaksi sopi- nustaneet 'ka:rnsaånliiton. Vaiklkakin 'liittoa
mukselk:si esi·tettiin liittdlaisten ilmnferens- koskeva sopimus on raruha.nsopimulksen os·asille Parisissa 14 •päivänä helmikuuta 1919. na, ei siitä joihdu, että: kansainiliitto jol•lakin
Tätä JuOillnosta vastaan tehtiin ilmitenkin tavoin ottaisi va.stata!ksoon VersaiUes'in rauuseita ibmomautuksia etenkin puolueetto- han,s,o1Jimuksen määräysten täytäntöönpamien vaHioiden taholta, joille ei ollut an- nosta.. Rauha·nls<opimus ainoasta<an 'eräissä
nettu til·aisuutta minään tavoiru ottaa osaa kohdiss•aan edellyttää kansainliiton olemasRauhanJwnfe- saol'oa ja jä;ttää sillle tehtäväksi ryhtyä ;eriluonnoksen iloaoatimis,een.
rerussin kansairuliittoa koskeva ]wmitea näisiin ~toimenpiteisiin ,gamoinikuin xa~aista
pyysi se.nvuoks.l: ·eräiden puo/lUJeettomain eräitä kysymylksiäi, joi,ssa voidaan tarvita
va~tioide:n lausuntoa. teihdyslt·ä ehdotuksesta.
kans•ainvä:listä väilitys'tuoma:ri&. Tämä käSitäpaitsi p~dettiin Paris.issa neu'Vottelu sitys my•önnettänee ylei•sest.i oiikoeaJksi.
Kansain!liittoa kos:lrevan sopimuksen 1 §
liit'tolailismaidenl sekäJ 'T:am:slkan, Ruotsin,
Norjan, A·la·nkomaiden ja Sveitsin! edusta~ jakaa sopimubeen osaaotta.v:at 'Valtiot ,koljain välil·lä.. 'Tässä tilaisuudessa painos,tet- meen ryhmään.
Ensimäiseeill ry1hmä:än !kuuluvait 27 liittiin n•euvotteluun •kutsujain puolel•ta·, ettei
ollu't tarkoituksena luoda mitään a;ilnoasta•an toutunutta ja ~niihin yhtynyttä valtioita, jo~
liittoutuneiden ja niihin yhtyneiden valtain ka ova•t alllekirjoitta;neet .Sa:ksan kanssa soletuja vaivovaa e[intäi, vaan ·tahdottii·n saada mitun raruhansopimu'ksen 28 päiväinä kesäaikaan tod<eHinen ka.nsa:inliit.to. Puolueetto- kuuta: 1919, sekä; sitä'Paitsi 5 englantilaista
mien maiden edustajilla ei ollut kuitenkaan itsehaHinltow nauttivaJa ·siirtomaa'ta. Toiseen
mahdoUiLsuutta
mainitussa tilaisuudessa ryhmä.ä;n kuuluV'at A[an1roomruat, Argentina,
esiintuoda periaaMeelEsia näJkö.lmhtia, vaan Chile, Columbia,, Es.panja, N"oll'ja, Para.guay,
rajoittui keskustelu ainoastaan tehdtyn ehdo- Persia, Ruotsi, ISa[vadm·, Svei·tsi, TRJnska ja
tuksen eri pykälien tarka•steluun. Seurauk- Venezue}a,; ne saattoivat !kruhden kuukauden
sena puolueettoma-in valltioiden kalliSsa käy- kuluessa. raUJha:n•sopimuksen v.oirrnaanastumidy;ista neuVJotteluista di, ettJäJ so1pimusta sesta ill.ma.n erityisiä eb'toja; i·lmoittaa yhtyeräissä 'kohdin muutettiin, minkä jäJlkeen se vänsä ka:nsainliittoon. Kolmaniheen ryhmään
28 päiv:ä,näi huhtikuuta: 1919 lopunisessa kuuluvat !kaikki muut itsenäiset va:ltiot samoinkuin itsooal[intoal •nauttivat siirtomaa:t.
muodossa hyvä!ksyttiin.
1733-20

2

N:o 17

Krnksi ·erusMnäistä ryihmä.ä muodosta~at sama•a midipideUä, vaan on jokaånen oikeuliiton n. s. aliku;peräiset dä:senet, ~kun siilä- tettm va•paasti Jau1sumaan oman kälsityksenvastoi:n :tmlma,nrbeen rylrmään i]mu1uvilta sä, joten on atiateltavissa, et•tä saman m.aa1n
valt~oH'ta vaaditaan erinäisiä '•ehtoja, ennen- edusrtrujat kokouksessa esltt.äJväit ja 'puo:lustakuiru ne hyväksytään• kalliSlainliiton jä:se- vat erilaisia mielipiteitä. Va:J.tio on .myösnj&si.
kin ·oikeutettu läJhett&niLän edustajiensa
Ens,imäiseen Tyhmään kuuluvis·ta val- avuksi ammattimiehiä, siht.eerej:ä y. m.
tioista eiväJt llm'ikki ole liittyneet kansainNeuvostoon \kuuluu viliden liittoutuneen
liittoon. Niin ovat, niinlkuin •tunnettu, Ame- ja mttoon yhtyneen päävallan ·sekä neljän
rika;n Yhdy.sva[la,t, toistaise'ks~ kieltäyty- muun va1ltion edustajat. Viimemainitut
neet ratifioimasta !Sa:ksa;n ilmnssa tehtyä neljä edus,tajaa. ovat edustajainkokouksen
ra uhan!Sopimusta.
valittava!t. Eunnes tläJlliä ensi kermn on til-ai\Toiseen ryhmään Juetut valtiot ovat suus valita puheenaolevat edns·tajat, kuU'lukaiilrlki käyttäneet ihyväJkseen ni:iJlle rauhan- vat Be·lgian·, Brasilian, Esrpanjan jå Kreilkan
sopimuksessa: myönncltyä oi!keutta liittyä edustadat neuvostoon. Jdkaisella, neuvosliiton jäsenhi.
tossa edustatulla valtioJ.la ·o.n ainoastaan
:SyyillliL, mirukävuoksi ei Suomi voinut o1l8i yksi ä;ä;ni ja voi o]la ainoastaan yksi edusnäiden vaJti:oide;n joukossa, oli, ettei sen it- ta.ja. N.m:INostossa; käJsiteltäessä jotain siinä
senmisyys v~ellä kansainJ'iittos,opinmsta laa- edustamatta; olevaa valtiota koskevaa, asiaa,
dittaessa ollut yleisesti tunnustettu.
on tälUä oikeus lähettää ~sinne edustaja.
Jotta lkolmamrteen ryhmäiän kuuluvat valSopimuksessa ei ole loäillemmin määritelty
tiot voisiv;at tuHru otetm1ksi !kansainliittoon, edustajainlkokouksen ja neuvoston keslkinäistulee kahden kdlmau·mekseil!J kaikista liittoon tä suhdetta. :Syynä si~hen~ ettei toistaiseksi
kuuluvista IValhioi·sta ootaa siihen suostu- ole tahdottu trurkoin määi'äitä kummanlkin
mUJks•ensa. Tällaisen suostumu!kseru ·e<leltly- elime.n toimiVJa1ltaa, on oillut, että; on arveltu
ty:ks·enä on, että liiton jäseneksi ilmoittautu- olevan s1yytä pidäitälä neuvostolle, joka on
va valtio a.ntaa takeita siitä, •että se todella:~ koikoorupa.noiltaan piemempi elin kuin eduskin aikoo noudaltta•a :karusainväiliso~keudelli tajainlkoJwu:s, ja• siris myöskin ihelpommin
sia velvoitUJksia ja sitä.paitsi hyväksyy ne ko.lwonikutsuttrnva:, oikeus itsenruisesti päätmäiätäylkset, äotka liitto arutaa valtion sota-, tää kansainliiton puolesta ja. kulloinkin ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteilsiin.
meri- ja sotailma~lu.:la:itokseen näihden.
Liittosop],muksen muka:a'Ili ovat seuraavat
\So.pimuksen 2-7 artiklat käsittelevät liiton. elimiä. N·äitäJ elimiä on kolme, nimit- asiat jätetyt edustajainko'koukse\lle:
tä.in: edustajainkokous (Assemblee), jonika
1) tehd'ä p"ciiältös uuden jäJs·enen ottamisesta
m'lllodosta:va.t eri vrultioiden edust-ajat, neu~ liittooru (al'\t. 1);
vosto (Conseil), johon toistaiseksi kuu~uu 9
2) hyväksY'ä neuvoston pääitös uusista
neuvostossa edustettavista; va:ltioista (airt. 4);
jäsen~ä, såä sihteeristö (lS,ecretariat •pel"'ll'a3) valita ·ne neljä valtiota, jorHa on oinent).
·läJhettruä edustaja n~mrvo.stoon (arl. 4);
keus
Edustajainkokoukseen voi jokainen vaH,io
4) ratkaista: asioi:den lkäJsittelyä (proce.läJhettää eruinmn \kolme edustajaa, joilla
ääineste•ttäessä kuitenkin on ylli.teensä ati.noas- dure) edust·ajainiko'koruks.essa !koskevat asiat
taa'n yksi ääni. Ääni tu:le•e •luonno.Ni.sesti (art. 5);
5) ihyv.ä'ksy.ä neuvoston ni:mittäm'ä liiton
käytäinnössä ilmaisemaJan asianomaisen vailtion hallituksen kallllllan esillä olevassa pä.äsihteeri (art. 6);
6) ryhtyä niihin toimenlpiteisiin, jotka
asiassa•. Kaikikien edustajain ei kuitenkaan
väilttämättii. tarvitse lk:dkoulksessa kannattaa nä:yt•tä.'vä.t olevan omiaan tehoikkaasti va-
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kiinmuttaunaan rauhaa ·val'tioid.en välillä ja
ottaa vastaan ilmoitus ~J.ISiainttilasta, jalka
voi sawtta.a rauhan vaarana1ais~ksi (a1rt. 11);
7) käsitellä neuv.oston tekemiiä ehdotusta
pysyvä.iseksi 'kansainväJliseksi tuomioistuimeksi (art. 14);
8) eräissä ta.paulksissa koettaa rauha:lli:sta
ti,etä ratkaista· :kwnsainväilisiä riitaisuuksia
(art. 15);
9) kehoi.tta.a valtiota ryhtymään sopimattomiksi havaittujen ikaillisainrvälisten sopimusten :tarkistamiseen (a'rt. 19).
Neuvoston :tehtävä:nä on liittosopimuksen ·
mukaan:
1) kutsua vailtio, jolla ei ol'e vaikinaista
edU&ta:jaa neuvostos•sa, lähettämä:än sinne
edustajan jonkiiin erity.isen a1sian 'kåisittelyä
va·rten (art. 4);
2) edu,tajailllkokouksen enemmistön suos~
tumuksella. v;alitru uusia valltioita alem.a•an
edustettuina n'euvastossa; (art. 4);
3) ratka.ista asio·iden kläsittellyä neuvostossa 1koskevat asiat (art. 5);
4) nimittää liiton pääsihteeri (rurt. 6);
5) ·hyvruksyä pillisihteerin toimittamat
sihteeristön virkaiiDiehisiön nimitykset (art.
6);
6) päätt,iiä liiton lmskuksellJ muuttamintm
Gem}v,estä jahonkin toiseen :pai!krrraa!IIJ (art.
7);
7) laatia suunnitelma erinäisten valtioiden sota•laitosta varten (art. 8);
8) valtuutta.a valtio y1ittrumään sitä va.rten la.a;,ditun va.rustusohdelman (art. 8);
9) bl'lkita eräissä tavauksissa kysyffilystä
yksityisen sotatwrveteollisuulden lopettaiiDisesta (art. 8);
10) esiillJtulevissa tapauksissa ha:rkita kysymystä toimenlpiteistä liittovaltioiden riippumattomuuden ja. alueellis•en koskemattomuuden suojelemiseksi (art. 10);
H) ottaa vws.taan ilmoitus asiantilasta,
jonka katsotaan ulhkaarvan rauhaa {art. 11);
12) koettaa selvittää ja sovittaa valtioiden välisiä erimie·lis.yyksiä (a.rt. 1.2, 15);

13) tehdä Efudotuksia välitysoikeuden
pitäJtösten täJytänilöönpalllemiseksi (art. 13);
14) tehdä eh!dotus :pysyväisen kansaå.n~
välisen tuomioistuimen !perustamisesta (art.
14);
15) huolehtia erinäisten asia,kirjain ja
väli,tys~hdotusten julkaisemisesta. (art. 15);
1·6) .}a.wtia ehdotus siitä, miten suurilla
joukoilla. liiton jäsenten on otettava osaa soti1arullisiin pakkotoimenpiteisiin (art. 16);
17) päättää lii•ton jäsenen erottamisesta
(a;:vt. 16);
18) mää:vätä eihdot, joilla liiton uJ:korpuolella olevaa valtiota. voidaan keihoittaa riidan ra,tka•isua v·rurten ottamaan muda.ttaakseen liittoon kuuluvan vaHion velvoituksia
(al'lt. 17);
19) edellisessä kohdassa mainitun keiwtuksen annettua. alottaa riidan tutkiminen
(art. 17);
20) mikäJli ei keho·itukseen suostuta, eihdotta.a toiiD1en1piteitä m:aailman.ra.uhan ylläpitäJmiseksi (a.rt. 17); sekä
21) määirältä että sihteeristön menoihin
on luettav.a jonkun ka;,nsainv·äilisen elimen
ylläpitämisestä johtuvat kustaJIIU:ukset (art.
24).
Nieuvosto voi 15 § :ssä ma,inåtuissa tapau'kosissa lykätä käsiteHäivänääm olevan
riitakysymyksen ~dus.tajaå.nkokouksen käsitel-täväksi. Samoin v.ordaa.n aina jokiru kysymys ottaa, k·ä:siteltäväksi tois-en riitapuolen }:lyynnöstä. Tällainen pyyntö on esitettävä 14 päiväm kuluessa sen jälkeen kuin
riitakysymJ71S on esitetty neuvostolle (15 §).
J' os siis rjoku valtio s.;y~ystä tai toisesta epäilee neuvoston ·päältökse!IlJ oikeudelllmu'kaisuut.ta, on smä malhdollisuus saada;, asia
edustaja.inkokouksen käsiteltäväksi.
Neuvoston samoinkuin edustajainkokouksenkin !Päätös edellyttää yleensä yksimielisyyttä •PI}·itsi eräissä poikkeusta}:lauksissa,
jolloin V!oidaan tehdä päätös joko yksinlmrta.isella, -tai mäiträienemmistöllä. Päätöksenteossa ei kuitenkaan oteta. huomioon muita
·kuin ti~aisuudessa edustettuja valtioita. Ne
1
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·tapaukset, joissa edustalj.ainkokouksen enem4) .rekisterö~dä ja julkaista kansainväliset
mistö, .y ks.inkerta.inen tai määräenemmistö, sopimukset (a,rt. 18);
on riittävä päätöksen tekoon, ovat seuma5) 'Pitää huolta niistä ha.llintotoimenvat:
piteistä ja rylhtyä niilhin s·elvityksiin ja. mui1) pä.älilös uuden valtion ottamis•esta lii- hin toimenpiteisiin, joita artilklat 23 ja
ton jäsentJksi tehdään 2 / 3 äänen enemmis- 25 edellyttävät; sekä
töllä (art. 1);
6) !huolehtia• s·ella.isten kans·ainväl·isten so2) suostumuksen antaminen uuden V·al- pimusten tälytäntöönrpan.osta, joiden toteuttion ottamiseen neuvoston jäseneksi tehdään tamista varten ei ole olemassa erityisiä kanyksinkertaisella äänten enemmistöllä (art. sainvälisiä elimiä.
4);
Paitsi v&rsina•isia juoks·evia asioita, on
3) pä:äJtös menettelyta:paa koskevista. ky- siht,eeristön toimen!l! myöskin m. m. tilassymyk•sistä tebldään yhinkerta:isella. äämten . tollisten tietojen hankkiminen ja ladi ttelemlnen.
enemmistöllä (art. 5);
4) pääsihteerin nimityksen hyväksymiiS,ilhteeristön menot .ovat liiton jäsenten
lllen trupahtuu yksinkertaisella äänten enem- korvattavat sama,n periaatteen mukaan kuin
mistöllä (a,rt. 6);
yleisma.ailmallisen postiyhdistyksen toimis5) edustaja•irrkokouksen esityksellä sen ton yHäipitämisestä on säädeiJty. Postisopitutkittava,ksi ljätetystä riita-asiasta, on sama mus jailma valtiot seits•emään luokkaan,
vaikutus kuin neuvoston ykosimielisellä esi- jotka vastaa,va.t kustannuksista suhteessa
tyksellä, mikä:li se .on määräityllä tavalla 25, 20, 15, 10, 5, 3 ja 1. Suomi samoinkuin
kokoonpannun elllemmisilön tekemä (a.rt. 15); esim. Tan.ska ja. N o·rja kuuluu neljänte€n
sekä
luorokaan.
6) IJäMös liittosopimuksen muuttamisesta
Jotta; kwnsainEitto voisi menestykselh
voidaan IDIJllöhemmin tarpaihtuvan ra.tiJfika:t- toimia ta.rrooituksieDJSa, hyväksi, on se epäisionin ehdolla tehdä eriotyisellä tavalla ko- lemäittä tuntuvien rahavaroj.en. tm1peessa.
koonpannulla. määräenemmistöllä (art. 26). Toistaiseksi, ennenkuin liiton toiminta, on
N:euvostossa ra.tkwistaa.n yksinkertaisella järj·estywyt, on tiet:ysti kuitenkin mahdoenemmistöipäätökseUä kysymykset, jotka tonta, sanoa,, kuinka suuriksi liiton kusta;nkoskeva,t menettelyta.paa (art. 5). Tällai- nnkset tulevat nousemaan.
.S01pimuksen 8-17 artikloissa on määsiin kysymyksiin !kuuluvat m. m. :We;hoitus
edustaJ.an lruhettä:misestä neuvostoon, kun räyksiä v&rustusten rajoittamisesta, kanjokin valtiota koskeva. kysymys siellä tulee sainvälisten riitaisuuksien rauha:llisesta ra.tkäisiteltäväksi samoinkuin tutkinto- ja väli- ka.isusta samoinkuin keinoista joilla liitto:tyskomissionin a,settaminen jonroin riita- velvollisuuksien truyttämimm turva,taan.
kysymyrosen selvittelyä va.rten.
Valtioiden varustukset ovat saatettavrut
Yihdyssiteenä liiton ja sen Jasenien vä- v.ähimrpään mää:rään, joka on sopus·oinnussa
lillä on n. s. sihteeristö. Sen toimena on valtioiden turvanisuuden kacriJssa ja .tekee
i 7 altioUe malhJdolliseksi täyttää soJ.limuksesta
m. m.:
1) välittää ilmoituksia Hiton jäsenten vä- sille johtuvat velvollisuudet (art. 8, vert.
lillä liittoa koskevista, a.sioist.a (vert. art. 8); art. 16). Liittosopimus ei kuitenka,an sisällä
2) Qlla, välitysmenettelyn keskuselimenä Iritään määräyksiä ra;joituksien pakolliseksi
voima:anrpa.nemiseks.i. Neuvosto, otta.en huo(art. 15);
3) oll& eräissä twpauksissa välittäjänä lii- mioon valtioiden ma,antieteellisen aseman ja
ton ja sen ulkopuoleHa olevien valtioiden muut valtioille ominaiset olot, laatii ainoastaan suunnitelman varustusten ra1joit.tamivälillä (a.rt. 17);
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seksi, jolm suunnitelma, alistetaan eri hallitusten tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Rajoitusten voimaanpa:ft,eminen edellyttää jokaisessa, yksityisessä taipauksessa asianomaasen valtion suostumuksen. Toiselta
puolen on tämä suostumus sitova tulevaisuuteen näJhd,en, joten va,rustuksia ei vo~da
enentä:ä ilman neuvoston suostumusta.
Kun 1 artiklass•a, sääJdetään, että valtion,
ennenkuin se voildaa,n ottaa kan1satiniiiton
jäseneksi, on hyväksyttävä liiton määJräiykset sen sotavoimiin ja vaJrustu'ksiin näihden
ar~eija.n, la,ivaston ja lentoaseiden suhteen,
on tämäkin, ymmärrettiilvä siten, että kansainliitto voi vaatia varustusten radoittamistru llJinoastaan ennenkuin valtio on otettu
liiton jäseneksi. Sendälkeen kun valtio on
yhtyn'Yt liittoon, ei tMlaista vaatimusta
enää voida esittää, vaan on va1rustusten vähentäminen mahdollinen ainoastaan Yaltion
omrull8J .suostumuksdla,,
Kymmenes a(rtikla. sis·ä:ltää liittosopimukS€n kieltäJmättä tä:r"IDeimmäm määräyksen.
Siinä kansa.inliiton jäsenet sitoutuvwt kunnioittama;an sekä kruikkia ulkonaisia 'hyökkä:yks.iä vastaa,n 1puolustama,an toistensa
alueellista koskemattomuutta ja poliittista
riip1pumruttomuutta. Sitoumus twrkoittaa aino!l!sbaill! valtion puolustamista. ulkoa1päin,
eikä siis valtion sisäJpuolelta, tulevia. hyökkäyksiä vwstaau. Täilriin sitoumukseen ei siis
voida vedota k'Ysymyksen ollessa kansallis~sta ja. muista liikkeistä va,ltion .raåojen sisrupuolell!l!, vaan tarkoitta,a, se a:inoasta:an antaa vaJtiolle suojaa ulkoa>päim tulevia valloitusyrityksiä vastaam.
!Sopimuksen 12 ja. 13 adiklat sisältävä;t
velvoituksen olla ryihtymättä sota.am, ennenkuin on tehty yrityksiä rirdB.;n ,ratkaisemiseksi !fauhaUista, tietä. Pakollista. välitystuomioistuinmem:rttelyä ei kuitenk:wa.n ole
sopimuksessa sää:det·ty. Liiton jäsenten välinen riitakysymys voidwaru ratkaista kahI(Jella tavalla~ joko siten, että asia annetaan
väliilystuomioistuimE1n ratka,istava:ksi tai si·ten, että käiytetään erityistä tutkimusmenet-
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telyäJ. Kumpikin riitapuoli vm aiheuttaa
tutkinnon toimeenpanemisen siten, että se
tekee siitä ilmoituksen liiton pääsithteerille.
Jonka. on ryhdyttävä toimempirteisiin asia•IJ
kaikinlpuolista, tutkimista ja selvittel,yä varten. Vaikkakaan ei siis va1l tiolle ole säädetty velvollisuutta ~~hdottomasti alistaa
riita kysymystä väli:tystuomioistuimen •ra tkaistavaksi, on valtio ikuitenkin velvollinen
tutkimuksen kestäessä sekä kolmen kuukauden !kuluessa, tutkimuksen !päättymisestä
o}emaaru vyhtymäHä sotaa.n. Puheenalainen
•kohta., siinäkin muodossa, mikä sillä on, sisältää siis epäilem'i:tt'ä suuren edis:bysaskeleen, kun sen tarkoituks€na tulevaisuudessa
on tehdä ainakin kaikki äkkinäJiset hyökkäyssodaJt maihdottomiksi. Epäilemätöntlä
on myiöskin, että se verraibtain 'pitkä aika,
1jonika kuluessa ei sotaan saa. r~hty.ä, usein
on oleva omiaan tekemään mahdolliseksi
löytää; joku välitysehidotus riidan ratkaisemiseksi rauhallista tietä.
,Edellämatilll!ittua raj.oitusta €i kuitenkaan
voitane tulkita niin laadasti, ettei tänä a~i
kana voitaisi rylhtyä ·n. s. rauhanaikaiseen
sMt•rtoon ja; muihin kansainivälisiin paikkotoimenpiteisiin, jotka eivät sin1änsä vielä aika,answa, va:rsinaisen sotatilan syntymistä_
Nieljä:storsta artikla mntaa kansain1iiton
neuvostolle tehtävaksi laa,tia ehdotuksen pysyväiseksi kansainväJliseksi tuomioistuimeksi. Niinkuin tiedetään, ei Ha.rugin välitys~
tuomioistuiru ole mikään ·pysy,väinen tuomioistuin, vaan on se muod.ostet.tav·a erityisesti jokaista. käsiteltävää asiaa vB.Irten. Tämä on tieitysti myöskin ollut omiaan vai1reuttamaan väli:t,ystuomioistuimen käJyttämistä.
K~ansainliittosopimus on sitäpaitsi antanut liiton käytettäväksi keinoja kansainvälisen oikeusdäi"jestyksen turvaamiseksi ja y.Iläpi,tä;miseksi. . Näitä voimakeinoja. mainitaan sopimuksen 16:ssa artiklassa. Siinä
mainitut menettf'lyta.va,t ovat sovellutettavissa ,silloin, kun valtio aJkaa. sodan noudattamatta 12, 13 ja 15 a:rtiklassa annettuja
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määirälyksiä, jotka koskevat v~lvollisuutta
koettaa saa.da riita. ratkaistuksi rauhrullista
tietä. Pa1kkokeinot ovat kahdenlaisia, tal:oudelli:sia ja: sotilaallis·ia1. 'Da.loudellisiin pakkokeinoi:hin näJhden on ihuomatta!Va,, että
k~tnsainliittoon kuuluvrem. valtioiden on:
1) ka:tkaista!Va kaurpaniset ja rahalliset
suhteensa. SYJy11iseen valtioon;
2) kiellettävä va1ltion omien kansalaisten
yMeys •syyllisen valtion kansala•iiS·ten kanssa;
3) estettävä kaikenlawtuis.et ra.haniset,
kaUipalliset tai henkilökohtaiset suhteet
syyHisen va.1tion kainsalaisten ja kaikkien
muiden va.U.ioiden kansa.la~sten välillä siihen ka,tsomart:•ta, ovatko jälkimäiset valtiot
kansainliiton jäseniä va:i ei.
Mitä sotilaa.Uisiin pa·kkotoimenpi teisiin
tnlee, on neuvoston nliiden vailtioiden halliiuksiUe, joita asian katsotaan koskevan, tehtävä esitys siitä, millä sotavoimilla liiton
jäsenten on otettava osaa niihin pakkotoimelllpiteisiin, jotka ta.rkoittavat syyllisen
valtion ~akoittamista aEs:tumaa.n kansainväliseen oikeusjäJrjestykseen. Yhtey;dessä
sotilaanisien pakkotoimenpiteiden kanssa on
myöskin sopimuksessa maini·ttu we1voHisuus
sallia kansainliiton jä;senten sota.voimi:lle vapaa lä;pikulku valtion alueen kautta silloin,
kun nämä sopimuksen mukaisesti pyrkivät
pa.kottamaan syyllistä valtiota täyttälmään
velvollisuutensa.
Edel1lyty~s>et \lmmmanlkinlwiS'ten pakkotoimenpiteiden käyttäJmiseen ovat erilaa.tuiset. Valtion osanoton taloudellisiin !pakkotoimenpiteisiin tulee ta~aJhtua itsestääm. heti
kun oikeudenrikkomus jonkun valtion puol>eUa on ta•pahtunut. Ryhtyminen taloudellisiin pakkotoimlerupiteis.iin ei kaiipa.a neuvoston ei:kä edustajainlknkouksen päätostä e~kä
yksityisen va.Itionkaan erikoista; suostumusta. Itsestään s·elvää on, että va1tion osanotto
1.ä1bisiin pakkotoimenpiteisiin voi tuottaa
sille suuria taloudellisia, tap~pioita. Voi ·tapahtua niinkin, että valtio, joka sopimuksenmukaisesti ryihtyy täJlbisiin paikkotoiffilen~i
teisiin toista kohtaan, tulee siitä kärsimään

