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LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, L’EMPIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE,
L’ITALIE et LE JAPON,

THE UNITED STATES OF AMERICA,
THE BRITISH EMPIRE,
FRANCE,
ITALY and JAPAN,

Puissances désignées dans le présent Traité
comme les Principales Puissances alliées et
associées,

These Powers being described in the present Treaty as the Principal Allied and As
sociated Powers,

LA BELGIQUE, LA BOLIVIE, LE BRÉSIL,
LA CHINĚ, CUBA, L’ÉQUATEUR, LA
GRĚCE, LE GUATÉMALA, HAITI, L’HEDJAZ, LE HONDURAS, LE LIBERIA, LE
NICARAGUA, LE PANAMA, LE PEROU,
LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, L’ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVĚNE, LE SIAM, LA TCHÉCO-SLOVAQUIE et L’URUGUAY,

BELGIUM, BOLIVIA, BRAZIL, CHINA,
CUBA, ECUADOR, GREECE, GUATE
MALA, HAITI, THE HEDJAZ, HON
DURAS, LIBERIA, NICARAGUA, PANA
MA, PERU, POLAND, PORTUGAL, ROUMANIA, THE SERB-CROAT-SLOVENE
STATE, SIAM, CZECHO-SLOVAKIA and
URUGUAY,

Constituant avec les Principales Puissances
ci-dessus les Puissances alliées et associées,

These Powers constituting with the Prin
cipal Powers mentioned above the Allied
and Associated Powers,
of the one part;

ďune part;
Et UALLEMAGNE,

And GERMANY,
ďautre part;

of the other part;

Considérant qu’á la demande du Gouvernement Impérial Allemand, un Armistice
a été accordé á TAllemagne le 11 novembre
1918 par les Principales Puissances alliées
et associées afin qiťun Traité de paix puisse
étre conclu avec elle,
Considérant que les Puissances alliées et
associées sont également désireuses que la
guerre, dans laquelle elles ont,été successivement entrainées, directement ou indirectement, et qui a son origine dans la dáclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par
TAutriche-Hongrie á la .Serbie, dans les déclarations de guerre adressées par 1’Allemagne le 1. aoůt 1914 á la Russie et le 3 aoút
1914 á la France, et dans Tinvasion de la Belgique, fasse plače á une Paix solide, juste et
durable,

Bearing in mind that on the request of the
Imperiál German Government an Armistice
was granted on November 11, 1918, to Germany by the principál Allied and Associated
Powers in order that a Treaty of Peace might
be concluded with her, and
The Allied and Associated Powers being
equally desirous that the war in which they
were successively involved directly or indirectly and which originated in the declaration of war by Austria-Hungary on July 28,
1914, against Serbia, the declaration of war
by Germany against Russia on August 1,
1914, and against France on August 3, 1914,
and in the invasion of Belgium, should be
replaced by a firm, just and durable Peace,

A cet effet, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES rerprésentées comme il suit:
LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, par:
L’Honorable Woodrow W i 1 s o n, Président des États-Unis, agissant tant en
son nom personnel que de sa propre auto
ritě;
L’Honorable Robert L a n s i n g, Secrétaire ďÉtat;

For this purpose HIGH CONTRACTING
PARTIES represented as follows:
THE PRESIDENT OF THE UNITED
STATES OF AMERICA, by:
The Honourable Woodrow W i 1 s o n,
President of the United Sta
tes, acting in his own name and by his
own proper authority;
The Honourable Robert L a n s i n g,
Secretary of State;
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SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, ŘÍŠE
BRITSKÁ, FRANCIE, ITÁLIE A JAPON
SKO,
mocnosti, jež v této smlouvě jsou označo
vány jako čelné mocnosti spojené á sdru
žené;
BELGIE, BOLIVIE, BRASILIE, ČÍNA,
KUBA, ECUADOR, ŘECKO, GUATEMALA,
HAÍTI, HEDŽÁZ, HONDURAS, LIBERIE,
NICARAGUA, PANAMA, PERU, POLSKO,
PORTUGALSKO, RUMUNSKO, STÁT SRBSKO-CHORVATSKO-SLOVINSKÝ,
SIAM,
ČESKOSLOVENSKO A URUGUAY,

tvořící s čelnými mocnostmi svrchu uve
denými mocnosti spojené a sdružené,
se strany jedné;
a NÉMEGKO
se strany druhé;
hledíce k tomu, že k žádosti císařské vlády
německé bylo povoleno Čelnými mocnostmi
spojenými a sdruženými dne 11. listopadu
1918 Německu příměří, aby s ním mohla
býti uzavřena mírová smlouva;
a hledíce k tomu, že mocnosti spojené a
sdružené stejně jsou proniknuty snahou, aby
ustoupila pevnému, spravedlivému a trvalé
mu míru válka, do níž byly postupně přímo
nebo nepřímo zapleteny, a která vznikla tím,
že Rak ousko-Uhersko vypovědělo dne 28. čer
vence 1914 válku Srbsku, že Německo vypo
vědělo dne 1. srpna 1914 válku Rusku a dna
8. srpna 1914 Francii, i že vniklo do Belgie:

k tomu cíli Vysoké smluvní strany, zastou
pené takto:
PRESIDENT SPOJENÝCH STÁTŮ AME
RICKÝCH, jejž zastupovali:
ctihodný Woodrow W i 1 s o n, presi
dent Spojených států, jednající jak ve
vlastním jméně, tak z vlastní pravo
moci ;
ctihodný Robert L a ns i n g, státní
tajemník;
67*
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L’Honorable Henry W h i t e, ancien
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis á Rome et
á Paris;
L’Honorable Edward M. House;
Le General Tasker H. B 1 i s s, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

The Honourable Henry W h i t e, formerly Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the United States at
Rome and Paris;
The Honourable Edward M. House;
General Tasker H. B 1 i s s, Military
Representative of the United States on
the Supreme War Council ;

HIS MAJESTY THE KING OF THE UNI
TED KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND IRELAND AND OF THE BRITISH
DOM1NIONS BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA, by:
The
Right
Honourable
David
Le Trěs Honorable David Lloyd
Lloyd G e o r g e, M. P., First Lord
G e o r g e, M. P., Premier Lord de la
of His Treasury and Prime Minister;
Trésorerie et Premier Ministře;
The Right Honourable Andrew B oLe Třes Honorable Andrew Bonar
n a r L a w, M. P., His Lord Privy Seal;
L a w, M. P., Lord du Sceau přivé;
The Right Honourable Viscount M i 1Les Trěs Honorable VicomteM i 1 n e r,
n e r, G. C. B., G. C. M. G., His SecreG. C. B., G. C. M. G., Secrétaire ďEtat
tary of State for the Colonies;
pour les Colonies;
Les Trěs Honorable Arthur James |
The Right Honourable Arthur James
B a 1 f o u r, O. M., M. P., His Secretary
B a 1 f o u r, O. M., M. P., Secrétaire !
of State for Foreign Affairs;
ďÉtat pour les Affaires étrangěres;
The Right Honourable George Nicoll
Les Trěs Honorable George Nicoll
B a r n e s, M. P., Minister without port
B a r n e s, M. P., Ministře sans portefeuille;
folio ;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET DTRLANDE
ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES
AU DĚLA DES MERS, EMPEREUR DES
INDES, par:

Et:
pour le DOMINION du CANADA, par:
L’Honorable Charles Joseph D oh e r t y, Ministře de la Justice;
L’Honorable Arthur Lewis S i f t o n,
Ministře des douanes;

And
for the DOMINION of CANADA, by:
The Honourable Charles Joseph D oherty, Minister of Justice;
The Honourable Arthur Lewis S i ft o n, Minister of Customs;

pour le COMMONWEALTH ďAUSTRÁLIE,
par:
Le Trěs Honorable William Morris
Hughes, Attorney General et Premier
Ministře ;
Le Trěs Honorable Sir Joseph C o o k,
G. C. M. G., Ministře de la Marině;

for the COMMONWEALTH of AUSTRALIA, by:
The Right Honourable William Mor
ris H u g h e s, Attorney General and
Prime Minister;
The Right Honourable Sir Joseph
C o o k, G. C. M. G., Minister for the
Navy;

pour 1’UNION SUD-AFRICAINE, par:
Les Trěs Honorable Général Louis
B o t h a, Ministře des Affaires indigěnes et Premier Ministře;
Le Trěs Honorable Lieutenant-Général Jan Christian S m u t s, K. C., Mi
nistře de la Défense;

for the UNION OF SOUTH AFRÍCA, by:
General the Right Honourable Louis
B o t h a, Minister of Native Affairs
and Prime Minister;
Lieutenant - General the Right Ho
nourable Jan Christian S m u t s, K. C.?
Minister of Defence;
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ctihodný Henry White, bývalý mi
mořádný a zplnomocněný velvyslanec
* Spojených států v Římě a v Paříži;
ctihodný Edward M. House;
generál Tasker H. B 1 i s s, vojenský
zástupce Spojených států v Nejvyšší vá
lečné radě;
JEHO VELIČENSTVO KRÁL. SPOJENÝCH
KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANNIE A IR
SKA 1 BRITSKÝCH ÚZEMÍ ZÁMOŘSKÝCH,
CÍSAŘ INDICKÝ, jejž zastupovali:
velectihodný David Lloyd G e o r g e,
člen parlamentu, první lord pokladu a
ministerský předseda;
velectihodný Andrew Bonar L a w,
člen parlamentu, lord soukromé pečeti;
velectihodný vikomt M i 1 n e r, G. C.
B., G. C. M. G., státní tajemník pro ko
lonie ;
velectihodný Arthur James B a 1f o u r, O. M., člen parlamentu, státní
tajemník věcí zahraničních;
velectihodný George Nicoll B a r n e s,
člen parlamentu, ministr bez portefeuille;
a:
za DOMINION KANADSKÉ:
ctihodný Charles Joseph D o h e r t y,
ministr spravedlnosti;
ctihodný Arthur Lewis S i f t o n, mi
nistr cel;
za COMMONWEALTH AUSTRALSKÝ:
velectihodný William Morris H ug h e s, attorney-generál a předseda mi
nisterstva ;
velectihodný Sir Joseph C o o k, G. C.
M. G., ministr námořnictví;
za UNII JIHOAFRICKOU:
velectihodný generál Louis B o t h a,
ministr věcí domorodců a ministerský
předseda;
velectihodný lieutenant-generál Jan
Christian S m u t s, K. C., ministr
obrany;
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pour le DOMINION de la NOUVELLE-ZÉLANDE, par:
Le Trěs Honorable William Ferguson
M a s s e y, Ministře du Travail et Pre
miér Ministře;

fcr the DOMINION of NEW ZEALAND by;

pour TINDE, par:
Le Trěs Honorable Edwirt Samuel
M o n t a g u, M. P., Secrétaire ďEtat
pour ITnde;
Le Major-Général Son Aítesse Maharaja Sir Ganga Singh Bahadur, Maharaja de B i k a n e r, G. C. S. L, G. C. I.
E., G. C. V. O., K. C. B., A. D. C.;

for INDIA, by:
The Right Honourable Edwin Samuel
M o n t a g u, M. P., His Secretary of
State for India;
Major-General His Highness Maharaja Sir Ganga Singh Bahadur, Maharaja of B i k a n e r, G. C. S. I., G. C. I.
E., G. C. V. O., K. C. B., A. D. C.;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANQAISE, par:
M. Georges C 1 e m e n c e a u, Président du Conseil, Ministře de la Guerre;
M. Stephen P i c h o n, Ministře des
Affaires etrangěres;
M. Louis-Lucien K 1 o t z, Ministře des
Finances;
M. André T a r d i e u, Commissaire
général aux Affaires des guerre francoaméricaines;
M. Jules C a m b o n, Ambassadeur de
France;

THE PRESIDENT OF THE FRENCH
REPUBLIC, by:
Mr. Georges Clemenceau, Presi
dent of the Council, Minister of War;
Mr. Stephen P i c h o n, Minister for
Foreign Affairs;
Mr. Louis-Lucien K 1 o t z, Minister
of Finance;
Mr. André T a r d i e u, Commissary
General for Franco-American Military
Affairs;
Mr. Jules C a m b o n, Ambassador
of France;

SA MAJESTÉ LE ROl DTTALIE, par:
Le Baron S. S o n n i n o, Député;
Le Marquis G. Imperiali, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi dTtalie á Londres;

HIS MAJESTY THE KING OF ITALY, by:.
Baron S. S o n n i n o, Deputy;
Marquis G. Imperiali, Sená
tor, Ambassador of His Majesty the
King of Italy at London;

M. S. C r e s p i, Député;
SA MAJESTÉ L’EMPEREUR DU JAPON,
par:
Le Marquis S a i' o n z i, ancien Presi
dent du Conseil des Ministres;
Le Baron M a k i n o, ancien Ministře
des Affaires etrangěres, Membre du
Cpnseil diplomatique;
Le Vicomte C h i n d a, Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de S.
M. l’Empereur du Japon á Londres;
M. K. M a t s u i, Ambassadeur extra
ordinaire et plénipotentiaire de S. M.
TEmpereur du Japon á Paris;
M. H. I j u i n, Ambassadeur extra
ordinaire et plénipotentiaire de S. M.
TEmpereur du Japon. á Rome;

The Right Honourable William Fer
guson M a s s e y, Minister of Labour
and Prime Minister;

Mr. S. C r e s p i, Deputy;
HIS MAJESTY THE EMPEROR OF JA
PAN, by: .
Marquis S a í o n z i, formerly Presi
dent of the Council of Ministers;
Baron M a k i n o, formerly Minister
for Foreign Affairs, Member of the
Diplomatic Council;
Viscount Chinda, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of H.
M. the Emperor of Japan at London;
Mr. K. M a t s u i, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of H. M.
the Emperor of Japan at Paris;
Mr. H. I j u i n, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of H. M.
the Emperor of Japan at Rome;
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za DOMINION NOVO-ZÉLANDSKÉ :
velectihodný William Ferguson M a ss e y, ministr práce a předseda mini
sterstva ;
za INDII:
velectihodný Edwin Samuel M o n t agu, člen parlamentu, státní tajemník pro
Indii;
major g-enerál Jeho Výsost maharadža
sir Ganga Singh B a h a d u r, maha
radža bikanerský, G. C. S. L, G. C. I. E.,
G. C. V. O., K. C. B., A. D. C.;
FRES1DENT REPUBLIKY FRANCOUZ
SKÉ, jejž zastupovali:
p. Georges Clemenceau, presi
dent ministerské rady, ministr války;
p. Stephen P i c h o n, ministr věcí za
hraničních ;
p. Louis Lucien K1 o t z, ministr fi
nancí ;
p. André T a r d i e u, generální komi
sař pro francouzsko-americké věci vo
jenské;
p. Jules Gam bon, francouzský vel
vyslanec ;
JEHO VELIČENSTVO KRÁL ITALSKÝ,
jejž zastupovali:
baron S. S o n n i n o, poslanec;
markýz G. I m p e r i a 1 i, senátor, vel
vyslanec J. V. krále italského v Lon
dýně;
p. S. C r e s p i, poslanec;
JEHO VELIČENSTVO CÍSAŘ JAPONSKÝ,
jejž zastupovali:
markýz S a i' o n z i, bývalý minister
ský předseda;
baron M a k i n o, bývalý ministr za
hraničních věcí, člen diplomatické rady;
vikomt C h i n d a, mimořádný a zplno
mocněný velvyslanec J. V. císaře japon
ského v Londýně;
p. K. M a t s u i, mimořádný a zplno
mocněný velvyslanec J. V. císaře japon
ského v Paříži;
p. H. I j u i n, mimořádný a zplnomoc
něný velvyslanec J. V. císaře japonské
ho v Římě;
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SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, par:
M. Paul II y m a n s, Ministře des Affaires étrangěres. Ministře ďÉtat;
M. Jules van den Heuvel, Envoyé
extraordinaire et Ministře plénipotentiaire, Ministře ďÉtat;
M. Émile Vandervelde, Ministře
de la Justice, Ministře ďÉtat;

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, by:
Mr. Paul H y m a n s, Minister for
Foreign Affairs, Minister of State;
Mr. Jules van den Heuvel, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Minister of State;
Mr. Emile Vandervelde, Mini
ster of Justice, Minister of State;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
BOLIVIE, par:
M. Ismael M o n t e s, Envoyé extra
ordinaire et Ministře plénipotentiaire de
Bolivie á Paris;

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
OF BOLIVIA, by:
Mr. Ismael M o n t e s, Envoy Extra
ordinary and Minister Plenipotentiary
of Bolivia at Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
BRÉSIL, par:
M. Joao Pandiá C a 1 o g e r a s, Député, ancien Ministře des Finances;
M. Raul Fer nandě s, Député;
M. Rodrigo Octavio de L. M e n e z e s,
professeur de droit international á Riode-Janeiro;

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
OF BRAZIL, by:
Mr. Joáo Pandiá C a 1 o g e r a s,
Deputy, formerly Minister of Finance;
Mr. Raul Fernandes, Deputy;
Mr. Rodrigo Octavio de L. M e n ez e s, Professor of International Law at
Rio de Janeiro;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
CHINOISE, par:
M. L o u Tseng-Tsiang, Ministře des
Affaires étrangěres;
M. Chengting Thomas W a n g, ancien
Ministře de l’Agriculture et du Commerce;

THE PRESIDENT OF THE CHINESE
REPUBLIC, by:
Mr. L o u, Tseng-Tsiang, Minister for
Foreign Affairs;
Mr. Chengting Thomas W a n g, for
merly Minister of Agriculture and Commerce;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
CUBAINE, par:
M. Antonio Sánchez deBustamante, Doyen de la Faculté de Droit de
1’Université de La Havaně, President de
la Société cubaine de Droit interna
tional ;
*

THE PRESIDENT OF THE CUBAN REPUBLIC, by:
Mr. Antonio Sánchez de Bustamaňte, Dean of the Faculty of Law in
the University of Havana, President of
the Cuban Society of International Law;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE UÉQUATEUR, par:
M. Enrique DornydeAlsúa, En
voyé extraordinaire et Ministře pléni
potentiaire de 1’Equateur á Paris;

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIK
OF ECUADOR, by:
Mr. Enrique Dorn y de Alsúa,
Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary of Ecuador at Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLĚNES,
-par:
M. Eleftherios K. V e n i s é 1 o s, Président du Conseil des Ministres;
M. Nicolas P o 1 i t i s, Ministře des
Affaires étrangěres;

HIS MAJESTY THE KING OF THE HELENES, by:
Mr. Eleftherios K. V e n i s é 1 o s,
President of the Council of Ministers;
Mr. Nicolas P o 1 i t i s, Minister for
Foreign Affairs;
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JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGŮ, jejž
zastupovali:
p. Paul H y m a n s, ministr věcí za
hraničních, státní ministr;
p. Jules van den II e u v e 1, mimořád
ný vyslanec a zplnomocněný ministr,
státní ministr;
p. Emile Vandervelde,
spravedlnosti, státní ministr;

ministr

PRESIDENT REPUBLIKY BOLIVIE,
zastupoval:

jejž

p. Ismael M o n t e s, mimořádný vy
slanec a zplnomocněný ministr -bolivský
v Paříži;
PRESIDENT REPUBLIKY BRASILIE, jejž
zastupovali:
p. Joáo Pandiá C a 1 o g e r a s, posla
nec, bývalý ministr financí;
p. Raul Fernande s, poslanec;
p. Rodrigo Octavio de L. M e n e z e s,
profesor mezinárodního práva v Rio-deJaneiro;
PRESIDENT REPUBLIKY ČÍNSKÉ, jejž za
stupovali :
p. Lou Tseng-Tsiang, ministr
věcí zahraničních;
_p. C h e n g ting Thomas Wang,
bývalý ministr zemědělství a obchodu;

PRESIDENT REPUBLIKY KUBY, jejž za
stupoval :
p. Antonio S á n c h e z d e Bustamaňte, děkan právnické fakulty při
universitě v Havaně, president kubán
ské společnosti pro mezinárodní právo;

PRESIDENT REPUBLHCY
jejž zastupoval:

ECUADORU,

p. Enrique Dorn y de Alsúa, mi
mořádný vyslanec a zplnomocněný mi
nistr ecuadorský v Paříži;

X
JEHO VELIČENSTVO KRÁL HELLENŮ,
jejž zastupovali:
p. Eleftherios K. V e n i s é 1 o s, mi
nisterský předseda;
p. Nicolas P o 1 i t i s, ministr věcí za
hraničních ;
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LE PRÉSIDENT DE LA
DE GUATÉMALA, par:

RÉPUBLIQUE

M. Joaquin M é n d e z, ancien Ministře
ďÉtat aux Travaux publics et á l’Instruction publique, Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire du
Guatémala á Washington, Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire en
mission spéciale á Paris;

THE PRESIDENT OF
OF GUATEMALA, by:

THE

REPUBLIC

Mr. Joaquin M é n d e z, formerly Minister of State for Public Works and
Public Instruction, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of
Guatemala at Washington, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
on speciál mission at Paris;

RÉPUBLIQUE

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
OF HAITI, by:

M. Tertullien G u i 1 b a u d, Envoyé
extraordinaire et Ministře plénipoten
tiaire ďHaiti á Paris;

Mr. Tertullien G u i 1 b a u d„ Envoy
Extraordinary and Minister Plenipoten
tiary of Haiti at Paris;

LE PRÉSIDENT DE

LA

D’HAITI, par:

SA MAJESTÉ LE ROI DU HEDJAZ, par:

HIS MAJESTY THE KING OF THE HED
JAZ, by:

M. Růstem H a i d a r;

Mr. Růstem H a i d a r;

M. Abdul Hadi A o u n i;

Mr. Abdul Hadi A o u n i;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
HONDURAS, par:

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
OF HONDURAS, by:

Le Docteur Policarpo B o n i 11 a, en
mission spéciale á Washington, ancien
Président de la République du Honduras,
Envoyé extraordinaire et Ministře pléni
potentiaire ;

Dr. Policarpo B o n i 11 a, on speciál
mission to Washington, formerly Presi
dent of the Republic of Honduras, En
voy Extraordinary and Minister Pleni
potentiary ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
LIBÉRIA, par:
L’Honorable Charles Dunbar Burgess
K i n g, Secrétaire ďÉtat;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
NICARAGUA, par:
M. Salvador C h a m o r r o, Président
de la Chambre des députés;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
PANAMA, par:
M. Antonio B u r g o s, Envoyé extra
ordinaire et Ministře plénipotentiaire de
Panama á Madrid;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
PÉROU, par:
M. Carlos G. C a n d a m o, Envoyé
extraordinaire et Ministře plénipoten
tiaire du Pérou á Paris;

THE PRESIDENT
OF LIBERIA, by:

OF THE

REPUBLIC

The Honourable Charles
Dunbar
Burgess K i n g, Secretary of State;
THE PRESIDENT OF THE
OF NICARAGUA, by:

REPUBLIC

Mr. Salvador C h a m o r r o, Presi
dent of the Chamber of Deputies;
THE PRESIDENT

OF THE REPUBLIC

OF PANAMA, by:
Mr. Antonio B u r g o s, Envoy Extra
ordinary and Minister Plenipotentiary
of Panama at Madrid;
THE PRESIDENT

OF THE

REPUBLIC

OF PERU, by:
Mr. Carlos G. C a n d a m o, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipoten
tiary of Peru at Paris;
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PRESIDENT REPUBLIKY GUATEMALY,
jejž zastupoval:
p. Joaquin M é n d e z, bývalý státní
ministr veřejných prací a veřejného vy
učování, mimořádný vyslanec a zplno
mocněný ministr guatemalský ve Washingtoně, mimořádný vyslanec a zplno
mocněný ministr ve zvláštním poslání
v Paříži;
PRESIDENT REPUBLIKY HAÍTI, jejž za
stupoval :
p. Tertullien G u i 1 b a u d, mimořád
ný vyslanec a zplnomocněný ministr
haitský v Paříži;
JEHO VELIČENSTVO
jejž zastupovali:

KRÁL

HEDŽÁZU,

p. Růstem H a i d a r;
p. Abdul Hadi A o u n i;
PRESIDENT REPUBLIKY
jejž zastupoval:

HONDURASU,

dr. Policarpo B o n i 11 a, ve zvláštním
poslání ve Washingtone, bývalý presi
dent republiky Hondurasu, mimořádný
vyslanec a zplnomocněný ministr;

PRESIDENT REPUBLIKY LIBERIE,
zastupoval:
ctihodný Charles Dunbar
King, státní tajemník;

jejž

Burgess

PRESIDENT REPUBLIKY NICARAGUY,
jejž zastupoval:
p. Salvador C h a m o r r o,
poslanecké sněmovny;

president

PRESIDENT REPUBLIKY PANAMY, jejž
zastupoval:
p. Antonio B u r g o s, mimořádný vy
slanec a zplnomocněný ministr panamský v Madridě;

4
PRESIDENT REPUBLIKY PERU, jejž za
stupoval :
p. Carlos G. C a n d a m o, mimořád
ný vyslanec a zplnomocněný ministr’ pe
ruánský v Paříži;
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
THE PRESIDENT OF THE POLISH REPOLONAISE, par:
PUBLIC, by:
M. Ignáce J. Paderewski, Presi
Mr. Ignáce J. Paderewski, Presi
dent du Conseil des Ministres, Ministře
dent of the Council of Ministers, Minides Affaires étrangěres;
ster for Foreign Affairs;
M. Roman D m o w s k i, Président du !
Mr. Roman D m o w s k i, President
Comité national polonais;
of the Polish National Committee;
LE PRÉSIDENT DE
PORTUGAISE, par:

LA

RÉPUBLIQUE

Le Docteur Alfonso Augusto D a
C o s t a, ancien Président du Conseil des
Ministres;
Le Docteur Augusto Luiz Vieira
S o a r e s, ancien Ministře des Affaires
étrangěres;
SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, par:

THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC, by:
Dr. Affonso Augusto d a C o s t a,
formerly President of the Council of
Ministers;
Dr. Augusto Luiz Vieira S o a r e s,
formerly Minister for Foreign Affairs;

M. Ion I. C. B r a t i a n o, Président du
Conseil des Ministres, Ministře des Affai
res étrangěres;

HIS MAJESTY THE KING OF ROUMANIA, by:
Mr. Ion I. C. B r a t i a n o, President
of the Council of Ministers, Minister
for Foreign Affairs;

Le Général Constantin C o a n d a, Général de Corps ďArmée, Aidě de Camp
royal, ancien Président du Conseil des
Ministres;

General Constantin C o a n d a, Corps
Commander, A. D. C. to the King, for
merly President of the Council of Mini
sters ;

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, DES
CROATES ET DES SLOVĚNES, par:

HIS MAJESTY THE KING OF THE
SERBS, TPIE CROATS, AND THE SLOVENES, by:
Mr. Nicolas P. Pachitch, formerly
President of the Council of Ministers;
Mr. Ante T r u m b i c, Minister for
Foreign Affairs;
Mr. Milenko V e s n i t c h, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipoten!
tiary of H. M. the King of the Serbs, the
Croats and the Slovenes at Paris;

M. Nicolas P. Pachitch, ancien Pré
sident du Conseil des Ministres;
M. Ante T r u m b i c,
Affaires étrangěres;

Ministře

des

M. Milenko Vesníteh, Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire
de S. M. le Roi des Serbes, des Croates et
des Slověnes á Paris;
SA MAJESTÉ LE ROI DE SIAM, par:

HIS MAJESTY THE KING OF SIAM, by:

Son Altesse le Prince C h a r o o n,
Envoyé extraordinaire et Ministře pléni
potentiaire de S. M. le Roi de Siam
á Paris;
Son Altesse sérénissime le Prince
Traidos Prabandhu, Sous-Secrétaire ďÉtal aux Affaires étrangěres;
LE PRÉSIDENT DE LA
TCHÉCO-SLOVAQUE, par:
M. Karel Kramář,
Conseil des Ministres;
M. Eduard Beneš,
Affaires étrangěres;

RÉPUBLIQUE
Président

du

Ministře

des

His Highness Prince C h a r o o n, En
voy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of H. M. the King of Siam
at Paris;
His Serene Highness Prince Traidos
Prabandhu, Under Secretary of
State for Foreign Affairs;
THE PRESIDENT OF THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC, by:
Mr. Karel Kramář, President of the
Council of Ministers;
Mr. Eduard Beneš, Minister for
Foreign Affairs;
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PRESIDENT REPUBLIKY POLSKÉ, jejž
zastupovali:
p. Ignác Paderewski, minister
ský předseda, ministr věcí zahraničních;
p. Roman D m o w s k i, president pol
ského Národního výboru;
PRESIDENT REPUBLIKY PORTUGAL
SKÉ, jejž zastupovali:
dr. Affonso Augusto da C o s t a, bý
valý ministerský předseda;
dr. Augusto Luiz Vieira S o a r e s,
bývalý ministr věcí zahraničních;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL RUMUNSKÝ,
jejž zastupovali:
p. Ion I. C. B r a t i a n o, ministerský
předseda, ministr věcí zahraničních;
generál Constantin C o a n d a, gene
rál armádního sboru, královský poboč
ník, bývalý ministerský předseda;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SRBŮ, CHORVATů A SLOVINCŮ, jejž zastupovali:
p. Nikola P. P a š i č, bývalý mini
sterský předseda;
p. Ante T r u m bič, ministr věcí za
hraničních ;
p. Milenko Vesnic, mimořádný vy
slanec a zplnomocněný ministr J. V.
krále Srbů, Chorvatů a Slovinců v Pa
říži ;
JEHO VELIČENSTVO KRÁL SIAMSKÝ,
jejž zastupovali:
Jeho Výsost princ C h a r o o n, mimo
řádný vyslanec a zplnomocněný ministr
J. V. krále siamského v Paříži;
Jeho Výsost nejjasnější princ Traidos Prabandhu, státní podtajemník
pro věci zahraniční;
PRESIDENT
REPUBLIKY
ČESKOSLO
VENSKÉ, jejž zastupovali:
p. Karel K r á m á ř, ministerský před
seda ;
p. Eduard Beneš, ministr věcí za
hraničních ;
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
UURUGUAY, par:

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
OF URUGUAY, by:

M. Juan Antonio B u e r o, Ministře des
Affaires étran^&res, ancien Ministře de
1’Industrie;

Mr. Juan Antonio B u e r o, Minister
for Foreign Affairs, formerly Minister
of Industry;

L’ALLEMAGNE, par:
M. Hermann M til 1 e r, Ministře d’Empire des Affaires étrangěres;
Le Docteur Bell, Ministře ďEmpire';

GERMANY, by:
Mr. Hermann M ii 11 e r, Minister for
Foreign Affairs of the Empire;
Dr. Bell, Minister of the Empire;

Agissant au nom de 1’Empire allemand et
au nom de touš les États qui le composent et
de chacun ďeux en particulier.

Acting in the name of the German Empire
and of each and every component State.

LESQUELS, aprěs avoir échangé leurs pleins
pouvoirs reconnus en bonne et due formě,

W h o having communicated their full powers found in gocd and due form háve
agreed as foliows:

ONT CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
A dater de la mise en vigueur du présent
Traité, 1’état de guerre prendra fin. Děs ce
moment et sous réserve des dispositions du
présent Traité, les relations officielles des
Puissances alliées et associées avec TAllemagne et Tun ou 1’autre des Etats allemands
seront reprises.

From the coming into force of the present
Treaty the statě of war will terminate. From
that moment and subject to the provisions of
this Treaty official relations wii.h Germany,
and with any of the German States, will be
resumed by the Allied and Associated Powers.

PARTIE I.

PART I.

PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES
NATIONS.

THE COVENANT OF THE LEAGUE
OF NATIONS.

LES HAUTES PARTIES CONTRAC-

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

TANTES,
Considérant que, pour développer la coopératíon entre les nations et pour leur garantir
la paix et la sureté, il importe

In order to promote international co-operation and to achieve international peace and
security

ďaccepter certaines obligations de ne
pas recourir á la guerre,

by the acceptance of obligations not to
resort to war,

ďentretenir au grand jour des relations
internationales fondées sur la justice
et Thonneur,

by the prescription of open, just and honourable relations between nations,

ďobserver rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme rěgle de conduite effective des Gouvemements,

by the firm establishment of the undcrstandings of international law as the actual
rule of conduct among Governmcnts, and

de faire régner la justice et de respecter
scrunuleusement toutes les obligations
des Traités dans les rapports mutuels
des peuples organisés,

by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in
the dealings of organised peoples with one
another,

Adoptent le présent Pacte qui institue la
Société des Nations.