enemmän kuin syyllinen varltio itse. Toiselle
valtiolle voi osanotto tuottaa tuntuvia haittoja riip~puen sen nfaan:tieteellisestä asemasta, jotavastoin toinen tuskin tuntee mitäiän va.ikutuksia ta·loudellisten suihteiden
katkeamis·esta.. Täten syntyvän erilaisuuden ta.soittamiseksi on sääidetty, että (art.
16) liiton jäs-enet sovelluttaessaan taloudellisia toimenpiteitä keskin:äisesti twkevat toisiaa•n, vähentääikseen niin pa!ljon kuin mahdollista niist:i j.ohtuvia ta.ppioita ja. haittoja.
Toisin on sitävastoin sotilaa1listen pakkotoimenpiteiden laita. Puheenabisen a•l'tiklan sana•nmuodosta kli!y i1mi, että osa.notto
sotilaa.llisiin pakkotoimerupiteisiin riippuu
jokaisen valtion omasta talhdosta. Jos joku
kansainliiton jäsenistä saa. kehoituksen ottaa osaa sotatoimenpiteisiin va;staih.a!koista
valtiota vastaan, saa se va1paasti harkita,
onko sen ryhdyttävä tällaiseen toimenpiteeseen vai ei. Kun kysymys tällais·esta interventsionis·ta joutuu käsiteltävä:ksi neuvostossa., seuraa1 4 artiklan 5 kohdasta verrattuna mää;räyks·een, että neuvoston päätösten on oltava yksimielisesti te1htyjä, ettei
ket<iän voida pakoittaa vasten taihtoaan ottamaan osaa sotiltaa:Uisiin pakkotoimenpiteisnn.
Eri käsityksiä on lausuttu siitä, pitääkö
se, mikä eidellä on sanottu, paikkansa myöskin sil'loin, kun on kysymys kanttaikulun
mY'öntäimisestä vieraiden va.ltojen sotavoimille. Selvää on, että va:ltio, joka. itsekkäästi ilman erikoisen pätevää syytä kieltäiytyisi a.ntamasta ka:nsainliiton jäsenrten lähettää jouikkoja ma•ansa läpi silloin, kun tämä ta-pahtuu ka.nsainvalisen oikeusdäirjestyksen yHäipitä;mis·tä va•rten, törkeäUii taiValla
rikkoisi wlvollisuuksiaan kansain•liitorr jäsenenlä. KaniSa•inliittoon lii t1:!yminen ei tarkoita
ainoas~aan
osallisuutta oi'keuksiin, vaan
.my;öskin velvollisuuksiin. Toiselta, puolen
ei voida, kuitenkaan kokonaan kieltää valtiolta oikeutta its•e ratkaista, milloin tällainen
läpikulku on sa.llittava: milloin ei. Jos valtion aina ja kaikkien olosuhteiden vallitessa

•
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olisi siihen myömnyttäcvä, sa1a.ttaisi se eräissä
tapauksissa tehdä kokonaan ilylhjäksi va1tion
oikeuden ratkaista., taihtooko se itse ottaa
osaa sotilaallisiin ;paikkotoimenpiteisiin vai
ei. Ainakin täytyy valtiolla olla oikeus itse·
harkita., saattaisiika valtion alue tallaisen toimenpiteen kautta joutua taistelukentäksi, ja
sen mukaa.n tehd:t päätöksensä.
Luonnollista on, että valtion maa-a.lue on
tåssä suhteessa toisessa asema.ssa, kuin sen
merialue. Läipikulku rantameren kautta, ei
ole omawsa; •tuotta;maan samoja haittoja: kuin
cvieraan cva.ltion sobcvo:irrnien kulkeminen va.ltion maa.-a;lueeru läpi.
Sopimuksen 17 a.l'tiHasta käy ilmi, että
12-16 artiklan määJräykset cvoi.daan vastaavissa, koihdin sovdtaa sellaisiinkin valtioihin, jotka. eivät ole kansainliiton jäseniä.
Artikla.t 18~21 sisä.ltävät määräyksiä
kansainvälisistä sopimuksista. Kansainliiton jä!senrtell! tekemät sopimukset ovat rekisteröitävät ,s.ilhteeristössä ja; julkaistavat. Ainoastaan ne sopimukset, jotka täten on saatettu julkiswuteen, ovat sitovia. Mikään valtio ei voi vaatia, kansainliiton avustusta sopimuksen v;oimaa.nsaattamiseksi, jota ei ede1lämainitu1la. ta.valla ole rekisteröity. Nirmenomaan on sitäpaitsi sä!äJdetty (a;rt. 20),
että jos joku liiton jä:sen en1nen siihen yhty.rr;istään on mennyt sitoumuksiin, jotka eivät sovellu liittosapimukseen, on tämän jä,senen heti r.yihd,yttävä toimeii•piteisiin saadalksoon pulheenalaisist,a. sitoumuksistaan VJapautuksen. Joskin tässä ,pu;hutaan ainoastaan liiton jäsenistä, tarkoitetaan epäilemätt.ä m~ös1kin jäJsenttm suhdetta liiton ulkopuolella olecviin va.ltioihin. .Sopimuksessa. ei
mainlita mitään siitä, kenellä on oikeus ra:tkaista, owko r-ekisteröitäväLk.si ilmoite'ttu välipu!he sopusornnussa sopimuksen ka.nssa vai
ei. Näin ollen. täJytyy katsoa jol>jaisella lii·ton jäsenellä olevan oikeus tehidä huomautus asiasta: neUJcvostossa tai edustajain:kokouksessa. saadakseen välipuheen kumotuksi.
Artilklat 22-25 jiälttäcvät liit.oUe joukon
tärkeitä hallinnollisia tehtäcviä. Niinpä 2,2

a.rtiklassa main[taan, millä tavoin tuleva:isuudessa tullaan halhts emaan siirtomaita ja
niihin cvwralttavia alueita, jotka ennen sotaa
kuuluivat SaksaUe ja. Turkille. A·rtikla.n
rvii<dennessä :\rioihdassa lausutaan periaate
kaikkieDJ kansainliiton jäsenten tasa-arvoisuudesta eräillä siirtomaa-alueilla, erittäinkin keski-Ar:frikrass:a. A•rtiklassa 23 sitoutuvat kansainiliiton jä:senet toimima'an ~htei
sesti sosialisella, humanitäärisellä ja. talou•delliseHa alalla. Artikbssa. ei ole lähemmin
kosketeltd yhtei•stoiminnan eri muotoda,
va.an on tyydytty ainoastaan jolhdannos•<>a
·viit,ta.a;maan sopimuksiin, jotka .jo ova.t olemassa tai jotka tulevaisuudessa te!hdään liiton jäsenten V'älillä. Tässä yhteydes·sä .on
1syytä viitata liitt.olaisva.ltain Sa.ksan kanssa
t·ekemän raulhanso:pirrnuksen XIII osaan, j1oka
s.isäiltäiäi ·kansailllvä:lisen sopimuksen työehdoista ja luo laa1jan •hnsain'v'älils·en jäJrjestön so.sial1sen lains.ä:ädännön edistämiseksi.
Kaikki kansainliiton jäsenet katsotaan ilman
.muuta osallisiksi viimemainittuun sopimukseen (vert. art. 2·3). Sopimus sisälty,y eri~
·tyisenä l'ii:tteenä Hallituksen esityikseen
(Liite 3).
Artikla, 24 asettaa ka~kki karusainväliset
toimistot ja komissioruit liiilon hallinnon alaisimsi. Tällaisia. toimistoja ovat esim. Bermssa
s·ij.ruitse,vat rsähkölennätilliVimstojen
lmnsa~nvälinen toimisto ja yleismaa.ilmallisen rpostiliiton toimisto sekä Pa.risissa oleva
kansainvälinen paino- ja. mitt.atoimis·to.
A·rtikla. 2r5 lausuu periaatteen, että liiton
jä.sewet sitoutuva:t rohkaisemaan ja suosi:rna:an va1paa.ehtoisten kansallis•ten, asianoma·isesti valtuutettujen Punasen Ristin järjestöjen muo•dosbmista ja. yhtei1stoimintaa.
rSiihen nähden, että kansainliittosopimuksen mäiä;r,äysten muutokset voivat käiJ71dä twr•peen vaatimiksi, sääd,etäiän viimeisessä artiklassar, että liittosopimuksen muutokset astuvat voimaan, kun ne liiton jäJse·net, joiden
,edustaja.t muodostava.t neuvoston, sekä niiden jäsenten enemmistö, joiden edustrujat
muodosta1vat ed'UStajainkolkouksen, ovat ne
1
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ratifioineet. J o'tta siis muutos lrävisi mailldollise'ksi, varud·i.ta•an että sen hyväksyy val.tio~den >enemmis•tö, ni~hin luettuina m. m. ne
yhdeksän vaJtiota, jot:ka ovat edustettuina
neuvOIStossa. Jokaisella n:äistä valtioista on
siis veto-oi\kens muutnsehdotutksia vastaan.
Jos joku valtio ei t.ahdo ·hyväksyä muutoksia, on se oi!keutettu erowma•an liitosta.

Ka.nsainliitto, josta edellä on t·ehty selkoa, sisältää huomattavan edist,saskeleen
kansaanvälisen oikeusjävjestyksen vakiinnuttamis.e'ksi. Ensi kerran maailmanihistoriassa on. tarpahtunut, että suuri joUJmko valtioita on sitnutunu>t atlistamaan niiden kesken
maihidollisesti sattuvat riitaisuud-et kansain·välisen käJsittelyn ala.iseksi, ennenkuin t·arttuva•t useisiin. Tässä \SDrpimuksessa .!ovai
valtiot ensi ke11ran sopineet yihteisis.tä pakkokeinoista. niitä vastaan, ijotka eivät tahdo
täyttää liittosorpimuksen niille asettamia velvoituksia. tSamoin ovat lukuisat valtiot ·ensi
hrran sitoutuneet kunnioittamaan ja ylläpitämääin toistensa rirplJ.nmattomuutta. ja alueelli.s.ta koskemattomuutta..
Niyt tehtyä knasainliittos01pimusta vastaan
voidaan tiety1sti huomauttaa, ·ettei se tila,
jota sillä tahdotaan vakiinnuttaa, suinkaam
kiliikissa suhteissa. ole ihanteellinen eikä oi·keuden vaatimuksia täJysin va.staava. Kansain:lii:tt,oa on mYJöskin moitit.tu siitä, että
s:J ta:htoo ·tehdä muu.to:IDsi·en aikaansaamisen
nykyiseen asiaintilaan. maihdottoma:IDsi ja
dtä se siis on kahiiJyksenva.stainen. iTätä
vastaan voidaan huomauttaa, ettei kansainliittoa koskaan voitaisi muodosiaa, jos aina
.pidettäisiin kiinni vaatimulksesta, että jäJrjestyksen, jota on aikomus turva-ta, tulee olla
täydellinen. Aikaisemmat ehdotukset lmn.sainväliseksi oikeusjänjestykseksi ja kantoa.inliitoksi - esim. Rousseaun aikoinaan
tekemä L edellyttivät kylläkin Europan
·;altiollisten olojen täydellistä muuttamista,
ennenkuin kansainliitto saatTaisi syntyä.
Tällai,set vaatimnkset - kokonaan huomi-

aanottamatta niiden kylläkin mahdollitota
.teoreettista oikeutusta - tekevät kwssainliiton syntymisen itse asiassa maihdottomaksi.
U ud1em1mat ehCLotu:kse't l]mn:sainliitoksi rakentUNwtkin senvuoksi aljatu1ksele, että kansa~nväEnen: j1äJrjestys, s.elQaisena. kuin se ou,
etuineen ja ,puutteineen, as,etettw~siin kaukkien: valtioiden yhteisen suojellukoon alaiseksi. Va~:tiot mu1odosta.vat v<a1parun yili.tymläln, mutta ovat velvolis~a aEstumaan kamsainvä:Hs.ten ikongress,ien ja tuom!i10istui1!11Jien
pälätöoks.~illl. Jo Hugo Gro t i'lll s kansai]nvälis•en oikeuden i'sä - .es-itti teok.Si€1Saan
so'd'wn ja: raiUhan laeista, (IV. 16125) lk!ä:sitY'ksen:, että olisi· .pid:ettäväJ y!hteisiä kokoåsia~
joissa ka.i,fuki krisltityt valt~ot o~isivat edustettuina j.a joissa ni•iiden rväJliset riita,isuudet
rat.kaistais·~in.
'Däll.le 1perusta:Irre m.kensi
myöskin .errgla.nti·lainen B e IJI t h a' m 1<780lUJvu'lla .1,wa1t.imansa. ehdlotuiksen. Va.ltilloiden
väilisen kongressin !kä'ytettälvänä olisi kansainiVäiliilnelli armeija, jdlJion ik'll'nluis.i joukkoja kaiikista maista. Rauhau !Jmmvaamiseiffisi ohsi lia.ilkkien seisovien a.rmeijain lukumtääiriä: väh<mnett,~v:ä:. SaiksaJla,inen fiJ.osotfi K a nl t kehitti edel[een täiä ajatusta
k!ilrjassaa.n. ikuisesta rauihasta. Hlän esi<ttää
siinä, mit1en ka.nsain:liitlto V10i daan perustaa
ainoastaan t.ä;ydellistä va.paaehtoisuuden
tiei.läJ siten,, että ensjn n<e valtilot, jotka ovat
y.sitä:vyyd~m sit•eilJä tnisiinsa. lliå.t'8tyt, yili.ty-·
vät ryhimiksi, jotika sittemmin väJhiteHen
mi'va.t mluodostua yleismaailmaHis:etksi liitoksi, jonka elimenä tulisi olemaan kongressi, jossa kaikina vailtioil[a o:Hsi edustajansa. Näitä aja,tuksia on myöhelffilmin 1:!älliä
polhja;Ila. eaelleen kehitetty.
E.nså. sijaSis:a. on Amerlikan YihdyStValtaå.n
ny,kyisen tp11esildientin· Wiisonin ansio se, ettlä
äsken 'Pälä1:tynyt maaiJmanslot.a on johrtanut
ka.nsa.inEiton muodostamisoon .
Kansa.inili.it~o tkiäisiltti a,~kuaan a.oion!oastaan
ne vailtå.ot, jo.tka sodan a~ka.na olivat [å.ittolais.ina. taistelleet ikeslkU'SIValtoja vastaa.n.
Mutta [i~tto on sittemmin laa.jenltunu<t. Melkein kaikki maai~man sodan aiokana ~no1
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}ueettom1na pysyneet ya:liliot ovat jo liiiiy:ruoot siihell!. V wrmaankaan ei tui:e kestäJlllä!ä:n
kauan, ennen'kuiu myöskån kesku:svaHoiUe
käy mahdolliseksi ylhtyiä Oransainliiliitoon.
M€11koisektsi heik,'k!oudeks.L on katsotta.va, etteivlät Amerikan Yhdysvallat a.inakaan toistaiis:eksi >dle katsoneet voivansa siihen .liittyä.
Mitä tulee Effit,toa vastaan :mOihdisietimun
moittees.een:, ett'äi se tekisi mahdottomaksi
kaiklkien muutosten aillkaansa.aJmisen lkansainvälliseen asia.int@.aan, ei tJäanä pidä :pa,iikkaansa. Erääit sopim1Lksentekodn osaaoutaneiden valtiomies•ten :lwu:sunn;ot oso.Ltta:vat,
et.tä on ipidetty silm'äJUä malhd<ollisuutta tulevaisuudessa saad•a ai:k:aan ra uihaHista tieilä
muutoksia valtioiden radoilhin :ruäJhd;en. Englanruin hrullitu:ksen parlamen'tiille jättämlålssä
esit.Yiksesslä sa:l110'1laan.lcin, eft.ei so1pimuksen
ia11koituksena ole ,valwistaa uutt.a al}u.eelli<&ta jlLrjestclya pylh•äiksi ja ikuisiksi ajoiksi
muuttumattoma(k.si, vaan päinvasltOin yUäpitää järjestöä, j01ka. on omiaan saJ[imaan
kans.ainväliSiten iky.syunlysten yhäJt.i edistyvän
s'äiännöstel•yn tapahtua tiUJlevaisuude:ru vaatli~
musten mulkaan". Sanotaanihan sopimuksessa {a.rt. 19) siiläipai<tsi s·uo<raa.n, ettlä
,edus1aija:inkok!Oius voi aika ajoin ehd10ttaa
Hå.ton jä::1eniHe, että otetaan uudelleen tu:tkå.t:ta.vaksi SIOpimukset, jotka ovat :käyneet s:oveltwmarl:.tomå.ksi, sekla m.yö.S'kin sema.iset
karrsailinlvtäJliset. suhteet, •jotd,en ja;bkum:inen
voi {)llla vaa<ran:a maaå.Lmanraulhalle". Edellä
on jo mainittu, miSISft järj•eSi~kses:s•ä ,J@ton
perus:sqpimws itse on muutetta vi•ssa.
Ei lkäy tietysti r:k:ie1t.äJm~nen, etiflä mt.tosiOpi!musta. va:sta.a.n sen nY'kyisessä muodossa
voildaan tehdä useita muistutuksia, :m1itkä
suureksi osaksi joihiuvat ni~~srtä olosuhteista,
joissa 1iitlt<> it.se synt.yi. Nii111pä sumva>1loi1le
on taattu yll-en suuri .vaikutus lmton asi•oihå:n,
toimiva.Uan jak<> neuvoston ja edustaljainkokouksen !kes·koen ci. liene kaikissa k·ohdin
tarkoituk:s:e:rumukainen, useissa ia1pauksissa
eiwt liiton päätölkset ehdottomasti velvoita
sen jäseniä j. n. e.
1733-20

N.e •puutteet, joita ·kansa:inlliii•tolla Vloida,a:n
osorttaa olevan, ·eivät saa kuitenkaan estää
tunnustamasta .J,iibon :meillci.:tystlä. Sen suomat ri:ippumattomuJU:den ja a.lueeHi·s•en kos~
kema:t.t,omuuden takeet ova.t k<ielMmälttä
suuriarwoiset .etenikin: pieniHe ikans10iUe.
Paci.·t.si ettei Hiton antamaa sdtill:aa!llista
turvaa thy,ökikåJ;yiksen sa.ttuessa ole ViäJheksyttälviä:, oru suuri me11ki~'s annettav.a. myöskin
s~lle d!iplJoma'a'tt.iselle avu~·1e, jota Liitolla
asian mwrölhemrrnäis.s'älkin vwiheessa on t.ila.isuus osoittaa 1v'ä.älryyt:täJ ]re;rs:ineelle. Yksityisen valtion' lupaama tafu:u:u voi monasti
saattaa taa;J;un va'lt.ion jossain määrin rii.pjpuvaan asemaan trukaajasta. •T:oisin on ka.nsain'liiton a,ntama:n taikuun [arita. Useista
liitrtoslopimu:ks:en m:äiäi:VäJylksisrtä rl~äiy !iJ1mi·,
ebte.L l:ilitto sa:n<attavasti rajoita ·va1tion itsenläli·syyttä.
On kruit.enlkin toise}.ta puolen varottava
Eiloittelemasta 'ka.nsai.nl~å.ton merkityst1ä ja
siteru herättämlä;stä toiveita, jotJka eivät ehkä
toteudu. On ma,hdioi!O'Ilta ajatella.kaan, ei!tä
lmnsaJiniliå.tto saattai'sti lkokoruwan muutttaa
va1tio1J.liset ja kansainv,åJlis·et ol,ot maailmassa ja 'heti toteuttaa iku~sen ra,nhan aatteen, m1utta se on uoilvOit.tava'St•i tekevä ma;hdiQil[is:eksi rauhallisen: jat;kuvarn. yihteis•työn
kaikk·i.en !Val-tioutten, sumten ja pient!ien, väJi,J,lä. Se luo pys.yvä]siä el.Lmåä tuilkimaan: ja
ha.rkr]tsema.an täJrkeii!mpiläikin kansa~mv'ä!lisiä
kysymylksiläi. PienrrUeikin: valtioille va·ra:taan
ti.Jai·suus rsaada !ä:äJnen:s'ä ku:ulwwl1e.
·Mitä erityisesti Su:omeen t.u'lee, 10n olemassa, .syitä, jot:ka: t.ekeväit kanrsainiliitiloon
ku u[·rumi.sen s~il:le iJälrketäimmäik:si kuin monell:e
muu~ltle maaUe. Maamme maallltieteelllrisestä
as:emastaJ johtuu, että! meidän on !ka]kin
maJhdooUisi.n· ,kein,oin lkoet.et.t.a,va turvata riilppumattomuui:Jtamme ja a.lueellis.ta, koskemattomuuttamme vaaroja va,stwan, jot1ka imlevarisuud·essa v~oiva.t u'ha:ta. Ei s~en vuo!ksi
oli.si :puo'lustettaviitssa oiJ.la 1doott.ama.tt.a hyvis,Slä ajoå.rr fh.a,ntkkia, maallemme sitä su'0jaa,
mtinlkä 'kansainliitto saattaa tarjota.
2
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Tassä yhteydessä on erikoises,ti sy.ytä 'k'D'skete!lila. kanswinliiton suh!dettBJ purolueettomri•ks:U ju~istetiJu.Vh:Uu mailiin.
N~inkuin ennen on :a1ainittu, edellyttälä
kansainliitto, että sen j•rus·enet ta~rpeen tullen
sot.~lrualEsmkin 'palklwkffinoin .ruvusia•va t liiton pyrkfirrnylk:s~ä kan,sa.inJvä!lisen oi:keusjäJrjestyik's'en tuuvaamiooksi. Sveitsi 'O'n tässä
swMeessat tku1tenkin 'PO~k~etutsasema,ssa.. Li~it
tola.i.SIValtoj.en Saksan ja ItäJvalla·n kanssa
solmimien rauhrunsop:Umu1sten mukaan ovat
nimittäiin 1Siveits:Un 1pwoluoottmnnuttta ·koskeva,t sopimukset edelleen voi\IDassa. Tätäi on
yi}teenstäJ tu!lkittu siten, ett ä Sveitsi ei o1e airuoals'taa•n oik<eutettu vaan mlyöstkin velvollinen pid:äJttäybyniliJän sotå1aatltlisis'ta rpa,kikotoimentpiteist:ä sekä 'kieltälmäiärn vieraan vatliii:on
sotruvoimilt.a ka:ut.t.aku1muo:iJkeus. Sitävastoin
on Sveitsi, samoin tkruin miUutkiru tkansai·nl<iiton jå:sen·et, vehro1linen rylhtY'mä/ä;n ta!loudellis,ta' iJ.aattua. <Cilev·iiin pakkioiloitmJenpitteisi:Un.
J o.s]rin, Belgia, niiniku.j_n tunnettu, on luopunut pytsyväisestä .puolueettomuud•estaan,
ei sii~ä vieitä voida tehd.äi sitä johtopäiätösffi..
ett.ei py:sylviäisesti puol<ueeton valt~o saattaisi
ollla krunsa~nli•it!on jäsenenä. Tälllä nälkötkohdal~la. saatta. •elhlkä tuleva.isuudeststa oNa :merkitystä Suomeen:kin nlä!hden.
Ei vihd-oin ole syytä ollettaa sitäJkään, että
1

kansainltiittlo vaatisi ~1111onrelta liibtoon y'htymå.sen edellytyksenä s•eHaista .ny~kyisten sotruV"mmien ja va·rustus~en enent äim.:ilstä: tai
vähent<ä.misltä, joka vorda•an asettaa liittoon
pääJsemis1en ehdoksi.
On syytä odto<tta.a,, etrt:lä valltilot, jotka tunnustaessaan: SuoiiD~Bn iilsenäisyyden <>v,at
oooittaneet :pitäJvämsäJ itseruåistä. ja elinvoimaista Suomen valtiota lkans01jen yihte.i:sölle
tar;pooHfusena., my,öskin tuilevalt kan:UJattamaan Suolinen pyyn~'ölä: :päläistä kansallinli..iton
jäserueksi. Sei se]kka, eiitå: 'Suomi, 'VIaitkkakaa.IL se .ei ol1ut sa•amut !kutsua tiUJlla ka•DJsain1iiton jälseneiksi, sa.i tilaisuuden ottaa
osaa viime syksy.nä 'Pidet,tyyn W.ashingtoilln työlkonf.erens:sriin, os•ottanee myöslkin,
ettei Suomen ott!llill'ioon liiion jäseneksi tuHe
koihtaa.maan vws·tust,usta. SUJami puolestaan
taMoo epäilemättä uslko'Hitsesti täyttää ne
velvoitlllkset, jotlka sille liiton j'ä:senenä !kuuluvat, ja tulee voimiensa muk•aan koet!tamaa,n emstää liiton korkeita tarkoitusperiä.
Sen ~ojaHa1, mitä edel~iä: on sanottu esitetäiätn IDduslkunnta.n påläteiJtälväJksi~:
1

eMä Edusku'YI!fa antaisi suostumuksensa siihen, että Hallitus ryhtyy
tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen
ottamiseksi kansainliiton jäseneksi.

Helsingissä, 3 päivänä toukokuuta 1920.

Tasavallan Presidentti:
K. J. STÅHLBERG.

Pää!ministeri, v. t. ulkoasiainministeri Rafael Erich.
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Liite 1.

Pacte de Ia Societe des
Nations

_ The Covenant of the League
of Nations

Les Hautes Parties Contractantes,

The High Contracting Parties,

Considerant que, pour develovper la cooperatioln entre Ies N ations e>t pour Ieur
garantir la :p.aix €t Ia surete, il importe

Ln or>der to promote in1ternational oooperation arud to a.ciliieve international
peace and security

d'accepter certaines obligations de
ne pas. recourir a Ia guerre,
d'enrtretenir au grand jour des reiatioDJS internationaies fondees :sur Ia
justice et l'honneur,
>d':observer rigoureus·ement Ies prescrirptions du droit illlternatiJo,nai, reconnues desormais comme regle de
coruduite effective des Gouvernemenrts,
de faire regner la justice et de re,S:pecter scrupuleus>ement toutes Ies obligations des Traite·s .dans Ies rapports
mutuels des peuples orgaDJises,

by the acceptance of obligatiorus not
to resort to war,
by the prescri1ption olf open:, just and
lhon,oura.ble relations hetween nations,
hy the firm esta>blishment of t~he
und:ers.tandings of internatioual law
as t!he actual rule of conduct J.mong
Governments, a.ud
by the mai,ntenance of justici and
a scrupulous res:p.ect for all treaty
obligations in tihe dealings of organised peoples wiiih one another,

Adoptent le p.resent Pacte qui institue la
Societe ·des Nations.

agree to this Covenant of the Lea.gue of
Nations.

AR'DIOLE 1.
Sont M€mbres orig~naires ·de la Societe
des Nations, ceux des 'Signataires doni Ies
nDms fi,guTent dans l' annexe a u ,present
Pacf.e, ainsi que ~es Etats, .ega[emenrt nommes da,ns l'annexe, qui aurOillt accede au
preserut Pacte sans aucune reserve par un:e
declaration .de,posee au Secretariat dans Ies
deux miois d~ l'entree en vigueur id'lt Pacte
et donrt notifica.tion sera >fai:te aux a.utres
J\.fembres de la Societe.

ARTIOLE 1.
The original Membe.11s of the League
of Na.tions sha,U he those o:f the Si,gnatories which are 'nwme·d in the. Annex to
this Covemanrt and also such of thoSIC
other na.me.d in the Annex as shall a.cced:e
witJhout res-ervatio'll to tJJ.is Covenant. Such
accessi•on shall be ef,fected •by a Declaration .deposited wit'h 1Jhe .Secretariat within
two moruths of the comin1g into force of the
Covenant. Notice thereof shall be sent to
all other Members o1 the Lewgue.
IAny fully se1f-.governing State, Dominion or Colony not na.med in the An-

Tout Eta.t, Dominion ou Coloni·e qui se
gouverne li'brement et qui n'est pas designe

1
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dans 1' annexe, peut 'devenir Membre de la
Societe :si son a1dmission est prononcee par
les deux tiers ·de~ 1' Assemblee, ~pourvu qu'il
donne des garanties effedi1ves de~ so'n intention sincere ~d'observer ses engagements
internationaux et qu'il accepte le reglement etalbli par la !Societe en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, lna:vals et aeriens.
r:rout Membre de la Societe peut, apres
un preavi's de ,deux a.ns, se retirer de la
Societe, å la. condi:tion d'avoir rempli å ce
mvment toutes ses' obHgations intemationales y compris celles du present Pacte.

nex may bewme a Member Qf the League
if its a'dmission is atgreed to by two-thirds
of the Assembly, provi.ded that it shall
give ef,fective guararutees of i·ts .sincere
intention to observe its irrternati01nal obligations, and shall accept sue1h regulation~s
as may be prescribed by the League in
regard to its military, na.val allld ai·r forces anid armaments.
:Any Member of the League may, a.fter
two y·ears' notice od: its intention S'O to do,
witlhdraw from t:he League, provide·d that
all its internaiional obligations an,d all
its obli!gations under this Covenant sha.U
have been fu1filled at t&e time of its
withdrawal.

.&RTIC'LE 2.

ARTICLE 2.

L'action de la Sooiete, telle qu'elle est
defir1ie d:a.ns le rpresent Paete, s'exerce par
une Assemblee et par un CQlnseil assistes
d'un Secretariat perma:nent.

T.he action of ihe League under this
Covenant shall be effected throu:g:h tib:e instrumenltality of a.n Asse•mbly and of a
Council, with a permanent Secretariat.

ARTICLE 3.

ARTICLE 3.

L' Assemblee s~e compose de Rep.resentants des Membres de la Societe.
Elle se reunit å des epoques fixees et
å tout autre momewt, si les ci,rconstances
le dema.ndeni, au siege~ ~de la Societe ou
en tel autre lieu qui pourra etre des·igne.

The Assembly shall consist of Representatives of the Members o·f i1he Lea:gue.
The Assembly shall meet at stated intervals and from time to time as occasion
may require at the Seat of the League
or at suc.h other pla.ce as may he deci,doo
up.on.
The Assem:bly may ·dea.l at its meetin.gs
with an~ matter wit!hin: the spihere of action of t:he Lea,gue or am::ctin:g the peace
of the world.
At me.etings.of the As;sembly each Member of the League shall have one vote, and
may have not more than three Representatives.

L'As:;;emblee conmalt de toute question
qui rentre dans la srphere d'aetivite de la
Societe ou qui a.ffecte la paix 'du monde.
Chaque Membre de la Societe ne peut
compter plus de troiJs Representa.nts .dans
l'Assemblee et ne dispose que d'une voix.

1

ARTICLE 4.

ARTICLE 4.

Le Conseil se compose de Rep.resentants
de-s PrilliCipales Puissa.nces alliees et associees, ainsi que de Representanrt:s de quatre
autres Membres de la Societe. Ces quatre

The Council s·hall consist Qlf Representa:tives o'f the Prin~ival Allied an•d Associated Powers, togeiher wit!h Representatives of fuur other Members of t:he League.

N:•o 17
Membres de la Societe sont 'designes libreroent ,pa.r l'Asseroblee· ·et aux epoques qu'il
lui plalt .de chois~r. J us,qu'a la preroiere
designation par l' Assemblee, le·s Represen~ants de la .Belgique,, du Bresil, de l'Espagne et .de la Grece so,nt Membres du
Conseil.
Avec l'app.robation de la majorite de
l' Assemblee, le Conseil peut ,designer
d'autres Membres ·de la Societe dont la
representaticm sera .desmmais permanente
au Conseil. Il peut, aV'eC la meme approbation, augmenter le nombre des Membres
de la Societe qu~ seront choisis par l'Assemblee pour et~e representes au Conseil.
J:.e Conseil S•e reunit quand les circonstances le dema,ndent, et au moin:s urne
fois par an~ a.u sieg.e de la Societe ou en
tel autre lieu qui p.ourra etre designe.
·Le Conseil con:nait de t,oute question
rentrant dans la sphere d'activite de la Societe ou aflfectant la ;paix du monde.
Tout membre de la Societe qui m'est
pas represente au Corrsei'l est invite a y
envoyer sieger un Repres•ellitain:t lorsq'un~
question qui l'interesse rparticulierement
est portee ·devant le Conseil.

Ohaque Membre ·de la Societe represente
au Conseil ne .dis-IJorse que .d'UJne voix et
n'a qu'un Rerpresentaut.
ARTICLE 5.
Sauf ·disposition exp.ressement contraire
du present Pacte ou rdes clauses du ;present Traite, les decisi•ons de l' Assemblee
ou du Con•seil sont prises a l'unanimite
cles Membl'eS de la Societe representes a
la reunion

13

These four Members orf the League shall
be selected by the Ass,embly from time
to t:Vme in its discretion. Until the
'apiJointmemt of the Representatives of the
·four rMembers of the iLea.gue first selected by the Assembly, Represenrtatives of
Belgium, Brazil, Spain and Greece shall
.be members of the Council.
1With the ap.proval olf the majority of
the Alssembly, tihe Council may name
a,dditional Members of the Lewgue whose
Represen>tatives s·haU always be members
of the Council; the Council with like
approval may increase the number of
Members of the Leargue to be selecte.d by
the Assembly for representation on the
Council.
The Council shall meet from time to
time as occasion ma,y require, and at least
once a year, at the Seat of the League, or
at such other place as may be deci,ded
upon.
'I1he Council may deal at its meetings
wi:t'h any matter within the Sp·here of
actioru of the Lea.gue or affecting the
peace of tlhe world.
Any Member orf the League not represent.ed on the Council shall be iuvit.ed
to send a Rep.resentative to sit as a
member at any meeting of the Council
during the consideration of matters speci~
ally ai:Hecting the interests of that Memher of the League.
At me.etinrgs orf the Council, each Member of iJhe League represented on t:he
Counci,l sihall have nne vote, and ma.y have
not more t.ha.n one Representative.
ARTICLE 5.
;Except where otherwise expressly provi·ded in this Covenant or by the terms
of the presen:t Tr·eaty, decision:s at any
meeting o,f t•he Assembly or of the Council
·s·ha1l require 1trhe agreomen:t :·of 1all ttthe
Members of the League rep.rese;nted at t1he
meeting.
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N:o 17

,Toutes questions de :procedure qui se
poseu<t a,ux reunions de 1' As,semblee ou du
Con:seil, y; com:priH la. designation des Commissions chal'gees d'enqueter sur a~s rpoints
prurtiJculiers,, sont rerglees par 1' Assremblee
IOU 'par .le Conseil et decildees a Ia ma:jorite
·des Membres de la Societe representes a la
reunion.
La .premiere reunion rde 1' Assemblee et
la rpremiere nhmion du Conseil auront lieu
sur la con<vocation du Presrdent d~;s Etats.Uni's d'Amerique.

All matters O!f procedura at meetings 01f
the Assembly or of iJhe Council, irncludin:g
the appointment o':f Committees to investigate particular matte1.1s, shall be regulated by the Assembly or by the Counci1
and may he decided by a ma1jority of
the Members. of the Leargue represented
at t'he meeting.
'The firsrt meeting orf the Assembly and
the first meeting o·f the Council shall be
summoned by the Presirdent of the United
States of America.

ARTICDE 6.
iLe Secretariat permanent est eta.bli a-u
siege de la .Societe. Il comprerud un Secreta~re genera1, ainsi que les secretaires et
le personnel nece,ssaires.

ARTICLE 6.
'Jlhe ~perma.nent Secretariat shall be
establis'hed at the Seat of the League.
The Secretariat ·shall compri,se a Secretary General and sucih secretari,es and staf1f
a;s mruy be requi!ferd.
The firs·t Secreta.ry General shall be
the rperson named in iihe Annex; thereafter t,he Secretary General shall he app.ointed by the Council with the ap:proval
of the majorHy of the .A!srsembly.
':Che secretaries anrd statff of the Secretariat shall be appointed by the Secreta,ry General with the apprroval of the
Council.
The Secretary General shall act in that
capacity at all meetings of the Assembly
and of the Council.
The ex.pens·es oif t1he Secretariat shall he
borne by the Memhers orf trhe Leargue in
accordance with the ap.portionment o;f
the expenses of the International Bureau
of the U niversal Postal Union.

Le premier Secret.aire general est designe dans l'annexe. Par la suite, le
Secretaire general sera nomme par le Colllsei'l a..v,ec l'arppmbation de la majorite de
l'Assemiblee.
Les S'ecretaires et le personnel du Secreta.riat sont nommes par le Secretaire general avec. l'ap.proba·tion du Cons,eil.
1

Le Secretaire general de la Societe est
de. droit Secretaire gen:eral rde 1' Assemblee
et du Conseil.
Les depenses du Secretariat sont supportees :par les Membres de la Societe dans
la pro:portion etwblie :pour le Bureau international de l'U nion rposble universrelle.

ArR'l'ICDE 7.
ARTICLE 7.
Le sie&'e de la Societe est etwbli a
'Dhe Seat 01f the Leargue is established
Geneve.
at Gerueva.
Le Cons.eil peut a tout moment decider
Tlhe Council may a t any time decide
de l'eta:blir en tout autre Jieu.
that the Seat oif the League s·hall he
established elsewhere.
Toutes Ies fonction1s de la Societe ou
All positions untder >Or in connection
des servioes qui s'y rattachent, y com:pris wiiJh the League, includ]ng the Secre-
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le Secreta,rillit sonrt egalement accessihles
aux hommes et aux femmes.
· Les Re:presentantSI des Memhres de la
Societe et ses a•g'ents jou]ssent dans
l'e'xercice 'de leurs fondions des p.rivileg'es
et immumites di:plomatiques.
Les hatiments et terrains occu:pes par
la Societe, :par ses servioos· ou s,es reunions,
sonrt inviolahles.

ARTICJJE 8.
Les Mem:hres de la Societe reconna]ssent
que le maintien de la :paix exilge la reduction des armemen:ts nationaux au minimum com:patilble avec la. securite 1nationa~e
et avec l'executionr des ohligati,ons internationales im:posee :par une action commune.
Le Conseil, tenant com:pt,e 1de la situation
geogra:phique et des conditions s:peciales
de chaque Etat, p.re:pare Ies 'Plans de cette
reduction, en vue ·de l'exa:men et d<e la decision de·s dilvers Gouvernements.
Ces :plans .doivent faire l' ohjet d'un noruvel examen et, s'il y a lieu, d'une revision
tous Ies dix ans au moins.
rA:pres leur a.doption :par les .divers Gouvernements, la limite des armements ainsi
fixee ne peut etre ·depassee sans le consentement du Conseil.
Considerant que ila rfaibrication ':privee
des munHions et .du materiel de .guerre
souleve de graves ohjections, les Membres
de la Societe changent le Cons·eil d' aviser
aux mesures :pro:pres a en eviter les
fächeux ~:Hets, en tena·nt compte des hesoins des Memhres ,de la Societe qui ne :peuvenrt p.as •fabriquer les munitions et le materiel de guerre neces•saires a leur sftrete.

Les Memhres de la Sooiete s'engagent
de la maniere la :plus :franche

a echanger,

tariat, srhall ·he o:pen equally to men and
women.
Re:pmsentativ.es 01f the Memhers o;f the
League and officials of the League when
ewga,ged on the •hnsines,s, of the Lea;gue
shall enjoy di:plomaJic privile1ges and immuniti·es.
r:Dhe huiMiu.gs and other property occupied ·hy the League or its o1:Uicials or hy
Rerpresentatives attending its meetiwgs
shall he imviolahle.
ARTICLE 8.
'JJhe Memhers •of the League recognise
that the maintenance of peace requi,res
the reduction of nat~onal armaments to
th•e lowe•st :point consi•st.ent with nationa1
saJfety and the emforoement by common
action of intemational ohligations..
IJ.lhe Council, taking aooownt of the geogra.:p·hical situatiorr and circums<tances of
each State, sha.ll formulat.e :plans for such
reduction for the cons.irderation and action
of tihe several Governments.
Such .planrs •slhall he suhject to reconsi,deration am..d revision at least evary ten
years.
rA•fter these· plwns shall have be·elll ado:pted hy the several Governments, the limit.s
of armaments tiherein fixed S•hall not he
exeeded without the concurrence of t:he
Council.
The Memhers of the League agree tha t
the manufacture hy pri•vate errterprise of
munitions and impleme,nts of war is o:pen
to grave ohjections•. The Council s:hall
a.dvise 'how the e·vil e~:Efects attendanlt
upon such manufa:cture can he :prevented,
due regard bein,g had to the necessitie•s
()f thos-e Memhers orf the League which
are not aJhle to manufacture the munriti:ons and i.m:plememts of war nooessary
for their safety.
The Members o1f the Lea.gue undertake
to interdha'nge ·full and frank imformation
1
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et la :plus complete, tous renseigneme:nJts
relartifs a l'echelle ·de leurs armement>s,
a leurs rprogrammes militaires, navals et
aerierus et a la condition >de celles de 1eurs
irudustries suscept~bles d'etre utilisees pour
la guerre.

as to the sca.le of their armaments, 1iheir
miJlitary, naval, arud air programmes c~.wd
t!he cowditioru Oif such of' their industries ·
as are ad8.1ptalble to war-like .purp.oses.

ARTTCLE 9.
Une Commission permanente sera formee pour .donner au Conseil son avis sur
l'execution des disp.o•sitiorus des articles 1
et 8 et, .d'une faQon generale, sur les
questiorus militaires, navales et aeriennes.

ARTlCLE 9.
A permament Commission shall be constitute>d to advise the Council on the executi•on df the provisions o>f Articles 1 and
8 and on military, na.val and ai:r question:s ·g>enerally.

ARTIOLE 10.
Les >Membres de la S.ociete s'engagent
a respecter et a mai:nten:ir contre toute
a,gression exterieure l'iintegrite t·erritoriale
et l'inde:perudance pohtique p.resente de
'tous les };fembres de la Societe. En cas
d' agression, de menace ou de da.nger
d'a•gress>ion:, le Comseil avise aux moyens
d'assurer l'execution ·de cette obligation.

ARTICLE 10.
The Members of the League undertake
to respect arud preserve as against external aggression the territorial integrity
and existi·n>g political independence of all
Members of the League. In cwse (}f an\Y
such ag,gression or in case of amy threat
or dang>er of such ag.gression the Council
s'hall a·dvise upon tihe mea.ns by w{b.ich
this obligation shall he ·fulfilled.

ARTICLE 11.
ll est expressement declare que toute
guerre ou menace de guerre, qu'elle ruf,fecte
directement on non l'un: des Membres .de
la Societe, iruteresse la :Societe tout entiere
ei que ceLle ei doit 11rendre .les mesures
rpropres a s·auvegar.der efificacemen:t la
:paix des N a tions. En rpareil cas, le Secretaire general convoque immediatement le
Conseil, a la demande de tout Membre de
la Societe.

A>RTICDE 11.
Any war •or threat o>f war, whether
immediately ruffectiwg any of the Members
of the League or not, is hereby declared
a matter o.f concern to the whole Lewgue,
and the League sha.ll take any action
th.a t may be deemed wis1e and e:ftfectual
to srufeguard the rpeace o.f nations. In
case any >such emergency should arise the
Secl'etary General \Slli.aH on tili.e 1request
of any MemJber of the League forthwitll
summon a meeting of the Counci:l.
It is al:!i•o declared to be t'he frierudly
rigili.t oif each Member of the League to
bring to the attention o1f the Assembly
or o.f the Courwil any circumstance whatever a::ffecting intel'national relations
\vhich threa tens to disturb i:nternational
peace or the good understanding between
nations up.on which ipeace de:pends.

Il est, en outre, declare que tout Membre
de la Societe a le ,droit, a ti,tre ami'Cal,
d' a[lp.eler l' attention de l' As,semblee ou du
Conseil sur toute circonstamce .de nature
a a!ffecter les re.lations interna.tionales et
qui menace par ·suite de troubler la :paiX
ou la bonne entente entre n:ations, dont
Ja paix depend.

17

N:o 17

ARTIOIJE 12.
ARTICI.IE 12.
'fous les Membres de Ia Soci€te con~he Members of t:he Lerugue a.gree thaJ
viennent que, s'ii s'eieve en:tre eux un if there sihoui'<l arise hetween them 31113·
ditf1f'erenld suscept~bie d'ellltraiu:er uue rup- dispute Iikeiy to Iead to a rupture, they
ture, iis Ie S>Oumettront soit a Ia proce- will submit tJhe matter either to arbitradure de l'arbitrage, soit a l'exa>men du tion or to inquiry by the Councii, and
Conseil. Ils conviennent encore qu'en • they agree i~n no cw.se to resort to war
aucn111 ca.s iis ne doivent recourir a la until three months afier the award by the
guerre aNant l'expiration d'un d13lai de arbitrators or t~he report 'by the Council.
trois mois apres Ia sentelliCe des arbitre.s
In any case under t,his Artilcie the
ou Ie rap~ort du CoDISeil.
Dans tous Ies cas rprevus par cet article, award of i'he arbitrllltors shall be mllide
la sentem.ce des aThirtres doit etre rendue within a rea.sona1bie time, al!ld fthe report
dans un del ai rai&onn:aibl e et 1-e ~rapport of the Courroii slall be made within
du Conseil doit etre etabli dans Ies ,six six mout.hs after the submission (}f the
mois a dater du jour ou il aura ete saisi dispute.
clu dirrferend.
ARTIOLE 13.
Les Membres de la Societe cowvienmenrt
que, s'ii s'eieve entre eux un. diftf'ererud
susceptibie, a leuT a,vis, d'une solutåon
:arbitrale et s~i ce dif,ferend ne peut se
n}gler de fa~on satisfalis:ante par Ia voie
dirpiomllltique, la question sera soumise
intågralemelllt a l'arbitrwge.
'Parmi ceux qui sonrt generaiemerut
suscerptibies de &Oiution' arbitrale, on deelare tels Ies di±iferends relatifs a I'inter~eta,tion d'un traite, a tout point de droit
iniernational, a Ia realite ,de tout fait qui,
s'il etait eta·bli, conrstituerait la rupture
d'un engagement inli;ernational, on a
l'etendue ou a la nature de Ia reparation
ilue ,pour une telle rU;pture.
lLa Cour d'arbitrage a Iaquelle Ia cause
est S1oumise est la Cour desi,gnee pa:r les
Parties ou prevue dans Ieurs Conventions
anrterieures.

~Les

Membres de Ia Societe s'erugrugent
a executer de bonme foi Ies 'Sentences
rendues et a ne pa.s recourir a la guerre
conttre tout Membre de Ia Societe quj
1733--20

ARTICLE 13.
The Members of the League agree that
whenever amy dispute .shali arise between
them whioh they recoguise to •he suita;bie
for subm]ssion to rubitration aud which
carunot be satiSifactoriiy settied by dipiomacy, t'hey will submit the whoie subjectmatter to arbitration.
Disputes as to tihe interpre.tation of a
treaty, as to any question of in:ternatiouai law, as to the existence of any fruct
whicih if esta'blished wouM constitute a
hreach of any interuationai obligation, or
as to the extent arud nature <Yf the rei>aration to be made for any such ·breach, are
declared to be among tihose which are generally suita1bie ~for submission to arbitratiom.
For the oonsideration af any suoh dispute the court of arbitra:tion to which the
case is re1ferred shall be ihe court agreed
Ol!l by the p.arties to the dispute or stipulated in any convention existirug between them.
The Members O'f the iLeague a,gree that
they will carry out in full good faith
any awa.r.d that may he rendered, and
that they will 'IlOt resort to war a:ga.inst
3
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s'y coruformera. Faute d'execution de la
seutence, le Consei·l propose les mesures
qui d<Jirvemt en assurer l'eUet.

a Member of tlhe League which complies
therewith. In tlhe event of any failure
to carry out such an award, the CouDJCil
&hall propose what steps sthould be taken
to give effect thereto.