Agree to this
of Nations.

Covenant

of the League

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
PRESIDENT REPUBLIKY
jejž zastupoval:

URUGUAYE,

p. Juan Antonio B u e r o, ministr vě
cí zahraničních a bývalý ministr prů
myslu ;
NĚMECKO, jež zastupovali:
p. Hermann M u 11 e r, říšský ministr
věcí zahraničních;
dr. Bell, říšský ministr;
jednající jménem říše německé i jménem
všech států, z nichž se skládá, i jménem kaž
dého z nich zvláště,
vyměnivše si své plné moci, jež shle
dány v dobré a náležité formě, dohodli

se takto:
Dobou, kdy tato smlouva nabude působ
nosti, skončí se stav válečný. Od téže chvíle a
s výhradou ustanovení této smlouvy nastanou
opět oficielní styky mocností spojených a
sdružených s Německem a kterýmkoli státem
německým.

ČÁST I.

ÚMLUVA O SPOLEČNOSTI
NÁRODŮ.
•
VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,
uznávajíce, že k rozvoji součinnosti mezi ná
rody a k tomu, aby se jim zaručil mír a bez
pečnost, je dlužno
přijmouti jisté závazky,
k válce,

že se neuchýlí

udržovati veřejně vztahy mezinárodní, za
ložené na spravedlnosti a čestnosti,
zachovávati přísně předpisy mezinárodní
ho práva, uznávané od nynějška za závazné
normy jednání vlád,
dbáti spravedlnosti a svědomitě zacoovávati všechny smluvní závazky uložené smlou
vami ve vzájemných stycích organisováných
národů,
přijímají tuto úmluvu, jíž se zakládá Spo
lečnost národů.
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A r t i c 1 e 1.

A r t i c 1 e 1.

Sont Membres originaires de la Societě des
Nations, ceux des Signataires dont les noms
figurent dans 1’Annexe au présent Pacte,
ainsi que les États, également nommés dans
1’Annexe, qui auront accédé au présent Pacte
sans aucuné réserve par une déclaration déposée au Secrétariat dans les deux mois de
l’entrée en vigueur du Pacte et dont notification sera faite aux autres Membres de la
Societě.

The originál Members of the League of
Nations shall be those of the Signatories
which are named in the Annex to this
Covenant and also such of those other
States named in the Annex as shall accede
without reservation to this Covenant. Such
aceession shall be effected by a Déclaration
deposited with the Secrétariat within two
months of the coming into force of the Co
venant. Notice thereof shall be seht to all
other Members of the League.

Tout État, Dominion ou Colonie qui se gouverne librement et qui n’est pas désigné dans
1’Annexe, peut devenir Membre de la Société
si son admission est prononcée par les deux
tiers de 1’Assemblée, pourvu qu’il donne des
garanties effectives de son intention sincěre
ďobserver ses engagements internationaux
et qu’il accepte le rěglement établi par la So
ciété en ce qui concerne ses forces et ses
armements milítaires, navals et aériens.

Any fully self-goyerning State, Domi
nion or Colony not named in the Annex may
become a Member of the League if its ad
mission is agreed to by two-thirds of the Assembly, provided that it shall give effective
guarantees of its sincere intention to observe
its intfernational obligations, and shall accept
such regulations as may be prescribed by the
League inregard to its military, naval and
air forces and armaments.

Tout Membre de la Société peut, aprěs un
préavis de deux ans, se retirer de la Société,
á la coildition ďavoir rempli á ce moment
toutes ses obligations internationales y
compris celles du présent Pacte.

Any Member of the League may, after
two years’ notice of its intention so to do,
withdraw from the League, provided that all
its international obligations and all its obli
gations under this Covenant shall háve been
fulfilled at the time of its withdrawal.

A r t i c 1 e 2.

A r t i c 1 e 2.

l/action de la Société, telle qďelle est définie dans le présent Pacte, s’exerce par une
Assemblée et par un Conseil assistés ďun
Secrétariat permanent.

The action of the League under this Co
venant shall be effected through the instrumentality of an Assembly and of a Council,
with a permanent Secrétariat.

A r t i c 1 e 3.

A r t i c 1 e 3.

L’ Assemblée se compose de Représentants
des Membres de la Société.
Elle se réunit á des époques fixées et á
tout autre moment, si les circonstances le demandent, au siěge de la Société ou en tel autre
lieu qui pourra'étre désigné.
L’Assemblée connaít de toute question qui
rentre dans la sphere ďactivité de la Société
ou qui affecte la paix du monde.

The Assembly shall consist of Representatives of the Members of the League.
The Assembly shall meet at stated intervals and from time to time as accasion may
require at the Seat of the League or at such
other plače as may be decided upon.
The Assembly may deal at its meetings
with any matter within the sphere of action
of the League or affecting the peace of the
world.

Chaque Membre de la Société ne peut
compter plus de troís Représentants dans
TAssemblé et ne dispose que ďune voix.

At meetings of the Assembly each Member
of the League shall háve one vote, and may
háve not more than three Representatives.

A r t i c 1 e 4.
Le Conseil se compose de Représentants
des Principales Puissances alliées et associées, ainsi que de Représentants de quatre

A r t i c 1 e 4.
The Council shall consist of Represen
tatives of the Principal Allied and As
sociated Powers, together with Represen-
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Článek 1.
Zakládajícími členy Společnosti národů
jsou ony signatární mocnosti, jejichž jména
jsou uvedena v příloze k této úmluvě, jakož
i státy rovněž jmenované v příloze, přistoupí-li k této úmluvě bez výhrady prohlášením,
jež učiní úřadu tajemnickému do dvou mě
síců od doby, kdy tato úmluva nabude pů
sobnosti, a jež bude oznámeno ostatním čle
nům Společnosti.

Každý ze států, dominií a kolonií, jež si
svobodně vládnou a které nejsou uvedeny
v příloze, mohou se státi členy Společností,
bude-li jejich přijetí usneseno dvěma třeti
nami Shromáždění, předpokládaje, že po
skytnou účinné záruky svého upřímného
úmyslu zachovávati své mezinárodní závaz
ky a že přijmou Společností předepsanou
úpravu svých branných sil a. své výzbroje
vojenské, námořní a vzduchoplavecké.
Každý člen Společnosti může dvě léta po
předchozím oznámení vystoupit! ze Společ
ností pod podmínkou, že splní do té doby
všechny své mezinárodní závazky, počítaje
k nim i závazky plynoucí z této úmluvy.

Článek 2.
Činnost Společnosti, jak jest vymezena
v této úmluvě, provádí se prostřednictvím
Shromáždění a Rady, podporované stálým
úřadem tajemnickým.
článek 3.
Shromáždění skládá se ze zástupců členů
Společnosti.
Schází se v ustanovených obdobích a mi
mo to, kdykoliv toho vyžadují poměry,
v sídle Společnosti neb na kterémkoli jiném
místě, jež by bylo určeno.
Shromáždění nalézá o všech otázkách, ktere spadají do oboru působnosti Společnosti
nebo které se dotýkají světového míru.
Ve schůzích Shromáždění má každý člen
Společnosti po hlasu a nesmí míti více než
tři zástupce.
č Lá n e k 4.
Rada se skládá ze zástupců čelných mocnostr spojených a sdružených á ze zástupců
čtyř dalších členů Společnosti. Tyto čtyři
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autres Membres de la Société. Ces quatre
Membres de la Société sonť désignés librement par TAssemblée et aux époques qiťil lui
plaít de choisir. Jusqiťá la premiére désignation par 1’Assemblée, les Représentants de la
Belgique, du Brésil, de 1’Espagne et de la
Grěce sont membres du Conseil.

tatives of four other Members of the League. These four Members of the League shall
be selected by the Assembly from time to
time in its discretion. Until the appointment
of the Representatives of the four Members
of the League first selected by the Assembly,
Representatives of Belgium, Brazil, Spain
and Greece shall be members of the Council.

Avec 1’approbation de la majoritě de l’Assemblée, le Conseil peut désigner ďautres
Membres de la Société dont la représentation
sera désormais permanente au Conseil. 11
peut, avec la méme approbation, augmenter
le nombre des Membres de la Société qui seront choisis par 1’Assemblée pour étre représentés au Conseil.

Wkh the approval of the majority of the
Assembly, the Council may name additional
Members of the League whose Representa
tives shall always be members of the Coun
cil; the Council with like approval may increase the number of Members of the League
to be selected by the Assembly for representation on the Council.

Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent, et au moins une fois
par an, au siěge de la Société ou en tel autre
lieu qui pourra étre désigné.

The Council shall meet from time to time
as occasion may require, and at least once
a year, at the Seat of the League, or at such
other plače as may be decided upon.

Le Conseil connaít de toute question rentrant dans la sphěre ďaetivité de la Société
ou affectant la paix du monde.

The Council may deal at its meetings with
any matter within the sphere of action of the
League or affecting the peace of the world.

Tout Membre de la Société qui n’est pas
représenté au Conseil est invité á y envoyer
siéger un Représentant lorsqiťune question
qui 1’intéresse particuliěrement est portée
devant le Conseil.

Any Member of the League not rtpresented on the Council shall be invíted to sena
a Representative to sit as a membe: at any
meeting of the Council during the eonsideration of matters speeially affecting the interests of that Member of the League.

Chaque Membre de la Société représenté
au Conseil ne dispose que ďune voix et n’a
qu’un Représentant.

At meetings of the Council, each Member
of the League represented on the Council
shall háve one vote, and may háve not more
than one Representative.

I
A r t i c 1 e 5.

A r t i c 1 e 5.

Sauf disposition expressément contraire
du présent Pacte ou des clauses du présent
Traité, les décisions de TAssemblée ou du
Conseil sont prises á 1’unanimité des Mem
bres de la Société~représentés á la réunion.

Except where otherwise expressly provided
in this Covenant or by the terms of the present Treaty, décisions at any meeting of the
Assembly or of the Council shall require the
agreement of all the Members of the League
x represented at the meeting.

Toutes questions de procédure qui se posent aux réunions de 1’Assemblée ou du
Conseil, y compris la désignation des Commissions chargées ďenquéter sur des points
particuliers, sont réglées par 1’Assemblée ou
par le Conseil et décidées á la majoritě des
Membres de la Société représentés á la ré
union.

All matters of proceduře at meetings of
the Assembly or of the Council, including the
appointment of Committees to investigate
particular matters, shall be regulated by the
Assembly or by the Council and may be de
cided by a majority of the Members of the
League represented at the meeting.

La premiére réunion de 1’Assemblée et la
premiére réunion du Conseil auront lieu sur
la convocation du President des États-Unis
ďAmérique.

The first meeting of the Assembly and the
first meeting of the Council shall be summoned by the President of the United Štates
of America.
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členy Společnosti vyvolí Shromáždění svo
bodně v obdobích, jež uzná za vhodná. Dokud členové nebudou Shromážděním vyvo
leni, jsou členy Rady zástupcové Belgie, Brasilie,, Španělska a Řecka.

Se schválením většiny Shromáždění může
Rada určití další členy Společnosti, kteří
mají nadále býti v Radě trvale zastoupeni.
S týmž schválením může zvýšiti počet těch
členů Společnosti, kteří mají býti vyvoleni
Shromážděním, aby byli zastoupeni v Radě.

Rada se schází, kdykoli toho vyžadují po
měry, nejméně jednou ročně v sídle Společ
nosti neb na kterémkoli jiném místě, jež by
bylo určeno.
Rada nalézá o všech otázkách spadajících
do oboru působnosti Společnosti neb dotýka
jících se světového míru.
Každý člen Společnosti, který není zastou
pen v Radě, bude vyzván, aby vyslal zástup
ce, který by zasedal jako člen ve schůzích
Rady, kdykoli se projednávají otázky dotý
kající se zvláště jeho zájmů.
Ve schůzích Rady má každý člen v ní za
stoupený po hlasu a nesmí míti více než
jednoho zástupce.

č 1 á n e k 5.
Není-li výslovně určeno jinak v této úmlu
vě nebo v ustanoveních této smlouvy, vyža
duje se k usnesení schůze Shromáždění nebo
Rady souhlasu všech členů Společnosti ve
schůzi zastoupených.
Věci týkající se jednacího řádu, které se
vyskytnou ve schůzích Shromáždění nebo
Rady, počítaje k nim i určení komisí pově
řených šetřením o zvláštních věcech, upiavuje si Shromáždění neb Rada a rozhoduje
se o nich většinou ělenů Společnosti ve schů
zi zastoupených.
První schůzi Shromáždění a první schůzi
Rady svolá president Spojených států ame
rických.
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A r t i c 1 e 6.

A r t i c 1 e 6.

Le Secrétariat Permanent est établi au
siěge de la Societě. 11 comprend un Secrétaire général, ainsi que les secrétaires et le
personnel nécessaires.

The permanent Secrétariat shall be established at the Seat of the League. The Secretariat shall comprise a Secreťary General and
such secretaries and staff as may be required.

Le premier Secrétaire général est désigné
dans 1’annexe. Par la suitě, le Secrétaire gé
néral sera nommé par le Conseil avec 1’approbation de la majoritě de l’Assemblée.

The first Secretary General shall be the
person named in the Annex; thereafter the
Secretary General shall be appointed by the
Council with the approval of the majority of
the Assembly.

Les secrétaires et le personnel du Secréta
riat sont nommés par le Secrétaire général
avec 1’approbation du Conseil.

The secretaries and staff of the Secrétariat
shall be appointed by the Secretary General
with the approval of the Council.

Le Secrétaire général de la Société est de
droit Secrétaire général de 1’Assemblée et du
Conseil.

The Secretary General shall act in that
capaeity at all meetings of the Assembly and
of the Council.

Les dépenses du Secrétariat sont supportées par les Membres de la Société dans la
proportion établie pour le Bureau international de TUnion postale universelle.

The expenses of the Secrétariat shall be
borne by the Members of the League in accordance with the apportionment of the ex
penses of the International Bureau of the
Universal Postál Union.

A r t i c 1 e 7.

A r t i c 1 e 7.

Le siěge de la Société est établi á Geněve.

The Seat of the League is established at
Geneva.

Le Conseil peut á tout moment décider
de 1’établir en tout autre lieu.

The Council may at any time decide that
the Seat of the League shall be established
elsewhere.

Toutes les fonctions de la Société ou des
Services qui s’y rattachent, y compris le
Secrétariat, sont également accessibles aux
hommes et aux femmes.

All positions under or in connection with
the League, including the Secrétariat, shall
be open equally to men and women.

Les Représentants des Membres de la Soci
été et ses agents jouissent dans 1’exercice de
leurs fonctions des privilěges et immunités
diplomatiques.

Representatives of the Members of the
League and officials of the League when engaged on the business of the League shall enjoy diplomatic privileges and immunities.

Les bátiments et terrains occupés par la
Société, par ses Services ou ses řéunios, sont
inviolables.'

The buildings and other property occupied
by the League or its officials or by Repre
sentatives attending its meetings shall be
inviolable.

A r t i c 1 e 8.

A r t i c 1 e 8.

Les Membres de la Société reconnaissent
que le maintien de la paix exige la réduction
des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec
l’exécution des obligations internationales
imposée par une action commune.

The Members of the League recognise that
the maintenance of peace requires the reduction of ňational armaments to the lowest
point consistent with national safety and the
enforcement by common action of international obligations.

Le Conseil, tenant compte de la situation
géographique et des conditions spéciales de
chaque État, prépare lés plans de cette réduc
tion, en vue de 1’examen et de la décision des
divers Gouvernements.

The Council, taking account of the geographical situation and circumstances of each
State,, shall formulate plans for such réduc
tion for the consideration and action of the
several Governnients.

-
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č. 217.

článek 6.
V sídle Společnosti se zřídí stálý úřad ta
jemnický. Skládá se z generálního tajemní
ka a z potřebného počtu tajemníků i perso
nálu.
t

První generální tajemník je jmenován
v příloze. Napříště jmenuje generálního ta
jemníka Rada se schválením většiny Shro
máždění.
Tajemníky a personál tajemnického úřa
du jmenuje generální tajemník se schvále
ním Rady.
Generální tajemník Společnosti jest mocí
svého úřadu generálním tajemníkem Shro
máždění a Rady.
Náklady tajemnického úřadu nesou členo
vé Společnosti podle klíče stanoveného pro
mezinárodní kancelář Světového spolku po
štovního.

Článek 7.
Sídlem Společnosti je ženeva.
Rada se může kdykoliv usnésti, že je pře
kládá jinam.
Všechny funkce ve Společnosti neb v úřa
dech s ní souvisících, počítaje k nim i úřad
tajemnický, jsou stejně přístupny mužům i
ženám.
Zástupci členů Společnosti a jejich úřed
níci požívají při vykonávání svých funkcí di
plomatických výsad a nedotknutelnosti.
Rudový a pozemky zabrané Společností, je
jími úřady a schůzemi jsou nedotknutelné.

Článek 8.
členové Společnosti uznávají, že udržování
míru vyžaduje omezení státního zbrojení na
nejmenší míru, jež stačí k bezpečnosti státu
a k provedení mezinárodních závazků ulože
ných společným postupem.
Rada připraví programy tohoto omezení,
přihlížejíc k zeměpisné poloze a zvláštním
poměrům každého státu, aby je jednotlivé
vlády uvážily a o nich 4rozhodly.
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Ces planá doivent faire 1’objet ďun nouvel
examen et, s’il y a lieu, ďune revision touš
les dix ans au moins.
Aprěs leur adoption par les divers Gouvernements, la limite des armements ainsi
fixée ne peut étre dépassée sans le conseňtement du Conseil.
Considérant que la fabrication privée des
munitions et du matériel de gjierúe soulěve de
graves objections, les Membres de la Scciété
chax’gent le Conseil ďaviser aux mesures
propres á en éviter les fácheux effets, en
tenant compte des besoins des Membres de
la Soclété qui ne peuvent pas fabriquer les
munitions et le matériel de guerre nécessaires á leur sůreté.
Les Membres de la Société s’engagent á
échanger, de la maniěre la plus franche et la
plus complěte, touš renseígnements relatifs á
réchelle de leurs armements, á leurs programmes militaires, navaís et aáriens et á la
condition de celles de leurs industries susceptibles ďětrě utilisées pour la guerre.

č. 217.

Such plans sbalí be subject to reconsideratioii and revision at least every ten years.
After these plans shall háve been adopted
by the sevéral Governments, the limits of
armaments therein fixed shall not be exceeded without the concurrence of the Council.
The Membeřs of the League agree that the
manufacture by private enterprise of muni
tions and implements of war is open to grave
objections. The Council shall advise how the
evil effects attendant upon such manufacture
can be prevented, due regard being had to
the necessities of those Members of the Lea
gue which are not able to manufacture the
munitions and implements of war necessary
for their safety.
The Members of the League undertake to
interchange full and frank information as
to the scale of their armaments, their miliíary, naval and air programmes and the conditioh of such of their industries as are adaptable to war-like purposes.

A r t i c 1 e 9.

A r t i c 1 e 9.

Une Commission permanente sera formée
pour donner au Conseil son avis sur 1’exécution des dispositions des articles 1 et 8 et,
ďune fagon générale, sur les questions mili
taires, navales et aériennes.

A permanent Commission shall be constituted to advise the Council on the execution of the provisions of Articles 1 and 8 and
on military, naval and air questions generally.

A r t i c 1 e 10.

A r t i c 1 e 10.

Les Membres de la Société s’engagent á
respecter et á maintenir contre toute agressxon extérieure 1’intégrité territoriale et l’indépendance politique présente de touš les
Membres de la Société. En cas ďagression,
de menace ou de danger ďagression, le
Conseil avise aux moyens ďassurer rexécution de cette obligation.

The Membres of the League undertake
to respeet and preserve as against external
aggression the territorial integrity and
existing political independence of all Mem
bers of the League. In čase of any such
aggression or in čase of any threat or
danger of such aggression the Council shall
advise upon the means by which this obliga
tion shall be fulfilled.

A r t i c 1 e 11.

A r t i c 1 e 11.

II est expressément déclaré que toute
guerre ou menace de guerre, qďelle affecte
directement ou non Tun des Membres de la
Société, intéresse la Société tout entiěre et
que celle-ci cUyt prendre les mesures propres
á sauvegarder efficacement la paix des Nations. En pareil cas, le Secrétaire général
convoque immédiatement le Conseil, á la demande de tout Membre de la Société.

Any war or threat of war, whether
immediately affecting any of the Members
of the League or not, is hereby declared
a matter of concern to the whole League,
and the League shall také any action that
may be deemed wise and effectual to safeguard the peace of nations. In čase any such
emergency should arise the Secretary General
shall on the request of any Member of the
League forthwith summon a meeting of the
Council.

Sbírka zákonů a nařízení,

č. 217.

Tyto programy mají býti přezkoumávány,
a je-li třeba, revidovány nejméně každých
deset let.
Až jednotlivé vlády tyto programy schválí,
nesmí býti míra zbrojení v nich stanovená
překročena bez souhlasu Rady.
Uznávajíce, že soukromá tovární výroba
střeliva a válečného materiálu budí závažné
námitky, pověřují členové Společnosti Radu,
aby navrhla opatření vhodná k tomu, aby se
čelilo zlým účinkům výroby tohoto způsobu,
přihlížejíc k potřebám členů Společnosti,
kteří nemohou továrním způsobem vyráběti
střelivo a válečný materiál, jehož potřebují
ke své bezpečnosti.
Členové Společnosti se zavazují, že si vzá
jemně budou oznamovati způsobem nej
upřímnějším a nej úplnějším všechny údaje
o míře a rozvrhu svého zbrojení, o svých
programech vojenských, námořních a vzduehoplaveckých a o poměrech v oněch odvět
vích svého průmyslu, jichž lze užiti k účelům
válečným.
'
Článek 9.
Utvoří se stálá komise, jež by podávala
Radě svá dobrá zdání o tom, jak provésti
předpisy článku 1 a 8, a vůbec o otázkách
vojenských, námořních a vzduchoplaveckých.

Článek 10.
,

Členové Společnosti se zavazují, že budou
šetřiti a hájiti nynější územní celistvosti a
politické nezávislosti všech členů Společnosti
proti každému vnějšímu útoku. Při útoku,
hrozbě neb nebezpečí útoku navrhne Rada
prostředky, jak zabezpečiti provedení tohoto
závazku.

článek 11.
Prohlašuje se výslovně, že každá válka ne
bo hrozba válkou, ať postihuje přímo či
se nepřímo dotýká některého člena' Společ
nosti, dotýká se zájmů celé Společnosti, jejíž
povinností jest, aby učinila opatření vhodná
k tomu, aby se mír mezi národy účinně uchrá
nil. V takovém případě generální tajemník
svolá bez průtahů Radu k žádosti kterého
koliv člena Společnosti.
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11 est, en outre, déelaré que tout Membre
de la Société a le droit, á litre amieal, ďappeler rattention de l’Assemblée ou du Conseil
sur toule circonstanee de nátuře á affecter
les relations internationales et qui menace
par suitě de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend.

It is also declared to be the friendly right
of each Member of the League to bring to
the attention of the Assembly or of the Council any circumstance whatever affecting
international relations which threatens to
disturb international peace or the good
understanding between nations upon which
peace depends.

A r t i c 1 e 12.

Article 12.

ToUs les Membres de la Société conviennent que, s’il s’élěve entre eux un différend
susceptible ďentrainer une rupture, ils le
soumettront soit á la procédure de 1’arbitrage, soit á Texamen du Conseil. Ils conviennent encore qu’en aucun cas ils ne
doivent recourir á la guerre avant l’expiration ďun délai de trois mois apres la sentence
des arbitres ou le rapport du Conseil.

The Members of the League agree that
if there should arise between them any
dispute likely to lead to a rupture, they will
submit the matter either to arbitration or to
inquiry by the Council, and they agree in no
čase to resort to war/until three months after
the award by the arbitrators or the report
by the Council.

Dans touš les cas prévus par cet article,
la sentence des arbitres doit étre rendue
dans un délai raisonnable et le rapport du
Conseil doit étre établi dans les six mois á
dater du jour ou il aura été saisi du diffé
rend.

ín any čase under this Article the award
of the arbitrators shall be made Within a reasonable time, and the report of the Council
shall be made within six months after the
sufcmissicn of the dispute.

Article 13.

A r t i c 1 e 13.

'

Lďs Membres de la Société conviennent que,
s’il s’élěve entre eux un différend susceptible,
á leur avis, ďune solution arbitrale et si ce
différent ne peut se rigler de facon satisfaisante par la voie diplomatique, la question
sera soumise intégralement á Tarbitrage.

The Members of the League agree that
whenever any dispute shall arise between
them which they recognise to be suitable for
submission to arbitration and which cannot
be satisfactorily settled by diplomacy, they
will submit the whole subject-matter to arbi
tration.

Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels
les diííérends relatifs á 1’interprétation ďun
traité, á tout point de droit international, á la
réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la rupture ďun engagement inter
national, ou á 1’étendue ou á la nátuře de la
réparation due pour une telle rupture.

Disputes as to the interpretation of a treaty, as to any question of international law,
as to the existence of any fact which if established would constitute a breach of any
international obligation, or as to the extent
and nátuře of the réparation to by made for
any such, breach, are declared to be among
those which are generally suitable for sub
mission to arbitration.
For the consideration of any such dispute
the court or arbitration to which the čase
is referred shall be the Court ugreed on by
the parties to the dispute or stipulated in any
convention existing between them.

La Cour ďarbitrage á laquelle la cause est
soumise est la Cour désignée par les Parties
ou prévue dans leurs conventions antérieures.

Les Membres de la Société s’engagent á
exécuter de bonne foi les sentences rendues
et á ne pas recourir á la guerre contre tout
Membre de la Société qui s’y conformera.
Pante ďexécution de la sentence, le Conseil
propose les mesures qui doivent en assurer
1’eřfet.

The Members of the League agree that
they will carry out in full good faith any
award that may be rendered, and that they
will not resort to war against a Member of
the League which complies therewith. In the
event of any failure to carry out such an
award, the Council shall propose what steps
should be taken to give effect thereto.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
Rovněž se prohlašuje, že každý člen Spo
lečnosti má právo, aby přátelsky upozornil
Shromáždění nebo Radu na jakoukoliv okol
nost, jež se dotýká mezinárodních vztahů a
jež tím hrozí zkaliti mezi národy mír nebo
dobrou shodu, na níž mír závisí.

článek 12.
členové Společnosti jsou zajedno v tom,
že, vyskytne-li se mezi nimi spor, který by
mohl vésti k roztržce, předloží věc buď řízení
rozhodčímu, nebo Radě k přezkoumání. Jsou
dále zajedno v tom, že se v žádném případě
neuchýlí k válce dříve, než uplynou tři mě
síce od rozsudku rozhodčích neb od zprávy
Rady.
Ve všech případech, kterých se týká tento
článek, musí býti rozsudek rozhodčích vydán
v přiměřené lhůtě a zpráva Rady musí býti
pořízena do šesti měsíců ode dne, kdy na ni
spor byl vznesen.

Článek 13.
Členové společnosti jsou zajedno v tom,
že, vyskytne-li se mezi nimi spor hodící se
podle jejich mínění k rozsouzení rozhodčími,
a nemůže-li tento spor býti uspokojivě řešen
cestou diplomatickou, předloží celou spornou
věc rozhodčímu řízení.
Za případy toho druhu, jež se obecně hodí
3c rozsuzování řízením rozhodčím, prohlašují
se spory o výklad některé smlouvy, o všeli
kých otázkách práva mezinárodního, o tom,
je-li dána skutečnost, která, jsouc prokázá
na, by zakládala porušení mezinárodního zá
vazku, neb o rozsah a povahu náhrady, již
jest dáti za takové porušení.
Rozhodčím soudem, před nějž věc přísluší,
jest soud, na kterém se strany dohodnou,
nebo soud, který byl smluven dřívějšími je
jich úmluvami.
členové Společnosti se zavazují, že poctivě
dostojí vyneseným rozsudkům a že se ne
uchýlí k válce proti žádnému členu Spo
lečnosti, který se \ jim podvolí. Nevykoná-li
se rozsudek, navrhne Rada opatření, která
by mu dodala účinnosti.
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A r t i c 1 e 14.
Le Conseil est chargé de préparer un projet
de Cour permanente de justice internationale
et de le soumettre aux Membres de la Société.
Cette Cour connaitra de touš différends ďun
caractěre international que les Parties lui
soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point,
!
dont la saisira le Conseil ou TAssemblée.
|
I

A r t i c 1 e 14.
The Council shall formulate and submit
to tiie Members of the League for adoption
plans for the establishment of a Permanent ,
Court of International Justice. The Court
shall be competent to hear and determine
any dispute of an international character
which the parties thereto submit to it. The
Court may also give an advisory opinion
upon any dispute or question referred to it
by the Council or by the Assembly.

A r t i c 1 e 15.
A r t i c 1 e 15.
If there should arise between Members
S’il s’élěve entre les Membres de la Société
un différend susceptible ďentrainer une rup- of the League any dispute likely to lead to
ture et si ce différend n’est pas soumis á l’ar- | a rupture, which is not submitted to arbibitrage prévu á Farticle 13, les Membres de la ! tration in accordance with Article 13, the
Société conviennent de le porter devant le | Members of the League agree that they
Conseil. A cet effet, il suffit que kun ďeux will submit the matter to the Council.
avise de ce différend le Secrétaire général, qui Any party to the dispute may effect such
prend toutes dispositions en vue ďune en- submission by giving notice of the existence
of the dispute to the Secretary General, who
quéte et ďun examen complets.
will make all necessary arrangements for
a full investigation and consideration thereof.
For this purpose the parties to the dispute
Hans le plus bref délai, les Parties doivent
lui communiquer 1’exposé de leur cause avec ; v ili communicate to the Secretary General,
touš íaits pertinents et piěces justiiicatives. as promptly as .possible, statements of their
Le Conseil peut en ordonner la publication j čase with all the relevant facts and papers,
| and the Council may forthwith direct the
immédiate.
’ publication .thereof.
The Council shall endeavour to effect a set
Le Conseil s’efforce ďassurer le rěglement
du différend. S’il y réussit, il publie, dans la tlement of the dispute, and if such efforts
mesure qu’il juge utile, un exposé relatant ! are successful, a statement shall be made pules íaits, les explications qďils comportent et i blic giving such facts and explanations re| garding the dispute and the terms of settleles termes de ce rěglement.
| ment thereof as the Council may deem ap| propriate.
If the dispute is not thus settled, the CounSi le différend n’a pu se régler, le Conseil
rédige et publie un rapport, voté soit á l’una- ; cil either unanimously or by a majority vote
nimité, soit á la majoritě des voix, pour faire shall make and publish a report containing
connaitre les circonstances du différend et | a statement of the facts of the dispute and
les Solutions qďil recommande comme les ' the recommendations which are deemed just
plus équitables et les mieux appropriées á and proper in regard thereto.
1’espěce.
Any Member of the League represented on
Tout Membre de la Société représenté au
Conseil peut également publier un exposé des the Council may make public a statement of
faits du différend et ses propres conclusions. the facts of the dispute and of its conclusions
regarding the same.
Tf a report by the Council is unanimously
Si le rapport du Conseil est accepté á l’unanimité, le vote des Représentants des Parties agreed to by the members thereof other than
ne comptant pas dans le calcul de cette una- the Representatives of one or more of the
nimité, les Membres de la Société s’engagent parties to the dispute, the Members of the
á ne recourir á la guerre contre aucune Par League agree that they will not go to war
tie qui se conforme aux conclusions du rap with any party to the dispute which complies
with the recommendations of the report.
port.
/
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Článek 14.
Rada se pověřuje úkrlem, aby připravila
návrh Stálého mezinárodního soudního dvora
a aby jej předložila členům Společnosti.
Tento soudní dvůr bude nalézati o všech spo
rech rázu mezinárodního, jež strany naň
vznesou. Bude též podávati dobrá zdání o
sporech neb otázkách, jež naň vznese Rada
nebo Shromáždění.