ARTIOLE 14.
AJRTIC:UE 14.
•
·The Council shall formulate and s'ubmit
Le Conseil est charge de IUeparer un
:rmojet .de Cour permanente ·de justice in- to the Members O'f the League for adopternationale et 1de le solllllettre aux Mem- tion plans ,fo•r tlhe ·estrublilshment o:f a Perbres 1de la Societe. Cette Cour connaitra ma.nent Court of Internatiorual J ustice.
>de tous druf'ferende, d'urn cara:ctere inter- The Court shaH be competen:t to 'hear and
na:tionall que les Parties lui sourmettrout. determine any rdispute .o.f aru international
Elle ·dolllllera aussi des avis consultati1fs character wihicih the ·pa.rties thereto submit
sur tout d~:fferend ou tout point, donrt la to it. The Court may atlso giv·e an llldsaisira. le Conseil ou l' Assemblee.
vi,sory o.pinion upon an:y dis'Pute or question referred to it 'by the Council or by
the Assembly.
ART:LCLE 15.
S'il s'eleve en•tre les lVI·embres de la
Societe Ulll di:IJferend suscephble ·d'entrainer une rupture et si ce diflferend n'est
pas soumis a l'a.rbitrage prevu a l'article
13, l.es Membres 1de la Societe convienn:em.t
de le porter devant le Coruseil. A cet
eff.et, il su:Efit que l'un .d'eux avise de ce
dif.ifererud le Secretaire gerreral, qui prend
toutes disl\ositions en vue d'uiXe enquete
et d'un examen complets.

·Dan8 le •plus •.bref delai, les Parties
doivemt lui commun~iquer l' expose de leur
cause avec tous ·faits pertirrents et pieces
justificatives. Le Coruseil .peut en ordo·nner la publication: immediate.

Le Conseil s'efforce ·d'assurer le regle~
ment du dilffererud. S'il y reussit, i'l
pu!blie, da.ns la mesure qu'il juge utile,
nn expose relatant les faits, les ex~ica
tiollJS qu'ils comportenlt et les termes de
ce reglememt.

ARTIOLE 15.
wf there &hould arise between :Members
of the League a:ny .disiJute likely to lead
to a rupture, w.hich is not submitted .to
arbitration in accordance with Article 13,
t·he Mem:bers o'f the League a.gree tha.t
they will submit tlhe matter to tihe
Council. An:y party to the dispute may
effect such su'bmi8sion iby givi,ug notice
of the existen,ce of tihe dispute to the
Secretary General, who will make aJ.l
necessary arrangements for a fuH iruvestiga.ti,on a.nd collJSideration thtereof.
For this purpose the parties. to the
disl\ute will communicate to the Secretary Gerueral, as ,promptly as possi,ble,
statemewts of their ca&e with all the relevant ,fa:cts and papers, and tl:l.e Council
may •fortili.wit'h direct t1he publication
thereolf.
The Council shall end,eavour to effect a
settl,ement of the dispute, and if such
efforts a.r.e successful, a statement sihall
be made rpublic .givirug such lfact.s arud.
expla.nat:uons regaT<ding the .dispute and
t~he terms of sett1emen:t thereof as the
O;>uncil may deem aiPIUOPriate.
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Si le dilf!ferend n'a pu se regler, Ie Conseii redige et ,publie un ra:pport, vote SI01t
a I'u:wa.nlimi,te, soit a la majorite des voix,
pour f.:tire con•naltre Ies circons.tances du
dififerend et Ies solutions qu'il renommande comme Ies :plus equitaibles et Ies mieux
a:pp.ro:priees a l'es'PeC'El.
rrout !Mem1bre de la Societe rerprese·nlte
au Consei1l peut egalement :pUibHer un
ex'IJose des d'ruits du dilfferenld, et se·s
:pro:pres conclusions.
Si le ra:pport du Colllseii est acce:p.te å
l'unanimite, le vote des Represenliants
~des Parties ne com:ptant :pas .dan1s• le calcul
de cet.te unanimite, Ies· Membres de Ia
Societe s'engaigemt a ne recourir a la
guerre contre aucune Pa"rtie· qui se conforme aux coniClusions du rapport.
DalllS le crus ou Ie Conseil ne reussit
pas a >faiil'·e accepi:er son raiJ.port par tous
ses mem!bres autres que les Representants
de toute Partie au dififerelll(1, Ies Memibres
de la Societe se reservent Ie dmit d'agir
comme iis 1e jugeront meoessaire piQur le
rnaintien >du droit et de la justice.

1Si I'une des Parties preterrd et si' Ie
.Couseii recOJlJDiait que le >d~fferend rporte
sur ullle question que Ie •droit in•ternatiorral Iaisse å Ia cornpetence exclusive de
cette ·Pa·rtie, Ie Conseil le constatera; dans
un ra:p:port, mais sans' recornman:der aucune soiution.
Le Conseil peut, dans tous Ies cas
:rm'Nus a.u present article, po·rter le differend devant l' Assemblee. L' Assem:biee
devra c1e meme etre saisie du ldilflfereud å
la requete .de l'une de·s Parti•es; cette
requete ,aevra etre presentee dams Ies quatorze j·ours a dai:er du moment ou le
dif1feren:d est porte devant le Conseil.
J)ans toute !l!:ffaire soumitse å l'Assemblee, Ies dispositions ·du :pres·enrl; article et
de l'article 12 relatives a l'action et aux
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If ilhe dis:pute i·s not thus settled, the
Council eith·er unanimously or by a
majority vote slhall make and :publi~ a
report containing a, stat·ement of the fact.s
of the dispute arud the recommendations
which are deemed just and proper in regard 'thereto.
Amy Memlber of the ·Lea,gue represenlted on tthe Councii may rnruke pwblic a
statemelllt of the rfacts of the di,s:pute and
of its c•onclusions rega11d:Vn:g tJJ.e same.
If a report by the Council is unanimously wgreed to by the members tJJ.ereO'f
other tharu the Representantives o1f one or
more od: tihe parties to tihe dispute, t!he
Memhers of the League agree tihat they
will not go to war with anw party to
the dispute which complies wit·h the recommendations• of the report.
Iif the Council fa,i,Is to reaoh a re:port
which is unalllimously rugreed to 'by 1Jhe
.members thereof, other t1han t1he Representatives of one or rnore o·f the rparties
to t•he dispute, the Mernbers of t.he Lea.gue
reserve to thernselves the rig;ht to take
such a.ction as the~ shall consider neoessary ·for the rnaintenance ,of ri,ght and
justice.
If t;he disrpute between the :p.arti•es is
claimed by one of t·hem, and i:s foumd by
tihe Council, to arise out of a ma1tter wihich
by international law is solely within the
domestic cruri.s.diction of that party, the
Council ghall so report, and shall make no
recommenda.tion as to its settlement.
'The Oouncil may i'lll a1ny case under this
:Article reifer the .di•srpute to t1he Assembly.
The 1dispute shall he so referred at the
request of either party to tJJ.e disput.e, provided that such request be made wit:hin
fourteen .days a1fter tlhe submission of the
disrpute to the Coundl.

In anw cruse re•ferred to the .A>ssembly,
all t.he provisions 01f tJhis Article and of
Article , 12 relating to the action and
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pouvoirs du Conseil, s' a.:ppliquent ega.Iemen1: a l'a.ction et aux :pouvoirs .d:e I' Assembiee. Il est entemdu qu'un rapport
fait par l'Assemblee a.vec l'approbation
des Representants des Memlbres d~ la
Societe representes au Conseil et d'une
majorirte des autres M~mbres de Ia
Societe, a l'exclusion, .dans chaque cas,
des Representants des Parties, a le meme
effet qu'u•DJ rapport ·.du Consei.1 adopte a
I'uoonimite de ses membres autres que
les Represetntants des Parties.

powers of the Couooil shall a~:piy to the
action and powers of the Assembly, provi•ded that a rerport m81de by the Ass·embly, if concurred in by the Representatives of those Meffi1bers of t.he League
re:presented in the Council and of a majority of the other Members of the League,
exclusive in eaelh case of the Representatives of the parties to the dispnte, s:hall
have the SB!IDfl force as a report •by the
Council concurred in by all the members
thel'le()lf other than the Representatives of
one or more of the -parties to the dis:pute.

, ARTICLE 16.
ARTIOLE 16.
ISi un M~mbre de Ia Societe recourt a
Shouid any Member Oif the League
Ia guerre, contrairement aux engagemeruts resort to war in disregard 01f i ts covepris aux articles 1'2, 13 Du 15, il est ipso namts under Articles 1'2, 13 or 15, it shall
facto consitdere comme a.yant commis tun ipso facto •he .deemed to 'have committe.d an
acte de guerre contre tous Ies autres act 0of war against all other Members oif
Membres de Ia Societe. ,Ceux-cit :s'eruga- tJhe League, which hereby undertak,e
.gent a rompre immediatement a;vec Iui immediat.ely to su'bj~t it to the severance
toutes relations commerciales ou financi- of all trade or finJaUICi·al reiations, i:h•e
eres, a inteT·di.re tous ra[pports entre laurs prohi·bition of all intercours·e between
nat~onaux et ceux de :I'Etat en ru\Pture de their nationals and th~ nationa}s o.f the
pacte et a faire cesser toutes communica- covena.nlt-breaking State, and the :preventions financieres, commerciaies ou person- tion of all financia,l, commercial or tpernelles en•tre Ies nationaux de cet Etat et s•onJa:l int·ercours.e between the na.tionals
~x de tDut autre :Etat, Mem'bre ou non of the covenant-brea.king State and the
de la Societe.
nationals of any other .State, W1hether a
Member of the League or not.
En ce cas, Ie Conseii a Ie devoir de
recommander aux ditvers Gouvernements
interesses Ies effectifs militaires, navals
ou aeriens pa.r lesquels Ies :Memibres de
la Societe contriibueront respecthrement
aux forces a.rmees destinees· a faire respecter Ies engagements de la Societe.
Les ::Membres de la; Societe conviennent,
en outre, ·d~ 18'8 preter run a l'autre un
mutuel a~pui dans l'application des mesures economiqnes et ·financieres a :prendre
en vertu .du presen{. · article pour reduire
au min imum Ies pertes et les inconvenri1

It shall he the .duty of tihe Conmcil in
such case to l'ecommentd to the s~veral
Governments concerned what effective
military, naval or a.ir force the Me.mbers
of the Lerugue shall severally contribute
to the armed if•orces to be used to· :protect
the covena.nts of the Lea.gue.
·The Menrbers of the League rugree,
furbher, tha;t they will mutually sup:port
one anoth>er in the financial antd economic
measures which are taken under this
article, in oDder to minimise tihe loss and
inconvenience resulting (from 1:,he 1rubove
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ents qui peuvent en resulter. Ils se measures, and that they will mutually
pretent egalement Ull! mutuel appui pour support one another in resisting any
resister a toute mes.ure speciwle dirigee specia.l measures a.imed a t one oif their
contre l'ulll d'eux par l'Etat en ruptm·e numher by the oovenant-breaking State,
de pacte. Ils .prewnenrt les disposition>S and that they will ta.ke ilhe n·ecessa.ry
IH~Cessaires pour faciliter le •passage a .steps to wfford passa1ge through their
tra vers leur terri toire des forces .de tout territory of the foroos of any of the
Membre de la Societe qui pctrticipe a une Mem'hers of the League which are coacti{)n commune pour faire respecter les op.eratin~g to protect t:he covenants of the
League.
engagem~nts de la Societe.
Peut etre excl u de la Societe tout
·Any Member of the League which has
Membre qui s'est rendu coupa.hle d1e la violated any covenant oif tlhe League
violation d'un des engagemen1s resultan:t may he declared to he no longer a Memdu Pacte. L'exclusion est p.rononcee par her of the League hy a vote o<f the Counle vote de tous les autres Memhres de Ja cil concurred in by the Representa.ntives
of all the other Memhers of the IJCague
Sooiete representes au Conseil.
represen·t~d thereon.
ARTICDE 17.
En cas de differend en:tre ·deux Etats,
dont un ,eulement est Memhre de la
Societe ou dont aucun n'en fait partie,
r:Eta,t ou les Etats ek&n~gers a la Societe
sont invites a se soumettre aux ohligations qui s'imposent a ses Membres· aux
fins de reglement du di±:ferend, aux conditions estimees .justes par le Conseil. Si
cette i:nvi ta.tion est acceptee, les ·di spositions des articles 12 a 16 s'appliquent sous
reserve des moditfications jugees necessaires par le Conseil.
Des l' enrvoi de cette intvi l a tion, le Con~
seil ouvre une enquete sur Ies circonsta·Urces •du diiiferend et propose telle mesure
qui lui p.arait la meiHeure et la plus
efficace dans le cas particulier.
Si l'Etat invite, refusant d'accepter Jes
o.bligations de Mem!hre de la Societe aux
fins de •reglement diU differend, rooourt a
la guerre corrtre · un• Membre de l a Societe,
Ies ·dispositiorrs de l'article 16 lui sorut
a]}plica·hles.

A-RTICI...E 17.
In the event of a dispute hetween a
Memher of the lLeague am:d a State whicih
is not a Mem'her of iJhe Lea.gue, or hetween States not Memhers of ihe League,
th.e State or States not Memhers of the
L•ea.gue shall he invited to accept the
ohligaiioniS of memhership in trhe League
for the purposes of such dispute, upon
such con•dition:s as the Couneil may deem
,iust. If such invitation is accerpte.d, the
pro'Vis.ions of Articles 12 to 16 inclusive
shall ·he app.lied with such modifications
as m.a.y be deemerl nooessa'l'y hy tlhe CounciL
Upon such invitation heing given the
Council shall immediately ~nstitute au
inquicy into the circumst ances of the
disp.ute a.nd recommend sueh a.ctio•n as may
seem hest and most e,:fifectual in the circumstauces..
Tf a State so invite.d shall refuse to
accept the oibligations of memhership in
t·he League for the purposes of sucrh
dispute, and shall resort to war against
a Memher of the League, the provision1s
of Article 16 shall he applicahle as
c:gainst tbe State iakin12: such action.
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,Si les deux Pa.rties i:nvitees refusent
H both p.a,rties to the dispute w'hen so
d'accepter les obligations de Membre de invited refuse to accep•t the o'bligations of
la Societe aux fin:s d!e reglement, du memberS!hip in t1he League for the pur:pos,es
di!:f)ferend, le Conseil peut prendre toutes of suC!h .dispute, the Coruncil may take such
mesures et faire toutes propositions de measures and make such recommendations
nature a preveni·r les hostilites et a a·s will prevent hostilities and will result
in the settlement of the dispute.
amener la solution 1du con1flit.

ARTICLE 18.

A~R'-DICDE

18.

'TouiJ traite ou engagement international
conclu a l'avenir p.ar un Membre de la
Societe devra etre fi:mmedi1atement en:registre par le Secretariat et publie par lui
aussitöt que possible. A:ucum d€ ces
traites ou enga.gements internationaux ne
sera obligatoire avant d'avoir ete enregi·stre.

,Every treaty or international engagement entered into hereruft.er by runy
Member of i!he League .s;hall be fort,hwilth
regiSJtered with the Secretariat and shaJl
as soon a.s possib1e be published by it.
No such treaty or i nternational engagement shall be binding until so registered.

ARTICLE 19.
VAssemblee peut, de temps a autre,
inviter Ies Jl,fembres de la Societe a proceder a un nouvel exam€n d~s traites
devenus in:applicables ainsi que des situation;s irutern1a tionia les. don1 le mairrtien
pourrait mettre en peril la p.aix du monde.

ARTICLE 19.
11.he As·sem1bly ma.y from time to time
a1dvise the recon,sideration by 1Members of
the .League of treati,es wiCJh have become
inapp.licaJble amd t'he con,sideration of internati'Ona1 condition1s wihose continuance
mig·ht endanger the peace Qif the world.

1

ARTIOIJE ·20.

ARTICIJE 20.

Les Membres de la Societe reco•nna,issent, chacun em ce qui le ooncerne, que le
present Pacte abr01ge toui es obli,gations ou
ewtenrt:es inter se incomp.atible·s avec ses
termes et s'eillga;gent solennlellement a n'en
rpas contrarter a l'avenir de wmblables.

·The Members of the League severally
agree fhat this Covenant is accepted as
abrogating all obligations or understandings inter se which are i•nconsistent with
the te:rms there01f, and solemnly undertake
that they will not herecli':fter enter into any
engagements inconsistent wii;lh the terms
thereof.
In ca.se any Member of the Leagu8
shall before becoming a Member of the
League, ·have undertaken any obligations
inconsistent with tlhe terms of this
Covenant, it shall be iJhe duty of such
Member to take immediate steps to proeure its release from such obligations.

1Si avant son entree 1dams la Societe, un
Membre a assume des obligations incompatibles a.vec les termes du Pacte, il doit
prendre des mesures immediates :pour se
deg.ager de ce.s obligations.

Å<\RTIOIJE 21.

ARTICLE 21.

iLes erugagements linternationaux, ltels
que Ies traites d'arbitra.ge, et les en:tentes
regionales, comme la. doctrin€ de Monroe,

Nothing in this Covenant shall be
deemed t·o a:f.fect t.he vali<dity of international enga.gements, su0h as treaties of
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qui assurent le maintien de la paix, ne
son<t consitderes comme incompat~bles avec
aucune ·des disposition~ du ]»'e&eni Pacte.
ARTIOLE 22.
Les principes suivant.s s'appliquent aux
colonies et territoire.s qui, a la snite de la
guerre, onil; cesse d'etre sous la souverainete des Jtt,ats qui Ies gouvernaient precedemment et qui sont •hwbites par des
peuples non encore ca.paJbles de se diri.ger
eux-<memes dans 1es condrttions pa~ti
culierement dHficiles du monde moderne.
Le bien-etre et le develop.p·ement de ces
peuples •formenlt une missi•on •sacree 'de
civililsation•, et il convient d'incorporer
dans le presenrt Pacte des garanties pour
l'accomplissement de cette mis•siou.
'La meilleure methode ·de realiser prati<tuemen:t ce pri>ncirpe es·t de confi·er la tutelle de ces p.euples aux nations deve·lorpllees qui, en raison de leurs res.souroes, de
leur exrpenence ou de leur position
geogra.phique, sont ]e mieux a meme
d'assumer cette res,ponsabilite et qui con~
serutent a l'accepter: elles exerceraient cette
tutelle en qualite de Marudataires et au
nom de la Societe.
Le caractere .au ma.ndat doi·t di•fiferer
suirvam:t le degre de .develop,pement du
peup.le, la situation geographique du terri~
toire, ses con.ditions economiques et toutes
a.utres circoiJJStamces a.nalogues.
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a:Vbitration or regional understandirugs
like t'he Momoe dootrine, .for securing the
main~enance of 'P88!Ce.

AiRTJOLE 22.
To those colanies and territories whioh
as a consequeuce o.f the late war have
ceased to be uruder the SoV'erei•gnty of
the Srtates whic.h tfonmerly governed them
and which are inha.bited by peorples not
yet a;ble to sbnd .by ·themselves under 1ihe
strenuous conditions of ilb:e modern worM,
there s~ould be app.l~ed the principle 1Jhat
ihe well..Jbeing a·nd developmemt of such
:peoples form a sa.cred trust of civilisation
and that securiti·es• for the rperformance of
thi:s trust should :be embodied in this
Covenant.
The best method orf (gi>ving {P'ractica;l
effect to this princirple is that t1he tutela;ge
of suCih pe.oples should be entrusrted to
advanced nations Wiho 1b(V reason of their
resouroes, their experience or their geograp;hical position can hest undertake
thi1s reSIPonsibility and who are willing
to accept it, and 1ihai thi·s tutela:ge should
be exereised by them as {Mandilitories on
beha]f of the League.
The oharacters IO'f the mandate must
di:fifer accor.ding to the stwge of the
·development of the rpeoJPle, tbe ge~
graplhical situation; of the territory, its economic conditions and other similrur circumstances.
Certaines communautes, qui apparCertain communitie.s formerly belongin.g
tenaient autrefois a l'Empire ottomaiJJ, ont to the Turkish Empi•re have reac.hed a
atteint un degre de developpement tel que · sta.,ge of development where tiheir exileur existen10e comme Il/ations in:dependa.n- stence a•s . independent nations can be
tes peut etre reconmue prov:i<soirement, å la provisionally recognised subject to the
condition que Ies conseils et l'aide d'un rendering of administrative a;dvice and
Mandataire guident leur a;dministration assistance by a Mrundatory until such time
jusqu'au moment ou elles seroni capables as they are ruble to stand alone. The
de se conduire seules. Les vreux de ces wi'Sihes of these communriiies must he a
communautes doiveni etre priJS d'abo:rd en principal consi.dera.tion in t.he selection of
·
consideratiiQn: p.our le cho~x du Mamdataira. the Mandatory.
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1Le degre d+e developpement ou se trouvent d'a;utres 'peu.ples, s~ecirulement ceux
de l'Afriqui:l centmle, exige que le Ma.ndataire y assume l'administration du territoire a tdi:lS conditions qui, RiVeC }a prohibition d'a·bus, tels que la traite des esclaves,
le trrufic des armes et celui de l'alcool, garanli;iront la liberte de conscience et de
religion, SantS a:utres limitations que celle.s
que peut imposer le maintieu de l'ordre
puiblic et d+es bonnes mreurs, et l'interdiction 1d'etaiblir tdes fortificatJtons ou tdes
hases militaires ou navales et de donner
aux indigenes une )ustruction militaire,
si ce n'est ponr la police on la dMe:nse
du territoire et qui assureront egalement
1nu autres Membres de la Societe des
con:ditions d'egalite lJ.Onr Ies echanJges et
le commerce.
En.fin il y a des territoires, tels que le
Sud-Ouest africain et certaines iles dn
Pacifique austral, qui, par sui·te de la
fai•ble densite de leur population, de leur
snperficie restreinte, de lenr eloignement
cles centres de ci:vi~isation, de ;Jeur oontiguite geogra;phique au territoire du MaiLdataire, on d'antres circonstances, ne
sauraient etre mieux admi:nistres que sous
les lois du Mandatai:re, comme une partie
integrante de son territoire, sous reserve
des garanties prevues plus haut da.n1s
l'interet de la populatio11 i•ndig{me.
Dans tons les cas le Mandataire doit
enrvoyer au Conseil un rapp.ort annuel
eoncernant les territoires dont il a la
c;harge.
Si le degre d'autorite, de contröle on
d'rudministration a exercer par le Mamdatai~re n'a •pas lfait l'ohjet d'une Coll!Ven1ion anterienre entre Ies Membres de la
Societe, il sera expressement statne sur
ces poimts par le Conseil.
U ne Commission permanente sera,
ehargee de recevoi·r et ·d'examimer les
rapports amnuels des M·andataires et de
don'Il' au ConseH son av1s srur toutes
1

Other peoples, especially those of Central .Aifrica, are at suoh a stage tihat the
J.\llandatory must be responsi1ble ior t.he
administration Olf the territory under
condition.s which wiH guarantee freedom
of conscience· and religion, subject only to
the ma;inteuance of public -order and
morals, the prohi,bitiou of abuses such as
the sla ve trade, the arms tra:flfic and t;he
liquor traffic, and t1he prevention o1' the
establishmerrt of .fortificatious or military
and na val bases and of military training
of "the natives .for other than police purposes a11d the defenci:l of territory, and
will also secure eqrual op.portunities· for
the tmde allld oommerce of other Members
of the Lea:gue.
1

There are territories, such as SouthWest Alfrica and certain of the South
Pacilfilc Islands, w'hich, owing to the
sparseness af their populati•on, or their
small size, or their remoteness from the
centres of civilisatiom, 10r their geographical contiguity to the territory of iilie
Mandatory, antd other circumstances, can
be best a;dministered under the laws of
the Mandatory as integral portions of
its territory, subject to the safeguards
above mentioned in the interests of the
indigenous population.
In every case of mandate, the Mandatory shall render to the Council an anmual
report in reference to the territory oommitted to its charg.e.
T.he degree of a;uthority, control, or
admi:ruistration to be exercised by the
Mandatory shall, ]f not previously agreed
upon by the Members of iilie League, be
explicitly defined in each case by the
Council.
iA p.ermauent Commission shall be
constituted to receive and exa.mine the
ann'l!al reports of t'he Mandatories and
to advise the Council on all matters
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questions relative.s
dats.

a l'execution

des man-

relating to the observamce o'f the mandates.

A:R'JIICLE 23.

ARTICLE 23.

Sous la reserve, et en conformite des
disposirtions des Conventions im terwationales actuellement existantes ou qm
seronrt; ulterieurement conclues, Ies Membres de la Societe:
·a) s'efforceront d'assurer et de
mainten:ir ·des condition,s de trruvaii
equita:bles et humaines pour I'homme,
la femme et l'emfarut sur leurs p.ropres
territoires, ainsi que dans tous pays
auxquels s'etendemt Ieurs reiatioru.s de
commerce et ,d'industrie, et, dans ce
but, d'eta:blir et ·d'entretenir Ies organis-ation~> interna tionaies necessaires;
b) s'engage11t a assurer Ie traitement equitruble des popuia:tions itnditg{mJes •dans Ies territoires soum~s a
leur administrai ion;
c) chargent Ia Societe du contröle
generai des accords reiatirfs a Ia traite
des femmes et de.s erufants, Ju tra.fic
·de I'•opium et autres ·drogues nuisibles;

Subject to and in accordance wi:th the
proVl'Sions of internationai conventions
existing or herea1fter to be agreed upon,
the Members oif the League:

d) cJhargerut la ·Societe du contröie
gen€ra1 du commerce des armes et des
mun>itions avec Ies pays ou Ie contröle
de ce commerce est in.dispen:sa,bie a
nntteret commun;

e) prendl'Ont Ies dispositiollS necessaires pour assurer Ia garantie et Ie
maintien de Ia liberle des communications et du traJliSit, ainsi qu'un
equitabie traitement ·du commerca de
tous Ies Membres de la Societe, etant
entendu qu.; Ies necessites speciaies
des regions devastees pend-ant la guerTe de 1914-19118 devront etre p.rises
en con~ideration;
1733-20

(a) will endea vour to secure and
maintain fair and humane conditions
of Ia bour .for men, women, and
chiidren, both in their own countrites
and in all countries to Wlhich their
commerciai and i·ndustriai reiations
extend, and for that pur:POSe will
esta:biis.h am.d maintain the necessary
internationa1 organisations;
(b) und·ertake to secure just treatment of the native in•hrubitants of
territories under their controi;
1

( c) wiU enrtrust the League with
the generai supervision over the execution of a.greements with regard to
i he traffic in women and children,
and t1he tra;fific in opium ~nd other
dangerous drugs;
(d) will entrust the League with
the general supervision of the trad-e
in arms and ammunition with th-e
coUJntries i•n: which the controi of this
traf1fic is necessary in the common
interest;
{e) will make provi,sion to secure
and maintaii;. ·freerdom of commutD.ications and of transit and equitabie
trea.tment for the commerce of all
Members of the League. In this con~
rnection, the S'peciai necessi,ties of the
region.s devastated during the war of
1914-19,18 shall he borne in mind;

4
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f) s'e~fiforeeront d:e prendre des
mesures d'ordre international pour
pre"V'enir et cambattre les ma1a·dies.

(f) will end.eavour to take steps
in matters of iDJternational concern
for ilhe p.revention and control of
disease.

ARTICLE 24.
Tous les bureaux internationaux a.nterieurement etwblis par traites collectiifs
seront, sous reserve de l'assenrtiment des
Parties, rp·laces sous l'autorite ·de la Societe. Tous anl'tres bureaux internartionaux et toutes Cormrnissions rpour le reglemenrt des a,~faires •d'interet i1nternational
qui seront crees ulterieuremerrt, seront
:places sous 1' autorite ·de 1a Societe.
•Pour toutes questiollls .d'interet internat~onal reglees par des converrtions generales, •mais non soumises au collltröle de
Commissions ou de bureaux internationaux, le Secretariat de la Societe devra,
si Ies Pa.rti•es le demandent et si le Conseil
y COlliSent, reunir et ·distribuer toutes informati•ons utiles et preter toute l'assi·sta.nce !llecessaire OU d~.,Ira;ble.

AR'l'ICiiE 24.
1There shall •he place.d umder iihe direction of the League all international
bureaux already establi,sili•BJd by gerreral
treati•es i;f tih·e parties to such treaties
consent. All such intemational bureaux
and all commissions f.or the regulation of
matters of internati.onal imt•erest ihereafter
constituted shall be plaeed under the direction of the Lea.gue.
In all matters o,f inrternationa.l interest
which are regulate.d 1by general conventions but w:hich are ~ot placed Uinder
.control of international bureaux or commis·sioms, the Secretariat of the League
shall, subj.ect to the consent of t'he Council and i:f d!esired by the parties, collect
aiJJd distri1bute a1l relevant information
and s•ha1l r·oo<der any other assistance
wihich may he necessary or ·desirahle.
ll'.he Council may include as paJrt 01f
the ex!p'enses of the Secretariat the exP·enses of any burea u or comml'SS'lon
which is pla:ced under t'he direction of
the League.

1Le Conseil peut ·decider de faire renrtrer
dans les depenses du Secretariat celles de
tout bureau ou Commission place sous
l'autorite de la Societe.

1

ARTICIJE 25.
'Les Membres .de la Societe s'emgagent
a encourager et faV()riser l'etablissement
et la coopera tion des orgarrisations valon"
taiTes nationales de la Croix..:Rouge, dumemt amtorisees, qui ont pour objet
l'amelioration .de la sante, la defell!Se rprevenltive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance .dans le monde.

ARTIOLE 25.
'lihe ·Members of ilhe Lea.gue ag.ree to
encourage and promote the esta!blishment
allld co-~operation o·f duly authorisoo voluntary ;national R·ed Cross organisaotions
having as p.urposes the imp•rovement of
·health, tilie prevention 0cf disease and the
mitigati•on df suiffering throUJghout the
world.

ARTICLE 26.
Les amendements au ;present Paote
ent•reront en vigneur des leur ·ratirficat~on
pax Ies :Membres de la Societe, dont Ies
Representants composenrt le Conseil, et pa:r

ARTICLE 26.
Amendments to th~s Covenant will
take oef1fect when ratified by the Memibers
of the League w'hose Representatives
compose ilhe Council and by a ma;jority
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•mrujorite de ceux don•t Ies Representants
forment I'Ass·emblee.
Tout Mem!bre de la Societe es·t libre de
ne pas accepter Ies amendements a.IAportes
au Pact.e, auquel cas ii ces·se d'8 .fair.e partie de Ia Societe.

I. Membres Originaires

d~

Ia Societe des
Nations Signataires du Traite de Paix.

Etalts-U nis d' Ame- Haiti.
rique.
Hedijaz.
Be1gique.
Horuduras.
Bolivie.
ItaiJ.ie.
llresil.
· if~Ja pon.
EmJpire Brita;nnique. Libem.
Canaida.
Nical!'agua•.
Austmlie.
Panruma.
A.frique du Sud.
Perou.
Niouve~le-Zela·nde. Po}ogne.
Ind:e.
Po:rtugal.
Jloumanie.
Chine.
Cuba•.
Eta.t Serbe-CroateEquatoor.
SI.lovl'me.
Siallll.
Ji'rance.
'l'cheoo-/S'lovaquie.
C-h-ece.
Uraguay.
Guatemala.

Etats Invites å Acceder au Pacte.
Argentine.
CMli.

PaY's-Bas.

Co~omhie.

Salvador.
Suede.
Su1sse.
Venezuela.

Da:nema.rc.
ES!pagne.
Norvege,
Para.guay.

Perse.

II. Premier Secretaire General de Ja, Societe des NatioDJS. L'Bkmorable Sir James
Eric Drummond, K. C. M. G., C. B.
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of the Members of the Lea.gue whose
Represemtwtives COIIllpOSe the As.se.mbly.
iNo such 3JDlendment sihall bind any
Member of the League which signiJfies its
diss•ent therefrom, but in that ca&e it
shall cease to be a Membe<r o.f the Lea.gue.

I. Original Members of tbe League of Na-

tions Signatories of tbe Treaty of Peacei
United States of
America.
&rlgiu:m.
Bolivia..
Brazil.
British Empire.
Canada.

Australia.
.Soutlh ÅJfrica.
·N:ew Zealand.
Indim.
China.

Cuba.
Ecuador.
FrMIICe.
Greece.
Guatemala.

Haiti.
Hoojaz.
Honduras.
Itaily.
J·a:Pan.
Liberia.
Nåmragua..
Panalllla.

Peru .
Poland.
PortUJgai.
ROU!Illania.
Serb-Ki!1oat-!Slovene'State.
Siam.
Czeeilio-Sl0\Ta1kia.

UTUJg'U!il·Y.

States Invited to Accede to tbe Covenant.
Argentin-e Re.public. Pe<rsia.
Salvador.
Chili.
Col'dmlbia.
Spain.
Denmarlr.
Sweden.
Holland.
Switzerland.
Norway.
Venezuela.
Paraguay.

First Secreta'l"y General of th>e League
of Nations The HoiliOuruble Si)" James Eric
Drumrnond, K. C. M. G., C. R.
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Liite 2.

K·ääntJÖS.

Kansojen liiton liittosopimus.
~orkea't

.sopimuksentekijä:t, joideru .mieles-

tä .kansacinvä;lisen yhteistyön eclistäJmisoe.ksi

sekä rauihan ja turvallisuuden ta'ka•amiseksi
kansojen väliLle on tärkeäitä hyV'äksyä eräitä
sitoumuksia olemaan ryhtYJmättä S•otaan, yllä'Pitää a·voimria sekä oikeuteen ja kunniaan
pel"'llStuvia, kansainJVäEsiä suhteita, ta.rkoin
n~:mda.ttal8o ika•rusainJVälisen oikeuden sääntö~ä,
jotka vastedes tunnustetaan ·ha.Uitusten toiminnan oihaeeksi, ylläJpitäiä oikeutta ja tunnollisest-i tläJyttää kaikki sopimukseen sis,<tltyvM velvollisuudet järjastettyjen y<hteiskuntain keskinäisissä suhteissa, h;)rvälksyvät
tämän sopimuksen ka.ns'Ojen liiton perustamisesta.
1 artikla.
Karllisojen liiton a1knperäisiä jäseniä ovat
ne sopiJIDuksen allaki·rjorittaneet •va.Uat, jotka
mainitaan tämän sopimulksen liitteessä, kuin
myöSikin sanotussa liitteessä ma•in~tut valtiot, jotka tulevat liittymääu ilman eihtoja
liitt•osopimukseell!, antamalla kahden kuukauden kl1i1uessa sopimuks·en voimaan astumisest& siiht.eeristöön1 selityksen. SeHaisen
selityksen antamisesta on jätet•tävä ilmoitus
liiton muQlle jä;senil1e.
Jokainen liitt.eessä mainits·ematon valtio,
alusmaa tai siirtomaa, •jol•la on itrsehall~wto,
voi pääJstä liiton jäseneksi, jos .liittokokous
kahden kol1mannen osan enemmistöNä puoltaa sen ottamista liittoon, sekä edellyt;)~k
.sellä, etilä se antaa 'Varmoja takeita V'ilpittömäistä a.ikom'l.llklsestaan noudattaa :kansainvälisiä sitoumu:ksia, ja hyV'fuksy:y liiton määräytkset s~n sota:voimiin ja varustuksiin
nlä;h:den, avmeija,n, lai,vaston ja. l~ntoaseiden
suhteen.

J,oka<inen liiton jäsen saa kaksi vuotta
sen jä1keen kuin se on sa,noutnnll't irti, erota •
liitosta e~hd•olla, että ka&kki :sell! kansainväliset sitoUiffiukset, ll!iihill! luettuna sen eroamisa.ikana. tälmän sopimuksen muka:a.n voimassaolevat sitoumu!ks>et, ovat tä.ytetyt.

2 arti!kla.
Liiton tässä sopimuks~ssa. mä•ärättyjä t!llhtä:viä hoitaa edustaJain ,kokous •sekä neuvosto, pysyväisen si!hteeristön avustamana.

3 a.rt~kla.
Edustajainkokouksen muodostavat liiton
jäsenten edusta!jat.
Se kokoontuu määmtyin mliajoin sekä sitäJpaitsi joka kerran, kun asia.nlhaarat rui.in
vaativat, paikassa, joka on liiton knti•paikka, tai toisessa pa~kassa, mikä voidaan siksi
määJrätä.
Eidus:tadainkokous voi ottaa käsiteWilväiksi
jokaisen .kysymyksen, joka lankeaa S>en toimillJJlJall piiriin tai koskee maailmanrauhaa.
J•okaisella liiton jäsenellä sa·a olla kokouksessa korkeintaan kolm,n edustajaa. ja a.inoastaan yk>si ääni.
4 artikla.
N"·euvoston muodog.tava·t liittoutun€1iJden ja
ja. niihin yhtyneiden päJäJva:ltain 1 ) selkä Eiton neljän muun fåsenen edustada•t. Nämä
neljä jäsentä •valitsee edusobjaill!kokous vapaa.sti aikoina, jotka se mielensä mukaa<n
maaraJa. Siksi kunoos edustajaiwkokouksen
·ensi 'kerran vaiitsemien liiton netjäJn jäsell!en
edustajat on määrätty, tulevat Belgian, Bralsili&n, Espa•rujan ja Kreika<n OOU!Sta.j&t olemaan neuvoston jäseniä.

1) Versailles'in rauhansopimuksen mukaan tarkoitetaan tällä Yhdysvaltoja, Englantia, Ranskaa,
Italiaa ja Japania.
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Edustajaink<>k~uksen enemmistön suostumuksella voi neuvosto v&llita muita liiton
jålsenå,ä o1emaa.n IP.YSYV1äisesrti edu:stettuiam
neuv~stossa.
,Sellaisella suostumuJ>.~Sella se
V'Oi myös lisätä niiden lii~n jä:senten luikua,
j<>t~a edus1lagainlkokou:s vaJitsoo olemaan
neuvosrossa edusteUuina.
Neuvosto kokoontuu milloin asiaruhaa:rat
nri;in v•awti,vat ja välh'intäin kerran vuodessa
pa,ikaiSSa, joka on liit()n kotipaikka tai muu"sa ,pa_.ikassa•, mikä rv~ildaan siksi mä!ä!rätä.
,NreuV'osto v:~i ottaa käsit.eltäväksi jokaisen kysymytksen, joika l:ankeaa liiton toiminnan .piiriin ta,i jotka koskee maailma·nraulhaa.
Jokainen neuv~stossa edustamaton liiton
jäsen kutsutaan, kun erityinen ·sen etuja koskeva kY'symys joutuu neuvostoon, lähettä·moon sinne edustada, jolla kysymystä käsiteltäessä on oleva siinlä puhe- ja äänivalta.
Jokaisella neuvostossa edustetulla liiiton
jäsenellä on siinä a·inoastaan yksi ää•ni ja
yksi edustaja.

5 a,rti·k:la.
•Pä!äiJ:.öksen tekeminen eduiStaäainlkokouksessa tai neuvostossa vaaditaan, että istunnossa 00'11stetut jäselllet ·ovat yksimielisiä,
ellei erityisen tatpa•uksen va·ralta. ole nimenoma.a·n toisin säJäidet:by. tässiä :sopimulksessa. 1 )
Kai:kki e<duJSfudain1kokouksen tai neuvoston istunnoissa esillet.ulevat, menettelyta'paa koskevat kysymYJkset, niilhin luettuna
.-al:iJokmntain asettaminen erinäi,sten kysyrnysten selvity,stä varten, ·ratkaitsee edustajainkokous tai nmw·ost.o; sellaisia [iysym;y;ksiä koskeva,t .päläiökset tekev1ät yksinkertaisella enemmistöllä liiton jä.senet, jotka ovat
istu;nnos,sa edustettuina..
Ku:t·sun edustaijarnkokowks·een ja neuvoston ensimäiseen istuntoon julkaJisee Amerikan Yhdysvaltain presidentti.
6 artiHa.
:Bysyväisellä sithteerits1öHä on toimintansa
pa.iJlro,ssa, <joka on liiton kotipaåiklka. Si:i'hen
kuuluvat p'ääsiJht.eeri ynnä sihteerit ja muu
1)
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•henkilökull!ta, ~tka huomataan ta-rpeellisiksi.
Ensilmäisen pääsihteerin ntimi on mainittu
liitteessä. Vastedes nMnittlälä påiäsiliteerin
neuvosto kokouksen enemmistön ;s•uostumwksella.
S~hteeristön sithteerit ja muun henkilÖikunnan otta•a pääs~hteeri neUV'OISton suostumu ksella..
.Diiton pääsihteeri on iliseoikeutettu edustajainkokouksen ja neuvoston pääs~htoori.
SiJhteeristön menot suoritta,va t liit()n jäsenet ja jaetaa'n niiden !kesken samassa suhteessa, kuin Maailma·ruposti~disty,ksen kansainväJlisen toimiston kustannuksista. on
mä:ä:rä;tty.
7 artikla.
Liiton kotipaikka on Geneve. Neuvosto
voi miU'Oin tahansa pääf,f.ää siirtää sen toiseen paikkaan.
Kaikkiin .liiton a.Jaisiin tai siiihen yhdi ,_
tettyihin toiffiliin, nii'hin luettuna. siJhteeristu,
_p'ä;ä)sevläi y:htä hyvin miehet kuin nailset.
Liit•on jäsenten edustajat sekä liiton virkamiehet, mikMi to~mittarvat Ii.vton asioita,
nauttivat yirkatoimissaan diplomaa•ttisia
etuoikeuksia ja koskemattomuutta.
Rakennukset ja muu omaisuus, joita liitto
tai sen elimet käyttärvät bi joita käytetä:än
sen istuntoithin, ovat loukikaamattomia..

8 artikla .
Liiton jäsenet 'selittävät tunnu•sta vansa,
että mulhan säilyttäminen vaat-ii rajoittamaan kansalliset va•rustnkset si~hen väilii.mpääin mälärään, mitä tarvitaan kans'allisen
turvalEsuuden vuoksi ja kansainV'äilisten Fitoumus·ten täyttällliseen yhteisesti toimittaessa.
Neuv01sto, ottaen huomioon joka,isen valtion maantieteellisen aseman ja. muut va.lti'Olle omimiset olot, laatii sellll!isen rajoituksen toi1moonpanemis~n S'lmnni•te1mali, j~tka
alistetll!a. n eri haU.itusten tutkittavaksi ja rat.kaista vruksi.

Versailles'in rauhansopimus 28 p:ltä kesäkuuta 1919.
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NöJmä sunnitelmat ·otetaan a:inaikin joka
kymmenes vuosi uudelleen tutkittavaksi .seikä, jos niin havaitaan taa-peeHiselk!si, muutettaNruksi!,
'
.;,,,.
:Sittenkun eri haHitukset ovat n:e hy:väJksyneet, ei .siten sää!dettyä va.rustusten
määmäJä saa i·l:ma.n neuvoston myöntymistä
sururentaa.
Liiton jäsenet, jotka ka.t.sovat että a:m<pUma- ja sotata'I"peiden yksityinen v&lmistuiS
antaa aiihetta vakarviin epä:ilyksiin, jä:ttä<Vät
neu\ooston harkittavaksi, miten sellaisen yksitylisen va>lmisi:ulksen vaJhingolliset vaikutukset V'oitaisiin estää, joUoin otetaan riittärv.ästi huomioon sellaisten liiton jäsenten ta.rrpeet, jotka eivät itse ~yikene vaJmistama,an
turvaJilisuuttaan varten vaaditta•via ampuma- ja. sotaitarpeita.
Liiton jä~net sitoutuva.t aivan avoimesti
ja täydellisesti antamaan tois·iHeen kai~rki
tiedot varnstustensa laaduudesta, armeija-.
laivasto- ja ilma-aseO'hjelmistaan sekoä oloista
niissä teollisulll!Sla·itoksissa, joita' V'oidaMJ.
käy,ttää sotaitar1peisiin.
9 a:rti•kla.
•:Berus·tetaan :py•syv.äinen komissioni opastamaan neuvostoa. 1 ja 8 artiklan määJrä:ysten toteuttamisessa sek!ä yleensä soti<las- ja
mecikysymyksisSlä kuin m~öslrin ilmaHulaitosta koskevissa kysym:y.ksissä.
10 art~kla.
Liiton jäsenet sitoutuvat kunnioittamaan
ja kaik!lria ulkoa. tulevia hyökkäJysiä vas·ta•an
ylläpitäJmään liiton kaikikien jäJsenten a.luedlista louk!kaamattomuutta ja nykyistä v&ltiollista riilprpumattomuutta. Jos sellainen
hyökkäys ta)palhtuu, tai on ole:m~~~Ssa sellaå.sen ·hyiöklkäyksen uhka tai va·ara, ottaa. neuvosto iluvrlkittavrukseen, millä tatv:oin puheena.lainen sitoumus on täytettävä.
11 rurtikla.
lJ'äJten selitetää:DJ nirrnen01maam, että jokainen sota tai sodan uhka, riirppumatta siitä

kos'keeko se välittömästi jotain liiton jäsentä, koskee koko liittoa, sekä että liiton tulee
'r;)~htyä niihin toimenpiteisiin, jot<ka havaitaan sopiviksi ja ovat omiama teilwis~~~Sti
turvaa.maam rauhn valtibiden välillä. Sellaisessa trupa;u:Ksessa rpääsihteeri kutsuu heti
lr.cJikoon neuvoston kenen liiton jäsenen
pyynDIÖstä tahansa.
Sitälpaitsi selit•et,ään, että jokaisen .liiton
jäsenen on kiinlllitettävlä ys1läväHises,ti edustajainkokouksen tai neuv>oston huomiota, jokaiseen seikka•&n, joka. on sen laatuinen, että
se vaikuttaa eJJ·äs11'otui•sasti kansainvälisiin
suhteisiin sekä sen jolh!dlosta u:hkaa häliritä
ra wha:a. tai hyvää )'!Meisymmä:rrys'tä kans·ojen välillä, mi1hin rauiha perustuu.
12 Rrtikla.
Liiton jäsenet sopivat siitä, että jos n<ii'd-en
välillä syntyy jokin riita, j()lka on omiansa
aiheuttrumaan välien rikkoutumisen, ne lykkää.~äJt sen joko sovintooikeuteen tai myös
neuvoston tutkitta~ruk.si. Ne ova·t ml}'ös siitä
yksimielisiä, ett:eivä:t ne misslään tapauksessa ryhdy sotaan, ennenkuin kolme ku'llkarutta on kulunut ork€'Uiden päätöksestä tai neuvoston lausunnosta.
Kaikissa niissä ta.pauksissa, joita ta.rkoitetaan tässä artik!lassa, on tuomio annetta,va
kohtuullisessa aäassa. ja neuvoston lausunnon
trnlee 'oHa va~mis kuudessa kuukart1CLessa siitä
kuin asia siihen lykäJttiin.
13 artikla.
Liiton jäsenet •oopivat siitä, ·että mi:lloin
niiCLen valillä syntyy riita, joka niiden mielestä: söveliiuu oikeuden ratkatistava.ksi ja
jota ei voi saalda di,p1oma.attå.sta tietä tyydyttäväisti jävjestetyksi, kdko riita lykätäläill. oikeuden käsit.eltäväiksi.
Riitoifhin, j·otka yleensä soveltuvat oik>euden ratkaistavaksi, selitetään !kuuluvan ne,
jotka' kookevat sopimusten tulkinliaa, ka:nsainväJlisen 'oikeuden ky;sy.m.yksiä, jonikun
sellaisen seika.n olemassaoloa, mikä todettuna merkitsisi kansainvälisen sitoumuksen
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sy.rjäyttäJmistä, tai sen h;yvitJyksen suuruutta ja la.atu.a, mihkä on annettava, jos s·ellainen sitoumus on syl"jäytetty.
Oikeus, jo[ton juttu lYlkätään, on oleva se,
josta. erit,yisessä tapa.uksess•a asia•nosaiset sopivwt, taci. joka on •sää!dettynä niiden v,!tlisis•sä
aikaiJSemmissa soipimuksissa.
Liiton jäsenet sitoutuvat re!hellises•ti noudaittamaan amnettma tuomiota. sekä: olemaan
ry}Jity:mätt'ä sotaan ketä1än liiton jäsentä vastaa.n, j01ka alistuu tuomi<Yon. Jos as•ianosainen la[minlyö noudattaa tuomiota, ehd:ot.ta:1
neuvosto •toimenJpiteitä, joilla tuomio •saadaan
pannuksi täytäntöön.
14 artikla.
iN·euvoston tehtäväksi am·netaa,n laatia ehdotus p.ysyväisen Jransain'Välisen oikeuden
perustamiseksi ja alistaa se liiton jäsent€n
hyvälksyttäväk!si. Tä:mä oikeus on ole~Va. pätevä tuomitsemaan kailkissa karusaJin'Välistä
lru:ollilletta olevissa riita-asioissa, jotka a'sianosaiset ovat siili.en alistaaJ.eet. S.en tulee sitäpaitsi antaa lausunto jokaisesta riida.sta tati
kysy!ln,ykisest.ä, jonka neuvosto tai kokous
siihen lykkää.