Článek 15.
Vyskytne-li se mezi členy Společnosti spor,
který by mohl vésti k roztržce, a nepodléhá-! i
tento spor řízení rozhodčímu po rozumu čl. 18,
jsou členové Společnosti zajedno v tom, že
jej předloží Radě. K tomu stačí, aby která
koli strana uvědomila o sporu generálního
tajemníka, jenž učiní všechna opatření nutná
k úplnému vyšetření a prozkoumání sporné
věci.

K tomu cíli mu strany dodají co možno
nejdříve vylíčení předmětu sporu se všemi
závažnými skutečnostmi a písemnými dokla
dy a Rada může ihneč( naříditi jejich uve
řejnění.
Rada se přičiní, aby bezpečně, dosáhla na
rovnání sporu. Zdaří-li se jí to, uveřejní, pck ud
to uzná za vhodno, zprávu, v které uvede sku
tečnosti, výklady k nim se vztahující a pod
mínky narovnání.
JSI epodaří-li se spor uróvnati, Rada pořídí a
uveřejní referát usnesený buď jednomyslně
nebo většinou hlasů, v kterém uvede ve zná
most okolnosti sporu a řešení, jež doporučuje
jako nejslušnější a nejpřiměřenější v této
věci.
Každý člen Společnosti zastoupený v Radě
může rovněž uveřejnit! výklad sporné věci
a své vlastní závěry.
Byl-li referát Rady — nepřihlížejíc k hla
sům zástupců sporných stran — usnesen
jednomyslně, zavazují se členové Společnosti,
že se neuchýlí k válce proti žádné sporné
straně, která by se podvolila závěrům, k nimž
dospěl referát.
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Dans le cas oú le Conseil ne réussit pas á
faire accepter son rapport par touš ses Membres autres que les Représentants de toute
Partie au différend, les Membres de la Société se réservent le droit ďagir comme ils
le jugeront nécessaire pour le maintien du
droit et de la justice.
Si 1’une des Parties prétend et si le Conseil
reconnaít que le différend porte sur une question que le droit international laisse á la
compétenee exclusive de cette Partie, le Con
seil le constatera dans un rapport, mais sans
recommander aucune solution.
Le Conseil peut, dans touš les cas prévus
au présent article, porter le différend devant
TAssemblée. L’Assemblée devra de měrné étre
saisie du différend a la requéte de Time des
Parties; cette requéte devra étre présentée
dans les quatorze jours á dater du moment
oú le différend est porté devant le Conseil.
Dans toute affaire soumise á FAssemblée,
les dispositions du présent article et de l’article 12 relatiyes a 1’action et aux pouvoirs
du Conseil, s’appliquent également á 1’action
et aux pouvoirs de FAssemblée. II est entendu qu’un rapport fait par FAssemblée
avec Fapprobation des Représentants des
Membres de la Société représentés au Con
seil et ďune majoritě des autres Membres
de la Société, á Fexclusion, dans chaque cas,
des Représentants des Parties, a le méme
effet qu’un rapport du Conseil adopté a Funanimité de ses membres autres que les Repré
sentants des Parties.

Article 16.
Si un Membre de la Société recourt a la
guerre, coritrairement aux engagements pris
aux articles 12, 13 ou 15, il esťipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre
contre touš les autres Membres de la Société.
Ceux-ci s’engagent á rompre immédiatement
avec lui toutes relations commerciales ou financiěrés, á interdire touš rapports entre
leurs nationaux et ceux de FÉtat en rupture
de pacte et á .faire cesser toutes Communica
tions _ financiěres, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux
de tout autre État, Membre ou non de la
Société.
Ln ce cas, le Conseil a le devoir de recom
mander aux divers Gouvernements inl éressés
les effectiřs militaires, navals ou aériens par

If the Council fails to reach a report wliich
is unanimously agreed to by the members
thereof, other than the Representatives of
one or more of the parties to the dispute, the
Members of the League reserve to themselves the right to také such action as they shall
consider necessary for the maintenance of
right and justice.
If the dispute between the parties is claimed by one of them, and is found by the
Council to arise out of a matter which by in
ternational law is solely within the domestic
jurisdiction of that party, the Council shall
so report, and shall make no recommendation as to its settlement.
The Council may in any čase under this
Article refer the dispute to the Assembly.
The dispute shall be so referred at the request of either party to the dispute, provided
that such request be made within fourteen
days after the submission of the dispute tó
the Couucil.
In any čase referred to the Assembly, all
the provisions of this Article and of Article 12
relating to the action and powers of the Coun
cil shall apply to the action and powers of
the Assembly, provided that a report made
by the Assembly, if concurred in by the Re
presentatives of those Members of the League
reprešented of the Council and of a majority
of the other Members of the League, exclu
sive in each čase of the Representatives of
the parties to the dispute, shall háve the sanie
force as a report by the Council concurred
in by all the members thereof other than the
Representatives of one or more of the parties
to the dispute.
Article 16.
Should any Member of the League resort
to v/ar in disregard of its covenants under
Articles 12, 13 or 15, it shall ipso facto be
deemed to háve committed an act of war
against all other Members of the League,
which hereby undertake immediately to
subject it to the severance of all trade or
financial relations, the prohibition of all
intercourse between their nationals and the
nationals of the covenant-breaking State,
and the prevention of all financial, commercial or personál intercourse between the na
tionals of the covenant-breaking State and
the nationals of any other State, whether
a Member of the League or not.
It shall be the duty of the. Council in such
čase to recommend to the several Goyernments concerned what effective military,
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Nezdaří-li se Radě, aby byl její referát
přijat všemi členy mimo sporné strany, vy
hrazují si členové Společnosti právo jednati
tak, jak uznají za nutno k zachování práva
a spravedlnosti.

Tvrdí-li některá strana a uzná-li Rada, že
se spor týká otázky, kterou mezinárodní právo
přenechává výhradně její pravomoci, zjistí to
Rada ve svém referátě, aniž dá pokyny o jeho
řešení.

Rada může v případech, na které se vzta
huje tento článek, spor předložití Shromáž
dění. Spor musí býti vznesen na Shromáž
dění, žádá-li o to některá strana; tato žádost
musí býti podána do čtrnácti dnů od okamžiku,
kdy byl spor předložen Radě.
Ve všech případech vznesených na Shro
máždění platí o jednání a pravomoci Shro
máždění ustanovení tohoto článku a článku
12, upravující jednání a pravomoc Rady. Roz
umí se, že referát podaný Shromážděním za
souhlasu zástupců členů Společnosti, kteří
jsou zastoupeni v Radě, a většiny ostatních
členů Společnosti, nepřihlížejíc v žádném pří
padě k zástupcům sporných stran, má stejný
účinek jako referát přijatý všemi členy Rady
mimo zástupce sporných stran.

článek 16.
Uchýlí-li se některý člen Společnosti k vál
ce, nedbaje závazků, která na se vzal podle
článku 12, 13 nebo 15, má se ipso facto
za to, jako by se byl dopustil válečného či
nu proti všem ostatním členům Společnosti.
Tito členové se zavazují, že s ním přeruší
ihned všechny vztahy obchodní nebo.finanční,
že zakáží všechny vztahy mezi svými přísluš
níky a příslušníky státu, který porušil úmlu
vu, a že zastaví všechny finanční, obchodní
nebo osobní styky mezi příslušníky provini
lého státu a příslušníky kteréhokoli jiného
státu, ať členem Společnosti je či není.
V tomto případě jest povinností Rady, aby
doporučila jednotlivým vládám, o něž jde,
stav vojenských, námořních a vzduchopla-

I
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lesquels les Membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées á faire respecter les engagements de la
Société.

naval or air force the Members of the League
shall severaly contribute to the armed forces
to be ušed to protéct the covenants of the
League.

Les Membres de la Société conviennent, en
outre, de se prěter Tun á 1’autre un mutuel
appui dans 1’application des mesures économiques et financiěres á prendre en vertu du
présent article pour réduire au minimum les
pertes et les íneonvéníents qui peuvent en
résulter. lis se prétent également un mutuel
appui pour résister á toute mesure spéciale
dirigée contre 1’un ďeux par 1’État en rupture de pacte. Us prennent les dispositions
nécessaires pour faciliter le passage á tra
vers leur territoire des forces de tout Membre cle la Société qui participe á une action
commune pour faire respecter les engage
ments de la Société.
Peut étre exclu de la Société tout Membre
qui s’est rendu coupable de la violation ďun
des engagements résultant clu Pacte. L’exclusion est. prononcée par le vote de touš les
autres Membres de la Société représentés au
Conseil.

The Members of the League agree, further,
that they will mutually support one another
in the financial and economic measures which
are taken under this Article, in order to minimise the loss and inconvenience resulting
from the above measures, and that they will
mutually support one another in resisting
any speciál measures aimed at one of their
number by the covenant-breaking State, and
that they will také the necessary steps to
afford passage through their territory to the
forces of any of the Members of the League
which are co-operating to protéct the coven
ants of the League.

Article 17.

Article 17.

En cas de différend entre deux États,
dont un . seulement est
Membre
de
la Société ou dont aucun n’en fait partie,
1’État ou les États étrangers á la Société sont
invités á se soumettre aux obligations qui
sbmposent á ses Membres aux fins de régleraent du différend, aux conditions estimées
justes par le Conseil. Si cette invitation est
acceptée, les dispositions des articles 12 á 16
s’appliquent sous réserve des modifications
jugées nécessaires par le Conseil.

In the event of a dispute between a Mem
ber of the League and a State which
is not a Member of the League, or be
tween States not Members of the League, the
State or States not Members of the League
shall be invited to accept the obligations of
membership in the League for the purposes
of such dispute, upon such conditions as the
Council may deem just. If such invitation is
accepted, the provisions of Articles 12 to Í6
inclusive shall be applicd with such modifi
cations as may be deemed necessary by the
Council.
Upon such invitation being given the Coun
cil shall immediately institute an inquiry
into the circumstances of the dispute and
recommend such action, as may seem best
and mest effectual in the circumstances.
If a State so invited shall refuse to accept
the obligations of membership in ťie League
for the purposes of such dispute, and shall
resort to war against a Member of the Lea
gue, the provisions of Article 16 shall be applicable as against the State taking such
action.
If both parties to the dispute when so in
vited refuse to accept the obligations of memberbership in the League for the purposes

Děs 1’envoi de cette invitation, le Conseil
ouvre une enquéte sur les circonstances du
différend et propose telle mesure qui lui parait la meilleure et la plus efficace dans le cas
particulier.
Si PÉtat invité, refusant ďaccepter les
obligations de Membre de la Société aux fins
de réglement du différend, recourt a la guerre
contre un Membre de la Société, les disposi
tions de 1’article 16 lui sont applicables.
Si les deux Parties invitées refusent ďac
cepter les obligations dé Menjbre de la Société
aux fins de réglement du différend, le Conseil

Any Member of the League which has violated any covenant of the League may be declared to be no longer a Member of the League
by a vote of the Council concurred in by the
Itepresentatives of all the other Members
of the League represented thereon.
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veckých sil, jimiž každý z členů Společnosti
přispěje k branné moci určené k tomu, aby
vynutily plnění závazků ze Společnosti ply
noucích.
Členové Společnosti jsou mimo to zajedno
v tom, že si vzájemně poskytnou pomoc při
provádění hospodářských a finančních opa
tření, která by bylo učiniti ve smyslu tohoto
článku, tak, aby snížili na nejmenší míru
ztráty a závady, jež by z nich vyplynuly.
Rovněž si vzájemně poskytnou pomoc, aby
odolali zvláštním opatřením, která by proti
některému z nich učinil stát porušivší umlu
vil. Učiní nutná opatření, aby usnadnili
skrze své území průchod válečným silám
kteréhokoli člena Společnosti, který se účast
ní společného podniku, aby byla zjednaná
platnost závazkům ze Společnosti plynoucím.
Člen, který se dopustí porušení některého
závazku vyplývajícího z této úmluvy, muže
býti vyloučen ze Společnosti usnesením všech
ostatních Členů, kteří jsou zastoupeni v Radě.

Článek 17.
Při sporů mezi dvěma státy, z nichž jen
jeden je členem Společnosti, nebo mezi státy,
z nichž žádný není jejím členem, budou stát
nebo státy mimo Společnost jsoucí vyzvány,
aby za účelem vyřízení sporu na sebe vzaly
povinnosti uložené členům, za podmínek, kte
ré Rada uzná za spravedlivé. Vyhovějí-li to
muto vyzvání, platí o niph články 12 až 16
s výhradou změn, jež Rada uzná za nutné.

Po vydání této výzvy zahájí Rada ihned
šetření o okolnostech sporu a doporučí tako
vá opatření, jaká uzná za nej lepší a v daném
případě za nej účinnější.
Jestliže vyzvaný stát odepře vžiti na sebe
za účelem řešení sporu povinnosti člena Spo
lečnosti a uchýlí se k válce proti některému
členu Společnosti, lze použiti proti němu
předpisů článku 16.
Odeprou-li obě vyzvané strany vžiti na se
be za účelem řešení sporu povinnosti člena
Společnosti, může Rada učiniti jakékoli opa-
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peut prendre toutes mesures et faire toutes
propositions de nátuře á prévenir les hostilités et á amener la solution du conflit.

of such dispute, the Council may také such
measures and make such recommendations
as will prevent hostilities and will result in
the settlement of the dispute..

A r t i c 1 e 18.
Tout traité ou engagement international conclu á Tavenir par un Membre
de la Société devra étre immédiatement
enregistré par le Secrétariat et publié
par luřaussitót que possible. Aucun de ces
traités ou engagemente intcnationaux ne
sera obligatoire avant ďavoir été enregistré.

A r t i c 1 e 18.
Every treaty or international engagement
entered into hereafter by any Member of
the League shall be forthwiíh registered
with the Secretariat and shall as soon as
possible be published by it. No such treaty or
international engagement shall be binding
until so registered.

A r t i c 1 o 19.
A r t i c 1 e 19.
L’Assemblée peut, de temps á autre, inviter
The Assembly may from time to time
les Membres de la Société á procéder á un j advise the reconsideration by Members of
nouvel examen des traités devenus inappli- the League of treaties which háve become
čables ainsi que des situations internatio- inapplicable and the consideration of inter
nales, dont le maintien pcurrait mettre en national conditions whose continuance might
endanger the peace of the world.
péril la paix du monde.
A r t i c 1 e 20.
Les Membres de la Société reconnaissent,
chacun en 'ce qui le concerne, que le présent
Pacte abroge toutes obligations ou ententes
inter se incompatibles avec ses terme et s’engagent solennellement á n’en pas contracter á
Favenir de semblables.
Si avant son entrée dans la Société, un
Membre a assumé des obligations incompa
tibles avec les termes du Pacte, il doit prendre
des mesures immédiates pour se dégager de
ces obligations.

A r t i c 1 e 20.
The Members of the League severally
agree that this Covenant is accepted as abrogating all obligations or understandings inter
se which are inconsistent with the terms
thereof, and solemnly undertake that they
will not hereafter enter into any engagements
inconsistent with the terms thereof.
In čase any Member of the League shall,
before becoming a Member of the League,
háve undertaken any obligations inconsistent
with the terms of this Covenant, it shall be
I the duty of such Member to také immediate
steps to procure its release from such obliga
tions.

A r t i c 1 e 21.
Les engagements internationaux, tels que
les traités ďarbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne sont considérés comme incompatibles avec aucune des
dispositions du présent Pacte.

A r t i c 1 e 21.
Nothing in this Covenant shall be deemed
to affect the validity of international enga
gements, such as treaties of arbitration or
regional understandings like the Monroe
doctrine, for securing the maintenance of
peace.

A r t i c 1 e 22.
■" Les principes suivants s’ap]>liquent aux
colonies .et territoires qui, á la suitě de
la guerre, ont cessé ďétre sous la
souveraineté des États qui les gouvernaient
précédemment et qui sont habités par des

A r t i c 1 e 22.
To those colonies and territories which
as a consequence of the latě war háve ceased
to be under the sovereignty of the States
which fqrmérly governed them and which
are inhabited by peoples not yet able to

r
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tření a dáti jakékoli pokyny způsobilé k to
mu, aby se zabránilo nepřátelským činům a
aby se dosáhlo rozřešení rozepře.

Článek 18.
Všechny mezinárodní smlouvy a závazky,
které příště budou sjednány členem Společ
nosti, musí býti ihned zapsány úřadem ta
jemnickým a jím uveřejněny co možno nej
dříve. žádná z těchto mezinárodních smluv
nebo závazků nebude závazná, dokud nebude
zapsána.

Článek 19.
Shromáždění může čas od času vyzvati čle
ny Společnosti, aby znovu přezkoumali smlou
vy, které se staly nepoužitelnými, a mezi
národní poměry, jejichž další trvání by mohlo
oliroziti světový mír.

Článek 20.
Členové Společnosti uznávají, každý, po
kud oň jde, že tato úmluva ruší všechny zá
vazky a dohody mezi nimi neslučitelné s je
jím zněním a zavazují se slavnostně, že pří
ště neuzavrou podobných smluv.

Vzal-li člen dříve, než vstoupil do Společ
nosti, na sebe závazky neslučitelné se zně
ním této úmluvy, jest jeho povinností bez
odkladu podniknouti kroky, aby se z těchto
závazků vymanil.

;

Článek &1.
Mezinárodní závazky, jako smlouvy o roz
hodčích, a dohody určitých oblastí, jako
doktrína Monroeova, které zabezpečují udr
žování míru, nepokládají se za neslučitelné
s kterýmkoli ustanovením této úmluvy.

č 1 á^n e k 22.
Následujících zásad se použije o koloniích
a územích, jež následkem této války pře
staly býti pod svrchovaností států, které je
doposud spravovaly, a jsou obydleny národ
ními kmeny neschopnými dosud, aby se sa69
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peuples non encore capables de se diriger
euxmémes dans les conditions particuliěrement difficiles du monde modeme. Le bienétre et le développement de ces peuples
forment une mission sacrée de civilisation, et
il convient ďincorporer dans le présent Pacce
des garanties pour 1’accomplissement de cette
mission.

stand by themselves under the strenuous
conditions of the modern world, there should
be applied the - principle that the wellbeing and development of such peoples form
a sacred trust of civilisation and that securities for the performance of this trust should
be embodied in this Covenant.

La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de
ces peuples aux nations développées qui, en
raison de leurs ressources. de leur expérience
ou de leur position géographique, sout le
mieux á méme ďassumer cette responsabilité
et qui consentent á 1’aecepter: elles exerceraient cette tutelle en qualité de Mandataires
et au nom de la Société.

The best method of giving practical effect
to this principle is that the tutelage of such
peoples should be entrusted to advanced na
tions who by reason of their resources, their
experience or their geographical position
can best undertake this responsibility, and
who are willing to accept it, and that this
tutelage should be exercised by them as Mandatories on behalf of the League.

Le caractěre du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple,
la situation géographique du territoire, ses
conditions économiques et toutes autres circonstances analogues.

Tne character of the mandate must difler
according to the stage of the development
cf the people, the geographical situation of
the territory, its economic conditions and
other similar circumstances.

Certaines communautés, qui appartenaient
autrefois á TEmpire ottoman, ont atteint un
degré de développement tel que leur existence
comme nations indépendantes peut étre reconnue provisoirement, á la condition que les
conseils et 1’aide ďun Mandataire guident
leur administration jusqu’au moment oú elles
seront capables de se conduire seules. Les
vceux de ces communautés doivent étre pris
ďabord en considération pour le choix du
Mandataire.

Certain communities formerly belonging
to the Turkish Empire háve reached a stage
of development where their existence as in
dependent nations can be provisionally reeognised subject to the rendering of admini
strativě advice and assistance by a Mandatory until such time as they are able to stand
alone. The wishes of these communities must
be a principál considération in the selection
of the Mandatory.

Le degré de développement oú se trouvent
ďautres peuples, spéciale ment ceux de TAfrique centrále, exige que le Mandataire y assume 1’administration du territoire á des
conditions qui, avee la prohibition ďabus, tels
que la traite de esclaves, le trafic des armes
et celui de 1’alcool, garantiront la liberté de
conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien
de l’ordre public et des bonnes mosurs, et
Tinterdiction ďetablir des fortifications ou
des bases militaires ou navales et de donner
aux indigěnes une instruction militaire, si ce
n’est pour la police ou la défense du territoire
et qui assureront également aux autres Membres de la Société des conditions ďégalité pour
les échanges et le commerce.

Other peoples, espeeially those of Central
Africa,'are at such a stage that the Manda
tory must be responsible for the administra
tion of the territory under conditions which
will guarantee freedom of conscience and
religion, subject only to the maintenance of
public order and morals, the prohibition of
abuses such as the slavě trade, the arms traffic and the liquor traffic, and the prevention
of the establishment of fortifications or military and naval bases and of military training
of the natives for other than police purposes
and the defence of territory, and will also
secure equal opportunities for the trade and
commerce of other Members of the League.

Enfin il y a des territoires, tels que le SudThere are territories, such as South-West
Ouest africain et certaines íles du Paciíique
Africa and certain of the South Pacific lalands, which, owing to the sparseness of their
austral, qui, par suitě de la faible densité de
leur population, de leur superficie restreinte, ! population, or their smáli size, or their remode leur éloignement des centres de eivilisa- teness from the centres of civilisation, or
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my ovládaly za zvlášť obtížných poměrů
dnešního světa. Blaho a rozvoj těchto ná
rodů jsou posvátným posláním civilisace a
proto musí býti do této úmluvy vtěleny zá
ruky zabezpečující splnění tohoto poslání.

Nej lepším způsobem praktického uskuteč
nění této zásady jest svěřiti poručenství nad
těmito národními kmeny státům pokročilým,
které jsou podle svých prostředků, svých
zkušeností a své zeměpisné polohy nejlépe
s to, aby na sebe vzaly tuto odpovědnost, a
které jsou ochotny ji na sebe vžiti; budou
vykonávali toto poručenství jako mandatáři
a jménem Společnosti.
Káz mandátu, musí býti rozličný podle
stupně vývoje národního kmene, podle země
pisné polohy území, jeho hospodářských pod
mínek a všech ostatních obdobných okolností.
Určité společenské celky, jež kdysi náležely
k říši ottomanské, dosáhly takového stupně
vývoje, že jejich ustavení v nezávislé státy
může býti prozatím uznáno s podmínkou, že
rada a pomoc mandatářova budou státi po
boku jejich správě do té doby, než budou s to,
aby se řídily samy. Přání těchto společenských
celků dlužno především vžiti v úvahu při vý
běru mandatářů.

Stupeň rozvoje, jehož dosáhly jiné národní
kmeny, zvláště středoafrické, vyžaduje toho,
aby tam mandatář převzal správu území za
podmínek, které by, bráníce nepřístojnostem,
jako obchodu s otroky, obchodu se zbraněmi
a alkoholem, zaručovaly svobodu svědomí
a náboženství bez jakýchkoli omezení mimo
ta, jichž vyžaduje udržení veřejného pořádku
a dobrých mravů, které by dále zabraňovaly
zřizovati pevnosti neb vojenské nebo námořní
základny a poskytovati domorodcům vojenský
výcvik, leda pro službu bezpečnostní a obranu
území, a které by konečně zabezpečovaly také
ostatním členům Společnosti stejné podmínky
směny a obchodu.

Konečně jsou území, jako jihozápadní
'Afrika a některé ostrovy jižního Tichomoří,
jež, jsouce řídce obydleny, malého rozsahu,
vzdáleny od ústředí vzdělanosti, nebo souvi
síce s územím mahdatářovým, nebo pro jiné
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tion, de leur contiguité géographique au territoire du Mandataire, ou ďautres circonstances, ne sauraient ětre mieux administrés
que sous les lois du Mandataire, comme une
partie intégrante de son teřritoire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans
rintérét de la population indigěne.
Dans touš les cas le Mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge.
Si le degré ďautorité, de controle ou ďadministration á exercer par le Mandataire n’a
pas fait l’objet ďune convention antérieure
entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le
Conseil.
Une Commission permanente sera chargée
de recevoir et ďexaminer les rapports annuels des Mandataires et de donner au Con
seil son avis sur toutes question relatives á
Texéeution des mandats.
A r t i c 1 e 23.

their geographical contiguity to the territory
of the Mandatory, and other circumstances,
can be best administered under the laws of
the Mandatory as integrál portici s of its
territory, subject to the safeguards above
mentioned in the interests of the indigenous
population.
In every čase of mandate, the Mandatory
shall render to the Council an annuai report
in reference to the territory committed to
its charge.
The degree of authority, coňtrol, or admi
nistration to be exercised by the Mandatory
shall, if not previously agreed upon by the
Members of the League, be explicitly defined
in each čase by the Council.
A permanent Commission shall be constituted to receive and examine the annuai reports of the Mandatories and to ad vise the
Council on all matters relating to the observance of the mandates.
A r t i c 1 e 23.

Sous la réserve, et en conformité des dispositions des conventions internationales
actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les Membres de la
Société:

Subject to and in accordance with the provisions of international conventions existing
oř hereafter to be agreed upon, the Members
of the League:

a) s’efforceront ďassurer et de maintenir
des conditions de travail équitables et humaines pour rhomme, la femme et Terifant
sur leurs propres territoires, ainsi que dans
touš pays auxquels s’étendent leurs relations
de commerce et ďindustrie, et, dans ce but,
ďétablir et ďentretenir des organisations in
ternationales nécessaires;

a) will endeavour to secure and maintain
fair and humane conditions of labour for men,
women, and children, both in their own countries and in all countries to which their commercial and industrial relations extend, and
for that purpose will establish and maintain
the necessary international organisations;

b) s’engagent á assurer le traitement équitable des populations indigénes dans les ter
ritoires soumis á leur administration;

b) undertake to secure just treatment of
the native inhabitants of territories under
their control;

c) chargent la Société du controle général
des accords relatifs á la traite des femmes et
des enfants, du trafic de l’opium et auties
drogues nuisibles;

c) will entrust the League with the generál
supervision over the execution of agreements
with regard to the traffic in women and
children, and the traffic in opium and other
dangerous drugs;
d) will entrust the League with the generál
supervision of the trade in arms and ammunition with the countries in which the con
trol of this traffic is necessary in the common interest;
e) will make provision to secure and main
tain freedcrn of Communications and of tran
sit and equitable treatment for the commerce
of all Members of the League. In this con-

d) chargent la Société du controle général
du commerce des arrnes et des munitions
avec les pays oů le controle de ce commerce
est indispensable a l intérét commun;

e) prendront les dispositions nécessaires
pour assurer la garantie et le maintien de la
liberté des Communications et du transit,
ainsi qu’un équitable traitement du commerce
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okolnosti mohou nejlépe býti spravovány
podle zákonů mandatářových jako nerozlučná
součást jeho území, s výhradami záruk nahoře
uvedených v zájmu domorodého obyvatelstva.

Ye všech případech mandátu má mandatář
podávati Radě výroční zprávu o území jemu
svěřeném.

Rozsah pravomoci, dozoru neb správy, jež
má mandatář vykonávat!, bude výslovně vy
mezen v každém jednotlivém případě Radou,
leda že by se dříve členové Společnosti o tom
dohodli mezi sebou.
Stálá komise bude pověřena tím, aby při
jímala a zkoumala výroční zprávy mandatářů a aby podávala Radě svá dobrá zdání
o otázkách týkajících se provádění mandátu.

Č 1 á n e k 2B.
S výhradou ustanovení mezinárodních kon
vencí nyní platných, nebo které budou uza
vřeny příště, a ve shodě s nimi členové Spo
lečnosti :
a) vynasnaží se zabezpečit! a zachovávat!
slušné a lidské podmínky pracovní pro muže,
ženy a děti na vlastním území • i v zemích,
s kterými jsou v obchodních a průmyslových
stycích, a k tomu cíli zřizovati a udržovat!
potřebné mezinárodní organisace;

b) zavazují se, že zajistí slušné nakládání
s domorodým obyvatelstvem v územích pod
řízených jejich správě;
c) pověřují Společnost obecným dohledem
nad úmluvami o obchodu s ženami a dětmi
i o obchodu s opiem a jinými škodlivými
látkami;
d) pověřují Společnost obecným dohledem
nad obchodem se zbraněmi a střelivem se
zeměmi, v kterých je dohled nad tímto ob
chodem nezbytný ve společném zájmu;
(’■) učiní nutná opatření, aby zabezpečili
jistocu a zachovávání svobody styku a prů
vozu, jakož i slušné nakládání s obchodem
provozovaným od kteréhokoli člena Společ-

526

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.

de touš les Membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions
dévastées pendant la guerre de 1914-1918
devront étre prises en considération;

nection, the speciál necessities of the regions
devastated during the war cf 1914-1918 shall
be borne in mind;

f) s’efforceront de prendre des mesures
ďordre International pour prévenir et combattre les maladies.

f) will endeavour to také steps in matters
of international concern for the prevention
and control of disease.

A r t i c 1 e 24.

A r t i c 1 e 24.

Touš les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront,
sous réserve de 1’assentiment des Parties,
placés sous 1’autorité de la Société. Touš
autres bureaux internationaux et toutes commissions pour le réglement des affaires ďintérét international qui seront créés ultérieurement seront placés sous 1’autoritě de la
Société.

There shall be placed under the direction
of the League ali international bureaux aiready established by generál treaties if
the parties to such treaties consent. All
such international bureaux and all commissions for the regulation of matters
of international interest hereafter constituted shall be placed under the directioií of the
League.

Pour toutes questions ďintérét internati
onal réglées par des conventions générales,
mais non soumises au contróle de commissions ou dé bureaux internationaux, le Secrétariat de la Société devra, si les Parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et
distribuer toutes iriformations utiles et
préter toute Tassistance nécessaire ou désirabP

In all matters of international interest
which are regulated by generál conventions
but which are not placed under the control
of international bureaux or comroissions,
the Secretariat of the League shall, subject
to the consent of the Council and if éesired
by the parties, collect and distribute all relevant Information and shall render any other
assistance which may be necessary or desirable.

Le Conseil peut décider de faire rentrer
dans les dépenses du Secrétariat celles de tout
bureau ou commission placé sous Tautorité de
la Société.

The Council may include as part of the
expenses of the Secretariat the cxpenses of
any bureau or commission which is placed
under the direction of the League.

A r t i c 1 e 25.

A r t i c 1 e 25.

Les Membres de la Société s’engagent á
encourager et favoriser Tétablissement et la
coopération des organisations volontaires
nationales de la Croix-Rouge, dument> autorisées, qui ont pour objet 1’aniélioration de la
santé, la défense préventive contre la maladie
et Tadoucissement de la souffrance dans le
monde.

The Members of the League agree to encourage and promote the establishment and
co-operation of duly authorised voluntary
national Red Gross organisations having as
purposes the improvement of health, the pre
vention of disease and the mitigation of
suffering throughout the world.

A r t i c 1 e 26.

A r t i c 1 e 26.

Les amendements au présent Pacte entreront en vigueur děs leur ratification par les
Membres de la Société, dont les Représentants composent le Conseil, et par la majoritě
de ceux dont les Représentants forment l’Assemblée.

Amendments to this Covenant will tfcke
effect when ratified by the Members of the
League whose Representatives compose the
Council and by a majority of the Members
of the League whoas Representatives com
pose the Assembly.

No such amendment shall bind any MemTout Membre de la Société est libře de ne
pas accepter les amendements apportés au ; ber of the League which signifies its dlssent
Pacte, auquel cas il cesse de faire partie de la : therefrom, but in that čase it sh&L- ee&st to
Société.
be a Member of the League.
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nosti, při čemž jest ovšem mí ti zřetel ke
zvláštním potřebám krajin zpustošených za
války 1914—18;
f) vynasnaží se učiniti mezinárodní opa
tření, aby nemocem bylo předem bráněno a
proti nim bojováno.