~5 artikla•.
Siltä varalta että liiton jäsenten ;v:ä.lillä
syrutyy riita,, joka näyttää voiva•n viedä niiden vä:lien rikkoutumiseen, ja tMä riita;a ei
ole lJ71kätty oikeuteen 13 artirnla·ru mulkaan,
sopi'V'rut :liiton jäsenet siitä, että asia lJ71kätään neu'VioSJtoon. Sii!hen ta.rlkoitukseen riittälä, että as,ianosainen ilmoitta.a pä!äJsihteerille riidwn Qleunassaolosta•, miilllkä j~een tämän on ·eyhdry-.ttä.vä kaikkii!ll. tarpeeUisiin
toimiin asialll täydeUiseksi selvittämis·eksi ja
tutkimiseksi.
·AsianmaisteD.J pitää mailidollisimmarn pian
esittää vaatimukseD.Jsa ynnä kaiJriki tosiasiat
ja asialkirjat, d'oilla on merkitystä D.Jiiden arvostelemiseen. ,Neuvosto voi kohta määrlåtä, että se, mitä on siilen es~tett.y, on jru1ka[stava.
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NieuV1oston asiana on koettaa saada riita
sovitetuksi. Jros se onnistuu ju~kaisee neuvosto nii·n la.ajan• selostuksen kuin se katsoo sopivaksi, mikä si•s1ältä:ä. riitaa koskevat
tosia,sialliset seikat, selitykset, jotka. voivat
siitä j·ohtua, sekä sovintoehd·ot.
JoUei riitaa .oLe voitu sopia, laatii ja julkais•ee neuvosto e:;:ityksen, joka un tehty ääIlt>•styksen. jä,lkeen joko yksimielisesti tai
enemrmistön päätöiks-estä, ja, jonka tulee sisältää, paitsi selostusta riitaan liitty;vistä
seikoista, ne ratkaisueilldotukset, jotka oouvosto pitää oilmuderunmkaisina ja '1Jä!hän ta,_
paukseen S'oveltuviD.Ja.
J,okainen neuv01stosrsa edustettu liiton jäsen voi samaten julkaista esityben riitaa
koskevasta todellisesta arsianlaidas.ta., vieläJpä
omine johtorpääJtöksineen.
Jos neuvoston ·esitys on hyvruksytiJy yksimieli:sesti, kuitenkin ottama~a lukuun ääniä, jotka asianosaisten erdus•ta;ja·t antavat,
sitoutruva;t liiton 'jäsenet ulemara,n .rylhtJymättä
sotaan a:sia.nosaista vasta.a•n, joka. ottaa, norudattakseen esitykseen sisälttyvää joMopäätöstä.
Siinä ta~pauks•essa', että ·neuvoston ei ole
onnistunut .saada es•itykJselleen jäsenten yksimiel·istä kanrruatusta, riitelevien asirunosa•isten edusta:jat lukuunotta:matta, pi!däiltävärt
liiton jäsenet ~tselleen oirkeud~n meil!etellä
niiD.J kuin ne katsovat vä:lttämättÖm:äbi oikeruden jaf oikeudenmukaisuuden säilyttämiseksi.
Jos 'Yiksi asrianosainen väitt'ää ja. neuvos,to
1mnrnrustaa, että riita k!oskee kysymyst!i,
joka kansa.,invälisen oikeuden mukaan on tämän riita;puolen yksinään mtkais·ta.vissa., on
neuvosto •totea•va sen esityksessääJn, suosittelE-maita tällöin mitään mä:ärättyä mtkaisua.
iNoov;osto •voi kaikissa tässä artiklwssa tarr-koitetuissa tapauksissa lykätä riidan edustajain kokJowks<eeD.J. .A,gianosaisen py•ynoostä
lykäitään riita myös edustadain k:nkoulmeen,
jos sellainen pyynrtö esitetään neljäsS'ätoista
päivässä riidan lykkäämis<estä neuvostoon.
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Kun juttu on l;y,käflty edustajain kokoukseen, sovelletaan tämän ja 12 artiklan määräyksiä ne1woston toiminnasta ja toimiva1·lr;sta edutiSajain 1wkouks~n toimintaan ja toimivatltaa·n; kuitenkin niin että esityksellä,
jonka on antanut edustrujain kokouJS ja jonka
puolesta äänestäväit siinä oleva.t niiden liiton jäsenten edustajat, jotka ova•t neuv·ostossa edustettuina, sekä liiton muiden jäsenten
e.ruemmis~.ö, asianosaisten edustajia lukuunottaJmatta, katsotaan olevan sa.ma vaikutus,
kuin esityksellä, jonika neuv{)ston jäJsenet
ovat hyvä:ksyneet yksimielisesti, a.sianosa·lSten edustajia lukuun10ttamatta.
16 a•rtikla..
Jos liilton jä!S€n ryihtyy sotaan vastoin 12,
13 tai 15 a.rtiklan mukaisia sitonmubiaan,
on pUJheenalaisen valtion, sillä katsottava ilman muuta t~neen sotateon liiton kaikkia
muita jäseniä vastaan. :Näm'ä sitoutuv&t
heti kohta katkaisemaan lmikki kaupallista
tai ra·hallista 1aa.tua oleva.t suhteet sopimuksenrikkoneen vaHion kanssa, kreltälmiään 'kaci:ken ;y1hteyden kansa11aistensa ja puheenalaisBn valtion kansalaåsten väJliUä sekä estämään kaå,lmn ra,hwllista, ka.upaUista tai henkilökdhta,i.sta laatua olevan yhtey·den täimän
ya.ltion kansalaisten ja. joka,isen muun valtion kansol'laisten våilillä siitä riippumatta,
kuuluuko se liiittoon vai ei.
,Sel1a.isessa. twpauksessal on neuvoston asiana' e'hd:ottaa eri halJi.tulksille, 'joita asia koskee, millä maa-', meri- tai ilmasotaVJoimilla
liiton eri jäsenten on avustettava ruseellisia
voimia,, joita. tullaan kälyttäimälän liittositoumusten y1läipitäimiseiksi.
Liiton jäsenet sopiva•t edeHeen siitä, et~ä
ne sov.elluttaessaam tämän a.rtiklan edellyttämiä taloudel;lisia toimenpiteitä tukeva.t ke-sl>inäisesti toisiaa.n, väJhenitääikseen niin paljon kuin mruhdollista niistä jo!htuV'ia tappioita ja haittoja. Niiden on 1Sa1moin keskinäisesti tuet!tava toisiaan vastustaessaan eri toimen·piteitä, jotka sopimukseMikkonut valtio voi kdhdistaa johonkin niistä. Niiden on

edelLeen ryhdyttävä tall'peellisiin toimenpiteisiin helpoittaakseen kunkin valtionsa alueella, sen liiton jäsenen sotavoimien vapaata kau.ttaku}kua, joka otta1a osaa ;y1hteisiin
toimeiJ\Piteis:iin liittositoumusten ylläJpii:ämiseksi.
Jokainen liiton jäsen, joka. on rikkonut
jonkin liittosopimuksesta jdhtuvan sitoumuksen, suljettakoon ;pois liitosta neuvoston tekemällä pää-töksellä, jota ka.iklkien muiden neuvostossa edustettujen liiton jäsenten
edusta;jat ovat kannattwn.eet.
17 artikla.
Jos riitru synltyy kwhden vaJition valillä,
joista ainoastaan toinen on liiton jäsen, tai
vaHioiden välillä, joista ei kum;pikaan kuulu lriittoon, kut.sutaan se tai ne valtio't, jotka
eivät kuulu liittoon, riidan ra!Vkaisemiseksi
ehdoilla, jotka. neU<vosto voi kat·soa oikeudenmukais~ksi, ottamaan täyttää)}.seen srt{)Umukset, jotka. ovat :Y"hidist;ettyjä liiton jäsennyy'teelll. Joo seHaiJSeen kutsuun on suostuttu, soveNeiaan 12-Hi artiklain määräyksiä, mukaelemaHa niitä siksi kuin neuvosto ka;tsoo tarpeelliseksi .
.Sitte:rukun kutsu on julkcl.istu, alkaa noeuvosto ko!hta selvittää riiiaa sekä ehdottaa
toimenpiteitä, jotka puheenal,aisessa ta.paiuksessa voiv3Jt näJytää sopivimmilta ja vailkutta<vimmil ta1.
Jos kutsut!tu valtio kieltäJytyy ottamasta
riidan rll!tkaåsemiseksi täJyttääkS'een sitoumU<ksia', jotka ovrut yhdistettyijä liiton jäsennyyteen, ja. ryfhilyy soi:aan jotain liiton jäsentä v!l!staan, kaltsotaa·n 16 art.iklan määri:i:ysten olevan sovelletettruvissa kutsuttua
va:l'tio'ta vas'taan.
Jos molemmat asianosaiset kutsun sa;atua;an •kie1täytyväit riidan sopimiseksi ottamalsta ,iJäyttäJä!kseen sitoumuksia, jo~ka. Ov"at
yhdis:tetit~jiä liiton jäseruy;yte€n, on neuvoston ,ryhdytttäivä sella:iJs.iin toim~mpiteisiin seka
esite'ttäivä sellaisia clhdohuksia~ jotka ovat
omiansa estämään v,ih.ollisuulk~ia ja viemään
riidMl ratkaisuun.
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masta niiden valtioiden suvereniteetin a!ai18 artikla.
Jokainen sarpimus tai ka.nsainvälistä loon- sia, jot-ka a.J.kaisemmin niitä haillitsivat, ja
netta oleva vel voitus, jonka tästä liiiliin joku joissa asuu kansoja,, jatka eivät vielä kykene
liiton jäsen tekee ta.i ottaa 't•äJyttä.äikseen, on nykyaikaisessa maailmassa vallitS€vissa vaiheti ·kohta merkiifuäJv.ä sihteeristön kirjoiihin keissa oloissa itse huolehtimaan eduistaan,
sekä täJm'än julkaista'Va niin pian kuin math- · tulee nouda'tltaa sitä pe.riwatetta, että näiden
dollista. Mikään sella.inen kansa:inväWiuen kansojen hyvinvointi ja kehi·tys on sivissopi!mus' tai velvoitus ei ole sitova~ enoon- tyneen maailman pyhälliä tehtävänä, ja että
liittosopimukseen on ot.ettava taikeirta tätmän
kuin S€ on kil'joi:hin merkitty.
it·hitävän tä:ytt!iimisestä.
19 ant,iJkla.
Paras ta<pa toteuttaa tä.mä periaate on,
Edustalja-io:tkokous voi aika a~oin ehdottaa että s·ellaisen kansain holhous uskotaan siliiton däiS'€ni1le, etiä ote'taam uudelleen tut- vistynei1le bnsa1kunnil1e, jotka a.pulälhteitki'tiavaksi sopimukset, jotka ov'a,t käyneet tensä, kokemuksensa tai maantieteellisen
soveltul118!ttomiks:i, kuin myöS'kin sellaiset asemansa puolesta: para,~t.en kykenrevat ottakansainrvälitSiet sulh'teet, joiden jatkuminen maan itseU•een trumäinlaatuis•en vatstuun, ja
voisi o1la vaatrana maarilma.nra:uhalle.
jotka ovat siihen ·halukkaita, sekä että puheena.laiBe't kansakunna,t liiton puolesta ja
20 a.rtikla.
sen valtuutettuina harjoittavat tä.tä holLiiton jäsenet tun•nusta.vat i'tsekukin puo- houtta.
lestaan, että tällä liitt.osopimuksella la,kkauValtuuden (mandaatin) luonteen täytyy
tetaan ikaikki ka1hden tai useamman sen jä- va.ithdeHa kansan ke:hityskannan, a1lueen
senen v.älil,lä olevat ,sitoumukset tai väJlipu- maanti.eteellisen aseman ja talouldellis;ten ehheet, jdtka, eivät sovellu liittosopimuksen tojen sekä muiden samanaisten s·ei:kk•a.in mum,ää.räJyks.iin, ja ne sitoutuvat juhlaJ.lisesti kaan.
o].ema•an täiStedes menemättä miihinkä<än selEväät ythd:yskunnaL jotka aikaisemmin
laiseen si't·oumuikseen.
kuuluivat Turkin valtakuntaan, ovalt sa•aJios joku liiton jäJSien ennen siihen yhty- vuttaneet s·ellaisen ~eihitys:a.steen, että niiden
mistään on menn:yt sitoumuksiin, jotka ei- asema" riippuma:ttomina kan:salmntina v·oivät sovel'lu lii'ttosopimukseen, on tämän jä- daan toistaiseksi 'tunnust•aa, kuitenkin niin
senen heti k·ohta l'yhdyttävä toimenrpitei- että ne, kunnes itse kykenevät huol~htimaan
siin saa.dakseen puheena.laisista sitoumuksis- eduista:an, haHintoaan varten saa.va1t neuvoja
ja arpua va.Jtuutetuita va:l'tiolta. SeUaista
ta vapautuksen.
vaHiota valittaessa ot•eta.an ensi sijassa näi21 adikla.
den y,hdyskuntain toivomukset huomioon.
KansainväJlisten sopimusten, sellaisten
Muut kansat, eritotenlkin KeBki~A:frikan,
kuin sovinto-oikeudenvälikirjain ja v.äJliipu- ovat seJ!laisoella asteella, että valtuutetun valheiden, jotka koskevat eräitä aloja, niinkuin tion täyuyy olla· va,srlmussa alueen hallipn:osMonroe-dokrtrinia, ja "joiden tarkoituksena ta ·ehtoden mukaa,n, jotka estävät sellaiset
on turvata rauha•n säilyminen, ei ole katsot- väärinkltytiöt kuin orjak&upan, asekaupan
tava olevan• ristirii,dassa minro!iän 'tämän so- sekä väJldjuomain kaupan, takaavat omanpim u~sen määträy·ksen kanssa.
tunnon- ja. uskonnonva.pauden, ainoa:staan
sillä rajoituksella., jonka tekee väJlttämättö22 .a.rtikia.
mäkosi yleisBn jänjestyksen ja siveellisyyden
Siirtomaihin ja a:lueihin näJhden, jotka yllätpitäminen ehkäistä linnoitusten ja sotima.ailmansodan jolhdosta ovat lakanneet ole- lnaUist.en tai mf'ritnkikoihttain rakentaminen
.1733-20
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sekä alkurusu1kasten l131rjoitus aseiden käytössä muuta, kurn järjestyksen ylläpitoa ja
alueen .puolustusta va·rten, sekä turvata kaikille liittoon kuuluville valtioille samat mahdol1isuudet kau.:ppaam ja li~kenteeseen.
Yihdoin on a~ueita, sellaisia kuin Lounais-Afrik:a ja eräät T,y,ynen meren eteläJisen osan saa.ret, jotka välhäiseen v,äJestötiheyteensä ta,i suuruuteensa, sivistyksen keskuksista kaukanla olevaan asemaansa ja siihen nahden, et'tä ne ra;joittuvat valtuutettuun va•ltioon, tai mui,den seiklmin vuoksi,
paraöten voida,an :hoitaa vaLtuutetun valtion
lakien alaiJsina 1puiheena.la.ise•en vahioon kiinteästi kuuluvana·. osa:na, •ollen voimassa. ne
ta.keet alkuasukasten eduista, jotka edelLä
mainitaan.
Kal<k1s1Sa niissä ta~ank8issa, joissa tässä
artiklassa säätdetyllä ta~valla on annettu valtuus, tulee va.Huutetun valtion, a1ntaa vuosittain neuvostoLle kertomus sen huolen~itoon
uskotusta a:lueesta.
VaLtuutetun valtion toimiw11llan, valvonnan ja haEinnon laa1juus on joka,isessa :eri
ta.pauksessa, jollei s~itä ennakolta ole liiton
jäsenten välillä sovittu, neuvoston nimenomaan ilmoit•ettava.
Perustetaan pysyväinen· komissioni, jonka
teh'tavänä on vastaanottaa ja tarkastaa valtuutettujen va,l!l;ioid-en vuotuiset kert•omukset sekä opastaa neuvostoa lausunnoilla, kaikkien klysymysten suhteen, jotka koskevat uskottujen telltäJvien (mandaatti'en) täyttämlistä.
23 a·rtikla·.
Karusainv.älisit.en sopimusten määräJysten
vacr-assa, jotrka jo ovat voimassa tai jotka tämäm jäJLkeen voidaan teihd'ä, ja, seillaisten
määräysten mukaisesti, liito~ jäsenet selittävät seuraavaa:
a) ne tuleva,t tekemään parhaansa turvatakseen ja, ylläpitää,kseen o~keudenmukaiset
ja ihu:maanis•et työehdot mrehille, naisille ja
la1>si1Je omilla valtioalueiUa.an1 lieuin myöskin jokaisessa muussa maa,ssa, jonka kanssa

•

niililä on kruupaUisia ja teoUisuusswhteita, ja
tässä ta1rkoitukses·sa perustamaan ja· kannattama1a;n sopivia. kansainvälisiä jäh'jes1:löj-ä;
b) sitoutuvat siihen, että niiden ihailiinnonalaisten alueid,en al'kuasukkaille tJaataa:n
oikeudenmukainen kohtelu;
e) jättävät liitolle ylivalvonnan sopimusten nouda:btami:seen, jotka koskeva,t v·alkoista orjakauppaa, l.a~sikauppaa sekä 0\piumija muiden valhirug.ollisten rohdosten kauppaa;
•d) 'j·ättäJV,ä;t l:iitoUe ylivalvonn,aw ase- ja
a~ruma,ta.rvekaThprpaan maiden kawssa, joissa sella,isen kaupau valvonta on yleis1en edun
kanna·lta valttäimätön;
e) ·ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin,
jotta saataisiin a•ika.an ja. yHäpidettäisiin liikeneuvojen ja ka1ut:ta1ku1un v·apaus sekä kohdeltaisiin oikeudenmukais,esti kaikkien liiton
jäs·enten kawppa.a·, jolloin otetaan huomioon
19N~1918 vuosien sodan hävittämien alueiden erityiset ta:rlpeet;
•f) tulevat tekemäiän •PaThar.mlsa,, jotta kansainrviiil:istä tietä voitais~in ryhtyä toimenpiteisiin tautien estiilmiseksi ja vastustamiseksi.
•
24 artikla.
Kaikki kansa:inväliset toimistot, jotka j-o
on perustettu yleisillä sopimuksillm, a:s,etetaan liiton dohdon alaisiksi, ed•el:lyttäJmällä,.
että sopimuks-en· tehneet valtiot siihen suostuvat. Sama on oleva kaikkien toimistojen
ja ko.missionien laita, jotka vastedes voidaan
perustaa kansainvälisiä etuja koskevi:en kysymyst·en jäl'ljestämiseksi.
Kaikista kan1salinväliisiä etuja koskevista
kysymyksistä, jotka j.ä!rjestetä~än y,leisill'ä sopimuksil•la, mutta joita ei ole asetettu kansainvälisten toimistojen tai komissionien
ylivalv:ontaan, on liiton sihteeristö, jos sopimuksen tehneet vaTtiot s·itä pyytävät ja
neuvosto siihen suostuu, keräävä ja, ja1m.va
kaiken merkityksellisen tietoaineiston sekä
snta1va kaikkea muuta avustusta, jo,ka ehkä
ha,vaitaan tarrpeelliseksi tai s11otaya1ksi.

·'
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Neuvosto voi määrätä, että liiton alaåsen
toimiston ja. komissiouin kustannukset sisältyvält sihteeristön menoihin.
25 artikla.
J.Jiiton jäsenJet sitoutuvat rahkaisemaan ja
suos~ma,an sellaisten va,pa.aehtoisten kansallisrt€n, asiamomaisesti auktorisoitujen, Punaisen risti:J;t järjestöjen muodostamista ja keskinäistä y:ht,eistoimintaa, joiden tarkoituksena on para:ntaa terveyJdentilaa, eihkälistä tauteja ja li·even!l;ää käJrsimystä maailmassa.

26 artikla.
Tämän liittosopimuksen muutokset astuvat v.oimaan, kun ne liiton jäsenet, joiden
edusta1jat muodostavat neuvoston, sekä niiden jås:enten enemmistö, joiden edustaja:t
muodostavat edustagainkokouksen, ovat ne
ratifioineet.
,Jokaisen liiton jäsenen va1pa.assa vallarssa
on olla ihyväksymättä muutoksia., jotka on
t·ehty liittos01pimukseen, mutta se lakkaa
siinä twp<tuksessa kuulumasta liittoon.

Liittosopimuksen liite.
l. Kansojen liiton alkuperäiset jäsenet. Valtiot, jotka ovat allekirjoittaneet rauhansopimuksen:
Attneritlmn Yihdysvrullat.
Belgi:a.
Bolivia.
Brasil:ia.
Britifiein vall ta:kumta.
K8ina·da.
Australia.
Etelltä~rAf 11i®a .

Uusi See1mnnti.
Jintia.
Kiina.
Kuuba.
Equador.
Ramska.
Kre:ilk1ka.
Gua:temalla.
Haiti.

Had:jaz.
Honduras.
Ita!lia.
Ja,pani.
IJ.ilberia..
Nica11agua.
Panama.
Peru.
Puola.

Portugali.
Rumania.
Serbia~Kroa tia -~Sila-

VIOnia.
Siam.
Se11bia;lais-Ka-oaJtiJ1aisSloveniaillaisvalltio.
Tshekk:o~Slovaki:a.

Uruguay.

Valtiot, jotka kutsutaan yhtymään liittosopimukseen:
Argentiina.
Chile.
ColuiDJbia.

Tanska.
H olila:nti.
N·orja.

Prumgua;y.
Persia:.
Salvador.

II. Kansojen liiton An,;imäinen pääsihteeri:
mond, K. C. M. G., C. B.

~Dhe

Espanja.
Ruotsi.
Sveitsi.
v.enezuela.

Honoura:ble Sir Jarnes Erir Dt.,um-
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Liite 3.

Versailles'ssa 28 p:nä kesäkuuta 1919 tehdyn rauhansopimuksen työehtojen
säännöstelyä koskevat kohdat
I osa.,

Kansojen liiton säännöt.
23

art~kla.

Kansainvälist-en sopimusten määräyste-n
varassa, jotka·. jo ovat v~imassa tai jotka tämäln j'ä~keen voidaan tehdä, ja seHaiJsten
määräiysten mwkaisesti, lii~n jäsell<et selittälvä:t seuraavaa,:
a) ne tuQ.evat tekemäiän ·parhaansa tmwata.kseen ja yUäipiM:rukseen vi,keudenmukaiset
ja humaaniset ty1öehdot miehille, nai,sille ja
la1psille omi.Ua va ltioa!Luffil,Jaan kuin myöskin jokaisessa muussa maassa,, j·onka, kanssa
niillä on kau;pa:llisia ja teolllisu'Ussuhteita, ja
ta·ssä tarkoituksessa perustama.a.n ja. .kan,na:ttamaan sopivia. kansain!vä1lisiä jäJrjestöjä;

XIII o s a. 1 )

Työ.
I osasto.

Työsuhteiden järjestely.
Kun ikalll:sojen !liiton taa."kiQiiJtuikisena. on a,j.
k{IJaiiJISiaada Y'l:eiJnen ra:uha j•a ikun seililruinen
rawha saa.trtaa pemstua va,i:n ylute]silru1llina,Jilisen oilk·eu>d.erunmkaå.ISullldJen poh~.rul~e;
koslka: 11y1kyrioot tY'ool10t ovat IS'81lfiari<sm, '8ittlä
suuri joukko :Vhmisiä kiäw•;iJi väiäJryyt'tä, köyhyyttä ja puutetta, mrustä jOillituu Da'Uohaa ja
sopuso]rutua •maaiJtma:ssa rwhilmaiVaa tyytymätJtomyytiä, ja• o:n väili:ltämäirllömäin ta'Ilpee!l-

Jj·sta pall.'aJDJl:•aJa, nläiltä suhte!iita, es•iiiD . .säJäJnnöstelemäJlJ~ä .työruilk~aa, m<äJäräämäl!liä pils:iunn:nän
.työrujau ,päJiJvää ja. vi:ilk!koa molhrtli·, jiärjlfliSteWe~
mällillä .iJyö~oiman haJnlkinrhaJa•, varstws1Jarmtaillla
työttömyyttä, tatkaalmalaa eläJIDiili vartoo
riit.tä~än pa[fka,n, suojel,ermrul1a iJyön!belkå:jälä
ammartrlJi- ja muitH' t,rulllteja s1ekä iJy,öss•ä oo~~tu
via ta:patu11mi1a vastaan:, am.trumall'la, siU!o;jelwsta
},a;psi;llie, 11utoriilr1e henik,iiliöilhle ja1 tlllai!siilll,e, jä:rjEJstläJIDiäJlilä vaJnhuu:s- ja ibyöiky!Vyrtkörmyy.s.elrälkkcilbä, swoj·el!emra.lila, uillkom~:ui'lil:a työsik.tmtel~vi•en työrn'terkiljäin etmj.a, rburntnn:sta.maillla
yhld.]srtyrrnri'SIVIaip:audten .amrrnatilhl~s·iilll!a a•LoiJlQ,a,
järjerstärrnläil!lä rummi8Jt~Jillitsen ja muurn t-eknilll!i.sern 01petu:msen sek'ä tmUJiiJla, .sama.lJla,]sliil.ila kcinoiil;la;
ikiosilm jonikun llmmsalll lra]minJJ.työnrti toteuttaa ilodelilia i:nrh~m:il11wet tytöehrdiot on omilaan
valilkeulttrum•aan· tmuilt!ten l!mll!SJOije:n 1>onn:Ustulkria .pa.rruntaru työnrtJeiki\i·öitten atsemrua om'lSSit1
.marusSoaJatn;
ov·alt korkeart SJop]mwslkumppainn.ll:, oikeuderummikaåsnudtEm ja i•nlhirrni[lli:syy,(Lell! .1lrunteen
elähyttJälminä tsekiä ltio.iJVJOen s·i!ten lU:ova11sa
py,syViän mnl'hrun maa!iiLmalMl, tehneet sen~
raavarn sop]muksren:

Järjestöt.

1 § (387). .Jahd:all!OOssa kehiwtyn oihjelmatn ilo'ttellltltam:Usrba vamben il•uod:aau pysyvä
jä.rjesitö (Init€troo•tionail l!abor orgarniw1Ji10n,
Orgamlitsaltion liniernatiooale du iJravai•l).

1
•
..
) !ämän osan )\f~älät on numeroitu itsenäisesti, mutta samalla mainitaan sulkumerkkien välissa sopimuksen pykalam numerot.
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li]ton a[kuperäiset jäsenci ova:t
myÖS ;fJälrnäJn, j:ämjestön aOUrepemisirä jäsenliä
ja tvatStai:su'Uldessa. tuOittiaia jäsenyys ilmmsojetn
Liitossa rmyös jäs-enyyden :salllJOitussa jäJrjestössä.
2 § (388). PYis,yrvääu jrwj<estöful kuwlltm:
1. JäiS:envaJltio~CLen edUJstao'ii~en yiLeilnen
konferenssi ( G€in!el1ail coufer.enoo, c~nferezuce
generaile) ;
2. K:3Jn,s:a!inVIäl]i,oon työtoiimåJSii:,o (Intematiorua:l la1bor a±1fioe, Bureau im~natioi!lJaJl du
TraiViaJill), jdka. työs'kentel,ee 7 (39•3) §:s'sid,
säädetyn ha,l!l:i:nrtxmeuvos1xm aJmiJs:ena.
3 § (389). Jäsenvaltioiden edu:sbjien
Y'lein1e:n ikionfevenssi koikoonituu ta1rpeoo mukaa•n, 'ku1t,emlk~n v.llihi•nitäläJn kewam vuodessa.
Sli~!hen on jdlm1~nen Jäislenrvalrtio .oi:keUite1Jtu
lähentä;wäiän nJeljä ed·usiJa,j.wa., joista kalhden
tulee olJla hia,JilitiUikJsen' edus•twjia s•elkä muisrba
kahdesta rtJoisen Jfus.e,ruwJJlrtion .työna,ntad,ilen ja
tois,en J:äiSienlva·Ltion työ:nt~eMjö.]dlen OOUistaJja.
Kunkin edusta:jmn muka.n:a. saa s:eru,rata
kork.einta:an ka1ksi nenvonamtaja.a. ilwta:kin
lrolmuksen ~äillväJjärjest.yikseen .Otetrtma a1Sii1aa
kohden. Jos :wonfe'I'ens•Siissa on ke~Sikms:fJelta
wma el1illmi:ses:ti .n:ai:sia ikosik·e'V'k, :ky,s:ymylksrr'ä, ·tul~e a,irnaikiln yhdien .neuvoruanrta,jilk:si
mäiälrä;ty;iistä hen!k~löi,stä o1l'1a narunen.
Jä!sen'Va[tiot Sl~toutuvart:. m'ooräiäimäiän ne
Mknå<11liSI€!t ~du.s!ta1jat ja n:euvonamltadwt, jortika
eiväJt ediUJS'ta ha~l[.itusrta., yksris'siä newvoilll
edUJSttlliViunrpci.'en a:mmatiill~sten työnamtha.ja- ja
työ.IlltekijäJjäJrj·esltöj.en kaJn/S1sa a,s:iwnom:aisess~
ma:a,ss:a, eclieill'ytitlä,en ~ttlä selila~lsia järjestöijä
on olemassa.
NeUJVoruam:taua.m.a ei ul>e :puhe'viatlt,aa !IDUJUten \lmin s1en edustagrun ·pyy.niruös<tlä, jot1a h,iiJn
a,VUJSJtaa,, ja, konfet'elllssiiiJlJ puihoon(johta(jam erikoioolilia suosltUIIDuJroseilrra; :neUJVon:anrtJa,jai eiv:ät ore äläniik>ilkteurtetltu!ja.
EdUJsta,ja wi :Illläiäil'läfä yhdlen mulmanaalll
o1eV'ista nleluJvOilllalllifJaljilst:a. .s~jali!SIE&s·oon ilimloirttamaJ1la, siirt:ä lkirjal}iisest;i puihoonjohta;ja!lae, ja
sclll~n ·sijaillsedusrtJaJja on oilke'Ultettu otta~
maa1n osaa :keskusteluihin ja äänesty;ksirun.

Asia,ndmaioo.n: Jälsen!Vauttion hail[i>tuben olll
iliJ1lJO':irtlett:aiVa: bnJ~,i,nVJäil~Sieil':Le työtmrniJstol[e
edu!s'taljiem ja 'neuwnanJtaijmen nit!Illet.
EidUJSitatjien ja oourvO/Il!a,nttad.ilen .v:aJita;hrjat
ta>rlmJSiloo; lrorufier€1ll:ssi, jolrna kaihden wollmasos&~n ell!Jeffilmisrtöllliä läisnäolev.Uen edus:taJjilen
äänfusrflä v'oi ki,cl1JäJy,ty:ä !hyv'äiksJiill!fustä edustajwa ta.i: neuvonautadaa:, jota, ei 'IDonlf,ererussåa:L
mi~s1Jä oll'e va,lll]t;f;u rtä:män pyik'äil:än rmäiärä'y'stlein mulkati:Sieslsw järjesrtylkses:sä.
4 § (390). Jolka1i11wu edus,taja on oillreutet1m tenilk:soon ä;äJnes1Jihlnälrun .lmik;iss'a kysymy.ks·issä, jotkfll oV1a:t oi!Jleet k~Yn:f·erenssis.;a ·
käsite;liläJvi:nlä.
Jos jokin J.äsenvail,too ci o1e ·LxhetiJä.m.Yif
toiJslta. rn,i,st.ä ~dustaij:USita,, jotka, ·eivät edus:t!a
ha!llliltusrta, on 1Jo]nen ;edust.aja., joilm 1ei edusta
hwllliirtJus,ta,, oikeu.tettu Oltilauna1a:n :osaa k,eslkustehllilhin, muilta. e] ä:ämesJtyksi:Un.
Jos IWoll'flenenssi sli:ll'ä 3 (389) .py.källiäJn .rnukaa'n olJervalll !VaUau niOijaillla on lk·i:alffi.yilynyt
hY'viälksyilnläJs•tä jotalkw JiiselliVaJ1tioilden e!dws- .
tajista:, ,sovellliettafkoon ,täJmläm PY'WäiliäJn mliiJäräyik,s•iä, ThäJäJnlkurun .sa,n1ottua edus:1Jaö,a:a, ei
o!lisi e'lllsi:nkäiän va1llt,im.
5 :§ (391). K~UJferens:si :k!okQ.on1mu pa,ilkkaa.n, mis·sä ka•nS!oj,en· 1i:if,o[ila on 'lmtåipaikka,
ta:i muuhu;n paikkaalll, m1n!klä ikonJf,erenssi
edie[[.iJsessä k.alk:ouJkS'e:ssalllJn p:äJäJttää ilm1hdien
koJ.m:rusosalii ,en~emm~s,töHiä \lläJslnlä:o~ evien •edustajien anrtam]sta· äänistä.
6 § (3~:2). ~a·IJJsaim:väJL~sen ityötoi1miston
tulee sli~jaita. samaUla pari!kailJl,a 1kuin ikam,sojen
liiton ja o1l'a tälmlän liitiQU eil:ilmffillä.
7 § (393). KanlsH,iilliV,ällrrruoo t.yöbmisto
työslken,t,e1oo ha;Ja'~nto.nleJUvlo'S'ton (Governing
body, Cons,ei l d'admliiii!Jis•tna.tiiDn) a1laiisooa,
jonJka, muodosta:v.alt 24 .seuralwassa järj,e~Styk
sessä rn:äJäJräittyä jä.senrt:ä:
Ka.nlsai:nMälJ.sen työtoirnist<m haUin:toneuv oston. ID'Ui0dosta1V1a't:
ikiwksiiloista <jrusentlä, jot.ka edmsta.vat h·aib1.itn'ksia;
(kmus·r jäseniVä, jatJka työnant:aja<:'dustaja•t
koniferenss·issa. va,J],ts:eva,t:
1

1
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·kmusi jälsentä, jotlm to:lim~hel&i[o:Ltä ja
työnltelkijöl!ttä lkonlferenssitssa OOuSit.aiVIa•t henkilliöt va['iJtSJeV~a,t.
lHat1lirtuikjsia edu1stav~st!lJ .k!athidestatoiiSta jäseoos~lä tmäläir'äälvät •kaihde;ksan ne JäJs,enJva[tilolt, jo<t;ka f,OOI]liiJs€1S:sa: 'sutht.eessa 1ova't dlärklei:mpiiä, :~kä nJeljä j'äls1en:tä ·ne JäJsenv.al1tmot, jotka
ha.U:itusten edus•ta,jat ova.t määränneet kolrou'koossa, ·mi,hln eiiViäJt yllläJmaå:niitwjen lkahdeikisrun J'äJSienva,~tioln edwS'talja't "Ota. 10\Sfala.
J10s ,si1tä, ml!tkä ,J.äsenlv.a[,iJiot on: Wsotta:va
teoil~~~sess:a .suhroooSisa. llirkfl~mmiksi, s~lt.yy
erim]el•]sYiyt1Jä, ra1tlkailsee sen kansojfln liitJon
ne'UIV'OSito.
Halilii:rutoneUJv.os,t,on j,äJs,en1Jeru t,oiJm.:iJruilkra on
kiOillme ·vUioiJta:. A1viO:~mekisli tulev:i!en pafulåojon t<äyttlälmisilä ja imuirt.a. sruma:nltaipali,sia asioirta lkosikoev:ia ,kysYJmyJkisl!ä saartJta~a hrul!l[ntooowvosro ra:tikaå!srta. €ide•l'hyty,kse1llä, etiJä toimenpilteiel11e •saald.rua.n tkonf,erenssin ,bJy,v.äJklsyHll'lll8ll<.

Ha•l::tlirutoneuvosto vwl'ills100 y,hld:en jäisantistä:än :rmhe,enzyoihtwjaiktsli ja 'vialhvistaa irt:.sei1Ueen
työjlän:j:eSJt~sen. .Se mläläJI'Iälä rirose ·flmkoUIS'ailmtlliS'a. E·r~koilllen •k<&ous iOin piid,et·tävä, i!\:un
välh'i,ntäläm kymmenen haiUi:rutollleu'Vioston j.äS'f·nltä si-tä kårr-j.a,1J1ilsesti .py;y't.ää.
8 .§ (394). K<alliSruilnlväl>ilsrl:lä ty,öto:Lmist1oo
hoita,a. 'ha·11i.nrt:orueuv.cl<Siton val1ii:ooma jolhilaija,
jo11e ha1l1Jrun1Jon1euV'osto la•ati[ .i'ohtosäiälnin:Öit ja
jokia on haill>intcmeuV!osrtol:le vast:uwssa toimliston ho]dloS/ta ·selkä kaiJkk.:iJen m:u]tten te!Mäv.ien s'UJori1JUiks·esta, joirba ihiäinellie 'V1oildHan UISkoa.
JiOMada tai hiäJnJeru •va:raro:ilehelllsä saaNai
ol.la J!äJsnlä ik,a'ilkiiSISoa. halillirutonreuviOSion istumno:i,ssa.
9 §. (395). Ka1ruS!alilnlvälJrusen työiJoiiini:iJsto.n
henlkål10ku\11nan aJSetta~v j:oMaJa. :Sii!hieiD: on
måikiäli mruh:dolillisrta: ja; huomi:oonJCJibta,en toimiston työtefuokkuus vali:tta va eri krunsallisuutila olevia h,enJki:löitä. Miä:äl:di:tyn 11U:vun
henlki~ökunltaa :tullee oll!a naisia.
10 i§. (39·6). K,a:nsatim.vä.l]sen työiloirrnilston tehtälvä on l\'odta ja. ~iwittälä wai!lclria
t;yönrtel;:ijäin oloj-en ja: työe!htoje,n karusaå.nvä1

li.sr1Jä sälännöstelyiä illos'lrevita tilatoja sekä erittäitru 1Joi,sel'tra pualJen :k:Lininwirt.iälä hulolmiota niihin rkYJsym~siiln, joiJka, es]1Jetäläln \konferenssille ka,nsrui:rrv.äJl~sten sopimmsten teikemi!Stä
v:avten ja. toils·e11Ja 1Jno1Jen su,ocittaa. ikm:lf€11'00:ss1n ·määlräJäm~ä er.i!IDoilstutlkimuiks<i:a.
Toimiistan tulle·e vailiiD'ilshwa :päivrujälrjes,ty.s
koruf,el"ellllssin •i,srtu:Uiiloja. va,rhem
':DoimåJston tulee :11äim'äln sopitmuksen täs:sä
osa:stossa ollevien määräJy,sten 1m1Uik.a,an ;täiyttälä rue kanealinväl~siä erilmiel>ilsyyksiä kiosikeva,t tehtälv:ät, jotka ·voi!V1aJt sii11e iku,ullua.
Sen ,tul,ee toilm]ttwa ·S~ekä ·ransllmn, :engil!a.nnmn ja !ka,~kliJ1la. mu!itliLa. ilciJel!iil~ä, mirtik:ä hru1lintorueuVJos1lo katsoo sopmksi, ju~ilmriata a.:likaka·ui'llcirfljaa, j.os:sa käJsli.tleliläiiln <beoN'ilsuus- ja
työkYJSYJmy:ksiä, joiil:la, on kalniSaJilnJViäJlillien
mel'lkiJty.s.
Pan·tsi t•äJssä :PYkäftläJs,sä ma~nlilttu:ja: tehtäviä
tu:l'ee tJnilmi1s1Jon yl€1ensä sworri"tta~a ni~tä tehtäv~ä ja käiyhtää ISi,tä .t:oimliJVrultaa, rrninikä ,kJonf er.enssi s:i[llie UJSikioo.
11 §. (397). N,ii:den J;äJsoenva1tiollic1en min]sitemiöiden, jotk!a ;krusiltteliev.ät .sosiaiL]s]a kySYJmyiksiä, tuLee 'ka:lllsalin'V'äiliis•eln työiloilmiJs,ton
ha1li:nt00llewvos.tos•sa. o]iew11n wsiatnoma:ils•en ha.llituikiSie'n eidiU!stajaill vä!li~seHiä ta:i, sfllruä .tapauk!s·eSS~a ettei ,gell:lmiJs:ta ediUJstwja·a. ole, rrnuun
a.siraillomali1s'en 'ha11ituks~:m siiJhen m 1äJälrJäjäjmän
j!J. vailit1:sema1n •eliiJmen väJ1Jimyiklse:l11ä o!lla su'omlllais~e~ssa, yhteJ~d:esS'ä j:ohtajaln ika:ns~Sa.
1·2 §. (3.98). KaiDlslaJiruväli'lllen .työ1Joimi:st;o
voi pyytmi. \kaiDJsojen l~i1nn pääsliihiJEJeri:n a.pua
k.aiJkillssa ws]oos:sa, jros•sa se<Hai,sta a1pua vOilda.an a,ruta/a.
13 §. (39·9). J,okialinen J'älsenvalt]o sul(}ritt.aa ta'lWirt:ltaessa ediustruji:en ja a.si.run<inmtijain ·sekä sen ha[iliiJnfu~a oLevien
edU!S'lJa~i,en m.a:tka- ja. y1!1älpi1orkUJsilalliDIUikset.
Krui!klki murwt ilra.l11Sa<irrwäl!JiJSie&tä .työtoimi1stosta ja 'kionJfterelllssirn tM ihallii:ntooouV'OSton
istulliiliOista johtuva,t rrnltJI11ot :suor.ittoo ,kJaniSIOjen liiton pä:ä.s~htoorti johtatjaiLle il!iirtlon varoista.
Ji0h1laija on ika:ruS<Ojeu li~ton päälslrhteeri!Ue
va•stuuSISa 'k!aiikk'ien häiDJelile tä:män pykfäJlän
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mäiälräys•ten muikaåse.sii usilrottujen va:roJ€!n
käyi:lbwmiiSI8!Stä.
II LUKU.

Toim,inta.
14 § ( 400). Ha'lJrnnrtlon€:uv,oston t.ul:ee ,Iaa,t.ia ;päi,v®jäJrje>sty;s km11ferens:sån istruntoja va["ten turtik:ittrua,an kaiik:ki, jonikUin J·äsenlv'a[ltion
haiHriitu(ffisen tlllli jonlrun 3 (389) ipyiktälllfun mukaan as1et•etun jä:rjestön j,äJttäJmM ISiellaist.a
asiaa koskevat eihdotuk:set, jotka voidaan ottaa p,äiviäJj:äa-jootyksoon.
lr5 § (401). J dhtatja on lronlf:eroos!Slin siihteeri; hiälllen lt:wloo n,eJ~ää :kuukautta fflllD.Ien
j<Yka~sta istUint!oa rpitää h uof!Ji ]stlllnnon päiväjäJrj'oort~>en ·es·i.ttäimilsest.lä joik:ai1selil!e J:äsoo'V'alioNe sekä niälikLen v'älitylffi.sel[ä edustajille, jotka eå.IVät o'l:e ha[rMuiksle'n •eruusltadia,
rtriiJn pia1n lml<n näimä ovat vwl]tut.
16 .§ ( 402). J1oilro~en Jrä:selllva(ttioru hal,litukSJeUa. ·on ,oi•mems tehil'ä vws·tadau:s1e 'jorukun
tahi joild>elllbn asiatirn p,äi~äjäträestytkisoon ottami,sta va,~ta~m . .Se,l!Lairsen va.staJaus•een syyt
on mailni:tta/Va johtaija1l1le os.otretussa rpienust,EJllussa >lauBunnlos.sa., jos•ta johta(jan. •tm>l~e antaa t]eilo pysryvän jläl"j.estö:lll J.äJSJenlvadlt:ioiUe.
Asj;at, j>oita vasta,wn on telhtry :vas>t!llJlause,
jää'VIät sii•tä huolciJm:wtJta, :päi~jäJrjestybeen,
jos (ffion!ferens:si >tak.ee sliå>tä päM1öks:en kahden
kolrrnars.osa111 en1emm.LSJtöbliä ~äis:nä01lie.vien edustajien an•taim~sta, äJänå1silä.
Jioika.iinen .kys•y;my,s, jonika. iJ.wni:fer€111Ss.i
ka:hden (lm•Imasosa:n enJmmis.töl1ä annl8ttmis·ta
äänistä päättää toisin tkuin edel1isessä ~koh
dassa edeHiytetytliJiä taVIalla ottrtaa ha.rkittavakisi, on ot.etta:va s•ewra!llrva'n ristun>UJon p'äliväjärjest•yikseen.
17 § (403). Eanf.ere,lliSsi laatii i t,g:f:: .työjärjestyksem. slä; se va[li~·see .pu\h>eend'ohtagan'sa;
se voi a:seiltla.a, .erilffioi'SIV:a,liokuntia •l.aa/tiirmaa/ll
mietintöjä •a1siroi•s·ta, joi,den sle ,kaltls10o kaciJp,aar
van :s.eilvii·tystä.
Kaikk>i kysymyrkrsci, joilhim näihden ei tämläJn sopiimuikiSen tämän osaston rrnuri>ssa pykä[iSJSä ole eriikoisesti sä.ä!det.t.y määrä:tlty.ä
1
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enemmistöä, mi!Jka~ta:an ko·llif.ereniSJsin lmsnäolevi.en edUJstruji>en yks.iikertaiJse<Ua äJäJnteneoomiiillis·tölll!ä.
ÅällieStys ei .ooe •päi:JelV'ä, jos ~mllllettujen
äänlten lrtrku on viäJhemrrnlän ikui111 ·puolet istunn·os·sa LäJs,nädl~vien ooustajien liurvusrba.
18 § (404). Konferem;sgj tvoi ro;el1Jämaini fflmj.en e>ri1mifslvai}~O:ku:nJta~n oiheJla ik®yttää
asia,nrtuntigffita,, jotka sa>a1vat ottaa osaa 00111votwluihin, mutta eivät päätöksentekoon.
19 § (405). K 11ll ·koilllfeveussi päråJ'ttlälä
suostua jonikun asian päiväjärjestyk·soon:otta.mise•en, on S'en rrnäJäräJttäJvä, iklllmm:assa:ko
s-eumavri.s:ta ka!hdesta,. >muodosta .ehdotm!kset
ovat tehitläNät:
a,) ,,suos.L'Uws" (,rooommenJda.tilo:n"), e·ttlä
.Tiä'SienwMJiot hy1väiksyillsivlät •ehdotukse!n jolko
j n[·istalmal:Ja sen 'laåirosi ta1hi muuJaa ta'v.aJlila ;
.b) ,eihdotus 'kanrsaillnvälisellmi sopirrnlllkgemsi" (drruft con'Vellltion, projet de cOllJVienhon), jonrka Jäsren•valtiot. ra.tifti.oilvat.
K'lliillrmassaik:in tarpa:uik1sessa, s~]s sekä lky;,ymyksen ollessa suosituks-esta että sopimusehdotuksesta>, vaaditaan kornrferens>s•in lop:puäänestyksessä 'ka·hden kolmannen osan enemmistö Iwsnäolevien ed·ustrajien annetuista ä'inistä.
La.a:tiessaalll ·y1e]spältevä!ä su'os·i,tJUista. tai sopimuseh.dotusta tulee konferenssin kii·nn<ittää huomiotaan nåri>hin maiihilll, joirlen teoi1'1ism:usO'loi,s,sa. :lllmenee huJOilnaiitaiVia' erirlais~UJk
sia, rulimaSJton, .tooHirsumidlen h1111omm lkeh~tylk
sen ja muit<ben ~riffioi,s'!Jen •S1eilkilrt01j•en täJhd,en,
ja 1s.en tul1ee ehdottaa. seiJ:aåJsi,a muodoste1uja,
jotika se ka•tsoo ta•rp:ee!H'is<i!ksi nä:lld•en mai:d€1ll
erilk:oi>sriiin ·olorihi:n nahden.
Kolllf,erenssimJ .puiheefid,ofhit,ajan ja t.o~miston
johta'jan tnrJ,ee all'e:kåmjoottaa kwppaure .suositusta tahi ehdiotusta kans·ailllv.äa:is,emsi supim uks>e~k,ffi sekiä ~ä'ttää se ka·n1soj:en !I:i~tOiil' piäJäsihteerille. Tämän tul·ee läJhettää a.Iknper.äJils,en kaTIIS'sa, yhdenmuilm,~se:kisi todis>hettu
jäJl1jenrnös s·e1i1a.isesta suosit·uik,sesta taihi ·ehd ot•ulk s:esta kansa~nvälås·eksi sop.]m ulks,eik ,:i
jokais,e!He Jä:sen'v.al'tiollle.
Jutkai·nen Jä•s,envaltio s:iitoutuu vuoden ku-
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luessa konfenmssin 1o;pettamisesta (taihi el!Lei mutta se ei .sido mwita J:ä~vailtlioita kui:n
t.ä•mä 'eriilwi,s<esta syystä r011e maihdoHista, cruiin niiltä, joiJka ovat sen ratifiloineet.
pian kiU:im suinkin, ei missäiä:n tmpa,ulksessa
21 § (407). :IDhdotJus, joka ei konifeTenskuiben!kaam. myäihemmin kuin 18 rku:ulkautta sin J!opu.ll1Lisessa äämJestylktsessä ·sa,a ktahden
konfmenssm 1opetilatmilsen jäJl~een) 01tt<amaan ko1ana1Sosan eruemmisltöä 'l<iiJSilläiohwien edustaseil[aiJsen sU!osituiffisen ,tai eihdotUJks,en krun- jien amtne1mista ääJni,st'ä, voidaan :pa;runa ni·ite.n
sainrvä%sreksi: sopitmu:'ks<elrosi 'rusiainiO!maås<en tai pys·yvän 'jäJI"j,e!Stön Jä.senvailti<oitten väJ1tisen
asi:a,nomai1sten ~ellrnrben ik'ä:sitelltä:v,äiros:i ,lain a.n- eriikaiJSStopimiU'k'sen po'h:jaksi, jotka sitä hatamtitsta tai muumun to:~merupi,OOeSIOOn rymtry- luavat.
mistä vart.en.
Jdka,inen sdl'a:inen erilkoissop]mrus on as<:iMilJoin on teht<y suositus, tulBe Jäsenval- anomai,sten ha:lutuste:n ltähetettäJvä kamsojen
tioirtiten antaa pä!älsihtoori:He tieto ni~stä toi- liiton ipää:._,.;1hteerlil1l,e, jonka tulee se rekisteme:Illp.:irtJeistä, joimn on ryhdytty.
röi<dlä.
1\fill'l!oin on tehty sopilmiUSehJdotus, tuiliee
22 § (408). J,Oik<ainen Jä:sen<vrulti10 sitousen Jäsenrv,a!lti<on, joruka ,rusia,nmnainen tai t au 'Vnos1Jt,tailn 1Jlmoittamaa;n kanstain:v!äJliseLLe
a,sia<niOOna\iJset elimet O!Vat hyvälksyneelt €ihdo- . työtoirrn.isiiol'le nii<stä toi:menlpite,J,siiä, joi1hin
tuksten, iumoilttaa. päJäsiihteeriitl<e sopiimwksen se 1on rythtynyt täiyttä:älkseen ne sop.iJmukset,
mlliold<d]lmen ratifioililliinen S e'"IDä ryhtyä trur- joihiln se on yhtymyt.
p~eHis,ili,n toimenpiteisi~n mainitun SOipiJmukNiä:mä i1moituiks,et on teh-bälvä :hallil'inltoneusen mläiärräysten tä:yttämitseksi.
vos:ton ~rutaunien ohjeli<den mullman ja nii1den
El~·ei .suoSlitus ole muheuttarrut hi,nsäädäntnl<ee sitro,ltää n<e tiedPt, joi,ta. ha1liintonlffiltöi!oinlta taihi muut.a suosiotuksen ,sisäl[ön vosto on pyytänyt. Jolht.rujan tulee k"oruferensmuikaista iJoålme.nJpidettä taihi eUei a:s~anomali sin seum.ava:ssa is,tunnos·sa esittää yl<eiskatnen 't.ai a:sia.nlomaiset eEmet ol>e hyrv:äJksyneet :iiHUJs näilhlin ilmoituksiin.
ehdotusta kansainrväJli,sektsi sop.ilmulmseksi, ei
23 § ( 409). .T1okais€n työnaTIJtada- tai
asi,anomais€!lila ,JiäJSienvaM,i,oi11a ole IIIlrrtääm työnrt<llihjäJjärjestön kansainvlll]s,eful,e ltyö't.oimuuta y,e1vol'lisruuifJta. niih~,n ruähJd~en.
mitstolil,e a<nita.man v·astrul.arus:een, jon!ka. mu8ii:Uiä tapaulksessa, ,että joss:ruhn liiirtova[- kaa1n jolk:u Jäsenvai]t]o ei 01lisi 'ryhtynyt riittiossa on ty,övä,enl'ainsäJäJd,äJnt:öä koskevan N:iviin toilmenpirt!ei1siim täyrl:,tätäkseen .solpimukka,rus.a;inväillisen sopirrnu<ksen teUw jossairn mläJä- sen, miihi1n ikysylmyksessäiol>eva' Jäisenva:l'tio
r.in mljmtettu, on täimäJn va~tion h:a,lliltuks<el- on yiht.y,lllyt, voi ha[1lllin:toneurvosto jäJttää as,ila O!iikteUJs :Wä:siteUä s;opimus,ehld.otusta, ·jota anomais<el,}e ha1lituks,elll€ selkiä kehottRJa tältä
selJla:is:et ra.,joi,tuikset kos,Jmva t, tavaiJJlisena antruma<am asiaan sellaisen seltviltyksen kuin
suosilturosena, ja. menetelfl:äJän si<inä 'talj)aiUk- se tka1tsoo sorpilva:ksi.
24 § (410). :ID1lci tky,sy,myksess:äi0'1ev,a halsessa 1ktuten tässä pykaLäis~s:ä on S'arrottu suolitus k,ohturuill:iJS'en adan ku'luessa a,rma se1sitUJrosesta.
Es]illiäo!lev-an pyJkäilän tul\kinna,ssa on nou- vity,stä taihi ebleå annettu ,sellv~tys näJyt;ä halda:telttava' senraa:va.a pe:riaat,etta:
lintoneuvoston mielestä tyy1dytbä:väl'tä, on
Mli1Sisälän :t:apaUiksessa. ei vo~da vaatia Jä- täl[!ä oiik€1tS srualttaa ju1lkirSuuit,een esitetty
sentva,litiota, jonku1n kOIIlifel'lensiSiin tekemän muistutus ja, jO'S tanpeelliselksi ,ka,tsota.aln,
suositusta tai sopillmiu&ahidotusta koslkevan myö:skin annettu va<staus.
päfuilö:ksen n~ojaHa, 'väh€ntämälän voimassa:25 1§ (411). J'olka]sell:la JäsenvailtioHa on
oleva,n ty,o1atinsäiäidä:nnön työvälei11Je jo myön- oikeus ka<nsalinrväilisetla'e työt.o:ilm]stolile te1hdä
valilltus toista Jfuserwaltiota vasta,an, j01ka ei
tämälä suojaa.
20 § (406). Siten raitifi10ilttn sopimus tul~ sen mielestä ole tyy!Cl<y1JtäväiT1ä tarvai!J1a täyn:kansojen 1i~t.on pääiså<ht.oorin ·rekisteröidä, tänyt s:op]musta, jonrrm molemmat ovat hy1
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väks:yneet ·edel'l'äo'levi,en pykä1lil.1en mukaisesti.
Jos .ha,Hinlt•oneu:vlos·t.o kali~SiOIO Oll•eva.n syytä,
on silliä .ojikeus, ennenilwin tuttkintdkomi,ssionri -on as1etettu sen mulkaa.n kuin täsM
a.lempa.na Siäiäide11ään, asetltna s-en haJHituksen
yhtey;teen, jota va[itus ,koslme, siinä j•äirj•estybessä krui;n 23 (40.9) §:ssä ma,~nitaan.
Jos eä, haiLlin,ton:eu'\nosto ka:tso oleva,n ,syytä
lähettää muistutus•t,a halEtuik.selih~·, jota· valitus ko&kee, laihi elle,i haHiinton{?u'vosto, lähetettyääilll mui•stutuiks·oo, 1kohtuuillisen ajan
kuhv~ss·a saa tyyidyttäivlää. •s,elivlitystä, v1oi haillintoneu•vost•o as:ettoo tultkiinttdkOi!Tii.ssi.onin
(eolnlmissrinn d',enquete), jOIJlika, tehtwvä.nä on
tutiki•a ·heräite:tt:ylä ky,symystrå selkä a;nJta,a:
s·iittä l•a:usunrbo.
Halarin',t•,on!C~u:vosto v1oi hili1dä tä;m,äm joko
omasta, a'[o;tkestru:m tahi kcmf•eTens'Si:n eJdustaj,wn !Vail.iltuksen johdosta.
Jos 24 (HO) ta•hi 25 (411) pykäMn rmuka.a•n h€'nätailty iky,symys kä:sitellälän hallintoneuv;ostossa, on si,lUä lha,lE:t.ulks,e:ma, jota valitus ko·skee ja j1oka ei v'iielä o],e hdLintoneuvostJossa. eid~rstettnna, o[k,ews vallita 'eidiU•st-a;j.a
ottam~ua,n osaa halEriJt()IJlloo>noston täitä as.im1
koskevain noo'VoitElliuihin. Hall:itulkseil[€ on
hyviissä ario~n .i.illmoi.Mt.a.VIa raåik;a·, joll.1oin n~eu
voUelut 1pådeitä1än.
2•6 iS (412). Tutkintokomissio,ni l(}n kolworupa,nta,va seura:awaNa tav,aJ1Ja,:
Jokainen Jäsenvalti:o sitoutuu kuuden
lnmJkauden ku}ues:sa tämän so:p;imuksen v<oimaana:stU!misesrta v:vlitsemaa:n !J.wLme as[rantun'lJi.jara. teon1is1IUide.n :aJni].ta, jois:ta yksi edus1@. :työnai!lltaji:a, toinen työntekijr>it.ä ja koUmas on :pn:olueeton. Näiden h.erukil:oolden nimet m-e11kiif::ään U1uetteloon, j'Otsta tutkinJto:kiomissionin jäsen1et vailita'an.
HaHintoneu:vos'bo hrur1Hts.ee näio•en :henikilöiden päJtavy~de.n •s•elkiä voi kaihld€'11 lmlma:sosan enemmistöllä ['äs-näo1evie·n edu.staji:en
annretuista aälliffi:uä k~[:tiLytyä ibyväiks~mästä
niitä, jotka ·eiMät 'tJäy:t.ä täs:sä pY~kä:l:äJs,sä ol,evi·a mäJäJ:räykffiä.
Hrulli.nbonen:V'oshon esityks•estä vallits,ee
1733---20