článek 24.
Všechny mezinárodní úřady, které byly zří
zeny dřívějšími kolektivními smlouvami, bu
dou, předpokládaje souhlas stran, postaveny
pod pravomoc Společnosti. Všechny takovéto
mezinárodní úřady a všechny komise pro
úpravu věcí mezinárodního zájmu, jež budou
příště zřízeny, budou postaveny pod pravo
moc Společnosti.
Ve všech věcech mezinárodního zájmu, kte
ré jsou upraveny obecnými konvencemi, které
však nejsou svěřeny mezinárodní komisi ne
bo úřadu, má tajemnický úřad Společnosti,
žádají-li strany o to a přivolí-li Rada, shromažďovati a udíleti potřebné informace i poskytovati potřebno'u nebo žádoucí pomoc.

Rada může pojmouti do nákladů tajem
nického úřadu náklady všech úřadů neb ko
misí postavených pod pravomoc Společnosti.

článek 25.
Členové Společnosti se zavazují, že budou
povzbuzovati a podporovat! zřizování a sou
činnost národních dobrovolných organisací
červeného kříže, náležitě povolených, jejichž
úkolem je zlepšovati zdravotní stav, předcházeti nemoci a mírniti utrpení na světě.

Článek 26.
Změny této úmluvy nabývají působnosti,
jakmile budou ratifikovány oněmi členy Spo
lečnosti, jejichž zástupcové tvoří Radu, a vět
šinou těch členů, jejichž zástupcové skládají
Shromáždění.
Každý člen Společnosti má právo, aby od
mítl přijmouti takovouto změnu této úmluvy,
ale přestává v takovém případě býti členem
Společnosti.
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A N E X E.

I. Membres Originaires de la Societě

A N N E X.
des

I. Originál Members of the League of Nations

Nations signataires du Traité de Paix.
États-Unis ďAmérique.
Belgique.
Bolivie.
Brésil.
Empire Britannique.
Canada.
Austrálie.
Afrique du Sud.
Nouvelle-Zélande.
Inde.
Chině.
Cuba.
Equateur.
France;
Grěce.
Guatémala.

Haiti.
Hedjaz.
Honduras.
Itálie.
Japon.
Libéria.
Nicaragua.
Panama.
Párou.
Pologne.
Portugal.
Roumanie.
État Serbe-CroateSlověne.
Siam.
Tchéco-Slovaquie.
Uruguay.

États ínvités ů accéder au Pacte.
Argentině.
Chili.
Colombie.
Danemark.
Espagne.
Norvěge.

Paraquay.
Pays-Bas.
Perse.
Salvador.
Sučde..
Suisse.
Vénézuéla.

Signatories of the Treaty of Peace.
United States of

Haiti.
Hedjaz.
Honduras.
Italy.

America.
Belgium.
Bolivia.
Brazil.
British Empire.

Japan.
Liberia.
Nicaragua.
Panama.
Peru.

Canada.
Australia.
South Africa.
New Zealand.
India.
China.
Cuba.
Ecuador.
France.

Poland.
Portugal.
Roumania.
Serb-Croat-SloveneState.
Siam.
Czecho-Slovakia.
Uruguay.

Greece.
Guatemala.

States Invited to Accede to the Covenanf.
Argentině Republic.
Chili.
Colombia.
Denmark.

Paraguay.
Persia.
Salvador.
Spain.
Sweden.
Switzerland.
Venezuela.

Netherlands.
Norway.

II. Premier secrétaire général de la Societě

II. First Secretary General of the League

des Nations.

of Nations.

L’Honorable Sir James Eric Drum-

The Honourable Sir James Eric Dru m-

m o n d, K. C. M. G., C. B.

PARTIE

m o n d, K. C. M. G., C. B.

II.

P A R T II.

FRONTIĚRES D’ALLEMAGNE.

BOUNDARIES OF GERMANY.

A r t i c 1 e 27.

A r t i c 1 e 27.

Les frontiěres ďAllemagne seront déterminées comme il suit:

The boundaries of Germany will be determined as follows:

°

1

Avec la Belgique:

Du point commun aux trois frontiěres
belge, néerlandaise et allemande et verš le
Sud:

1.

With Belgivm:

From the point common to the three ťrontiers of Belgium, Holland and Germany and
in a southerly direction:

r
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PŘÍLOHA.

I. Zakládající členové Společnosti národů,
kteří podepsali mírovou smlouvu.
Spojené státy ame
rické.
Belgie.
Bolivie.
Brasílie.
Říše britská.
Kanada.
Austrálie.
Jižní Afrika.
Nový Zéland.
Indie.
Čína.
Kuba.
Ecuador.
Erancie.
Řecko.
Guatemala.

Haiti.
Hedžáz.
Honduras.
Itálie.
Japonsko.
Liberia.
Nicaragua.
Panama.
Peru.
Polsko.
Portugalsko.
Rumunsko.
Stát srbsko-chorvatsko-slovinský.
Siam.
Československo.
Uruguay.

Státy pozvané, aby přistoupily k úmluvě.
Argentina.
Chile
Columbie.
Dánsko.
Španělsko.
Norsko.

Paraguay.
Nizozemí.
Persie.
Salvador.
Švédsko.
Švýcary.
Venezuela.

II. První generální tajemník Společnosti
národů:
Ctihodný Sir James Eric Dru m m o n d,
K. C. M. G., C. B.
ČÁST H.

HRANICE NĚMECKA.
Článek 27.
Německé hranice budou stanoveny takto:

1. S Belgií:
Od bodu společného třem hranicím, bel
gické, nizozemské a německé, směrem již
ním:
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la limite Nord-Est de 1’ancien territoire de
Moresneb neutře, puis la limite Est du cercle
ďEupen, puis la frontiěre entre la Belgique
et le cercle de Montjoie, puis la limite NordEst et Est du cercle de Malmédy jusqďá son
point de rencontre avec la frontiěre du Luxembourg.

the north-eastern boundary of the former
territory of neubral Moresneb, then the eastern boundary of the Kreis of Eupen, then the
frontier between Belgium and the Kreis of
Montjoie, then the north-eastern and ca stern
boundary of the Kreis of Malmédy to its
junction with the frontier of Luxemburg.

£° Avec le Luxembourg:
La frontiěre au 3 aoůt 1914 jusqďá sa
jonction avec la frontiěre de France au 18
juillet 1870.

2. With Luxemburg:
The frontier of August 3, 1914, to its
junction with the frontier of France of the
18th July. 1870.

3° Avec la France:
La frontiěre au 18 juillet 1870 depuis le
Luxembourg jusqu’á la Suisse, sous réserve
des dispositions de Farticle 48 de la Section
IV (Bassin de la Sarre) de la Partie III.

3. With France:
The frontier of July 18,1870, from Luxem
burg to Switzerland with the reservations
made in Article 48 of Section IV (Saar Basin) of Part III.

Avec la Suisse:
La frontiěre actuelle.
40

4. With Sivitzerland:
The present frontier.

W

5° Avec 1’Autriche:
La frontiěre au 3 aoůt 1914 depuis la
Suisse jusq’á la Tchéco-Slovaquie ci-aprés
définie.

ft. With Austria:
The frontier of August 3, 1914, from
Switzerland to Czecho-Slovakia as hereinafter defined.

6° Avec la Tchéco-Slovaquie:
La frontiěre au 3 aoůt 1914 entre 1’Allemagne et 1’Autriche, depuis son point de ren
contre avec 1’ancienne limite administrativě
séparant la Bohéme et la province de HauteAutriche, jusqiťá la pointe Nord du saillant
de Fancienne province de Silésie autrichienne, située á 8 kilomětres environ á FEst de
Neustadt.

(j. With Czecho-Slovakia:
The frontier of August 3, 1914, between
Germany and Austria from its junction with
the old administrativě boundary separating
Bohemia and the province of Upper Austria
to the point north of the salient of the old
province of Austrian Silesia situated at about
8 kilomětres east of Neustadt.

7° Avec la Polognc:
Du point ci-dessus défini et jusqďá un
point á fixer sur le terrain á environ deux
kilomětres á FEst de Lorzendorf:

7. With Polaná:
From the point defined above to a point to
be fixed on the ground about 2 kilomětres
east of Lorzendorf:

la frontiěre telle qu’elle sera définie conformément á Farticle 88 du présent Traité;

the frontier as it will be fixed in accordance with Article 88 of the present Treaty:

de lá, verš le Nord et jusqiťau point oú la
limite administrativě de la Posnanie coupe la
riviěre Bartsch:

thence in a northerly direction to the pcint
where the administrativě boundary of Posnania crosses the river Bartsch:
a line to be fixed on the ground leaving the
following places in Poland: Skorischau,
Reichthal, Trembatschau, Kunzendorf, Schlei
se, Gross Kosel, Schreibersdorf, Rippin,
Fůrstlich-Niefken, Pawelau, Tscheschen,
Konradau,
Johannisdorf,
Modzenowe,
Bogdaj, and in Germany, Lorzendorf,
Kaulwitz, Glausche, Dalbersdorf, Reesewitz,
Strádám, Gross Wartenberg, Kraschen, Neu

une ligne á déterminer sur le terrain, laissant á la Pologne les localités de: Skorischau,
Reichthal,
Trembatschau,
Kunzendorf,
Schleise, Gross Kosel, Schreibersdorf, Rippin,
Fůrstlich-Niefken, Pawelau, Tscheschen,
Konradau, Johannisdorf, Modzenowe, Bogdaj, et á FAllemagne les localités de: Lorzen
dorf, Kaulwitz, Glausche, Dalbersdorf, Reesewitz,
Strádám,
Gross
Wartenberg,
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severovýchodní hranice bývalého území
neutrálního Moresnetu, pak východní hrani
ce kraje eupenského, pak hranice mezi Bel
gií a krajem Montjoie, pak severovýchodní
a východní hranice kraje Malmédy až k je
jímu styčnému bodu s hranicí lucemburskou.
2. S Lucemburskem:
Hranice z 3. srpna 1914 až k jejímu spo
jení s francouzskou hranicí z 18. července
1870.
3. S Francií:
Hranice z 18. července 1870 od Lucembur
ska až k Švýcarsku s výhradou ustanovení
článku 48 Oddílu IV (Pánev Saarská), čá
sti III.
4. Se Švýcarskem:
Hranice nynější.
5. S Rakouskem:
Hranice z 3. srpna 1914 od Švýcarska až
k Československu, níže vymezenému.
6. S Československem:
Hranice z 3. srpna 1914 mezi Německem,
a Rakouskem od svého styčného bodu s bý
valou správní hranicí, oddělující Čechy^ a
Horní Rakousy, až k severnímu bodu výběž
ku bývalého rakouského Slezska, ležícímu asi
8 km východně od Prudníku (Neustadfc).

7. S Polskem:
Od bodu právě určeného až k bodu, který
se určí na místě samém asi 2 km východně
od Lorzendorfu:
hranice, jaká bude stanovena podle cl. 88
této smlouvy;
odtud k severu až k bodu, kde správní
hranice Poznaňská protíná řeku Barycz
(Bartsch) :
čára, jež se určí na místě samém, pone
chávající Polsku místa: Skorýšov, Reichthal,
Trubačov, Kunčice, Slezov, Velké Kozlí, Hněvošice, Rybin, Kníž. Nivky, Pavlov, Čechy,
Konrádov, Jánovo, Modzenovo, Bohdej (Skorischau, Reichthal, Trembatschau, Kunzendorf, Schleise, Gross-Kosel, Schreibersdorf,
Rippin, Fiirstlich-Niefken P.awelau, Tscaeschen, Konradau, Johannisdorf, Modzenowo,
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Kraschen, Neu Mittelwalde, Domaslawitz,
Wedelsdorf, Tscheschen Hammer;

Mittelwalde,
Domaslawitz,
Tscheschen Hammer;

de lá, verš le Nord-Ouest, la limite admi
nistrativě de Posnanie jusqiťau point oú elle
coupe la ligne de chemin de fer ítawitschHerrnstadt;
de lá, et jusqďau point oú la limite admi
nistrativě de Posnanie coupe la routě ReisenTschirnau:
une ligne á déterminer sur le terrain passant á FOuest de Triebusch et Gabel et á l’Est
de Saborwitz;

thence the administrativě boundary of
Posnania north-westwards to the point where
it cuts the Rawitsch-Herrnstadt railway;

Wedelsdorf,

thence to the point where the administra
tivě boundary of Posnania cuts the ReisenTschirnau road:
a line to be fixed on the ground passing
west of Triebusch and Gabel and east of Sa
borwitz ;

de lá, la limite administrativě de Posnanie
jusqďá son point de rencontre" avec la limite
administrativě orientale du cercle (Kreis) de
Fraustadt;
de lá, verš le Nord-Ouest et jusqu’á un
point á choisir sur la routě entre les localités
de Unruhstadt et de Kopnitz:
une ligne á déterminer sur le terrain passant á TOuest des localités de Geyersdorf,
Brenno, Fehlen, Altkloster, Klebel, et á l’Est
des localités de Ulbersdorf, Buchwald, Ilgen,
Weine, Lupitze, Schwenten;

thence the administrativě boundary of
Posnania to its qunction with the eastern
administrativě boundary of the Kreis of
Fraustadt;
thence in a north-westerly direction to
a point to be chosen on the road between the
villages of Unruhstadt and Kopnitz:
a line to be fixed on the ground passing
west of Geyersdorf, Brenno, Fehlen, Altklo
ster, Klebel, and east of Ulbersdorf, Buch
wald, Ilgen, Weine, Lupitze, Schwenten;

de lá, verš le Nord et jusqďau point le plus
septentrional du lac Chlop:
une ligne á déterminer sur le terrain
suivant la ligne médiane des lacs; toutefois,
la ville et la station de Bentschen (y compris
la jonction des lignes Schwiebus-Bentschen
et Zúllichau-Bentschen) restent en territoire
Polonais;
de lá, verš le Nord-Est et jusqďau point de
rencontre des limites des cercles (Kreise) de
Schwerin, de Birnbaum et de Meseritz:

thence in a northerly direction to the
northernmost point of Lake Chlop:
a line to be fixed on the ground folowing
the medián line of the lakes; the town and
the station of Bentschen however (including
the junction of the lineš Schwiebus-Bentschen
and Zúllichau-Bentschen) remaining in Poíish territory;
thence in a north-easterly direction to the
point of junction of the boundaries of the
Kreise of Schwerin, Birnbaum and Meseritz:

une ligne á déterminer sur le terrain passant á l’Est de Betsche;
de lá, verš le Nord la limite, séparant les
cercles (Kreise) de Schwerin et de Birn
baum, puis verš 1’Est la limite Nord de la
Posnanie jusqu’au point oú cette limite coupe
la riviěre Netze;
de lá, verš Famont et jusqďá son confluent avec le Kíiddow;
le cours de la Netze;

a line to be fixed on the ground passing
east of Betsche ;
thence in a northerly direction the boun
dary separating the Kreise of Schwerin and
Birnbaum, then in an easterly direction the
northern boundary of Posnania to the point
where it cuts the rive Netze;
thence upstream to its confluence with
the Kiiddow:
the course of the Netze;
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liogrlaj) a.Německu místa: .Lorzendorf, Koulovice, Gluch, Dalbersdorf, Resevice, Stradom, Modzanovo, Krášen, Mezibor, Domasbvíce, Vedlovice, České Hamry (Lorzendorf,
Kaulwitz, Glausche, Dalbersdorf, Reesew:tz,
Strádám, Gross-Wartenberg, Kraschen. NeuMittelwalde, Domaslawitz, Wedeisdorf, Tscheschen-Hammer);
odtud k severozápadu správní hranice Poznaňska až k bodu, kde protíná železnici Rawicz-Wasocz (Rawitsch-Herrnstadt);
odtud až k bodu, kde správní nramce Po
znaňská protíná silnici Rydzyna-Čemina
(Reisen-Tschirnau):
čára, jež se určí na místě saméru, jdoucí
na západ od Třebuze a Jablonné (Triebusch
a Gabel) a na východ od Záborovic (Saborwitz) ;
odtud správní hranice Poznaňská až k je
jímu styčnému bodu s východní správní hra
nicí kraje (Kreis) wschowského (Fraustadt);
odtud k severozápadu až k bodu, který se
zvolí na silnici mezi místy Kargowa a Kopanica (Unruhstadt a Kopnitz) :
čára, která se určí na místě samém, jdoucí
na západ od míst: Debowa Leká, Brenno,
Wieliň, Kaszczor, Klebel (Geyersdorf, Bren
no, Fehlen, Altkloster, Klebel), a na východ
od míst: Olbrachcice, Bukowe, Lgin, Wijewo, Lupiče, Swipte (Ulbersdorf, Buchwald,
Ilgen, Weine, Lupitze, Schw.enten);
odtud k severu až k nej severnějšímu bodu
Chlopského jezera:
čára, která se určí na místě samém, podél
střední čáry jezer; avšak město a stanice
Zbaszyň (Bentschen) (čítaje v to spojku
drah Šwiebodzin-Zbaszyň a Cylichów-Zbaszyň
[Schwiebus - Bentschen a Ziillichau - Bent
schen] ) zůstanou na území polském;
odtud k severovýchodů až ke styčnému bo
du krajů (Kreise) skwirzyňského, miedzychodskeho a miedzyrzeczského (Schwerin,
Birnbaum a Meseritz);
čára, která se určí na místě samém, jdoucí
na východ od Pszczewa (Betsche);
odtud k severu hranice dělící kraje (Krei
se) skwirzyňský a miedzychodský, pak k vý
chodu severní hranice Poznaňská až k bodu,
kde tato hranice protíná řeku Noteč (Netze) ;
odtud proti proudu až k jejímu stoku
s Giídou .(Kůddow):
tok Noteče;
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de lá, verš Famont et jusqďen un point á
choisir á environ 6 kilomětres au Sud-Est de
Schneidemiihl:

thence upstream to a point to be chosen
about 6 kilomětres south-east of Schneidemúhl:

le cours du Kiiddow;
de lá, verš le Nord-Est et jusqu’á la pointe
la plus méridionale du rentrant forrné par la
limite Nord le la Posnanie á environ 5 kilo
mětres á FOuest de Stahren:

the course of the Kiiddow;
thence north-eastwards to the most South
ern point of the re-entrant of the northern
boundary of Posnania about 5 kilomětres
west of Stahren:

une ligne á déterminer sur le terrain laissant dans eette région la voie ferrée de
Schneidemůhl-Konitz entiěrement en territoire allemand;

a line to be fixed on the ground leaving
the Schneidemúhl-Konitz railway in ibis area
entirely in German territory;

de lá, la limite de Posnanie verš le NordEst jusqu’au sommet du saillant qu’elle for
mě á environ 15 kilomětres á FEst de Flatow;

thence the boundary of Posnania northeastwards to the point of the salient it makes about 15 kilomětres east of Flatow;

de lá, verš le Nord-Est et jusqu’au point
oú la riviěre Kamionka rencontre la limite
méridionale du cercle (Kreis) de Konitz á
environ 3 kilomětres au Nord-Est de Grunau:

thence north-eastwards to the point where
the river Kamionka meets the Southern boun
dary of the Kreis of Konitz about 3 kilometres north-east of Grunau:

une ligne á déterminer sur le terrain laissant á la Pologne les localités suivantes:
Jasdrowo, Gr. Lutau, Kl. Lutau, Wittkau, et
á FAllemagne les localités suivantes: Gr.
Butzig, Cziskowo, Battrow, Bbck, Grunau;

a line to be fixed on the ground leaving the
following places to Poland: Jasdrowo, Gr.
Lutau, Wittkau, and to Germany: Gr. Butzig,
Cziskowo, Battrow, Bock, Grunau;

de lá, verš le Nord, la limite entre les
cercles (Kreise) de Konitz et de Schlochau
jusqu’au point oú cette limite coupe la riviěre
Brahe;
de lá, jusqu’á un point de la limite de Poméranie situé á 15 kilomětres á FEst de
Kummelsburg:
une ligne á déterminer sur le terrain laissant les localités suivantes en Pologne: Konarzin, Kelpin, Adl. Briesen, et á FAllemagne
les localités suivantes: Sampohl, Neuguth,
Steinfort, Gr. Peterkau;

thence in a northerly direction the boun
dary between the Kreise of Konitz and Schlo
chau to the point where this boundary euts
the river Brahe;
thence to a point on the boundary of Pomerania 15 kilomětres east of Rummelsburg:

de lá, verš FEst, la limite de Poméranie
jusqu’á sa rencontre avec la limite entre les
cercles (Kreise) de Konitz et de Schlochau;

then the boundary of Pomerania in an
easterly direction to its junction with the
boundary between the Kreise of Konitz and
Schlochau;
thence northwards the boundary between
Pomerania and West Prussia to the point on
the river Rheda about 3 kilomětres northwest of Gohra where that river is joined by
a tributary from the north-west;

a line to be fixed on the ground leaving
tlíc folowing places in Poland: Konarzin,
Kelpin, Adl, Briesen, and in Germany: Sam
pohl, Neugdith, Steinfort, Gr. Peterkau;

de lá, verš le Nord, la limite entre la Po
méranie et la Prusse occidentale jusqďau
point sur la riviěre Rheda (á environ 3 kilo
mětres Nord-Ouest de Gohra) oú cette ri
viěre regoit un afíluent venant du NordOuest;
thence to a point to be selected in the bend
de lá et jusqu’á un point á choisir sur le
čoude de la riviěre Piasnitz á environ 1 kilo of the Piasnitz river about 1% kilomětres
I north-west of Warschkau:
metre 5 au Nord-Ouest de Warschau:
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odtud proti proudu až k bodu, který se
zvolí asi 6 km na jihovýchod od Pily (Schneidemíihl):
tok Gildy (Kůddow);
odtud k severovýchodu až k nej jižnějšímu
hrotu prohýbu utvořeného severní hranicí
Poznaňská asi 5 km na západ od Stahren:
čára, která se určí na místě samém a po
nechává v této krajině železnici Piía-Chojnice (Schneidemiihl-Konitz) úplně na území
německém;
odtud k severovýchodu hranice Poznaňská
až k vrcholu výběžku, jejž hranice ta tvoří
asi 15 km na východ od Zlotoya (Flatow):
odtud k severovýchodu až k bodu, kde se
řeka Kamionka setkává s jižní hranicí kraje
(Kreis) chojnického asi 3 km na severový
chod od Gronowa (Grunau):
čára, která se určí na místě samém, po
nechávající Polsku místa: fazdrawy, Lutowo, Lutówko, Witkowo (Jasdrowo, Luttau,
Kl. Luttau, Wittkau), a Německu místa:
.Wielki Buczek, Szyszkowo, Batorowo, Buk,
Gronowo (Gr. Butzig, Cziskowo, Battrow,
Bdck, Grunau);
odtud k severu hranice mezi kraji (Kreise)
chojnickým a cluchowským (Schlochau) až
k bodu, kde tato hranice protíná řeku Brdu
(Brahe);
odtud až k bodu hranice pomořanské, leží
címu 15 km na východ od Miastka (Rummelsburg):
čára, která se určí na místě samém, po
nechávající Polsku místa: Konarzyny, Kielpin, Brzežno Šlachetské (Konarzin Kelpin,
Adl. Briesen), a Německu místa: S^polna,
JNowa Wies, Steinfort, Pietrzykowy (Sampohl, Neuguth, Steinfort, Gr. Peterbau);
odtud k východu hranice Pomořanska až
k jejímu styku s hranicí krajů (Kreise)
chojnického a cluchowského (Konitz, Schlo
chau) :
odtud k severu hranice mezi Pomořanskem
a Západním Pruskem až k bodu na řece Ředě
(asi 3 km na severozápad od Góry), kde se
do této řeky vlévá přítok tekoucí od severo
západu ;
odtud až k bodu, který se zvolí na ohbí ře
ky Pjasníce asi 1-5 km na severozápad od
Warzkowa (Warschkau) :
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une ligne á déterminer sur le terrain;
de lá, le cours de la rivieře Piasnitz verš
Faval, puis la ligne médiane du lac de Zamowitz et enfin Fancienne limite de la Prusse
occidentale jusqiťá la mer Baltique.

a line to be fixed on the ground;
thence this river downstream, then the
medián line of Lake Zarnowitz, then the old
boundary of West Prussia to the Baltic Sea.

\

° Avec le Danemarlc:

. With Denmark:

8

8

La frontiěre telle qu’elle sera fixée ďaprěs
les dispositions des articles 109 á 111 de la
Partie III, Section XII (Sleswig).

The frontier as it will be fixed in accordance with Articles 109 to 111 of Part ITT,
Section XII (Schleswig).

A r t i c 1 e 28.
Les frontiěres de la Prusse orientale seront
déterminées comme il suit sous réserve des
dispositions de la Section IX (Prusse orien
tale) de la Partie III:
ďun point situé sur la cote de la mer Bal
tique á environ 1 kilometre 5 au Nord de
Féglise du village de Probbernau et dans une
direction approximative de 159° (á compter
du Nord verš FEst):

A r t i c 1 e 28.
The boundaries of East Prussia, with the
reservations made in Section IX (East
Prussia) of Part III, will be determinsd as
follows:
from a point on the coast of the Baltic Sea
about IV kilometres north of Probbernau
church in a direction of about 159° East
from true North:

une ligne ďenviron 2 kilomětres, á déter
miner sur le terrain;

2

2

a line to be fixed on the ground for about
kilometres ;

de lá, en ligne droite sur le feu situé au
čoude du chenal ďElbing au point approximatif: latitude 54° 19‘y2 Nord, longitude
19° 26‘ Est de Greenwich;

thence in a straight line to the iight at the
hend of the Elbing Channel in ápproximately
latitude 54° 19’ % North, longitude 19° 26’
East of Greenwich;

de lá, jusqďá Fembouchure la plus orien
tale de la Nogat dans une direction approxi
mative de 209° (á compter du Nord verš
FEst);

thence to the easternmost mouth of the
Nogat River at a bearing of approximately
2090 East from true North;

de lá, verš Famont, le cours de la Nogat
jusqu’au point oů cette riviéře quitte la
Vistule (Weichsel) ;

thence up the course of the Nogat River
to the point where the latter leaves the Vistula (Weichsel);
thence up the principál channel of navigation of the Vistula, then the Southern boun
dary of the Kreis of Marienwerder, then that
of the Kreis of Rosenberg eastwards to the
point where it meets the old boundary of East
Prussia;
thence the old boundary between East and
West Prussia, then the boundary between
the Kreise cf Ostercde and Neidenburg, then
the course of the river Skottau downstream,
then the course of the Neide upstream to
a point situated about 5 kilometres west of
Bialutten being the nearest point to the old
frontier of Russia;
thence in an easterly direction to a point
immediately south of the intersection of the
road Neidenburg-Mlava with the old frontier
of Russia:

de lá, le chenal de navigation principál de la
Vistule, verš Famont, puis la limite Sud du
cercle de Marienwerder, puis celle du cercle de
Bosenberg verš FEst jusqu’á son point de rencontre avec Fancienne frontiěre de la Prusse
orientale;
de lá, Fancienne frontiěre entre la Prusse
occidentale et la Prusse orientale, puis la
limite entre les cercles ďOsterode et de Neidenburg, puis verš Faval le cours de la riviěre
Skottau, puis verš Famont le cours de la
Neide, jusqďau point situé á environ 5 kilo
mětres á FGuest de Bialutten et le plus rapproché de Fancienne frontiěre de Russie;
de lá, verš FEst, et jusqu’á un point immédiatement au Sud de Fintersection de la routě
Neidenburg-Mlava et de Fancienne frontiěre
de Russie:
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čára, která se určí na místě samém;
odtud tck řeky Pjasniee po proudu, pak
střední čára žarnovického jezera a konečně
bývalá hranice Západního Pruska až k Balt
skému moři.
. S Dánskem:

8

Hraníce, jak bude určena podle ustanovení
článků 109 až 111 části III, Oddíl XII (šlesvik).
Článek 28.
Hranice Východního Pruska budou určeny,
jak dále uvedeno, s výhradou, ustanovení Od
dílu IX (Východní Prusko) části III:
od bodu ležícího na pobřeží Baltského mo
ře asi 1'5 km na sever od kostela vesmce
Przébrno (Probbernau) v přibližném směru
159° (počítaje od severu k východu) :

\

čára asi 2 km, která se určí na místě sa
mém ;
odtud v přímé čáře na maják stojící
v ohbí elblagského (Elbing) koryta k přibliž
nému bodu: 54° 19‘ 1/2 sev- šířky a 19° 2(5'
vých. délky od Greenwiclte;
odtud až k nej východnějšímu ústí Nogatu
v přibližném směru 209° (počítaje od severu
k východu);
odtud proti proudu tok Nogatu až k bodu,
kde tato řeka opouští Vislu (Weichsel);
odtud hlavní plavební koryto Visly proti
proudu, pak jižní hranice kraje kwidzyňského (Marienwerder), pak hranice kraje suszského (Kosenberg) k východu až k jejímu
styčnému bodu s bývalou hranicí Východ
ních Prus;
odtud bývalá hranice mezi Západními a
Východními Prusy, pak hranice mezi kraji
ostródským a nibórským (Neidenburg), pak
po proudu tok řeky škotovy (Skottau), pak
proti proudu tok Nidy až k bodu, který leží
asi 5 km na západ od Bialut (Bialutten) a
je nejblíže k bývalé hranici ruské;
odtud k východu až k bodu ležícímu přímo
na jih od průseku silnice Nibork (Neiden
burg)-Mlava a bývalé hranice ruské:

\
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une ligne á déterminer sur le terrain passant au Nord de Bialutten;

a line to be fixed on the ground passing
north of Bialutten;

de lá, 1’ancienne frontiěre de Russie jusqu’á
l’Est de Schmalleningken, puis verš 1’aval le
ehenal de navigation principál du Niemen
(Memel), puis le bras Skierwieth du delta
jusqďau Kurisches Haff;

thence the old frontier of Russia to a point
ěast of Schmalleningken, then the principál
channel of navigation of the Niemen (Me
mel) downstream, then the Skierwieth arm
of the delta to the Kurisches Haff;

de lá, une ligne droite jusqu’au point de
rencontre de la rive orientale de la Kurische
Nehrung et de la limite administrativě, á 4
kilomětres environ au Sud-Ouest de Nidden;

thence a straight line to the point where
the eastern shore of the Kurische Nehrung
meets the administrativě boundary about
4 kilometres south-west of Nidden;

de lá, cette limite administrativě jusqďá la
rive occidentale de la Kurische Nehrung.

thence this administrativě boundary to
the western shore of the Kurische Nehrung.

A r t i c 1 e 29.

A r t i c 1 e 29.

Les frontiěres telles qďelles viennent
ďétre décrites sont tracées en rouge sur une
carte au millioniěme, qui est annexée au présent Traité sous le n° 1.

The boundaries as deseribed above are
drawn in red on a one-in-a-million map which
is annexed to the present Treaty (Map
No 1.).

En cas de divergences entre le texte du
Traité et cette carte ou toute autre carte
annexée, e’est le texte qui fera foi.

In the čase of any discrepancies between
the text of the Treaty and this map or any
other map which may be annexed the text
will be finál.

A r t i c 1 e 30.

A r t i c 1 e 30.

En ce qui concerne les frontiěres définies
par un cours ďeau, les termes „cours“ ou
„chenal“ employés dans les descriptions du
présent Traité signifient: ďune part, pour
les fleuves non navigables, la ligne médiane
du cours ďeau ou de son bras principál,
et ďautre part, pour les fleuves navigables,
la ligne médiane du ehenal de navigation
principál. Toutefois, il appartiendra aux
Commissions de délimitation prévues par le
présent Traité de spécifier si la ligne fron
tiěre suivra, dans ses déplacements éventuels,
le cours ou le ehenal ainsi défini, ou si
elle sera déterminée ďune maniěre définitive
par la position du cours ou du ehenal, au
moment de la mise en vigueur du présent
Traité.

In the čase af boundaries which are
defined by a waterway, the terms „course“
and „channel" ušed in the present Treaty
signify: in the čase of non-navigable rivei'S,
the medián line of the waterway or of
its principál arm, and, in the čase of navigable rivers, the medián line of the principál
channel of navigation. It will rest with the
Boundary Commissions provided by the pre
sent Treaty to specify in each čase whether
the frontier line shall follow any changes
of the course or channel which may také plače
or whether it shall be definitely fixed by the
position of the course or channel at the time
when the pi*esent Treaty comes into force.

PARTIE III.

PART III.

CLAUSES POLITIQUES
EUROPÉENNES.

POLTTICAL CLAUSES FOR EUROPE.

SECTION I.

SECTION I.

BELGIQUE.

BELGIUM.

A r t i c 1 e 31.

A r t i c 1 e 31.

Germany, recognizing that the Treaties
L’Allemagne reconnaissant que les Traités
du 19 avril 1839, qui établissaient avant la ! of April 19, 1839, which established the staguerre le régime de la Belgique, ne correspon- J tus of Belgium before the war, no longer
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čára, která se určí na místě samém, jdoucí
na sever od Bialut;
odtud bývalá hranice ruská až na východ
od tíchmalleningken, pak po proudu hlavní
plavební koryto Němanu (Memel), pak del
tové rameno Skierwieth až ke Kuronské zá
toce (Kurisches Haff);
odtud přímá čára až ke styčnému bodu vý
chodního břehu kuronské kosy (Kurische
kehrung) se správní hranicí asi 4 km na
jihozápad od Nidy (Nidden) ;
odtud tato správní hranice až k západní- ,
mu břehu Kuronské (Svěží) kosy.
Článek 29.
Hranice, jak byly právě popsány, jsou vy
značeny červeně na mapě 1 : 1,000.000, která
jest připojena k této smlouvě pod č. 1.
Vzniknou-li rozpory mezi textem smlouvy
a touto nebo jakoukoli jinou připojenou ma
pou, rozhoduje text.
článek 30.
U hranic definovaných tokem vody vý
razy „tok“ nebo „koryto" užité v popisech
této smlouvy znamenají: jednak u řek nesplavných střední čáru vodního tc1 u nebo
jeho hlavního ramene, jednak u řek splav
ných střední čáru hlavního plavebního ko
ryta. Avšak přísluší rozhraničovacím komi
sím zřízeným touto smlouvou, aby v každém
jednotlivém případě určily, zda se bude hra
niční čára držeti toku nebo koryta nahoře de
finovaného i po jeho eventuelním přemístění,
či zda bude určena trvale polohou toku nebo
koryta v okamžiku, kdy tato smlouva nabude
působnosti.

ČÁST III.

POLITICKÉ KLAUSULE EVKOPSKÉ.
ODDÍL I.
BELGIE,
článek 31.
Uznávajíc, že smlouvy ze dne 19. dubna
1839, které stanovily před válkou právní
stav Belgie, neodpovídají již nynějšímu
70'
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dent plus aux circonstances actuelles, consent
á Tabrogation de ces Traités et s’engage děs
á présent á reconnaítre et á observer toutes
conventions, quélles qu’elles soient,
que
pouiTont passer les Principales Puissances
alliées et associées, ou certaines ďentre elles,
avec les Gouvernements de Belgique ou des
Pays-Bas, á 1’effet de remplacer lesdits
Traités de 1839. Si son adhésion formelle á
ces conventions ou á quelques-unes de leurs
dispositions était requise, TAllemagne s’engage děs maitenant á la donner.

conform to the requirements of ťne situation,
consents to the abrogation of ťne said Treaties and undertakes immediately to recognize and to observe whatever conventions
may be entered into by the Principal Allied
and Associated Powers, or by any of them,
in concert with the Governments of Belgium and of the Netherlands, to replace the said Treaties of 1839. If her formal
adhésion should be required to such conven
tions or to any of their stipulations, Germany
undertakes immediately to give it.

A r t i c 1 e 32.

A r t i c 1 e 32.

L'Allemagne reconnait la pleine souveraineté de la Belgique sur Tensemble du territoire contesté de Moresnet (dit Morésnet

Germany recognizes the full sovereignty
of Belgium over the wlicle of the contested
territory of-Moresnet
(called Moresnet

neutře).

neutře).

A r t i c 1 e 33.

A r t i c 1 e 33.

L’Allemagne renonce, en faveur de la Bel
gique, á touš droits et titres sur le territoire
du Moresnet prussien- situé á l’Ouest de la
routě de Liége á Aix-la-Chapelle; la partie de
la routě en bordure de ce territoire appartiendra á la Belgique.

Germany renounces in favour of Belgium
all rights and title over the territory of Prussian Moresnet situated on the west of the
road from Liége to Aix-la Chapelle; the road
will belong to Belgium where it bounds this
territory.

A r t i c 1 e 34.

A r t i c 1 e 34.

L Allemagne renonce, en outre, eu faveur
de la Belgique, á touš ďroils et titres sur les
territoires comprenant Tensemble des cercles
(Kreise) de Eupen et Malmédy.

Germany renounces in favour of Belgium
all rights and title over the territory comprising the whole of the Kreise of Eupen
and of Malmédy.

Pendant les six rnois qui suivront la mise
en vigueur du présent Traité, des registres
seront ouverts par 1’autorité belge á Eupen
et á Malmédy et les habitants desdits territoires auront la f„euité ďy exprimer par
écrit leur désir de voir tout ou partie de ces
territoires maintenu sous la souveraineté
allemande.

During the six months after the Corning
into force of this Treaty, registers will be
opened by the Belgian authorities at Eupen
and Malmédy in which the inhabitants of
the above territory will be entitled to record
in writing a desire to see the whole or part
of it remain under German sovereignty.

11 appartiendra au Gouvernement belge de
porter le résultat de cette consultation populaire á la connaissance de la Société des Nations, dont la Belgique s’engage á accepter la
décision.

The results of this public expression of
opinion will be communicated by the Bel
gian Government to the League of Nations,
and Belgium undertakes to accept the decision of the League.

A r t i c 1 e 35.

A r t i c 1 e 35.

Une
Commission
composée
de
sept
A Commission of seven persons, five of
membres dont cinq seront nommés par ' whom will be appointed by the Principal
les Principales Puissances alliées et associées,
Allied and Associated Powers, one by Gerun par rAllemagne et un par la Belgique sera many and one by Belgium, will be set up
constituée quinze jours aprěs la mise en vi- j fifteen days after the coming into force
gueur du présent Traité pour fixer sur plače , of the present Treaty to settle on the spot
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stavu věcí, svoluje Německo ke zrušení
těchto smluv a zavazuje se od nynějška, že
uzná a bude zachovávati veškeré úmluvy,
ať jsou jakékoli, jež by uzavřely čelné moc
nosti spojené a sdružené nebo některé z nich
s vládou bdgiekou nebo nizozemskou, aby
jimi nahradily řečené smlouvy z roku 1839.
.Bylo-li by žádáno jeho výslovné přistoupení
k těmto úmluvám nebo k některým z jejich
ustanovení, Německo se od nynějška zava
zuje, že tak učiní.

Č 1 á n e k 32.
Německo uznává úplnou suverenitu Belgie
nad celým sporným územím moresnetským
(zvaným neutrální Moresnet).

Článek 33.
Německo se vzdává ve prospěch Belgie
všech práv a právních titulů na pruský Mo
resnet ležící na západ od silnice z Liége (Lutychu) do Cách; část cesty lemující toto úze
mí připadne Belgii.

Článek 34.
Německo se vzdává dále ve prospěch Bel
gie všech práv a právních titulů na území
obsahující souhrn krajů (Kreise) eupenského
a malmédyského.
Po šest měsíců po tom, kdy nabude tato
smlouva působnosti, povede belgický úřad
v Eupen a v Malmédy veřejně přístupné sou
pisy a obyvatelům řečených území bude vol
no písemně v nich vysloviti své přání, aby
toto celé území nebo jeho část zůstala pod
svrchovaností německou.
Věcí belgické vlády bude, aby výsledek to
hoto hlasování lidu uvedla ve známost Spo
lečnosti národů, jejímuž rozhodnutí Belgie se
zavazuje se podřídí ti.

článek 35.
Komise, skládající se ze sedmi členů,
z nichž bude jmenováno pět Čelnými moc
nostmi spojenými a sdruženými, jeden Ně
meckem a jeden Belgií, bude čtrnáct dní
po tom, kdy nabude tato smlouva působno
sti, utvořena, aby určila na místě samém
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la nouvelle ligne-fronťiěre entre la Belgique
et FAllemagne, en tenant compte de la situation économique et des voies de communication.

the new frontier line between Belgium and
Germany, taking into account the econcmic
factors and the means of communication.

Les décisions seront prises á la majoritě des
voix et seront obligatoires pour les parties
intéressées.

Décisions vňll be taken by a majority and
will be binding on the parties concerned.

A r t i e 1 e 36.

A r t i c 1 e 36.

'

Děs que le
transfert
de
la souveraineté sur les territoires ci-dessus visés
sera définitif, la nationalité belge sera définitivement acquise de plein droit et á 1’exclusion de la nationalité allemande par les ressortissants allemands établis sur ces terri
toires.

When the transfer of the sovereign ty
over the territories referred to above has
become dsiinitive, German nationals habitually resident in the territories will definitively acquire Belgian nationality ipso facto,
and will lose their German nationality.

Toutefois, les ressortissants allemands qui
se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1 aoút 1914 ne pourrent acquérir la nationalité belge qiťavec une autorisation du Gouvernement belge.

Nevertheless, German nationals who became resident in the territories after, Au
gust 1, 1914, shall not obtain Belgian nationaiity witbout a permit from the Belgian
Government.

A r t i c 1 e 37.

A r t i c 1 e 37.

Pendant les deux ans qui suivront le
transfert définitif de la soůveraineté sur
les te-ritcires attribués á la Belgique en
vertu du présent Traité, les ressortissants
allemands ágés de plus de 18 ans et établis sur
ces territoires auront la faculté ďop’ter pour
la nationalité allemande.

Within the two years following the defini
tivě transfer of the sovereignty over the terri
tories assigned to Belgium under the present
Treatý, German nationals over 18 years of
age habitually resident in those territories
will be entitled to opt for German nationality.

L’option du mari entrainera celle de la
femme et Foption des parents entrainera celle
de leurs enfants ágés de moins de 18 ans.

Option by a husband will cover his wife,
and option by parents will cover their
children under 18 years of age.

Les personnes ayant exercé le droit ďoption
ci-dessus prévu devront, dans les douze mois
qui suivront, transportér leur domicile en
Allemagne.

Persons who háve exercised the above right
to opt must within the ensuing twelve
rnonths transfer their plače of residence to
Germany.

Elles seront libres de conserver les biens
immobiliers qu’elles possědent sur les terri
toires acquis par la Belgique. Elles pourront
emporter leurs biens meubles de toute nátuře.
II ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit
soit de sortie, soit ďentrée.

They will be entitled to retain their immovable property in the territories acquired
by Belgium. They may carry with them their
movable property of every deseription. No
export or import duties may be imposed
upon them in connection with the removal of
such property.

A r t i c 1 e 38.

A r t i c 1 e 38.

Le Gouvernement allemand remettra, sans
délai, au Gouvernement belge les archives, registres, plans, titres, et documents de toute
nátuře concernant les administrations civile,
militaire, financiere, judiciaire on autres du
territoire transféré sous la soůveraineté de la
Belgique.

!
The German Government will hand over
j without deíay to the Belgian Government
i the archives, registers, plans, title deeds and
documents of every kind concerning the civil,
! military, financial, judicial esc other admini! stratiens in the \>2rrilory transíerred to Beij gian sovereignty.
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novou hraniční čáru mezi Belgií a Němec
kem, přihlížejíc k hospodářským poměrům a
dopravním cestám.
Usnesení této komise budou se díti větši
nou hlasů a budou závazná pro interesované
strany.
Článek 36.
Od chvíle, kdy se změna svrchovanosti na
shora uvedených územích stane definitivní,
nabudou němečtí příslušníci usazení na tomto
území ipso facto a s konečnou platností stát
ního občanství belgického a pozbudou občan
ství německého.
Avšak příslušníci němečtí, kteří se snad
usadili na tomto území po 1. srpnu 1914, bu
dou moci nabýti státního občanství belgické
ho jen se svolením vlády belgické.

Článek

37.

Po dvě léta od konečné změny svrchova
nosti nad územím přiřčeným touto smlouvou
Belgii budou němečtí příslušníci, kterým je
přes 18 let a kteří j sou usazeni na tomto úze
mí, míti volnost optovati pro státní občanství
německé.
Opce manželova zahrnuje opci manželčinu
a opce rodičů opci jejich dětí, kterým ještě
není 18 let.
Osoby, které použily práva svrchu jim vy
hrazeného, budou povinny do dvanácti měsí
ců přenésti své bydliště do Německa.
Bude jim volno podržeti nemovité statuy,
které mají na území Belgií nabytém. Budou
směti odnésti svůj majetek movitý jakého
koli druhu a nebude na ně uvalen z tohoto
důvodu žádný poplatek ani z vývozu ani
z dovozu.

Článek 88.
Německá vláda vydá neprodleně vládě bel
gické archivy, knihy, plány, listiny a doklady
všeho druhu týkající se správy občanské, vo
jenské, finanční, soudní neb jiné na území
převedeném pod svrchovanost Belgie.
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Le Gouvernement allemand restituera de
méme au Gouvernement belge les archives et
documents de toute nátuře enlevés au cours
de la guerre par les autorités allemandes dans
les administrations publiques belges, et notamment au Ministěre des Affaires Etrangěres á Bruxelles.

The German Government will likewise
restore to the Belgian Government the arch
ives and documents of every kind carried off
during the war by the German authoríties
from the Belgian public administrations, in
particular from the Ministry of Foreign
Affairs at Brussels.

A r t i c 1 e 39.

A r t i c 1 e 39.

La proportion et la nátuře des charges financiěres de TAllemagne et de la Prusse que
la Belgique aura á supporter, á raison des
territoires qui lui sont cédés, seront fixées
conformément aux articles 254 et 256 de la
Partie IX (Clauses financiěres) du présent
Traité.

The proportion and nátuře of the financial
liabilities of Germany and of Prussia which
Belgium will háve to bear on account of the
territories ceded to her shall be fixed in conformity with Articles 254 and 256 of Part IX
(Financial Clauses) of the present Treaty.

SECTION II.

SECTION II.

LUXEMBOURG.
i

LUXEMBURG.

A r t i c 1 e 40.

A r t i c 1 e 40.

L’Allemagne renonce, en ce qui concerne le
Grand-Duché de Luxembourg, au bénéfice de
toutes dispositions inscrites en sa faveur dans
les Traités des 8 février 1842, 2 avril 1847,
20—25 octobre 1865, 18 aoůt 1866, 21 février
et 11 mai 1867, 10 mai 1871, 11 juin 18^2,
ll novembre 1902, ainsi que dans toutes Conventions consécutives auxdits Traités.

With regard to the Grand Duchy of Luxem
burg, Germany renounces the benefit of all
the provisions inserted in her favour in the
Treaties of February 8, 1842, April 2, 1847,
October 20—25, 1865, August 18, 1866, Feb
ruary 21 and May 11, 1867, May 10, 1871,
June 11, 1872, and November 11, 1902, and
in all Conventions consequent upon such
Trc-aties.

L’Allemagne reeonnaít que le Grand-Duché
de Luxembourg a cessé de faire partie du Zollverein allemand á dater du 1 janvier 1919,
renonce á touš droits sur Fexploitation des
chemins de fer, adhěre á 1’abrogation du régime de neutralitě du Grand-Duché et accepte
par avance touš arrangements internationaux
conclus par les Puissances alliées et associées
relativement au Grand-Duché.

Germany recognizes that the Grand Duchy
of Luxemburg ceased to form part of the
German Zollverein as from January 1, 1919,
renounces all rights to the exploitation of
the railways, adheres to the termination of
the régime of neutrality of the Grand Duchy,
and accepts in advancé all international
arrangements which may be concluded by
the Allied and Associated Powers relating to
the Grand Duchy.

A r t i c 1 e 41.

A r t i c 1 e 41.

LAllemagne s’engage á faire bénčficifer le
Grand-Duché de Luxembourg, sur la demande
qui lui en sera adressée par les Principales
Puissances alliées et associées, des avantages
et droits, stipulés par le présent Traité au
profit desdites Puissances ou de leurs ressortissants, en matiěres économíques, de trans
port et de navigation aérienne.

Germany undertakes to grant to the Grand
Duchy of Luxemburg, when a demand to
thal effect is made to her by the Principal
Allied and Associated Powers, the rights and
advantages stipulated in favour of such Po
wers or their nationals in the present Treaty
with regard to economic questions, to questions relative to transport and to aerial na
vigation.
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Vláda německá vrátí rovněž vládě belgické
archivy a doklady jakéhokoli druhu odvleče
né za války německými úřady z veřejných
správních úřadů belgických a zejména z mi
nisterstva věcí zahraničních v Bruselu.

článek 39.
Podíl a ráz finančních břemen Německa a
Pruska, jež bude Belgii převzíti podle území
jí postoupeného, bude určen podle článků 254
a 256 části IX (Klausule finanční) této
smlouvy.

ODDÍL II.
LUCEMBURK.
článek 40.
Německo se vzdává, pokud jde o velkovévodství lucemburské, výhod všech ustano
vení pojatých v jeho prospěch do smluv
z 8. února 1842, 2. dubna 1847, 20.—25. říjná
1865, 18. srpna 1866, 21. února a 11. května
1867, 10. května 1871, 11. června 1872, 11. li
stopadu 1902 i do kterékoli jiné úmluvy po
těchto smlouvách.
Německo uznává, že velkovévodství lucem
burské přestalo býti částí' německého celního
spolku dnem 1. ledna 1919, vzdává se veške
rých práv na provozování železnic, souhlasí
se zrušením stavu neutrality velkovévodství
a předem přijímá všecky mezinárodní úpra
vy uzavřené mocnostmi spojenými a sdruže
nými o velkovévodství tomto.

článek 41.
Německo se zavazuje, požádájí-li ho o to
Čelné mocnosti spojené.a sdružené, že povolí
velkovévodství lucemburskému výhody a prá
va vymíněná touto smlouvou ve prospěch ře
čených mocností nebo jejich příslušníků ve
věcech hospodářských, dopravních a vzduchoplaveckých.
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SECTION III.

SECTION III.

RIVE GAUCHE DU RHIN.

LEFT BANK OF THE RHINE.

A r t i c 1 e 42.

A r t i c 1 e 42.

II est interdit á 1’Allemagne de maintenir
ou de construire des fortifications soit sur la
rive gauche du Rhin, soit sur la rive droite,
á 1’Ouest ďune ligne tracée á 50 kilomětres
á l’Est de ce fleuve.

Germany is forbidden to maitain or construct any fortifications either on the left
bank of the Rhine or on the right bank to
the west of a line drawn 50 kilometres to the
East of the Rhine.

A r t i c 1 e 43.

A r t i c 1 e 43.
In the area defined above the maintenance
and the assembly of armed forces, either
permanently or temporarily, and military
manoeuvres of any kind, as well as the upkeep of all permanent works for mobilization,
are in the same way forbidden.

Sont^ également interdits, dans la zone
définie á Particle 42, Tentretien ou le rassemblement de forces armées, soit á titre
permanent, soit á titre temporaire, aussi
bien que toutes manoeuvres militaires
de quelque nátuře qďelles soient et ie maintien de toutes facilités matérielles de mobilisation.
A r t i c 1 e 44.
Au cas oú TAllemagne contreviendrait,
de quelque maniěre que ce soit, aux dispositions des articles 42 et 43, elle serait considérée comme commettant un acte hostile
vis-á-vis des Puissances signataires du présent Traité et comme cherchant á troubler
la paix du monde.

A r t i c 1 e 44.
In čase Germany violates in any manner
whatever the provisions of Articles 42 and
43, she shall be regarded as committing
a hostile act against the Powers signatory
of the present Treaty and as calculated to
disturb the peace of the world.

SECTION IV.

SECTION IV.

BAS SIN DE LA SARRE.

S A AR BASIN.

A r t i c 1 e 45.
En compensation de la destruction
des mineš de charbon dans re Nord de la
France, et á valoir sur le montant de la
réparation des dommages de guerre dus par
TAllemagne, celle-ci cěde á la France la propriété entiěre et absolue, franche et quitte
de toutes dettes ou charges, avec droit exclusíf ďexploitation, des mineš de charbon
situées dans le bassin de la Sarre, délimité
comme íl est dit á Particle 48.

A r t i c 1 e 45.
As compensation for the destruction
of the coal-mines in the north of France
and as part payment toward the total
réparation due from Germany for the
damage resulting from the war, Germany
cedes to France in full and absolute possession, with exclusive rights of exploitation,
unencumbered and free from all debts and
charges of any kind, the coal-mines situated
in the Saar Basin as defined in Article 48.

A r t i c 1 e 46.
A r t i c 1 e 46.
En vue ďassurer les droits et le bien-étre
In order to assure the rights and welfare
de la population et de garantir á la France la | of the population and to guarantee to France
pleine liberté ďexploitation des mineš, PA1- i complete freedom in working the mineš,
lemagne accepte les dispositions des Chapi- Germany agrees to the provisions of Chaptres I et II de PAnnexe ci-jointe.
j ters I and II of the Annex hereto.
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ODDÍL III.
LEVÝ BŘEH RÝNA.
\
Článek 42.
Německu jest zakázáno udržovali nebo bu
dovali opevnění jak na levém břehu Rýna,
tak na pravém na západ od čáry vedené
50 kilometrů na východ od této řeky.

Článek 43.
Rovněž je zakázáno v pásmu určeném
článkem 42 udržovati nebo shromažďovati
branné síly, ať trvale, ať dočasně, právě tak
jako konati vojenské manévry jakéhokoli
druhu a udržovati jakékoli věcné pomůcky
k mobilisaci.

Článek 44.
Prohřešilo-li by se Německo jakýmkoli
způsobem proti ustanovením článku 42 a 43,
mělo by se za to, že se dopouští činu nepřá
telského proti mocnostem, jež jsou sigmatáry
této smlouvy, a že se snaží porušiti světo
vý mír.

ODDÍL IV.
PÁNEV SAARSKÁ.
článek 45.
V náhradu za zničení uhelných dolů v se
verní Francii a ve prospěch celkových náhrad
škod válečných, jež Německo jest dlužno, po
stupuje Německo Francii bez jakýchkoli bře
men neb závazků úplné a neomezené vlast
nictví uhelných dolů ležících v pánvi Saarské,
ohraničené, jak stanoví článek 48, a to s vý
lučným právem těžby.

Článek 46.
Aby byla zajištěna práva a blahobyt oby
vatelstva a aby byla zaručena Francii úplná
volnost těžby v dolech, Německo souhlas^
s ustanoveními hlavy I a II připojené pří
lohy.
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A r t i c 1 e 47.
En vue de pourvoir en temps opportun au
statut définitiv du Bassin de la Sarre, en
tenant compte des vceux de la population,
la France et FAlIemagne acceptent les dispositions du Chapitre III de 1’Annexe ci-jointe.

č. 217.

A r t i c 1 e 47.
In order to make in due time permanent
provision for the government of the Saar
Basin in accordance with the wishes of the
population, France and Germany agree to
the provisions of Chapter III of the Annex
hereto.

A r t i c 1 e 48.
Les limites du territoire du Bassin de la
Sarre, objet des présentes dispositions, seront
fixées comme il suit:

A r t i c 1 e 48.
The boundaries of the territory of the Saar
Basin, as dealt with in the present stipulations, will be fixed as follows:

Au Sud et au Sud-Ouest: par la frontiěre
de la France, telle qu’elle est fixée par le
présent Traité.

On the south and south-wesť: by the
frontier of France as fixed by the present
Treaty.

Au Nord-Ouest et au Nord: par une ligne
On the north-west and north: by a line
suivant la limite administrativě septentrio- followšng the northern administrativě boundnale du cercle de Merzig depuis le point oú ary of the Kreis of Merzig from the point
elle se détache de la frontiěre francaise where it leaves the French frontier to the
jusqďau point oú elle coupe la limite admini point where it meets the administrativě
strativě qui sépare la commune de Saarholz- boundary separating the commune of Saarbach de la commune de Britten; suivant cette holzbach from the commune of Britten;
limite communale verš le Sud et atteignant following this communal boundary southla limite administrativě du canton de Merzig wrards and reaching the administrativě
de maniěre á englober dans le territoire du boundary of the canton of Merzig so as to
bassin de la Sarre le canton de Mettlach á include in the territory of the Saar Basin
Texception de la commune de Britten; sui the canton of Mettlach, with the exception
vant les limites administratives septentrio- Of the commune of Britten; following succesnales des cantons de Merzig et de Haustadt sively the northern administrativě bound
incorporés audit territoire du bassin de la aries of the ' cantons of Merzig and Hau
Sarre, puis successivement les limites admi stadt, which are incorporated in the aforenistratives qui séparent les cercles de Sarre- said Saar Basin, tlien successively the ad
louis, ďOttweiler et de Saint-Wendel des ministrativě boundaires separating the
cercles de Merzig, de Trěves et de la princi- Kreise of Saarelouis, Ottweiler and Saintpauté de Birkenfeld, jusqďá un point situé Wendel from the Kreise of Merzig, Trěves
á 500 metres environ au Nord du village de
Furschweiler (point culminant du Metzel- j (Trier) and the Principality of Birkenfeld
as far as a point situated about 500 metres
berg).
north of the village of Furschweiler (viz.,
the highest point of the Metzelberg).
Au Nord-Est et d V Est: du dernier point
ci-dessus défini, jusqu’á un point situé á envíron 3 kilomětres 5 á FEst-Nord-Est de
Saint-Wendel:
une ligne á déterminer sur le terrain, passant á FEst de Furschweiler, á FOuest de
Koschberg, á FEst des cotes 418, 329 (Sud
de Koschberg), á FOuest de Leitersweiler,
au Nord-Est de la cote 464, puis, suivant verš
le Sud la ligne de faite jusqďá son point de
rencontre avec la limite administrativě du
cercle de Kusel;
de lá, verš le Sud, la limite du cercle de
Kusel, puis celle du cercle de Homburg, verš

On the north-east and, east: from the last
point defined above to a point about 3V2 kilornetres east-north-east of Saint-Wendel:
a line to be fixed on the ground passing
east of Furschweiler, west of Koschberg,
east of points 418, 329 (south of Koschberg),
west of Leitersweiler, north-east of point
464, and following the line of the crest
southwards to its junction with the admini
strativě boundary of the Kreis of Kusel;
thence in a southerly direction the bound
ary of the Kreis of Kusel, then the boundary
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článek 47.
Aby byl v příhodné době stanoven konečný
právní stav pánve Saarské se zřetelem na
přání obyvatelstva, Francie a Německo sou
hlasí s ustanoveními hlavy IIT připojené
přílohy.
Článek 48.
Hranice území pánve Saarské, jež je před
mětem těchto ustanovení, budou určeny
takto:
Na jihu a jihozápadě: hranicí Francie, jak
jest určena touto smlouvou.
Na severozápadě a na severu: čarou jdou
cí po severní správní hranici kraje merzigského od bodu, kde se uchyluje od francouz
ské hranice, až k bodu, kde protíná správní
hranici mezi. obcí Saarholzbachem a obcí
Britten; jdoucí po této hranici obecní k jihu
a dosahující správní hranice kantonu memgského tak, že zahrnuje do území pánve Saar
ské kanton mettlašský mimo obec Britten;
jdoucí po severní správní hranici kantonu
merzigského a hanstadtského zahrnutých do
řečeného území pánve Saarské, pak postupně
po správní hranici oddělující kraj sarrelouiský, ottoweilerský a saintwendelský od
krajů merzigského, trevírského a knížetství
bnkenfeldského až k bodu ležícímu asi 500 m
na sever ode vsi Furschweileru (vrcholu
Metzelbergu).

Na severovýchodě a na východě: od po
sledního bodu svrchu určeného až k bodu le
žícímu asi 3 km 500 m na východoseverovýchod od Saint-Wendelu:
čarou, jež bude určena na místě samém,
jdoucí na východ od Furschweileru, na západ
od Roschbergu, na východ od kot 418, 329
(na jih od Roschbergu), na západ od Leitersweileru, na severovýchod od koty 464, pak
jdoucí k jihu po čáře horského hřebene až
k jeho styčnému bodu se správní hranicí
kraje kusselského;
odtud na jih hranicí kraje kusselského,
pak hranicí kraje homburského k jihovýcho-
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le Sud-Sud-Est, jusqiťá un point situé á environ 1.000 metres Ouest de Dunzweiler;
de lá et jusqďá un point situé á environ
1 kilometre au Sud de Hornbach: •
une lig-ne á déterminer sur le terrain, passant par la cote 424 (environ 1.000 metres
Sud-Est de Dunzweiler), par les cotes 363
(Fuchs-Berg), 322 (Sud-Ouest de Waldmohr), puis á l’Est de Jágersburg et de Ei’bach, puis englobant Hombux^g en passant par
les cotes 361 (2 kilomětres 5 envix-on á 1’EstNord-Est de la ville), 342 (2 kilomětres en
viron Sud-Est de la ville), 357 (SchreinersBerg), 356, 350 (1 kilometre 5 environ SudEst de Schwarzenbach). passant ensuite á
l’Est de Einod, au Sud-Est des cotes 322 et
333, á environ 2 kilomětres Est de Webenheim,
2 kiloměti'es Est da Mimbach, contournant á
l’Est le mouvement de teiTain sur lequel passe
la i’oute de Mimbach á Bockweiler de maniěre
á comprendre ladíte routě dans le territoire
de la Sarre, passant immédiatement au Nord
de rembranchement des deux routes venant
de Bockweiler et de Altheim et situé á environ
2 kilomětres Noi’d ďAltheim, puis, par Ringweilerhof exclu et la cote 322 incluse, x-ejoignant la frontiěre francaise au čoude qu’elle
formě á environ 1 kilometre Sud de Hornbach
(voir la carte au 1/100,000, annexée au présent Ti’aité sous le no 2).
Une Commission cómposée de cinq membres, dont un sera nommé par la France, un
par l’Allemagne et tixňs par le Conseil de la
Société des Nations, qui portera son choix sur
les nationaux ďautres Puissances, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la
mise en vigueur du présent Traité, pour fixer
sur plače le ti'acé de la ligne frontiěre cidessus décrite.
Dans les parties du tracé précédent qui ne
coincident pas avec des limites administratives, la Commission s’efforcera de se rappimcher du tracé indiqué en tenant compte,
dans la mesure du possible, des intéréts économiques locaux et des limites communales
existantes.
Les décisions de cette Commission seront
piúses á la majoritě des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
A r t i c 1 e 49.
L’Allemagne reňonce, en faveur de la So
ciété des Nations, considérée ici comme fideicommisaii-e, au gouvernement du territoire
ci-dessus spécifié.

of the Kreis of Homburg, toward the southsouth-east to a point situated about 1000
metres west of Dunzweiler;
thence to a point about 1 kilometre south
of Hornbach:
a line to be fixed on the ground passing
through point 424 (about 1000 metres southeast of Dunzweiler), point 383 (Fuchs-Berg),
point 322 (south-west of Waldmohr), then
east of Jágersbux-g and Ei'bach, then encircling Homburg, passing through the points
361 (about 2(4 kilomětres north-east by
east of that town), 342 (about 2 kilomětres
south-east of that town), 347 (SchreineivsBerg), 356, 350 (about IVa kilomětres southeast of Schwarzenbach), then passing east of
Einod, south-east of point 322 and 333, about
2 kilomětres east of Webenheim, about
2 kilomětres east of Mimbach, passing east of
the plateau which is traversed by the road
fi’om Mimbach to Bockweiler (so as to include
this i*oad in the territory of the Saar Basin),
passing immediately noi'th of the junetion
of the roads fimm Bockweiler and Altheim
situated about 2 kilomětres north of Altheim,
then passing south of Ringwejjerhof and
north of point 322, rejoining the frontier
of Finance at the angle which it makes about
1 kilometre south of Hornbach (see Map
No. 2 scale 1/100,000 annexed to the present
Treaty).
A Commission composed of five members,
one appointed by France, one by Germany,
and thi-ee by the Council of the Lěague of
Nations, which will select nationals of other
Powei's, will be constituted within fifteen
days from the coming into force of the pre
sent Treaty, to trace on the spot the frontier
line described abqye.
In those parts of the preceding line which
do not coincide with administrativě boundaries, the Commission will endeavcur to
keep to the line indicated, while taking into
considei*ation, so far as is possible, local economic interests and existing communal
boundaries.
The décisions of this Commission will be
taken by a majority, and will be binding on
the parties concerned.
A r t i c 1 e 49.
Germany řenounces in favour of the League
of Nations, in thě capatity of trustee, the goveimment of the territory defined above.
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du až k bodu ležícímu asi 1000 metrů na zá
pad od Dunzweileru;
odtud a až k bodu položenému asi 1 km na
jih od Hornbaehu:
čarou, jež bude stanovena na místě samém, procházející kotou 424 (asi 1000 metrů
na jihovýchod od Dunzweileru), kotou 303
(Fuchsbergem), 322 (na jihozápad od VValdmohru), pak na východ od Jágersburgu a
Erbachu, pak zahrnující Homburk, jdoucí
přes koty 361 (asi 2 km 500 m na východoseverovýchod od města), 342 (asi 2 km na
jihovýchod od města), 357 (Schreinersberg).
356, 350 (asi 1 km 500 m na jihovýchod od
Schwarzenbachu) a jdoucí pak na východ od
Einodu, na jihovýchod od kot 322 a 333, asi
2 km na východ od Webenheimu, 2 km na
východ od Mimbachu, obcházející na výcho
dě vyvýšeninu, po níž vede silnice z Mimba
chu do Boekweileru tak, že bude tato silnice
zahrnuta v území Saarské, jdoucí bezpro
středně na sever od rozvětvení silnic z Bockweileru a z Altheimu ležícího asi 2 km na
sever od Altheimu, pak Ringweilerhofem,
který nepatří k pánvi, a kotou 322, jež patří
k ní, a spojující se opět s francouzskou hra
nicí na ohbí, které tvoří asi 1 km na jih od
Hornbaehu (viz mapu v rozměrech 1/100.000
přiloženou k této smlouvě pod čís. 2).
Komise skládající se z pěti členů, z nichž
jeden bude jmenován Francií, jeden Něme
ckem a tři Radou Společnosti národů, která
zvolí příslušníky jiných mocností, bude zří
zena do 14 dnů po tom, kdy nabude tato
smlouva působnosti, aby určila na místě samém hraniční čáru tuto popsanou.
V oněch částech naznačené čáry, v kterých
se nekryje se správními hranicemi, bude se
komise snažiti přiblížit se naznačené čáře,
přihlížejíc v mezích možnosti k místním hos
podářským zájmům a platným hranicím
obecním.