h:ansojen li:iton pääsi:hteewi ma:iniituwn luettel:olon ot'etuista henikiliöist·ä tutkfuntok:ömiiSs]oniin lm1lime .1äs·entä, yll:uden kustafmLn k:ysymyksessäal•fwas:ta k<Ylmes:ta ·lutoikasta 8{?\k:ä
määJräJä ~hden ,näin 'Vailituistra jäs.enistä ikomissi,omun puheeDJjohta:jaiksi. SitenJ valitus·ta
kolimesta henikilliöstä .e;i kukaan s.aa lruulua
se~i!Ja:isoon Jiä:senvai:tioon, jota es]'betiJy wvl!Ltus
st:oraran k1o:s.Jree.
27 § (413). Siinä ta,pauksessa• etilä v~ali
tus ly:k!ätääru tutJklintokomiss1oniin 25 (411)
§:n mulka,isesti, on jokaimen Jäsenvaltio velvollinen, olkoonpa 1si:laä suornna:ista etua vaIituksesta tai ei, tarjoa/maan ikomissionin
käytettäväksi ka,iiklki saatavfissa olevat tiedot asia,sta., jdta valitus koskee.
28 § (414). SittenJkun tutkrintokomi:ss:Uoni
on perirupoihjaiS~es'ti s€1l1Vitt.iim:yt v;a~ituik.s•en,
tiiJee ~S'en laatj,a mrnetiillit.ö, jossa. sen osalrsli
tu~ee i~moiit.ta.a: ika,~kki 'riit•aa valaisevat iWedot, osaiks1i t·ehirJiä ne elhdotuJk•s•et·, joita se katsoo ta:I~p-eeMisiksi esittää V'ali'huikse:n tehneen
ha[1lii:tuiks'en hyvitilälm~·s,elksi s:e'kä s:en ajan
määiräärrmiseks:i·, j.onJka !kuluessa kysymyks·essäoleva, hY'vit,y·s on tehtäViä.
MiUlioin tkats:otaJ!l,n tårrp·eel.li:seksrr., on mietinnössä ,myö'skin amlietta>na ohj'ei'ta so'Piviiksi taffiolllldenisiksi toi!mentp:iltciksi, joihin komiss:ionri ikatS'oo m.:ui,den :haJ~iirusten olevan ,oikeutetrlmda !11y\h:tymäJäm sitä haUtitusta 'Vastaan, jota valitus kosikee.
29 § (415). Ka,nstoj•en 'liiton 'päJä,siiht•eer:in
tuliee a,nta;a tu:tkiiintokiOIIniss:ionåm mietint•ö jokai:s:eililie ha,Hitu:kselle, jota riita ikoskee, j•a
huol,ehtia sen ju:llci.suuteen sa.aJttatmåoos.ta.
Kmmlkin maå:nöJ,UJi.sta ha[lit.ulksi's·ta tull,ee
kuuk.auid·en ku[lu:essa itmoittwa kaniS1oj·en lålioon ptälrusiJht:ooriiiUe, hyiVä!ksy:;y~kö se ikomissionin :m]etånnlöss:ä .ol:eva't e'hldoim'ks:et vaii, ei, 'Sekä
siinlä ta.pa.uiksessa. että se 1lcielbäy:ty.y :nå.it1ä
hyv;äJksymiLstä, h:a•lnaak:o se riii:dan .l~kkä~
m:i.s•tä kans101jen liiton karn:s.ailllväl,is eten va~zi
nais•een tuomioisturimeem.
30 .§ (416). Jos Jä:senvwlti.o· Ja,iJminll&ö
r:.1'äämiLajan kuiliuessa täy;ttälä 19 (405) :p~mä
läss'å SiäJäJd•etyt :miruär,ä;yikset Sllllostituikseen talhi
1
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sopimuselhdoLnk1se.en uläJ}l.l(]em, on 1Illi~t1ä mwullla
Jäsen:vaH~1oUa talhansa oi'koos jäM,älä asia
ka~sojen 1tiitlon ~kailllsainrvällisel[e valkillllaUSieHe

1owcteilhs1sta toilm€1nlpiteisrbä, joiihin ne ovrut
ryhtyneet. maån1ttua var1tiota vasta,an.

tn01mruois~~uimelle.

III LUKU.
311 1§ (417). Kam>ain:v'äil]se.n vaJkinaåiSen
Yleiset määräykset.
tuomrroistu~men antalmista pläatö~sistä I"iåta- ·
ju:turussa talhi sella:isis,ta, a,s,ioi:sta, jot.ka 1on ·s]i3'5 § (421). ,TäJs~env:a~t]ot si,t.ou1Juva.t sohen '1yiklärlJUy 29 (415) tali 30 (416) 1pry;kälan v.ellutta,maa.n n;]it'ä sop]mUiks:i:a, joiihin ne OIViat
muka1an, ei 'Vioilda vaJlittaa..
yhtyneet täJmän S'opilllniksen tamlän osa:ston
32 § (418). Kan1sainvä!li'ne.n va~kinaå•nen mäiäl11äysten mullm,]sesti, siirtomaihin, al1ustuomio~i,stu[ln VIOi hywälk,si,Ylä, 1m1uuttaa ta,i hyma;ilhin ja suoje1uiks·en a:lruis:iiu. ma,iihi,n, joil1la
lätä tutkin:tiokomrrssi>onlin ~a:usunnot ja. malh- ei oJ,e täy;deUistä .itseha]linl\;oa, ik111itenkin
dolll.rusesti. ~esittämät ehdot,rukset, ja tulee tulo- hUJom~oonotta~n 'Seu:raaiVat kaksi twpailJsrta:
1) :että sopimusta ei vo1da SQIVtel,lu'ttaa. paimioistuimen, dos S'e ta,11peelliseksi katsoo, antaa oihj,eita sopisvrllksi taloUJdeil~å,silksi toåmen- lml!lisit€1n o11os,UJhteid,en ta:kia;
piteri1ksi, joihin se katsoo muid,en ha[~itusten
2) ,eirf:,t.ä DJe IIDU!UiJOUIJS'et, jotka ova~t våJl:ttäolevan oilkeutettuja ryhtyimään sitä halllitus· mä;ttömiä sopilmll11ksen sdv-el'tamise!k:si pa;~kal
ta 'k!ohrtaan, jota ·va!l,itus 'kOISik:ee.
Hst.en d}osuh1te~den mulk,aa.n, vo:Udaan si:iJhen
33 §: ,(,419). Mi:ii)ll1oiln ei J1äis1enva~'b1o määräada~n kru1u€1ssa o]e oonda,ttanut tuitkintoikomissilonin 'ruetininÖ'SISä olevia. mlä:miilyksdä
taihi ikalllSaånväJlå>sen vaiki•nruisen tn'om>iloistuipäläilöksiä, on kaifkå,l[a mlllillia JäJsenvaltio:hll,a
oikeus II"ylhtyä mainrittna Jläs,eDJV18ilt~ota. ik::ohta;a:n seUai!siiin talhmd1ellllisiim. toåmeDJpirJ:,eisiin,
kuin tutllcim.moilmiiDi!slsion[,n mi,etinnJÖISisä taihi
tu,olmioistuimffil ,päJä.töks!eHsä on s'elriJtJetty s~l
la:iseslsa ta.paU!ks1eS1sa~ sOIVeliaå;ks~.
34 § (420). Hallitws, jota:. wl,s,ta~an muilstutUJs on telhrty, V'O:i: mil1loin talhansa i11imo~1Jaa
haltinrbollleUJVO.Sitolle rythtyneensä talr'peteUisiin
toiiiDetn:piteisiin niom:dattaaJbeen tu.:hkinto1mmisffionl1n mlä;ämäytks~ä taihi lka,nlsainlviäl]sen
vakmarusen tuomiolisinimen päätöik::silä, ja s~ia~ä
on, oiik:eus 'IDallliSojen mton ipääisiihteerirr väEtyk!s,eUiä vrua,tia hailU1i111toneuvostoa mläJäJräämälän tutk~nboroomisS!ioni imtiJr,ima<an sen ti,enoruant<o:ja. 8allai,S'essa tapau1~)sess:a' sov~EMn
t.etaam 2~6 (412), 27 (413), 28 (414), 29
(415), 30 (416), 31 (417) ja 3,2 (418) pykä>l:äJn mräläJI1ä'ylbiä, ja jos tuiJkiniflolkOII'Iri!ssi~o
nin mruetmiJö truhi kaUS 8Jintvläilisen vaik::iJnai1Sten
tuomioistuimen p.äläJtös on 'Suotull:sa ha.llllitufksellie, jota va:s'taan muistlur!ms o.n tehily, 001
muild'en haH]tU'st.en h~ Uuo'vmHruva nirustä ta1

tehdä.
J dkaisen

Jätsenvaltion tuloo ilmoittaa
työt<Oimistolle päätös, minkä se aikoo tehdä siirtomaansa tai alusmaansa t-ai suojeluiksensa aQai1sen ma~an suhteen, jolla ei ole täydellistä itsehallintoa.
36 § (42,2). Eonfe'l~enssin kaihden !lrolmanneniOsa'n ·enemtmistöl1Jä ~:älsnäid1evilen_ ednstajitt~n annetni•st,a; äläinåstä täJmäJn ~sopimuikslen
tähå1n 'osast~aon ,hyv,älldsymäit .1isäry~k,s1et QIVait
voimas,sa senjä:lirneen kll1n ne valltiot, joiJd,en
edustatjat knuJuivat kta,UISOtjem li[ton ;n,r~uvoo
toon, sekä kolirne n~tjättäiosa:a, .Täs-e,ntvwltiloista
ovat ne ra·tilf:~oinoot.
37 §. (423). Kaffiklki kysymykset ja eTimiRlisyyldet, jo1Jka 'koslk,eva,t, t'äJmlän .sopimUJksen tläJmän osaston tlll,lkinltaa, samaimikuin S'elhi1sten sOipimust'ffil tu~tkintaa~, jottka .TätS,enva:ltiot 1JäJmän mulkaan vastedes voi,vrut teih1dä,
on lykätuäivä lkrunsai,nJväilisen va,kina:isen tuomioi,stuiiiil-e n ,ra,rf:!ka,isitaJv.irosi.
kansainv~äJl~s·elle

V älittäviä määräyksiä.

38 § (424). Kloruf,erenssin on ensi lk:e11Tan
l'<l'IDailmrnssa 1919. Tälmän ]'l-

kokoon~uttaiVa
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t:unnlon pai~ka ja päifVIäJjämj-estys i1moitei.aan
oheenJparuniUssa, [åJittooss•ä.
Ens~mäisen korufierenlssin iJ.rutsuu kOikoon
ja järjestää se ha11itus, joka siihen on mainitun [ii~teen •mn:kaam. valittu. Tätä haJllitusta aViUsf.aa niitt.en rusiain va.ilmistel1ussa, ..
jotka. esritet<äiän lwnf·er.erussiUe, lkansai<rJNälinen komi,ssioni, jalka. cm kokoonpantu 'saman
liitteen mulkaises·ti.
Tämän ·ensimäisen istunnon ,kiulut, samoinkuin ka,ilkki•en seu:ra.arvren:k·in, j10ita imilIaan :pitäJmä:än ennenlkuin ta:rp·e~lliset menot
yo[daan ottaa, ka•nlsio,j.en 1rii1Jon ralh3Jsääntöön,
en Jarenwaltioit.ten suoritettava sa,mJojen perust:ei:CLem. .mukaa,n, jotka ovat voimatss.a maail manpostiEi ton kansainväliseen toimistoon
wh!d.en, lukuun:ottruma.tt.a ·edustajien ja asåa.ntun~:iljaiJJJ ma1tkallmstan'n uiksia.
39 § (425). Ennenkuin kansojen liitro on
perustettu, tulee ka•nsainvällisen ty.ötoimis.ton
johtajan säilyttää kaikki tiedonannot, jotka.
ed.el.läolevien pykälien 1mrukaam on 'jätett-ävä
liiton pääsilhteeri.Jl;e, ja saa•tettaiVa ne pääs~ht·eerin tietoon.
40 § (426). Ennenkuin vakinainen kausainväJli<nen tUiomioistuin on peruste-ttu, käs1Helee siiJhen tämän sopimnks~tm i~ä1män osaston 'mukaa,n lykMt.ävM. ri~ta-asiart tuo:mi•oistain, jolhon lmu•1uu kol1me ilmnsojen liiton
neuvoston valits.ema.a henkrlöä.

Liite.

•
Työkonferenssin

ensimäinen istunto
vuonna 1919.

Konferenssi ~oko10ntuq1 W ashington:issa.
Ameriilmill Ylhdy,SIValtojen ha'Hitus;ta lmhotetaan 'kumoonilrutsil1ma,a.n kon:f,erenssi.
Ka.rusainväli s·een järjestelytkomiteaan kuuluu seitsemän henkiJJ,öi.i, j10tka YihdysvaHojen~ Suur-Brit.am:nian, Ranskan, Ltalå•an, Japanin, Bel•gian ja Sveitsin hallitukset valitseva.t. Komite:tHa on o.]k.eu's, jos se pitää
tarpee1l~sooa:, kUJtsua muiid@ J•äs•eniVa-ltioiuen ·edustajia 'siihen.

P,äJiJVIäljäJrj.est.ys on seuraava:
1. Ka!hdrelksarutmnlti•sen työ1plä/ivän eLi 48tunhi.sen t;yJö'vi:ilkon: p1eriaatteen SO'veUutt.aiiDinen.
2. T·yötiömyyden €hkäis€1llli•stä s•ek.ä sen
se<UiraiU•Siten [~erventäJmistä tall1koitta·via toimenpiteitä kioskevat kysymYJkset.
3) Na.ist·en työssä pi<tråJmi,IIJen:
• a:) ennen ja jä~ke.en synnytyksen (s-ekä
tälmän ·ohella ikysYJmors äJi:tiysavusta);
lh) yiöllä;
c) terv:e;yJd.eilil.e •vaaralilisissa a1mma·teissa.
4) Lasten työssä •pirtän:tånen:
a) aiJ.,in ikäJmja;
.b) y>ätyö;
c) terveyld,el:l.e 1Va3Jrarrl·iset työt.
5) Naisten yötyön kieltäJmistä teoHisuusalwlla. ja va;lkois.en (kelt.aisen) fosforin käytön ki-eltämistä tni·itilltkurt·eolJEsuu'dessa ~os
kevanl, Bern~:ssä 1906 tehdyn k.ansaintv:ä:lnsen
sop:ilmiliks,en la:ajentaminen. ja soveUuttami'llen.

II osasto.
Yleiset periaatteet.
-i] § (427). KOII'Ikeat sopimuskUinuppa·ni1
myöntäJväit, •että .patlkkatyöntekijäJi,n mnmiilllisel[a, s•iveellisehlä ja henki&eUä ;hyvil11vOÖ.nni.Ua, on mitä •SIUurin mer.kitys ka,nsa:Unv.äilri.seltä lkainnrul;ta katsottuna, ja •OIVat iJäJmän kor.
kean ta:r:kroi.fmspm1än oo~stälmi:sek•si penus'taneet I osast,os,sa mainitun, kwnsojen liittoon
liittyvän pysyv<än jä1rjestön .
He myöntäJv,äit, ,että ihnaston ja. ta.pojen
eri}aisu u's, ta1l1ou d•ellinen trurkoitti'ksenmUika.isuws ja periJnnläi,n:en taJpa toeo1diSluurl:en ailaHa
vai!keult'ta;vat ty1}eJhtoj,en väili:töntä täiydel1istä
;y!htenäisrtyttä;m[,s,t,ä. Mutta vailruutettuina
siitä, että työtä 1ei ole pild,ettävä y;ksinomaan
kalllp'patavarana,, !katsovat he, että työeMoj.en
säänlllö:s.telemis,eksi [!öytyy keinoja. ja p~iaat
te~ta, joita kai~kien teolrlisrufUiS'.Ylhidyskunti'en
tulee ;koeH:aa SO\Cellutta;a, siinä ,m;äärin !ku~m.
se voi ta1paihtua nriis,sä vallit,sevirn eril,aisiin
oJ.o i11 in nä,h:d:erl.
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Näistä 1l»ei•n1oista Ja pwiaatteilsta katsova.t
lrm1k>ea1t SO·P'imusikumprpa.nit seuma•v~en ·oleva.n •eriM-äin tiilrke~tä:
1. Eid·el'läimairuittu 1perus~peTiaate, että
työtä •ei oile pidettävä yJksin•o'IDa<a.n tava·rana
tahi kaupanesineenä.
2. Sekä työnt•elkiu:äiin .eUä työantajain yhteen:liittyJmisoil"eus k·aikki18n la:iJN•~sten tarkoi tus.pe11ien edistä:mis-ek•si.
3. Sel[·aisen :pa•likan suorittaminen työntr,kijö:iUe, eHä se takaa heiilil•e ty;y'dyttlä;vät
e1irue1h1do.t a:jan ja maan käsit.yks•en mukaan.
4. Kahd•elksanturrtisen ty.ö1J.älivän ja ne'ljäkymment:äJkaihldeksantuntiseru työv:i~kon a.sdtaminen päJälmääJräJksi ka·iik:1,-ia[la, missä se ei
vielä ole käytämnossä.
5. VäJhinillälän
kalhdenikym\Ulen,enn.e1jän
tun1nin l81po:he1Jk.en aåkaansa•alllinen viilkkoa
koiht~, miikä, jos mahdoil'lis.ta., on sovitettava
srun•nuntaiksJ.
6. La.sk1en työnteon kielMJlTiinen ja v·elvollisuus rajo]t.taa ·kumpaalkin s:u;knpuo~1.a oJ.evien nuo1rten lheruki[,öi:d.en työnt.eikoa .siiruli
miäläJrin, ·että h.eridäJn ruuiini:UUin~en va1urastumisensa turvataan.

..

7. .SaJmall a.i.1:18n pa[lmn maiksamis,periaat•e
;;amanarvoisest.a. työstä sukupuoleen ka:ts•omartta.
8. Peria.ate, ettlä jo1ka maassa tu,lee työeh:doist.a säläidettyjen määl'äysten taata kaikille työntekijöi'lle, joi'l[a on laillinen oikeus
o]esikeUa,lmaassa, koihtilluden mnikainen ta:1oude11linen asema.
9. EHä johis·en vaUti1on tuiee järjes,tää
t:::,rkastus, jolhon myöskin naisilLe on vaGmiste.ttava päiälsy, valvomaan työntekijäin suojelusta 'koslk•evi•en ]alkien ja mä:är,li,yst.en soveilil>u ttrumista.
Eotkeat sopimnsku•m1ppanit eivät hhdo
väitt.äiä, että n@mä petriaatteet ja !keinot olisiva,t täYJdeillis•iä taihi lopulEsesti mä:äJrättyjä, lffilut.ta esi,intlllovat kuitenihn, että ne voivat oHa, s10'flivana joMona ka,nsojen Jiiton politi~kaUe sektä .,ttä ne, jos kansoj·en liittoon
lmuluva,t teollisulJisyhdyskunnat hyViäJksy:vät
ne ja jos sopi,va tarkais,tusv.itrall'oma•iruen takaa nii1den käyNimnöUis•en to·t.euttamisen,
tuotta.v.at pysyväisiä e.tiuja maarill,man pa[lkkatyönltelk:ijöiJl.e.