Usnesení této komise budou se díti větši
nou hlasů a budou závazná pro interesované
strany.
článek 49.
Německo se vzdává ve prospěch Společno
sti národů, která bude pokládána v tomto
směru za fideikomisárního vlastníka, vlády
nad územím svrchu označeným.
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A rexpiration ďun délai de quinze ans, á
dater de la mise en vigueur du présent Traité,
la population dudit territoire sera appelée á
faire eonnaítre la souveraineté sous laquelle
elle désirerait se voir placée.

At the end of fifteen years from the Corn
ing into force of the present Treaty the inhabitants of the said territory shail be called
upon to indicate the sovereignty under which
they desire to be placed.

A r t i c 1 e 50.
Les clauses suivant lesquelles la cession
des mineš du Bassin de la Sarre sera
effectuée, ainsi que les mesures destinées
á assurer le respect des droits et le
bien-étre des populations en měme temps que
le gouvernement du territoire, et les conditions dans lesquelles aura lieu la consultation
populaire ci-dessus prévue, sont fixées dans
1’Annexe ci-jointe, qui sera considérée comme
faisant partie intégrante du présent Traité, et
que rAllemagne déclare agréer.

A r t i c 1 e 50.
The stipulations under which the cession
of the mineš in the Saar Basin shail be carried out, together with the measures intended to guarantee the rights and the wellbeing df the inhabitants and the government
of the territory, as well as the conditions
in accordance with which the plebiscite
hereinbefore provided for is to be made,
are laid down in the Annex hereto. This
Annex shail be consiclered as an inte
grál part of the present Treaty, and Germany declares her adherence to it.

ANNEXE.

ANNĚ X.

En conformité des stipulations des articles
45 á 50 du présent Traité, les clauses suivant
lesquelles la cession par TAllemagne á la
France des mineš du Bassin de la Sarre sera
effectuée, ainsi que les mesures destinées á
assurer le respect des droits et le bien-étre des
populations en méme temps que le gouver
nement du territoire, et les conditions dans
lesquelles ces populations seront appelées á
faire eonnaítre la souveraineté sous laquelle
elles désireraient se voir placées, ont été
•ďixées comme il suit:

In accordance with the provisions of Árticles 45 to 50 of the present Treaty, the
stipulations under which the.cession by Germany to France of the mineš of the Saar
Basin will be effected, as well as the
measures intended to ensure respect for the
rights and well- being of the population and
the government of the territory, and the
conditions in which the inhabitants will be
called upon to indicate the sovereignty under
which they may wish to be placed, háve been
laid down as follows:

CHAPITRE PREMIER.

CHAPTER I.

DES PROPRIETÉS MINIĚRES CÉDĚES ET DE
LEUR EXPLOITATION.

CESSION AND EXPLOITATION OP MINING
PROPERTIES.

§L

1.
From the dáte of the coming into force of
the present Treaty, all the deposits of coal
situated within the Saar Basin as defined in
Article 48 of the said Treaty, become the
complete and absolute property of the
French State.
The French State will háve the right of
working or not working the said mineš, or
of transferring to a third party the right of
working them, without having to obtain any
phevious authorisation or to fulfil any
íormalities.

A dater de la mise en vigueur du présent
Traité, 1’État francais aequerra la propriété
entiěre et absolue de touš les gisements de
houille situés dans les limites du Bassin de la
Sarre, telles qďelles sont spécifiées dans
Tarticle 48 dudit Traité.
L’État francais aura le droit ďexploiter ou
de ne pas exploiter lesdites mineš, ou de céder
á des tiers le droit de les exploiter, sans avoir
á obtenir aucune autorisation préalable ni á
remplir aucune formalitě.
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Na konci lhůty patnácti let od doby, kdy
nabude tato smlouva působnosti, obyvatel
stvo tohoto území bude povoláno, aby pro
jevilo, pod kterou svrchovanost si přeje býti
postaveno.
článek 50.
Klausule, podle kterých bude provedeno
postoupení dolů pánve Saarské, jakož i opa
tření určená k zajištění zřetele na právo a
blaho obyvatelstva a spolu i vlády nad tímto
územím, rovněž i podmínky, za kterých dojde
k svrchu řečenému plebiscitu, jsou určeny
v připojené příloze, jež bude považována za
integrující část této smlouvy, a již Německo
výslovně schvaluje.

PŘÍLOHA.
V souhlasu s ustanoveními článků 45—-50
této smlouvy byly podmínky, podle kterých
bude uskutečněno postoupení dolů pánve
iáaarské Německem Francii, jakož i opatření
určená k zajištění zřetele na práva a blaho
obyvatelstva a spolu i vlády nad územím,
i podmínky, z^ kterých toto obyvatelstvo
bude povoláno, aby projevilo, pod kterou
svrchovanost si přeje býti postaveno, stano
veny takt®:

HLAVA PRVÁ.
O POSTOUPENÝCH DŮLNÍCH VLASTNICTVÍCH
A TĚŽBĚ Z NICH.

§ 1.
Ode dne, kdy nabude tato smlouva působ
nosti, nabude stát francouzský plného a ne
omezeného vlastnictví k veškerým uhelným
ložiskům, rozkládajícím se v hranicích pánve
Saarské, jak jsou zevrubně vyznačeny
v článku 48 jmenované smlouvy.
Stát francouzský bude oprávněn těžiti ne
bo netěžiti ve jmenovaných dolech nebo po
stoupl ti právo těžiti v nich osobám třetím,
aniž bude povinen domáhati >e jakéhokoli
předchozího svolení nebo splniti jakékoli for
mality.
71
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L’État francais pourra toujours exiger
Tapplication des lois et reglements miniers
allemands ci-dessous visés, á 1’effet ďassurer
la détermination de ses droits.

The French State may always require that
the German mining laws and regulations
referred to below shall be applied in order
to ensure the determination of its rights.

§2.
Le droit de propriété de 1’État frangais
s’appliquera aux gisements libres et non
encore concédés ainsi qďaux gisements déjá
concedés, quels qu’en soient les propriétaires
actuels, sans distinguer selon qiťils appartiennent á 1’État prussien, á 1’État bavarois, á
ďautres États ou collectivités, á des sociétés
ou a des particuliers, qiťils soieht exploités
ou inexploités, ou qiťun di’oit ďexploitation
distinct des droits des propriétaires de la
surface ait été ou non reconnu.

2.
The right of ownership of the French
State will apply not only to the deposits
which are free and for which concessions
háve not yet been granted, but also to the
deposits for which concessions háve already
been granted, whoever may be the present
proprietors, irrespective of whether they
belong to the Prussian State, to the Bavarian
State, to other States or bodies, to companies
or to individuals, whether they háve been
worked or not, or whether a right of exploitation distinct from the right of the owners
of the surface of the soil has or has not been
recognized.

§ 3.
En ce qui concerne les mineš exploitées, le transfert de la propriété á
1’État frangais s’appliquera á toutes les
dépendances desdites mineš, notamment á
leurs installations et matériels ďexploitation,
tant superficiels que souterrains, á leur maíeriel ďextraction, usines de transformation
de la houille en énergie électrique, coke et
sous-produits, ateliers, voies de communication, canalisations électriques, installations
de captage et de distribution ďeau, terrains et
bátiments tels que bureaux, maisons de directeurs, employés ou ouvriers, éeoles, hopitaux
et dispensáires, aux stocks et approvisionnements de toute nátuře, aux archives et
plans, et en général á tout ce dont les proprié
taires ou exploitants des mineš ont la pro
priété ou la jouissance en vue de 1’exploitation
des mineš et de leurs dépendances.
Le transfert s’appliquera, également, aux
créances á recouvrer pour les produits livrés
antérieurement á la prise de possession par
1’État frangais et postérieurement á la signa
tuře du présent Traité, ainsi qďaux cautionnements des clients, dont les droits seront
garantis par 1’État franqais.

3.
As far as concerns the mineš which are
being; worked, the transfer of the ownership
to the French State will apply to all the
accessories and subsidiaries of the said mi
neš, in particular to their plant and equipment both on and below the surface, to their
extracting machinery, their plants for transforming coal into electric power, coke and
by-products, their workshops, means of
communication, electric lineš, plant for
catching and distributing water, land, buildings such as offices, managers’, employees’
and workmeďs dwellings schools, hospitals
and dispensaries, their stocks and supplies
of every description, their archives and
plans, and in generál everything which those
who own or exploit the mineš possess or
enjoy for the purpose of exploiting the mineš
and their accessories and subsidiaries.
The transfer will apply also ..o the debb
owing for products delivered before the
entry into possession by the French State,
and after the signatuře of the present
Treaty, and to deposits of money made by
customers, whose rights will be guaranteed
by the French State.

§ 4.
La propriété sera acquise par 1’État fran
cais franche et quitte de toutes dettes et
charges. Toutefois, il ne sera porté aucune

4.
The French State will acquire the property
free and clear of all debts and charges.
Nevertheless, the rights acquired, ‘ or in
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Stát francouzský bude vždy oprávněn do
volávali se horních zákonů a nařízení ně
meckých, dole uvedených, k zajištění vyme
zení svých práv.
§ 2.
Vlastnické právo státu francouzského bu
de se vztahovali na ložiska volná a ještě nepropůjčená stejně jako na ložiska již propůj
čená, ať jest nynějším jich vlastníkem kdo
koliv, bez rozdílu, zda náležejí státu pruské
mu, bavorskému, jiným státům nebo korpo
racím, společnostem či osobám soukromým,
a se v meh těží či nikoliv, a ať právo těžby,
odloučené od práva v'astníků povrchu, se
uznávalo či nikoliv.

§ 3.
Pokud jde o doly, v kterých se těží, bude
se převod vlastnictví na stát francouzský
vztahovali na všechna příslušenství jmeno
vaných dolů, zejména na jejich zařízení a
materiál těžní, jak na povrchu tak pod zemí,
jejich- fárací materiál, závody k přeměně
uhlí v elektrickou energii, koks a vedlejší výrooky, dílny, cesty dopravní, oVktricKé ve
dení, zařízení k čerpání a rozvádění vody, po
zemky a budovy, jako kanceláře, domy ředi
telské, zřízenecké a dělnické, školy, nemoc
nice a dispensáře,*) jejich sklady a zásoby
jakéhokoli druhu, archivy a plány a vůbec
vše, k čemu vlastníci dolů nebo těžaři mají
právo vlastnické nebo požívací vzhledem
k těžbě v dolech a jejich příslušenství.

Převod se bude vztahovat! též na neuhra
zené pohledávky za produkty dodané před
tím, než se stát francouzský uvázal v držbu,
a po podepsání této smlouvy i na kauce od
běratelů, jejichž práva budou zaručena stá
tem francouzským.
§ 4.
Stát francouzský převezme majetek volný
a prostý všech dluhů a břemen. Práva však
vztahující se na požitky starobní a invalid*) místa pro bezplatné lékařské porady a roz
dílení léků.
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atteinte aux droits acquis, on en cours ďacquisition, par le personnel des mineš et de
leurs dépendances á la dáte de la mise en
vigueur du présent Traité, en ce qui concerne
les pensions de retraite ou ďinvalidité de ce
personnel. En revanche, rAllemagne devra
remettre á TÉtat francais les réserves mathěmatiques des rentes acquises par ledit pei-sonnel.

course of being acquired, by the employees
of the mineš and their accessories and subsidiaries at the dáte of the coming into force
of the present Treaty, in connection with
pensions for old age or disability, will not be
affected. In return, Germany must pay oyer
to the French State a sum representing the
actuarial amounts to which the said em
ployees are entitled.

§ 5.
La valeur des propriétés ainsi cédées á
FÉtat francais sera déterminée par la Commission des réparations prévue á 1’article
233 de la Partie VIII (Réparations) du pré
sent Traité.
Cette valeur sera portée au crédit de 1’Allemagne dans le compte des réparations.

5.
The value of the property thus ceded to
the French State will be determined by the
Reparation Commission referred to in Article 233 of Part VIII (Reparation) of the
present Treaty.
This .value shall be credited to Germany
in part payment of the amount due for re
paration.
It will be for Germany to indemnity the
proprietors or parties concerned, whoever
they may be.

11 appartiendra á FAllemagne ďindemniser
les propriétaires ou intéressés, quels qu’ils
soient.

6.
Aucun tarif ne sera établi, sur les chemins
de fer et canaux allemands, qui puisse, par
des discriminations directes ou indirectes,
porter préjudice au transport du personnel,
des produits des mineš et de leurs dépendan
ces, ou des matiěres nécessaires á leur exploitation. Ces transports jouiront de touš les
droits et privilěges que des convenkons internationales sur les chemins de fer pourraient
garanti r aux produits similaires ďorigine
franqaise.

No tariff shall be established on the German railways and canals which may directly
or indirectly discriminate to the prejudice
of the transport of the personnel or products
of the mineš and their accessories or subsidiaries, or of the materiál necessary to their
exploitation. Such transport shall enjoy all
the rights and privileges which any international railway conventións may guarantee
to similar products of French origin.

§ 7.
Le matériel et le personnel nécessaires á
1’évacuation et au transport des produits des
mineš et de leurs dépendances, ainsi qu’au
transport des ouvriers et empioyés, seront
procurés par radministration des chemins de
fer du Bassin.

7.
The equipment and personnel necessary
to ensure the despatch and transport of the
products of the mineš and their accessories
and subsidiaries, as well as the carriage of
workmen and employees, will be provided by
the local railway administration of the Basin.

§ 8.
Aucun obstacle ne sera apporté aux travaux complémentaires de voies ferrées ou de
voies ďeau que FÉtat francais jugerait né
cessaires pour assurer 1’évacuation et le
transport des produits des mineš et de leurs
dépendances, tels que doublement des voies,
agrandissements des gares, construction de
chantiers et dépendances. La répartition des
frais sera, en cas de désaccord, soumise á tm
arbitrage.

á.
No obstacle shall be placed in the way of
such improvements of railways or waterways as the French State may judge
necessary to as'sure t^ie despatch and the
transport of the products of the mineš and
their accessories and subsidiaries, such as
double trackage, enlargement of stations,
and construction of yards and appurtenances. The distribution of expenses will, in the
event of disagreement, be submitted to arbitration.
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ní, kterých nabyli anebo na něž získali ná
rok zaměstnanci dolů a jejich pobočných zá
vodů v den, kdy tato smlouva nabývá pů
sobnosti, nebudou dotčena. Naproti tomu Ně
mecko musí vydati státu francouzském i ma
tematické reservy rent, na něž jmenovaní zří
zenci mají právo.

§ 5.
Hodnota majetku takto postoupeného stá
tu francouzskému bude určena komisí reparační, ustanovenou článkem 233 části VIII
(Nahrauy škod) této smlouvy.
, Tato hodnota se připíše ku prospěchu Ně
mecka na účtě náhrad.
Německo bude povinno odškodni ti vlastní
ky nebo zájemníky, ať je to kdokoliv.
§ 6.
Na německých železnicích a průplavech ne
bude stanoven žádný tarif, který by mohl
škoditi přímým nebo nepřímým rozlišováním
přepravě personálu, produktů dolů a jejich
vedlejších závodů, nebo materiálu potřebné
ho k těžbě. Tyto transporty budou požívati
veškerých práv a výhrad, jež by mezinárodní
úmluvy o železnicích zaručovaly podobným
výrobkům původu francouzského.

§ 7.
Materiál a personál potřebný k odklízení
a přepravě produktů dolů a jejich vedlejších
závodů, jakož i k přepravě dělníků a zří
zenců bude opatřen správou železnic pánve
ibaarske.
§ 8.
Nesmí býti kladena žádná překážka pra
cím, kterými se doplňují železnice a vodní ce
sty a které stát francouzský uzná za potřeb
né k tomu, by bylo zajištěno odklízení a pře
prava produktů dolů a jejich vedlejších zá
vodů, jako zdvojení kolejí, rozšiřování nádra
ží, zřizování skladišť a pomocných zařízení.
Rozvržení nákladů bude, nastala-li by nesho
da, vzneseno na rozhodčího.
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5Š8

L’État fvancais pouri'a de méme établir
toutes nouvelles voies de communication,
ainsi que les routes, canalisations électriques
et liaisons téléphoniques qu’il jugera nécessaires pour les besoins de Texploitation.
11 exploitera librement, sans aucune entrave, les voies de communication dont il sera
propriétaire, en particulier celles reliant les
mineš et leurs dépendances aux voies de com
munication situées en territoire francais.

The French State may also establish any
new means of communication, such as roads,
electric lineš and telephone connections
which it may consider necessary for the exploitation of the mineš.
It may exploit freely and without any
restriction the means of communication of
which it may become the owner, particularly
those connecting the mineš and their accessories and subsidiaries with the means of
communication situated in French territory.

§ 9-

9.
The French State shall always be entitled
to demand the application of the German
mining laws and regulation in force on November 11, 1918, excepting provisions
adopted exclusively in view of the statě of
war, with a view to the acquisition of such
land as it may judge necessary for the exploitation of the mineš and their accessories
and subsidiaries.
•
The payment for damage caused to immovable property by the working of the said
mineš and their accessories and subsidiaries
shall be made in accordance with the Ger
man mining laws and regulations above referred to.

L’État francais pourra toujours requérir
l’application des lois et rěglements miniers
allemands, en vigueur au 11 novembre 1918
(rései’ve faite des dispositions exclusivement
prises en vue de 1’état de guerre), pour l’acquisition des terrains qu’il jugera nécessaires
á 1’exploitation des mineš et de leurs dépen
dances.
La réparation des dommages causés aux
immeubles par 1’exploitation desdites mineš
et de leurs dépendances sera réglée conformément aux lois et rěglements miniers alle
mands ci-dessus visés.
§ 10.
Toute personne substituée par 1’État fran
cais dans tout ou partie de ses droits sur 1’ex
ploitation des mineš ou de leurs dépendances
benéficiera des prérogatives stipulées dans
la présente Annexe.

10.
Every person whom the French State may
substitute for itself as regards the whole or
part of its rights to the exploitation of the
mineš and their accessories and subsidiaries
shall enjoy the benefit of the privileges provided in this Annex.

§ 11.
Les mineš et autres immeubles devenus la
propriété de 1’État franqais ne pourront jamais étre Tobjet de mesures de déchéance, de
rachat, ďexpropriation ou de réquisition, ni
de toute autre mesure portant atteinte au
droit de propriété.
Le personnel et le matériel affectés á l’exploitation de ces mineš ou de leurs dépendan
ces, ainsi que les produits extraits de ces mi
neš ou fabriqués dans leurs dépendances, ne
pourront jamais étre 1’objet de mesures de
réquisition.

11.
The mineš and other immovable property
which become the property of the French
State may never be made the subject of
measures of forfeiture, forced sále, expropriation or réquisition, nor of any other
measure affecting the right of property.
The personnel and the plant connected
with the exploitation of these mineš or their
accessories and subsidiaries, as well as the
product extracted from the mineš or manufactured in their accessories and subsidiaries,
may not at any time be made the subject of
any measures of réquisition.

.§ 12.
L’exploitation des mineš et de leurs dépen
dances, dont la propriété sera acquise á
1’État frangais, continuera, sous réserve des

12.
The exploitation of the mineš and their
accessories and subsidiaries which become
the property of the French State, will con-

Stírka zákonů a nařízení, č. 217.
Stát francouzský bude též moci zřizovali
nové prostředky komunikační, jako silnice,
elektrická vedení a telefonní spojení, pokud
je uzná za nutné pro potřeby těžby.
Bude též volně bez jakýchkoli omezení po
užívat! prostředků komunikačních, jichž bu
de vlastníkem, zvláště těch, které spojují do
ly a jejich vedlejší závody s komunikačními
prostředky ležícími na území francouzském.

§ 9.
Stát francouzský bude. vždy oprávněn do
volávali se německých horních zákonů a na
řízení platných 11. listopadu 1918 (vyjíma
jíc předpisy vydané výhradně vzhledem na
stav válečný), pokud jde o nabývání pozem
ků, které uzná za potřebné k těžbě z dolů a
jejich vedlejších závodů.

Idáhřada za škody, na nemovitostech způ
sobené těžbou v uvedených dolech a jejich
vedlejších závodech, bude stanovena podle
horních zákonů a nařízení německých, výše
vzpomenutých.
v
§ 10.
Každá osoba, kterou dosadí stát francouz
ský místo sebe ve všechna nebo část svých
práv na těžbu v dolech nebo jejich vedlej
ších závodech, bude požívať výsad výmíněnýcli v této příloze.
§ 11.
Doly, a ostatní nemovitosti, které se sta
nou vlastnictvím státu francouzského, nebu
dou moci nikdy býti prohlášeny za propadlé
ani tvořili předmět výkupu, vyvlastnění ne
bo záboru, ani jakéhokoli jiného opatřenu,
které se dotýká práva vlastnického.
Personál a materiál určený k těžbě v těch
to dolech nebo jejich vedlejších závodech, ja
kož i produkty dobývané z těchtó dolů nebo
vyrobené v jejich vedlejších závodech nemo
hou býti nikdy úředně zabrány.

§ 12.
Těžba v dolech a jejich vedlejších závo
dech, které se stanou vlastnictvím státu fran
couzského, bude nadále s výhradou Ustáno-
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dispositions du paragraphe* 23 ci-dessous,
ďétre soumise au régime établi par les lois et
rěglements allemands en vigueur au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions
exclusivement prises en vue de 1’état de
guerre).
Les droits des ouvriers seront également
maintenus, tels qu’ils résultaient au 11 novembre 1918 des lois et rěglements allemands
ci-dessus visés, et sous réserve des disposi
tions dudit paragraphe 23.
Aucune en travé ne sera apportée á 1’introduction et á Tempoi de la main-ďoeuvre étrangěre au Bassin dans les mineš ou dans leurs
dépendances.
Les ouvriers et employés de nationalité
francaise pourront appartenir aux syndicats
ťrancais.

tinue, subject to the provisions of paragraph
23 below, to be subject to the régime
established by the German laws and regulations in force on November 11, 1918, excepting provisions adopted exclusively in view
of the statě of war.
The rights of the workmen shall simiíarly
be maintained, subject to the provisions of
the said paragraph 23, as established on No
vember 11, 1918, by the German laws and
regulations above referred to.
No impediment shall be placed in the way
of the introduction or employment in the
mineš and their accessories and subsidiaries
of workmen from without the Basin.
The employees and workmen of French
nationality. shall háve the right to belong to
French labour unions.

§ 13.
La contribution des mineš et de leurs déi endances, tant au budget local du territoire
du Bassin de la Sarre qďaux taxes commuxales, sera fixée en tenant un juste compte de
la valeur proportionnelle des mineš par rapport á 1’ensemble de la richesse imposable du
Bassin.

!3.
Tin amóunt contributed by the mineš and
their accessories and subsidiaries, either to
the local budget of the territory of the Saar
Basin or to the communal funds, sha.ll be fixed witb due regard to the ratio of the value
of the mineš to the total taxable wealth of the
Basin.

14.
The French State shall always háve the
right of establishing and maintaining, as
incidental to the mineš, primary or technical
schools for its employees and their children,
and of causing instruction therein to be given in the French language, in accordance
with.such curriculum and by such teachers
as it may select.
It shall also háve the right to establish and
II pourra de méme fonder et entretenir .
touš hdpitaux, dispensaires, maisons et jar- maintain hospitals, dispensaries, workmeiTs
dins ouvriers et autres ceuvres ďassistance houses and gardens and other charitable and
sociál institutions.
et de solidaritě.

§ 14.
L’État frangais pourra toujours fonder et
entretenir, comme dépendances des mineš,
des écoles primaires ou techniques á 1’usage
du personnel et des enfants de ce personnel et
y faire donner Tenseignement en langue
francaise, conformément á des programmes
et par des maítres de son ehoix.

§ 15.
L’État frangais aura toute liberté de procéder, comme il 1’entendra, á la distribution,
á Fexpédition et á la fixation des prix de
vente des produits des mineš et de leurs dé
pendances.
Toutefois, quel que soit le montant de la
production des mineš, le Gouvernement frangais s’engage á ce que les demandes de la
consommation locale, industrielle et domestique, soient toujours satisfaites dans la proportion, qui existait au cours de 1’exercice
1913, entre la consommation locale et la pro
duction totale du Bassin de la Sarre.

15.
The French State shall enjoy complete li
berty with respect to the distribution, despatch and sále prices of the products of the
mineš and their accessories and subsidiaries.
Nevertheless, whatever may be the total
product of the mineš, the French Govern
ment undertakes that the requirements of
local consumption for industrial and domestic
purposes shall always be satisfied in the proportion existing in 1913 between the amount
consumed locally and the total output of the
Saar Basin.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
vení níže uvedeného paragrafu 23 podléhati
řádu pxavnímu spočívajícímu na zákonech a
nařízeních německých platných dne 11. listo
padu 1918 (mimo předpisy vydané výhradně
vznedem na stav válečný).
kráva dělnílců, jak vyplývala ze zákonů a
nařízení německých dne 11. listopadu 1918,
zůstanou rovněž zachována, ovšem s výhra
dou ustanovení řečeného paragrafu 23.
Nesmějí býti kladeny žádné překážky, aby
nebyli do dolů pánve Saarské neb jejich zá
vodů vedlejších uváděni nebo tam zaměstná
váni dělníci cizí.
Dělníci a zřízenci národnosti francouzské
mohou býti členy francouzských odborových
sdružení.
§ 13.
Daně z dolů a jejich vedlejších závodů, jak
na místní rozpočet území pánve Saarské tak
i na dávky obecní, budou vyměřovány se
spravedlivým zřetelem k poměrné hodnotě
dolů srovnané s celkovým zdanitelným ma
jetkem pánve.
§ 14.
Stát francouzský bude vždy moci zakládal '
a udržovati jako příslušenství dolů školy
obecné nebo odborné pro personál a jeho dit,ky a tam- dáti vyučovati učiteli, které si vy
volí, v jazyce francouzském podle vlastních
učebních osnov.
Bude moci též zakládati a udržovati ne
mocnice, dispensáře, dělnické domy a zahra
dy a jiná zřízení podpůrná a dobročinná.
§ 15.
Stát francouzský bude míti naprostou vol
nost postupovat! podle vlastního uvážení při
rozdělování a rozesílání výrobků dolů a jejicn vedlejších závodů, jakož i při stanovení
prodejních cen za tyto výrobky.
Vláda francouzská se však zavazuje, že
uspokojí požadavky spotřeby místní, průmy
slové i domácí, vždy v poměru, jaký byl za
těžby roku 1913 mezi spotřebou místní a cel
kovou produkcí pánve Saarské, ať je výše
výtěžku z dolů jakákoliv.
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CHAPITRE II.

|

CHAPTEPv H.

GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DU BASSIN
DE LA SARRE.

GOVERNMENT OF THE TERRITORY OF THE
SAAR BASIN.

16.
§ 16.
The
Government
of
the territory of the
Le Gouvernement du territoire du Bassin
de la Sarre sera confié á une Commission re- I Saar Basin shall be entrusted to a Commis
présentant la Société des Nations. Cette sion representing the League of Nations.
Commission aura son siěge dans le territoire This Commission shall sit in the territory
of the Saar Basin.
du Bassin de la Sarre.
17.
§ 17.
The Governing Commission provided for
La Commission de Gouvernement prévue
au paragraplie 16 sera composée de cinq by paragraph 16 shall consist of five memmembres, nommés par le Conseil de la So bers chosen by the Council of the League
ciété des Nations, et comprendra un membre | of Nations, and will include one citizen of
francais, un membre non francais, originaire France, one native inhabitant of the Saar
et habitant du territoire du Bassin de la Basin, not a citizen of France, and three
Sarre, et trois membres ressortissant á trois members fcelonging to three countries other
pays autres que la France et TAllemagne. than France or Ger many.
The members of the Governing Commis
Les membres de la Commission de Gou
sion
shall be appointed for one year and may
vernement seront nommés pour un an et leur
mandat sera renouvelable. Ils pourront étre be-reappointed. They can be removed by the
révoqués par le Conseil de la Société des Na Council of the League of Nations, which will
provide for their replaeement.
tions, qui pouřvoira á leur remplacement.
The members of the Governing Commis
Les membres de la Commission de Gouver
nement auront droit á un traitement, qui sera sion will be entitled to a salary which will
ííxé par le Conseil de la Société des Nations be fixed by the Council of the League of Na
tions, and charged on the local revenues.
et payé sur les revenus du territoire.
§ 18.
Le Président de la Commission de Gouver
nement sera désigné par le Conseil de la So
ciété des Nations, parmi les membres de la
Commission et pour une durée ďun an; ses
pouvoirs seront renouvelables.
Le Président remplira les fonctions ďagent
exécutif de la Commission.

18.
The Chairman of the Governing Commis
sion shall be appointed for one year frorn
among the members of the Commission by
the Council of the League of Nations and
may be re-appointed.
The Chairman will act as the executive
of the Commission.

§ 19.
La Commission de Gouvernement aura,
sur le territoire du Bassin de la Sarre, touš
les pouvoirs de Gouvernement appartenant
antérieurement á 1’Empire allemand, á la
Prusse et á la Baviěre, y compris celui de
nommer et révoquer les fonctionnaires et de
créer tels organes administratifs et représentatifs qu’elle estimera nécessaires.
Elle aura pleins pouvoirs pour administrer
et exploiter les chemins de fer, les canaux et
les différents Services publics.
Ses décisions seront prises á la majoritě
des voix.

19.
Within the territory of the Saar Basin the
Governing Commission shall háve all the
powers of governmeht hitherto belonging
to the German Empire, Prussia, or Bavaria,
including the appointment and dismissal of
officials, and the creation of such admini
strativě and representative bodies as it may
deem necessary.
It shall háve full powers to administer
and operáte the railways, canals and the dif-

,
j
;
í

ferent public Services.

|

Its décisions shall be taken by a majority.
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HLAVA DRUHÁ.
VLÁDA V ÚZEMÍ PÁD VE SAARSKÉ.
§ 16.
Vláda v území pánve Saarsfce bude svěře
na komisi zastupující Společnost národů. Ta
to komise bude míti své sídlo v území pánve
Saarské.
§ 17.
Vládní komise, o níž se mluví v paragra
fu 16, bude složena z pěti členů jmenován ví ti
Radou Společnosti národů, a to z jednoho čle
na francouzského, jednoho člena nefrancouzského, pocházejícího z území pánve Saarské
a tamtéž bydlícího, a ze tří členů příslušníků
tří jiných států než Francie a Německa.
Členové vládní komise budou jmenováni
na rok; jejich mandát může býti obnoven.
Budou moci býti odvoláni Radou Společnosti
národů, která se postará, by byli nahrazeni.
Členové vládní komise budou míti právo
na plat, který určí Rada Společnosti národů
a který bude vyplácen z důchodů území.

§ 18.
Předseda vládní komise bude jmenován
Radou Společnosti národů z členů komise na
rok; bude moci bytí jmenován znovu.

Předseda bude výkonným orgánem komise.

§ 19.
Vládní komise bude míti v území pánve
Saarské veškeru vládní moc, která příslušela
dříve říši německé, Prusku a Bavorsku, tedy
též jménováti a odvolávati úředníky a zřizovati takové správní a zastupitelské orgány,
]ak^ uzná za nutné.

Tato komise bude míti plnou moc spravovati železnice, průplavy a jiná veřejná zaří
zení a bráti z nich požitky.
Komise rozhoduje většinou hlasů.
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§ 20.
L’Allemag'ne mettra á la disposition du
Gouvernement du Bassin de la Sarre touš les
documents officiels et archives en possession
de l’Allemagne, ďun État allemand ou ďune
autoritě locale, qui se rapportent au territoire
du Bassin de la Sarre ou aux droits de ses
habitants.
§ 21.
II appartiendra a la Commission de Gouver
nement ďassurer, par tels moyens et dans
telles conditions qu’elle jugera convenables,
la protection á Tětranger des intéréts des ha
bitants du territoire du Bassin de la Sarre.

20.
Germany will plače at the disposal of the
Governing Commission all official documents
and archives under the control of Germany,
of any German State, or of any local authority, which relate to the territory of the Saar
Basin or to the rights of the inhabitants
thereof.
Zjl.
It will be the duty of the Governing Com
mission to ensure, by such means and under
such conditions as it may deem suitable, the
protection ahroad of the interests of the in
habitants of the territory of the Saar Basin.

§ 22.
La Commission de Gouvernement aura le
plein usufruit des propriétés autres que les
mineš et appartenant, tant au titre du domaine public qu’au titre du domaine přivé,
au Gouvernement de Fempire allemand ou au
Gouvernement de tout État allemand sur le
temtoire du Bassin de la Sarre.
En ce qui concerne les chemins de fer, une
équitable répartition du matériel roulant sera
faite par une Commission mixte, oů seront
représentés la Commission de Gouvernement
du territoire du Bassin de la Sarre et les
chemins de fer allemands.
Les personnes, les marchandises, les bateaux, les wagons, les véhicules et les transports postaux sortant du Bassin de la Sarre
ou y entrant bénéfieieront de touš les droits
et avantages relatifs au transit et au trans
port tels qu’ils sont spécifiés dans les dispositions de la Partie XII (Pořts, Voies
ďeau et Voies ferrées) du présent Traité.

22.
The Governing Commission shall háve the
full right of, user of all property, other than
mineš, belonging, either in public or in při
váté domain, to the Government of the Ger
man Empire, or the Government of any Ger
man State, in the territory of the Saar Ba
sin.
As regards the railways an equitable apportionment of rolling stock shall be made
by a rnixed Commission on which the Govern
ment of the territory of the Saar Basin and
the German railways will be represented.

§ 23.
Les lois et rěglements en vigueur sur le
territoire du Bassin de la Sarre au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions
édictées en vue de Fétat de guerre) continueront á y étre applicables.
Si, pour des motifs ďordre général ou pour
mettre ces lois et rěglements en accord avec
les stipulations du présent Traité, il était nécessaire ďy apporter des modifications,
celles-ci seraient décidées et effeetuées par la
Commission de Gouvernement, aprěs avis des
représentants élus des habitants pris dans
telle formě que la Commission décidera.

23.
The laws and regulations in force on November 11, 1918, in the territory of the Saar
Basin (except those enacted in consequence
of the statě of war) shall continue to apply.

Aucune modification ne pourra étre apportée au régime légal ďexploitation, prévu
au paragraphe 12, sans consultation préalable

Persons, goods, vessels, carriages, wagons
and mails Corning from or going to the Saar
Basin shall enjoy all the rights and privileges
relating to transit and transport which are
specified in the provisions of Part XII
(Ports. Waterways and Railways) of the
present Treaty.

If, for generál reasons or to bring these
laws and regulations into accord with the
provisions of the present Treaty, it is necessary to introduce modifications, these shall
be decided on, and put into effect by the Gov
erning Commission, after consultation with
the elected representatives of the inhabitants
in such a manner as the Commission may
determine.
No modification may be made in the legal
régime for the exploitation of the mineš,
provided for in paragraph 12, without the
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§ 20.
Německo dá vládě pánve Saarské k dispo
sici veškeré úřední listiny a archivy, které
jsou v držení Německa, některého státu ně
meckého nebo místního úřadu a vztahují se
na území pánve Saarské nebo na práva jeho
obyvatelstva.
§ 21.
Vládní komisi bude příslušeti, aby zajistila
prostředky a za podmínek, jež uzná za vhod
né, ochranu zájmů obyvatel území pánve
Saarské v cizině.
§ 22.
Vládní komise bude míti plné právo požívací k veškerému vlastnictví (vyjímajíc do
ly), jež na území pánve Saarské náleží ať
z právních titulů práva veřejného či soukro
mého vládě císařství německého nebo vládě
jiného státu německého.
Co se týče železnic, bude přiměřené roz
dělení vozového materiálu provedeno smíše
nou komisí, v které budou zastoupeny vládní
komise území pánve Saarské a německé že
leznice.
Osoby, zboží, lodi, vagony, vozidla a po
štovní zásilky vycházející z pánve Saarské
anebo tam vstupující budou při průvozu a pře
pravě požívati veškerých práv a výhod, jež
jsou specifikovány v předpisech části XII
(Přístavy, vodní cesty, železnice) této smlouvy.

S 23.
Zákony a nařízení platná v území pánve
Saarské dne 11. listopadu 1918 (vyjímajíc na
řízení vydaná vzhledem k válečnému stavu)
zůstanou v platnosti.
Jestliže buď z důvodů všeobecných, nebo
z toho důvodu, aby se tyto zákony a nařízení
uvedly v soulad se zněním této smlouvy, jest
nutno provésti jejich změny, rozhodne o tom
a změny provede vládní komise po úřadě se
zástupci volenými od obyvatelstva takovým
způsobem, jaký bude stanoven komisí.
. Bez předchozího dobrého zdání státu fran
couzského nesmí býti provedena žádná změ
na zákonného práva těžiti z dolů, stanové-
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de 1’Etat francais, á moins que cette modification ne soit la conséquence ďune réglementation générale du travail adoptée par la
Société des Nations.
Dans la fixation des conditions et des heures
de travail pour les hommes, les femmes et
les enfants, la Commission de Gouvernement
devra prendre en considération les vceux émis
par les organisations locales du travail, ainsi
que les principes adoptés par la Société des
Nations.

French State being previously consulted,
unless such modification results from a ge
nerál regulation respecting labour adopted
by the League of Nations.
In íixing the conditions and hours of la
bour for men, women and children, the Governing Commission is to také into consideration the wishes expressed by the local la
bour or-zanisations, as well as the principles
adopted by the League of Nations.

§ 24.
Souš réserve des dispositions du paragraphe 4, les droits des habitants du Bassin
de la Sarre en matiěre ďassurance et de
pensions, que ces droits soient acquis ou en
cours ďacquisition á la dáte de la mise en
vigueur du présent Traité, qu’ils aient trait
á un systéme quelconque ďassurance de
TAllemagne ou á des pensions quelle qu’en
soit la nátuře, ne sont affectés par aucune des
dispositions du présent Traité.
L’Allemagne et le Gouvernement du territoire du Bassin de la Sarre maintiendront et
protégeront touš les droits ci-dessus mentionnés.

•
24.
Subjeet to the provisions of paragraph 4,
no rights of the inhabitants of the Saar Basin acquired or in process of acquisition at
the dáte of the coming into force of this
Treaty, in respect of any insurance systém
of Germany or in respect of any pension of
any kind, are affecteď by any of the provi
sions of the present Treaty.

§ 25.
Les tribunaux civils et criminels existant
sur le territoire du Bassin de la Sarre seront
maintenus.
Une cour civile et criminelle sera constituee
par la Commission de Gouvernement pour
juger en appel des décisions rendues par lesdits tribunaux et statuer sur les matiěres
dont ceux-ci ďauraient pas á connaitre.
II appartiendra á la Commission de Gouver
nement de pourvoir au réglement ďorganisation et de compétence de ladíte Cour.
La justice sera rendue au nom de la Com
mission de Gouvernement.

25.
The civil and criminal courts existing in
the territory of the Saar Basin shall continue.

§ 26.
La Commission de Gouvernement aura
soule le pourvoir de lever des taxes et impóts
dans la limite du territoire du Bassin de la
Sarre.
Les taxes et impots seront exclusivement
apphqués aux besoins du temtoire.
Le systéme fiscal existant au 11 novembre
1018 sera maintenu, autant que les circonstances le permettront, et aucune taxe nouvelle, sauf douaniěre, ne pouřra étre établie
sans consultation préalable des représentants
élus des habitants.

26.
The Governing Commission will alone
háve the power of levying taxes and dues
in the territory of the Saar Basin.

Germany and the Government of the territory of the Saar Basin will preserve and continue all of the aforesaid rights.
'

A civil and criminal courť will be established by the Governing Commission to hear
appeals from the décisions of the said courts
and to decide matters for which these courts
are not competent.
The Governing Commission will be responsible for settling the organisation and jurisdiction of the said court.
Justice will be rendered in the name of the
Governing Commission.

These taxes and dues will be exclusiyely
applied to the needs of the territory.
The fiscal systém existing on November
11, 1913, will be maintained as far as possifole, and no new tax except customs duties
may be imposéd without previously Consul
ting the efected representatives of the inhabiUnts.
/

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
něho v paragrafu 12, leč že by změna byla
nastala následkem obecné úpravy poměrů
pracovních, stanovené Společností národů.
Při stanovení podmínek pracovních a doby
pracovní pro muže, ženy a děti musí vládní
komise vžiti v úvahu přání místních organi
zací dělnických, jakož i zásady stanovené
Společností národů.

§ 24.
S výhradou ustanovení paragrafu 4 nejsou
dotčena žádným ustanovením této smlouvy
práva obyvatel pánve Saarské ve věcech poj ištění a pensí, ať jich v době, kdy tato smlou
va nabude působnosti, bylo nabyto či jsou na
cestě k nabytí, a ať spočívají na kterémkoli
německém systému pojišťovacím nebo na
právech pensijních jakéhokoliv způsobu.
Německo a vláda pánve Saarské budou
shora vzpomenutá práva zachovávat! a chrániti.
I
§ 25.
Civilní a trestní soudy působící na území
pánve Saarské zůstanou v činnosti.
Vládní komise zřídí soudní dvůr civilní a
trestní pro odvolání z rozsudků těchto soudů
a rozhodování o věcech, pro něž tyto soudy
nejsou příslušné.
Vládní komisi přísluší stanovití organisaci
a příslušnost tohoto soudního dvora.
Rozsudky se vynášejí jménem vládní ko
mise.
§ 26.
Vládní komise bude míti výhradní právo
vybírati daně a poplatky v mezích území
pánve Saarské.
Daní a poplatků se užije výlučně k úhradě
potřeb tohoto území.
Daňový systém ze dne 11. listopadu 1918
zůstane v platnosti, pokud to ckolnosti do
volí, a žádná nová daň mimo cla nesmí býti
zavedena bez předchozího slyšení zástupců
volených obyvatelstvem.
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§ 27.
Les présentes dispositions ne porteront
aucune atteinte á la nationalité actuelle des
habitants du territoire du Bassin de la Sarre.
Aueun obstacle ne sera opposé á ceux qui
dósireraient acquérir une autre nationalité,
étant entendu qu’en pareil cas leur nouvelle
nationalité sera acquise á 1’exclusion de toute
autre.

27.
The present stipulations -will not affect
the existing nationality of the inhabitants
of the territory oť the Saar Basin.
No hindrance shall be placed in the way of
those who wish to acquire a different na
tionality, but in such čase the aequisition of
the new nationality will involve the loss of
any other.

§ 28.
Souš le contróle de la Commission de Gouvernement, les habitants conserveront leurs
asserablées locales, leurs libertés religieuses,
leurs écoles, leur langue.
Le droit de vote ne sera pas exercé pour
ďautres assemblées que les assemblées lo
cales; il appartiendra, sans distinction de
sexe, á tout habitant ágé de plus de 20 ans.

28.
Under the control of Lbe Governing Com
mission the inhabitants will retain their local
as^emblies, theij religions liberties. their
schools and their language,
The right of voting will not be exercised
for any assemblies other than the local
assemblies, and will belong to every inhabitant over the age of twenty years without
distinction of sex.

§ 29.
Ceux des habitants du territoire du Bassin
de la Sarre, qui désireraient quitter ce terri
toire, auront toutes facilités pour y conserver
leurs propriétés immobiliěres ou pour les
vendre á des prix équitables et pour emporter
leurs meubles en franchise de toutes taxes.

29.
Any of the inhabitants of the Saar
Basin who may desire to leave the territory
wil’ háve full liberty to retain in.it their immovable property or to seli it at fair prices,
and to remove their movable property free
of any charges.

§ 30.
II n’y aura sur le territoire du Bassin de la
Sarre aueun Service militaire, obligatoire ou
vo;onts.ire; la construction de fortifications
y e; t interdite.
Seule, une gendarmerie locale y sera organisée pour le maintien de l’ordre.
II appartiendra á la Commission de Gouvernement de pourvoir, en toutes circonstances,
á la protection des personnes et des biens sur
le territoire du Bassin de la Sarre.

30.
There will be no military Service, whethér
compulsory or voluntary, in the territory of
the Saar Basin, and the construction of
fortifications therein is forbidden.
On!y a local gendarmerie for the maintenance of order may be establishéd.
It will be the duty of the Governing Com
mission to provide in all cases for the protec
tion of persons and property in the Saar
Basin.

§ 31.
Le territoire du Bassin de la Sarre, tel qu’il
est délimité par Tarticle 48 du présent Traité,
sera soumis au régime douanier francais. Le
produit des droits de douane sur les marchandises destinées á la consommation locale sera
attribué au budget dudit territoire, déduction
faite de touš frais de perception.
Aucune taxe ďexportation ne sera mise sur
les produits métallurgiques ou le charbon sortant dudit territoire á destination de TAllemagne, ni sur. les exportations allemandes á
destination des Industries du territoire du
Bassin de la Sarre.

31.
The territory of the Saar Basin as defined
by Article 48 of the present Treaty shall be
subjected to the French customs régime. The
receipts from the customs duties on goods
interded for local consumption shall be
included in the budget of the said territory
after déduction of all costs of collection.
No export tax shall be imposed upon
metallurgical products or coal exported from
the said territory to Germany, nor upon
German exports for the use of the industries
of the territory of the-Saar Basin.
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§ 27.
Tato ustanovení nebudou míti vlivu na ny
nější státní příslušnost obyvatel území pánve
Saarské.
žádné překážky nebudou se klásti těm,
kdož chtějí přijmouti jinou státní přísJušnost, při čemž se ovšem nabytím nové státní
příslušnosti pozbývá kterákoli jiná.
§ 28.
Obyvatelstvo pánve Saarské podrží pod do
zorem vládní komise svá místní zastupitel
stva, svobodu náboženství, své školy a svůj
jazyk.
Volební právo smí se vykonávati jen do
místních zastupitelstev a přísluší bez rozdílu
pohlaví všem obyvatelům, kterým je víc než
20 let.
§ 29.
Obyvatelé území pánve Saarské, kteří by
chtěli opustiti toto území, budou míti úplnou
volnost podržeti svůj majetek nemovitý aneb
jej prodati za přiměřenou cenu a odnésti své
movité jmění bez veškerých poplatků.
§ 30.
Na území pánve Saarské nebude vojenské
služby ani povinné ani dobrovolné; zřizovali
opevnění se zakazuje.
Jen místní četnictvo bude zřízeno, aby
udržovalo pořádek.
Vládní komisi přísluší pečovati za všech
okolností o ochranu osob a statků na území
pánve Saarské.

§ 31.
Území pánve Saarské, jak je vymezeno
článkem 48 této smlouvy, podléhá francouz
ské celní soustavě. Výnos cla uloženého na
zboží určené pro místní spotřebu bude pojat
do rozpočtu tohoto území po srážce veške
rých nákladů vybírání.
Vývozní clo nebude ukládáno na výrobky
hutní nebo uhlí vyvážené z tohoto území do
.Německa, ani na vývoz z Německa pro potře
bu průmyslu území pánve Saarské.
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Les produits naturels ou fabriqués, originaires du Bassin, en transit sur le territoire
alleraand, seront libres de toutes taxes douaniěres. II en sera de méme pour les produits
allemands en transit sur le territoire du
Bassin.
Pendant cinq ans, á dater de la mise en vigueur du présent Traité, les produits originaires et en provenance du Bassin, jouiront
de le franchise ďimportation en Allemagne et,
pendant la méme période, rimportation ď Alle
magne sur le territoire du Bassin, des articles
destinés á la consommation locale sera également libře de droits de douane.
Au cours de ces cinq années, pour chaque
article en provenance du Bassin et dans lequel
seront ineorporés des matiěres premiěres ou
des demi-ouvrés venant ďAllemagne en fran
chise, le Gouvemement francais se réserve de
limiter les quantités, qui seront admises en
France, á la moyenne annuelle des quantités
expédiées en Alsace-Lorraine et en France au
cours des années 1911-1913, telle qďelle sera
déterminée á 1’aide de touš renseignements et
documents statistiques officiels.

Natural or manufactured products originating in the Basin in transit over German
territory and, similarly, German products in
transit over the territory of the Basin shall
be free of all customs duties.

§ 82.
Aucune prohibition ni restriction ne sera
imposée á la circulation de la monnaie frangaise sur le territoire du Bassin de la Sarre.
L’État francais aura le droit de se servir de
la monnaie francaise pour touš ses achats ou
payements et dans touš ses contrats relatifs
á 1’exploitation des mineš ou de leurs dépendances.

32.

§ 33.
La Commission de Gouvemement aura
pouvoir de résoudre toutes questions, auxquelles pourrait donner lieu 1’interprétations
des dispositions qui précědent.
La France et FAllemagne reconnaissent que
tout litige, impliqant une divergence dans
1’interprétation desdites dispositions, sera
également soumis á la Commission de Gouvernement, dont la décision, rendue á la majoritě,
sera obligatoire pour les deux pays.

Products which both originate in and pass
from the Basin into Germany shall be free of
import duties for a period of five years from
the dáte of the coming into force of the
present Treaty, and during the same period
articles imported from Germany into the
territory of the Basin for local consumption
shall likewise be free of import duties.
During these five years the French
Government reserves to itself the right of
limiting to the annual average of the quantities imported into Alsace-Lorraine and
France in the years 1911 to 1913 the quantities which may be sent into France of all
articles coming from the Basin which include raw materials and semi-manufactured
goods imported duty free from Germany.
Such average shall be determined after re
ference to all available official Information
and statistics.

No prohibition or restriction shall be imposed upon the circulation of French money
in the territory of the Saar Basin.
The French State shall háve the right to
use French money in all purchases, payments
and contracts connected with the exploitation of the mineš or their accessories and
subsidiaries.
33.
The Governing Commission shall háve
power to decide all questions arising from
the interpretation of the preceding provisions.
France and Germany agree that any
dispute involving a difference of opinion as
to the interpretation ot the said provisions
shall in the same way be submitted to the
Governing Commission, and the décision of
a majority of the Commission shall be binding on both countries.

CHAPITRE III.

CHAPTER III.

CONSULTATION POPULAIRE.

PLEBISCITE.

§ 34.
A 1’expiration ďun délai de quinze ans, á
compter de la mise en vigueur du présent

34.
At the termination of a period of fifteen
years from the coming into force of the
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Produkty přírodní i zpracované, pocháze
jící z pánve Saarské budou při průvozu úze
mím německým prosty všech dávek celních.
Totéž platí pro výrobky německé při průvozu
pánví Saarskou.
Po pět let od doby, kdy nabude tato smlou
va působnosti, budou výrobky pocházející
z pánve Saarské neb odtud vyvážené osvobo
zeny od dovozního cla do Německa a po touž
dobu německý dovoz předmětů určených pro
místní spotřebu do území pánve Saarské bu
de též prost cla.
Na těchto pět let si vyhrazuje francouz
ská vláda, pro všechny předměty, které po
cházejí z pánve Saarské a jsou vyrobeny za
surovin nebo polotovarů dovezených z Ně
mecka bez poplatků, vymeziti množství, jež
bude do Francie připuštěno, podle ročního
průměru množství vyvezeného do AlsaskaJLotrmska a do Francie v letech 1911—1913,
jak bude vyšetřeno na základě všech úřed
ních výkazů a statistických dokladů.

§ 32.
Oběh francouzských peněz nebude v území
pánve Saarské ani zakázán, ani omezen.
Stát francouzský bude míti právo užívati
francouzské měny při všech nákupech nebo
platech a smlouvách o těžení z dolů a jejich
vedlejších závodů.
§ 33.
Vládní komise bude míti právo rozhodovat!
všechny otázky, k nimž by mohl zavdati pod
nět výklad předešlých ustanovení.
Francie a Německo uznávají, že veškeré
spory zakládající se na různosti' mínění při
výkladu předešlých ustanovení budou rovněž
předloženy vládní komisi, jejíž rozhodnutí,
usnesené většinou hlasů, jest pro obě země
závazné.

HLAVA TŘETÍ.
HLASOVANÍ LIDU.

§ 34.
Po uplynutí patnácti let od doby, kdy tato
smlouva nabude působnosti, bude obyvatel72*
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Traité, la population du territoire du Bassin
de la Sarre sera appelée á faire connaitre sa
volonté comme il suit:

present Treaty, the population of the territory of the Saar Basin will be called upon to
indicate their desires in the following
manner:

Un vote aura lieu par commune ou par
district et portera sur les trois alternatives
suivantes: a) maintien du régime établi par le
présent Traité et par la présente Annexe; —
b) union á la France; — c) union á 1’Allemagne.

A vote will také plače by communes or
districts, on the three following alternatives:
(a) maintenance of the régime established
by the present Treaty and by this Annex;
(b) union with France; (c) union with Gerrnany.

Le droit de vote appartiendra, sans distinction de sexe, á toute personne ágée de plus de
20 ans á la dáte du vote, habitant le terri
toire á la dáte de la signatuře du Traité.

All persons without distinction of sex,
more than twenty years old at the dáte of
the voting, resident in the territory at the
dáte of The signatuře of the present Treaty,
will háve the right to vote.

Les autres rěgles, les modalités et la dáte
du vote seront fixées par le Conseil de la Société des Nations, de facon á assurer la liberté, le secret et la sincérité des votes.

The other conditions, methods and the
dato of the voting shall be fixed by the
Council of the League of Nations in such a
way as to secure the freedom, secreey and
trustworthiness of the voting.

§ 35.

35.

La Société des Nations décidera de la souveraineté, sous laquelle le territoire sera
placé, en tenant compte du désir exprimé par
le vote de la population:

The League of Nations shall decide on the
sovereign ty under which the territory is to
be placed, taking into account the wishes of
the inhabitants as expressed by the voting:

a) Dans le cas oů, pour tout ou partie du
territoire, la Société des Nations déciderait
le maintien du régime établi par le présent
Traité et par la présente Annexe, PAllemagne
s’engage děs maintenant á renoncer, en faveur de la Société des Nations, á sa souveraineté, ainsi que la Société des Nations le jugera nécessaire, et il appartiendra á celle-ci
de prendre les mesures propres á adapter le
régime définitivement instauré aux intéréts
permanents du territoire et á Tintéret général;

(a) If, for the whole or part of the terri
tory, the League of Nations decides in favour
of the maintenance of the régime established
by the present Treaty and this Annex, Germany hereby agrees to make such renunciation of her sovereignty in favour of the
League of Nations as the latter shall deem
necessary. It will be the duty of the League
of Nations to také appropriate steps to adapt
the régime definitively adopted to the per
manent welfare of the territory and the ge
nerál interest;

b) Dans le cas oú, pour tout ou partie du
territoire, la Société des Nations déciderait
1’union avec la France, PAllemagne s’engage
děs maintenant á céder á la France, en exécution de la décision conforme de la Société des
Nations, touš ses droits et titres sur le terri
toire qui sera spécifié par la Société des Na
tions ;

(b) If, for the whole or part of the terri
tory, the League of Nations decides in favour
of union with France, Germany hereby
agrees to cede to France in accordance with
the décision of the League of Nations all
rights and title over the territory specified
by the League;

c) Dans le cas oů, pour tout ou partie du
territoire, la Société des Nations déciderait
Punion avec PAllemagne, il appartiendra á la
Société des Nations de pourvoir á la réinstallation de PAllemagne dans le Gouvernement du territoire qui sera spécifié par la
Société des Nations.

(c) If, for the whole or part of the terri
tory, the League of Nations decides in favour
of union with Germany, it will be the duty
of the League of Nations to cause the German Government to be re-established in the
government of the territory specified by the
League.
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stvo pánve Saarské povoláno, aby projevilo
svoji vůli takto:

Hlasování bude provedeno po obcích neb
okresích o těchto třech možnostech:
a) zachování vládní formy zavedené touto
smlouvou a přílohou,
b) spojení s Francií,
c) spojení s Německem.
.Právo hlasovati budou míti všechny osoby
bez rozdílu pohlaví, kterým je v době hlaso
vání víc než 20 let a které bydlí v době pod
pisu této smlouvy v území pánve Saarské.
Ostatní pravidla, bližší podmínky a datum
hlasování ustanoví Rada Společnosti národů
tak, aby byla zajištěna svoboda, tajnost a či
stota hlasování.

Společnost národů rozhodne o tom, jaké
svrchovanosti bude území podrobeno, hledíc
k přání vyjádřenému hlasováním lidu:

a) Jestliže Společnost nái’odů rozhodne o ce
lém území nebo části jeho, že má býti za
chována vládní forma zavedená touto smlou
vou a touto přílohou, Německo se tímto za
vazuje vzdáti se ve prospěch Společnosti •ná
rodů své svrchovanosti, pokud to Společnost
národů bude pokládati za nutné. Společnosti
národů bude příslušeti, aby učinila nutná
opatření k úpravě definitivní vládní formy,
přizpůsobené trvalým zájmům území a obec
ným zájmům;
b) jestliže Společnost národů rozhodne o ce
lém území nebo jeho části, že má býti při
pojeno k Francii, Německo se již nyní zava
zuje postoupiti Francii, provádějíc souhlasné
rozhodnutí Společnosti národů, veškerá prá
va a nároky na území, které bude zevrubně
označeno Společností národů;
c) jestliže Společnost národů rozhodne o ce
lém území nebo jeho části, že má býti při
pojeno k Německu, bude povinností Společ
nosti národů postarati se, aby Německo bylo
opět uvedeno ve vládu nad územím, které bu
de blíže označeno Společností národů.
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§ 36.
Dans le cas oů la Société des Nations déciderait 1’union á rAliemagne de tout ou partie
du territoire du Bassin de la Sarre, les droits
de propriété de la France sur les mineš
situées dans cette partie du territoire seront
rachetés en bloc par TAllemagne á un prix
payable en or. Ce prix sera déterminé par
trois experts, statuant á la majoritě; 1’un de
ces experts sera nommé par rAllemag-ne, un
par la France et un par la Société des
Nations, ce dernier ne devant étre ni frangais ni allemand.
LWigation de la part de TAllemag-ne ďeffectuer ce paiement sera prise en considération par la Commision des réparations, et, á
cette fin, TAllemagne pourra fournir une
premiére hypothěque sur son Capital ou ses
revenus de toutes maniěres qui seront acceptées par la Commission des réparations.
Si, néanmoins, TAllemagne un an aprěs la
dáte á laquelle le paiement aurait du étre
effectué n’y a pas satisfait, la Commission
des réparations y pourvoiera en conformité
avec les instructions qui pourront lui étre
données par la Société des Nations, et si cela
est nécessaire, en liquidant la partie des
mineš en question.
§ 37.
Si, á la suitě du rachat prévu au paragraphe 36, la propriété dés mineš ou ďune
partie des mineš est transférée á l’Allemagne,
1’État et les nationaux francais auront le
droit ďacheter la q' ntité de charbon du
Bassin, justifiée par leurs besoins industriels
et domestiques á cette dáte. Un arrange
ment équitable établi en temps utile par le
Conseil de la Société des Nations, fixera les
quantités de charbon et la durée du contrat,
ainsi que les prix.

36.
If the League of Nations decides in favour
of the union of the whole cr part of the
territory of the Saar Basin with Germany,
France’s rights of ownership in the mineš
situated in such part of the territory will be
repurchased by Germany in their entirety
at a price payable in gold. The price to be
paid will be fixed by three experts, one nominated by Germany, one by France, and
one, who shall be neither a Frechman nor a
Germann, by the Council of the League of
Nations; the decision of the experts will be
given by a majority.
The obligation of Germany to make such
payment shall be taken into account by the
Reparation Commission, and for the purpose of this payment Germany may create
a prior charge upon her assets or revenues
upon such detailed terms as shall be agreed
to by the Reparation Commission.
If, nevertheless, Germany after a period
of one year from the dáte on which the
payment becomes due shall not háve effected
the said payment, the Reparation Commis
sion shall do so in accordance with such intructions as may be given by the League of
Nations, and, if necessary, by liquidating
that part of the mineš which is in question.
37.
If, in consequence of the repurchase provided for in paragraph 36, the ownership of
the mineš or any part of them is transferred
to Germany, the French State and French
nationals shall háve the right to purchase
such amount of coal of the Saar Basin as
their industrial and domestic needs are found
at that time to require. An equitable arran
gement regarding amounts of coal, duration
of contract, and prices will be fixed in due
time by the Council of the League of Na
tions.

§ 38.
II est entendu que la France et 1’Allemagne
pourront, par des accords particuliers conclus ayant la dáte fixée pour le payement
du prix de rachat des mineš, déroger aux
dispositions des paragraphes 36 et 37.

38.
It is understood that France and Germany
may, by speciál agreements concluded before the time fixed for the payment of the
price for the repurchase of the mineš, modify
the provisions of paragraphs 36 and 37.

§ 39.
Le Conseil de la Société des Nations
prendra les dispositions requises pour Porganisation du régime á instaurer aprěs la mise
en vigueur des décisions de la Société des

39.
The Council of the League of Nations shall
make such provisions as may be necessary
for the establishment of the régime which is
to také effect after the décisions of the
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§ 35.
Kozhodne-li Společnost národů, že část ne
bo celé území pánve Saarské má býti připo
jeno k Německu, bude vlastnické právo Fran
cie k dolům v této části území Německem
zpět koupeno v celku za cenu splatnou ve zla
tě. Tato cena bude stanovena třemi znalci
rozhodujícími většinou hlasů, z nichž jeden
bude jmenován Německem, jeden Francií a
jeden, kterým nesmí býti ani Francouz ani
Němec, Společností národů.

Závazek se strany Německa, provésti toto
zaplacení, bude vzat v úvahu komisí reparační
a k tomu účelu bude Německo moci jakým
koli způsobem určeným touto komisí zříditi
zástavní právo v prvém pořadí na svém jmění
a důchodech.
Jestliže Německo přes to do roka po tom,
kdy mělo býti placení uskutečněno, nezaplatí,
učiní komise reparační ve shodě s instrukce
mi, které jí mohou býti dány Společností ná
rodů, příslušná opatření, a pokud toho bude
potřeba, bude příslušná část dolů likvidována.

§ 37.
Jestliže zpětnou koupí ve smyslu para
grafu 86 přejde vlastnictví dolů neb jejich
části na Německo, budou stát a příslušníci
Francie míti právo kupovati tolik uhlí z pán
ve Saarské, kolik je v té době odůvodněno
jejich potřebou pro průmysl a domácnosti.
Rada Společnosti iwodů ustanoví y pravý
čas dohodou, vyhovující zásadám slušnosti,
množství uhlí, trvání smlouvy, jakož i cenu.

§ 38. •
Jest ujednáno, že Francie a Německo mo
hou zvláštními úmluvami uzavřenými před
uplynutím Ihůty pro zaplacení ceny za zpět
nou koupi dolů změniti ustanovení paragra
fů 36 a 37.
§ 39.
Rada Společnosti národů učiní opatření po
třebná k organisaci vládní formy, která má
býti uvedena v život po tom, kdy rozhod
nutí Společnosti národů vzpomenuté v para-
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Nations mentionnées au paragraphe 35.
Ces dispositions comprendront une répartition équitable de toutes obligations incombant au Gouvernement du Bassin de la Sarre,
á la Suitě ďemprunts levés par la Commission ou á la suitě de toute autre mesure.
Děs la mise en vigueur du nouveau régime,
les pouvoirs de la Commission de Gouver
nement prendront fin, sauf dans le cas prévu
par le paragraphe 35 a).

League of Nations mentioned in paragraph
35 háve become operative, including an equitable apportionment of any obligations of
the Government of the territory of the Saar
Basin arising from loans raised by the Com
mission or from other causes.
From the coming into force of the new
régime, the powers of the Governing Com
mission will terminate, except in the čase
provided for in paragraph 35 (a).

I 40.

40.

Dans les matiěres visées dans la présente
Annexe, les décisions du Conseil de la Société
des Nations seront prises á la majoritě.

In all matters with in the present Annex,
the décisions of the Council of the League
of Nations will be taken by a majority.

SECTION V.

SECTION V.

A L S A C E-L O R R AI N E.

A L S A C E-L O R R A I N E.

Les Hautes Parties Contract a n t e s, ayant reconnu Tobligation morale
de réparer le tort fait par TAllemagne en
1871, tant au droit de la France qu’á la volonté
des populations ďAlsace et de Lorraine, séparées de leur Patrie malgré la protestation
solennelle de leurs représentants á 1’Assemblée de Bordeaux,
Sont ďaccord sur les articles suivants:

TheHighContractingParties,
recognising the moral obligation to redress
the wrong doně by Germany in 1871 both to
the rights of France and to the wishes of
the population of Alsace and Lorraine,
which were separated from their country
in špite of the solemn protest of their representatives at the Assembly of Bordeaux,
Agree upon the following Articles:

A r t i c 1 e 51.
Les territoires cédés a 1’Allemagne en verfcu
des Préliminaires de Paix signés á Versailles
le 26 février 1871 et du Traité de Francfort
du 10 mai 1871, šunt réintegrés dans la souveraineté francaise á dater de TArmistice du
11 novembre 1918.

A r t i c 1 e 51.
The territories which were ceded to Ger
many in accordance with the Preliminaries
of Peace signed at Versailles on February 26,
1871, and the Treaty of Frankfort of May 10,
1871, are restored to French sovereignty as
from the dáte of the Armistice of November 11, 1918.
The provisions of the Treaties establishing
the delimitation of the frontiers before 1871
shall be restored.

Les dispositions des Traités portant délimitation de la frontiěre avant 1871 seront remises en vigueur.
A r t i c 1 e 52.
Le Gouvernement allemand remettra sans
délai au Gouvernement frangais les archives,
registres, plans, titres et documents de toute
nátuře concernant les administrations civile,
militaire, financiere, judiciaire ou autres, des
territoires réintegrés dans la souveraineté
franqaise. Si quelques-uns de ces documents,
archives, registres, titres ou plans avaient été
déplacés, il seront restitués par le Gouver
nement allemand sur la demande du Gouver
nement frangais.

A r t i c 1 e 52.
The German Government shall hand over
without delay to the French Government all
archives, registers, plans, titles and documentes of every kind concerning the civil, military, financial, judicial or other administra
tions of the territories restored to French
sovereignty. If any of these documents,
archives, registers, titles or plans háve been
misplaced, they will be restored by the Ger
man Goveimment on the demand of the
French Government.
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grafu 35 nabude působnosti. Tato opatření
budou obsahovat! spravedlivé rozdělení všech
závazků vlády pánve Saarské z půjček uza
vřených vládní komisí nebo vzniklých z ji
ných opatření.
Jakmile vstoupí v život nová vládní forma,
zanikne pravomoc vládní komise, vyjímajíc
případ uvedený v paragrafu 35 a).
§ 40.
Ve věcech, na které se vztahuje tato pří
loha, rozhoduje Společnost národů většinou
hlasů.

ODDÍL V.
ALSASKO-LOTRINSKO.

Vysoké smluvní sterny, uznavše mravní
závazek napraviti křivdu, které se dopustilo
.Německo v roce 1871 jak na právu Francie,
tak i na vůli obyvatelstva alsaského a lotrin
ského, odloučeného od své vlasti přes slav
nostní protest svých zástupců ve sněmu bordeauxském,
shodují se na těchto článcích:
Článek 51.
Území postoupená Německu mírovým preliminářem podepsaným ve Versailles dne 26.
února 1871 a frankfurtskou smlouvou ze dne
. května 1871 vracejí se opět pod svrcho
vanost francouzskou ode dne příměří ze dne
11. listopadu 1918.
10

Působnost smluvních ustanovení obsahují
cích určení hranice před rokem 1871 se ob
novuje.
f
Článek 52.
Vláda německá odevzdá neprodleně vládě
francouzské archivy, knihy, plány, listiny a
doklady všeho druhu týkající se civilní, vo
jenské, finanční, soudní nebo jiné správy úze
mí vracejícího se pod svrchovanost francouz
skou. Jestliže některé z těchto dckladů, ar
chivů, knih, listin nebo plánů byly přeneseny
na jiné místo, budou německou vládou vrá
ceny na požádání vlády francouzské.
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A r t i c I e 58.

Article 53.

II sera pourvu par conventions séparées
entre la France et TAllemagne au rěgleraent des intéréts des habitants des
territoires visés á 1’article 51, notamment en
ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et 1’exercice de leur pi’ofession, étant
entendu que TAllemagne s’engage děs á présent á reconnaítre et accepter les rěgles fixées
dans 1’Annexe ci-jointe et concernant la nationalité des habitants ou des personnes originaires desdits territoires, á ne revendiquer á
aucun moment ni en quelque lieu que ce soit
comme ressortissants allemands ceux qui
auront été déclarés francais á un titre quelconque, á recevoir les au třes sur son territoire
et á se conformer, en ce qui concerne les biens
des nationaux allemands sur les territoires
visés á 1’article 51. aux dispositions de 1’article
297 et de 1’Annexe de la Section IV, Partie X
(Clauses économiques) du présent Traité.

Separate agreements shall be made
between France and Germany dealing with
the interests of the inhabitants of the territories referred to in Article 51, particularly as regards their civil rights, their
business and the exercise of their professions,
it being understood that Germany undertakes as from the present dáte to recognise
and accept the regulations laid down in the
Annex hereto regarding the nationality of
the inhabitants or natives of the said territories, not to claim at any time or in any
plače whatsoever as German natinals those
who shall háve been declared on any ground
to be French, to receive all others in her
territory, and to conform, as regards the
property of German. nationals in the territories indicated in Article 51, with the provisions of Article 297 and the Annex to
Section IV of Part X (Economic Clauses)
of the present Treaty.
Those German nationals who without
acquiring French nationality shall receive
permission from the French Government to
reside in the said territories shall not be
subjected to the provisions of the said Ar
ticle.

Ceux des nationaux allemands qui, sans
obtenir la nationalité francaise, recevront du
Gouvernement frangais l’autorisation de résider sur lesdits territoires, ne seront pas
soumis aux dispositions dudit article.
A r t i c 1 e 54.
Posséderont la qualité ďAlsaciens-Lorrains
pour l’exécution des dispositions de la présente Section, les personnes ayant recouvré
la nationalité francaise en vertu du paragraphe Ide 1’Annexe cijointe.
A partir du jour oú elles auront réclamé la
nationalité frangaise, les personnes visées au
paragraphe 2 de ladite Annexe seront réputées Alsaciennes-Lorraines, avec effet rétroactif au 11 novembre 1918. Pour celles dout
la demande sera rejetée, le bénéfice prendra
fin á la dáte du refus.
Seront également réputées Alsaciennes-Lor
raines, les personnes morales á qui cette
qualité aura été reconnue soit par les autorités administratives frangaises, soit par une
décision judiciaire.
Article 55.
Les territoires visés á 1’article 51 feront
retour á la France francs et quittes de toutes
dettes publiques dans les conditions prévues
par 1’article 255 de la Partie IX (Clauses
financiěres) du présent Traité.
|

A r t i c 1 e 54.
Those persons who háve regained French
nationality in virtue of paragraph 1 of the
Annex hereto will be held to be AlsaceLorrainers for the purposes of the present
Section.
The persons referred to in paragraph 2
of the said Annex will from the day on which
they háve claimed French nationality be held
to be Alsace-Lorrainers with retroactive
effect as from November 11, 1918. For those
whose application is- rejected, the privilege
will terminate at the dáte of the refusal.
Such juridical persons will also háve the
status of Alsace-Lorrainers as shall háve
been recognised as possesing this quality,
whether by the French administrativě authorities or by a judical décision.
Article 55.
The territories referred to in Article 51
shall return to France free and quit of all
public debts under the conditions laid down
in Article 255 of Part IX (Financial Clauses) of the present Treaty.
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č 1 á n e k 53.
Zvláštními úmluvami mezi Francií a Ně
meckem bude postaráno o úpravu zájmů oby
vatelstva území, o němž mluví článek 51, ze
jména pokud jde o jejich práva občamká,
jejich obchod a vykonávání jejich povolání,
při čeníž se předpokládá, že se Německo za
vazuje od nynějška uznati a schválí ti pra
vidla určená v příloze připojené a týkající
se státního občanství obyvatelů řečených
území neb osob z nich pocházejících, nert-klamovati nikdy a nikde jakožto německé pří
slušníky ty, kdo budou pi’ohlášeni za Fran
couze na základě jakéhokoli právního důvo
du, přijmouti ostatní na svém území, a po
kud jde o majetek německých státních ob
čanů na územích, o nichž mluví článek 51,
přizpůsobiti se ustanovením článku 297 a pří
lohy Oddílu IV části X (Klausule hospodář
ské) této smlouvy.

Němečtí státní občané, kteří, nedosáhnouce státního občanství francouzského, dosta
nou od francouzské vlády povolení, aby, měli
bydliště na řečeném území, nebudou podlé
hat! ustanovením uvedeného článku.
Článek 54.
Pokud jde o provádění předpisů tohoto od
dílu, budou uznávány za Alsasany-Lotrinčany osoby, které znovu nabyly státního občan
ství francouzského na základě paragrafu 1
připoj ené přílohy.
Osoby vzpomenuté v paragrafu 2 řečené pří
lohy budou ode dne, kdy se budou dovolávati
občanství francouzského, pokládány za Alsasany-Lotrináany se zpětným účinkem ode
dne 11. listopadu 1918. U těch, jejichž žá
dost bude zamítnuta, končí se tato výhoda
dnem odmítnutí.
Kovněž budou pokládány za alsasko-lotrinské ty právní osoby, jimž bude tato vlast
nost přiznána buď správními úřady fran
couzskými, nebo soudním rozhodnutím.

článek 55.
Území, o kterém mluví článek 51, vrátí se
Francii zproštěno a osvobozeno všech ve
řejných dluhů za podmínek stanovených člán
kem 255 části IX (Klausule finanční) této
smlouvy.
k
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A r t i c 1 e 56.

Article 56.

Conformément aux stipulations de Tarticle
256 de la Partie IX (Clauses financiěres) du
présent Traité, la France entrera en possession de touš biens et propriétés de l’Empire ou des États allemands situés dans les
territoires visés á 1’article 51, sans avoir á
payer ni créditer de ce chef aucun des États
cédants.

In corformity with the provisions of Ar
ticle 256 of Part IX (Financial Clauses) of
the present Treaty, France shall enter into
possession of all property and estate, within
the territories referred to in Article 51,
which belong to the German Empire or German States, without any payment or credit
on this account to any of the States ceding
the territories.

Cette disposition vise touš les biens meubles
ou immeubles du domaine public ou přivé, en
semble les droits de toute nátuře qui appartenaient á 1’Empire ou aux États allemands,
ou á leurs circonscriptions administratives.

This provision applies to all movable or
immovable property of public or private
domain together with all rights whatsoever
belonging to the German Empire or German
States or to their administrativě areas.

Les biens de la Couronne et les biens privés
de 1’ancien empereur ou des anciens souverains allemands seront assimilés aux biens
du domaine public.

'
/
Crown property and the property of the
former Emperor or other German sovereigns
shall be assimilated to property of the public
domain.

A r t i c 1 e 57.

Article 57.

L’Allemagne ne devra prendre aucune dis
position tendant, par un estampiilage ou par
toutes autres mesures légales ou administra
tives qui ne s’appliqueraient pas au reste de
son territoire, á porter atteinte á la valeur
légale ou au pouvoir libératoire des Instru
ments monétaires ou monnaies allemandes
ayant cours légal á la dáte de la signatuře du
présent Traité et se trouvant á ladite dáte en
la possession du Gouvemement franqais.

Germany shall not také any action, either
by means of stamping or by any other legal
or administrativě measures not applying
equally to the rest of her territory, which
may be to the detriment of the legal value
or redeemability of German monetary instruments or monies which, at the dala of
the signatuře of the present Treaty, are
legally current, and to that dáte ai'e in the
possession of the French Government.

Article 58.

Article 58.

Une convention spéciale fixera les conditions du remboursement en marks des dépenses exceptionnelles de guerre avancées au
cours de la guerre par 1’Alsace-Lorraine ou
les collectivités publiques ďAlsace-Lorraine
pour le compte de 1’Empire aux termes de la
législation allemande, telles que: allocations
aux familles de mobilisés, réquisitions, logements de troupes, secours aux évacués.

A speciál Convention will determine the
conditions for repayment in marks of the
exceptiohal war expenditure advanced during
the course of the war by Alsace-Lorraine
or by public bodies in Alsace-Lorraine on aceount of the Empire in accordance with Ger
man law, such as payment to the families
of persons mobilised, réquisitions, billeting
of troops, and assistance to persons who háve
been evacuated.

II sera tenu compte á TAllemagne, dans la
fmation du montant de ces sommes, de la part
pour laquelle 1’Alsace-Lorraine aurait contribué, vis-á-vis de 1’Empire, aux dépenses résultant de tels remboursements, cette contribution étant calculée ďaprěs la part proportionnelle des revenus ďEmpire provenant de
1’Alsace-Lorraine en 1913.

In fixing the amount of these sums Ger
many shall be credited with that portion
which Alsace-Lorraine would háve contributed to the Empire to meet the expenses resulting from these payments, this contribution
benig calculated according to the proportion
of the Imperiál revenues derived from
Alsace-Lorraine in 1313.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
Článek 56.
Ve shodě s ustanoveními článku 256 čá
sti IX (Klausule finanční) této smlouvy
vstoupí Francie v držbu všeho majetku a
statků říše nebo států německých, pokud
tento majetek nebo statky jsou na území,
o kterém mluví článek 51, a nebude z toho
důvodu zavázána žádnému postupujícímu stá
tu cokoliv platiti nebo ku prospěchu připsati.
Toto ustanovení se týče všech statků mo
vitých i nemovitých, ať náležejí k majetku
veřejnému či soukromému, vůbec veškerých
práv jakéhokoli druhu, jež náležela říši nebo
německým spolkovým státům aneb jejich
správním okrskům.
Statky korunní, jakož i soukromé statky
bývalého císaře a bývalých panovníků ně
meckých budou postaveny na roveň statkům
majetku veřejného.

Článek 57..
Německo neučiní nijakého kroku směřují
cího k tomu, aby okolkováním nebo jakým
koli jiným opatřením zákonným nebo správ
ním, které by se nevztahovalo na jeho ostat
ní území, uškodilo zákonné hodnotě nebo pla
tební schopnosti německých platidel nebo
peněz majících zákonný kurs v den podpisu
této smlouvy a jsoucích téhož dne v držení
vlády francouzské.

Článek 58.
Zvláštní úmluva určí podmínky, podle kte
rých budou zaplaceny v markách výjimečné
válečná výlohy, jež poskytly během války zá
lohou bud’ Alsasko-Lotrinsko nebo veřejné
korporace alsasko-lotrinské na účet říše ve
smyslu německého zákonodárství, jako: pří
spěvky rodinám mobilisovaných, rekvisice,
ubytování vojska, podpory evakuovaným.

Fři stanovení výše těchto částek bude se
vůči Německu přihlížeti k podílu, jímž by
bylo přispělo Alsasko-Lotrinsko říši na výlo
hy plynoucí z těchto plateb. Tento příspěvek
bude čítán podle podílu, kterým k příjmům
říše přispívalo Alsasko-Lotrinsko roku 1913.
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A r t i c 1 e 59.

A r t i c 1 e 59.

L’État frangais percevra pour son propre
compte les impóts, droits et taxes ďEmpire
de toňte nátuře, exigibles sur les territoires
visés á Tarticle 51 et non recouvrés á la dáte
de rArmi štice du 11 novembre 1918.

The French Government will collect for its
own account the Imperiál taxes, duties and
dues of every kind leviable in the territories
referred to in Article 51 and not collected at
the tkne of the Armistice of November 11,
1918.

A r t i c 1 e 60.
Le Gouvemement allemand remettra sans
délai les Alsaciens- Lorrains (personnes physiques et morales et établissements publics)
en possession de touš biens, droits et intéréts
leur appartenant á la dáte du 11 novembre
1918, en tant qu’ils seront situés sur le territoire allemand.

Article 60.
The German Government shall without
delay restore to Alsace-Lorrainers (individuals, juridical persons and public institutions) all property, rights and interests belonging to them on November 11, 1918, in so
far as these are situated in German territory.

A r t i c 1 e 61.
Le Gouvemement allemand s’engage á
poursuivre et achever sans retard 1'exécution
des clauses financi ěres concernant 1’AlsaceLorraine et prévues dans les diverse 3 conventions ďarmistice.

Article 61.
The German Government undertakes to
continue and complete without delay the execution of the financial clauses regarding Al
sace-Lorraine contained in the Armistice Conventions.

A r t i c 1 e 62.
Le Gouvemement allemand s’engage á
supporter la charge de toutes pensions civiles
et rnilitaires acquises en Alsace-Lorraine á la
dáte du li novembre 1918, et dont le Service
incombait au budget de FEmpire allemand.
Le Gouvemement allemand fournira ehaque
année les fonds nécessaires pour le payement
en francs, au taux moyen du change de
’année, des sommes auxquelles des personnes
résidant en Alsace-Lorraine auraient eu droit
en marks si FAlsace-Lorraine était restée sous
la juridiction allemande.

Article 62.
The German Government undertakes to
bear the expense of all civil and military pen
sions which had been eamed in Alsace-Lor
raine on dáte of November 11, 1918, and'the
maintenance of which was a charge on the
budget of the German Empire.
The German Government shall furnish
each year the funds necessary for the payment in francs, at the average rate of exchange for that year, of the sums in marka
to which persons resident in Alsace-Lorraine
would háve been entitled if Alsace-Lorraine
had remained under German jurisdiction.

A r t i c 1 e 63.
Eu égard á 1’obligation assumée par FAllemagne dans la Partie VIII (Réparations) du
présent Traité, ďaccorder compensation pour
les dommages causés sous formě ďamendes
aux populations civiles des pays alliés et
associés, les habitants des territoires visés á
1’article 51 seront assimilés auxdites popu
lations.

Article 63.
For the purposes of the obligation assumed
by Germany in Part VIII (Reparation) of
the present Treaty to give compensation for
damages causcd to the civil population of
the Allied and Associated countries in the
form of fines, the inhabitants of the terri
toires referred to in Article 51 shall be assimilated to the above-mentioned populations.

Article 64.
Les rěgles concernant le régime du Rhin et
de la Moselle sont fixées dans la Partie XII
(Ports, Voies ďeau et Voies ferrées) du pré
sent Traité.

Article 64.
The regulations concerning the control of
the Rhine and of the Moselle are laid down
in Part XII (Ports, Waterways and Raílways) of the present Treaty.

1
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Článek 59.
Stát francouzský bude vybírat! na vlastní
účet říšské poplatky, daně a dávky všeho dru
hu splatné na území, o kterém mluví člá
nek 51, a nezaplacené v den příměří, 11. li
stopadu 1918.
článek 60.
Vláda německá neprodleně opět uvede Alsasany-Lotrinčany (osoby fysické i právni
cké i veřejná zřízení) v držení veškerých
statků, práv a zájmových účastenství, jež
jim náležely dne 11. listopadu 1918, pokud
leží na německém území.
Článek 61.
Vláda německá se zavazuje, že bez průta
hu bude pi-ováděti dále až do konce finanční
klausule týkající se Alsaska-Lotrinska, o kte
rých je řeč v různých úmluvách o příměřích.

Článek 62.
Německá vláda se zavazuje nésti náklad
na veškeré pense civilní i vojenské, kterých
bylo nabyto v Alsasku-Lotrinsku do dne
11. listopadu 1918, a jež byly hrazeny z roz
počtu říše německé.
Německá vláda opatří každoročně peníz
nutný k tomu, by byly vypláceny ve francích
za průměrný roční kurs ony částky, na které
by bývaly měly právo v markách osoby obý
vající v Alsasku-Lotrinsku, kdyby AlsaskoLotrinsko bylo zůstalo pod německou pravo
mocí.
Článek 63.
Pokud jde o závazek převzatý Německem
v části VIII (Náhrady škod) této smlouvy,
poskytnout! náhradu za škody způsobené ve
formě peněžitých pokut, uložených civilnímu
obyvatelstvu zemí spojených a sdružených,
budou obyvatelé území uvedeného v člán
ku 51 postaveni na roveň tomuto obyva
telstvu.
článek 64.
Ustanovení týkající se správního řádu řek
Rýna a Mosely jsou dána v části XII (Pří
stavy, vodní cesty a železnice) této smlouvy.
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A r t i c 1 e 65.

Article 65.

Dans un délai de trois semaines aprěs la
mise en vigueur du présent Traité, le port de
Strasbourg et le port de Kehl seront constitués, pour une durée de sept années, en
un organisme unique au point de vue de l’exploitation.

Within a period of three weeks after the
coming into force of the present Treaty, the
port of Strasburg and the port of Kehl shall
be constituted, for a period of seven years,
a single unit from the point of view of exploitation.

L’administration de cet organisme unique
sera assurée par un directeur nommé par la
Commission centrále du Ehin et révocable
par elle.

The administration of this single unit will
be carried on by a manager named by the
Central Rhine Commission, which shall also
háve power to remove him.

Ce directeur devra étre de nationalité frangaise.

This manager shall be of French. nationality.
He will reside in Strasburg and will be
subject to the supervision of the Central
Rhine Commission.
Thore will be established in the two ports
free zones in conformity with Part XII
(Ports, Waterways and Railways) of the
present Treaty.

II sera soumis au contróle de la Commission
centrále du Rhin et résidera á Strasbourg.
II sera établi, dans les deux ports, des zones
franches, conformément á la Partie XII
(Ports, Voies ďeau et Voies ferrées) du pré
sent Traité.
Une Convention particuliěre, á intervenir
entre la France et TAllemagne, et qui sera
soumise á 1’approbation de la Commission
centrále du Rhin, déterminera les modalités
de cette organisation, notamment au point de
vue financier.

A speciál Convention between France and
Germany, which shall be submitted to the
approval of the Central Rhine Commission,
will fix the details of this organisation,
particularly as regards finance.

est entendu qu’aux termes du présent
article, le port de 'Kehl comprend 1’ensemble
des surfaces nécessaires au mouvement du
port et des trains le desservant, y compřis les
bassins, quais et voies ferrées, terre-pleins,
grues, halls da quais et ďentrepóts, silos, élévateurs, usines hydro-électriques, constituant
Toutíllage du port.

It is understood that for the purpose of
the present Article the port of Kehl includes the whole of the area necessary for the
movements of the port and the trains which
serve it, including the harbour, quays and
railroads, platforms, cranes, sheds and warehouses, silos, elevators and hydro-electric
plants, which make up the equipment of the
port.

Le Gouvernement allemand s’engage á
prendre toutes díspositions qui lui seront demandées en vue ďassurer que toutes les formations et manoeuvres de trains á destination
ou en provenance de Kehl, relatifs tant a la
rive droite qu’á la rive gauche du Rhin, soient
effectuées dans les meilíeures conditions possibles.

The German Government undertakes to
carry out all measures which shall be required of it in order to assure that all the
making-up and switching of trains arriving at or departing from Kehl, whether for
the right bank or the left bank of the Rhine,
shall be carried on in the best conditions
possible.
All property rights shall be safeguarded.
In particular the administration of the ports
shall not prejudice any property rights of
the French or Baden railroads.

11

Touš les droits et propriétés des particuliers
seront sauvegardés. En particulier, Fadministration des ports s’abstiendra de toute mesure préjudiciable aux droits de propriété des
chemins de fer frangais ou badois.
L’égalité de traitement, au point de vue du
trafic, sera assurée dans les deux port aux nationaux, bateaux et marchandises de toutes
nationalités.

Equality of treatment as respects traffic
shall be assured in both ports to the nationals, vessels and goods of every country.
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Ve lhůtě tří neděl po dni, kdy nabude pů
sobnosti tato smlouva, ustaví se přístavy
štrasburský a. kehlský na dobu sedmi let
v jednotný organism, pokud jde o provoz.

Správa tohoto jednotného organismu bude
obstarávána ředitelem, jejž jmenuje ústřed
ní rýnská komise, která jej bude moci též odvolati.
Tento ředitel musí býti státním příslušní
kem francouzským.
Sude podroben dozoru ústřední rýnské ko
mise a bude sídliti ve štrasburce.
V obou těchto přístavech budou zřízeny
svobodné oblasti po rozumu části XII této
smlouvy (Přístavy, vodní cesty a železnice).

Zvláštní úmluva, která bude ujednána me
zi Francií a Německem a bude závislá na
schválení ústřední rýnské komise, určí způ
sob této organisace, zvláště se stanoviska fi
nančního.

Jest ujednáno, že ve smyslu tohoto článku
přístav kehlský zahrnuje veškeré plochy po
zemkové nutné k ruchu přístavnímu a do
pravě vlaků konajících službu přístavní, po
čítaje v to vnitřní přístav, nábřeží a želez
niční trati, náspy, jeřáby, pobřežní tržnice a
skladiště, sklepy, vytahovadla i hydro-elektrárny patřící k zařízení přístavu.

Německá vláda se zavazuje učiniti všechna
opatření, která budou od ní požadována k to' mu cíli, aby vlaky jakéhokoli druhu dojíždě
jící do Kehlu nebo odtamtud vyjíždějící,
určené ať pro pravý či levý břeh Rýna, byly
bezpečně sestavovány a vypravovány co mož
no nejlépe.
Všechna právala vlastnictví soukromých
osob budou zachována. Zvláště pak zdrží se
správa přístavů jakéhokoliv opatření, jež by
bylo na újmu vlastnickým právům francouz
ských neb badenských železnic.
Státním příslušníkům, lodím a zboží které
hokoliv státu bude v obou přístavech zajiště
no rovné zacházení, pokud jde o obchod.
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Au cas oú á Texpiration de la sixiěme année,
la France estimerait que Tétat ďavanceraent
des travaux du port de Strasbourg rend nécessaire une prolongation de ce régime transitoire. elle aura la faculté ďen demander la
prolongation á la Commission centrále du
Rhin qui pourra Taccorder pour une période
ne dópassant pas trois ans.

In čase at the end of the sixth year France
skali consider that the progress made in the
improvement of the port of Strasburg still
requires a prolongation of this temporary
régime, she may ask for such prolongation
from the Central Rhine Commission, which
may grant an extension for a period not exceeding three years.

Pendant toute la durée de la prolongation,
les zones franehes prévues ci-dessus seront
maintenues.

Thi-oughout the whole period of ary such
extension the free zones above provided for
shall be maintained.

En attendant la nomination du premier difecteur par la Commission centrále du Rhin,
un directeur provisoire, qui devra étre de nationalité franqaise, pourra étre désigné par les
Principales Puissances alliés et associées dans
les conditions ci-dessus.

Pending appointment cf the first mana
ger by the Central Rhine Commission a provisional manager who shall be of French
nationality may be appointed by the Prin
cipal Allied and Associated Powers subject
to the foregoing provisions.

Pour toutes les questions posées par le présent article, la Commission centrále du Rhin
décidera á la jnajorité des voix.

For all purposes of the present Article the
Central Rhine Commission will decide by a
majority of votes.

Article 66.

Article 66.

Les pons de chemins de fer et autres
existant actuellement dans les limites de
1’Alsace-Lorraine sur le Rhin seront, dans
toutes leurs parties et sur toute leur longueur, la propriété de 1’État francais qui en
assurera 1’entretien.

The railway and other bridges aeross the
Rhine now existing within the limits of Alsace-Lorraine shall, as to all their parts and
their whole lenght, be the property of the
French State, which shall ensure their upkeep.

Article 67.

Article 67.

Le Gouvemement francais est subrogé
dans touš les droits de 1’Empire allemand
sur toutes les lignes de chemin de fer gérées
par 1’administration des chemins de fer
ďEmpire et actuellement en exploitation ou
en construction.

The French Government is substituted in
all the rights of the German Empire over all
the railways which w-ere administered by the
Imperiál railway administration and which
are actually wurking or under construction.

11 en sera de méme en ce qúi concerne les
droits de TEmpire sur les concessions de che
mins de fer et de tramways situées sur les
territoires visés á 1’article 51.

The same shall apply to the rights of the
Empire with regard to railway and tramway
concessions within the territories referred
to in Article 51.

Cette subrogation ne donnera lieu á la
charge de 1’État francais á aucun payement.

This substitution shall not entail any payment on the part of the French State.

Les gares frontiěres seront fixées par un
accord ultérieur, étant par avance stipulé
que, sur la frontiěre du Rhin, elies seront
situées sur la rive droite.

The frontier railway stations shall be
established by a subsequent agreement, it
being stipulated in advance that on the
Rhine frontier they shall be situated on the
right bank.

Article 68.

Article 68.

Conformément aux dispositions de 1’article
268 du Chapitre I de la Section I de la Partie
X (Clauses économiques) du présent Traité,
pendant une période de cinq années, á dater
de la mise en vigueur du présent Traité, les i

In aecordanee with the provisions of
Article 268 of Chapter I of Scction I of
Part X (Economic Clauses) of the pre
sent Treaty, for a period of five years
from the coming into force of the present
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Bude-li Francie, až vyprší šestý rok, míti
za to, že stav prací prováděných na přístavu
štrasburském nutně vyžaduje prodloužení to
hoto přechodního řádu, bude jí volno požádati za prodloužení u Ústřední komise rýnské,
která bude moci prodloužení to povolili na
dobu nepřesahující tří let.
Po celou dobu prodloužení budou ponechá
ny v platnosti svrchu uvedené svobodné
oblasti.
Než bude jmenován první ředitel ústřední
komisí rýnskou, může za podmínek zde uve
dených býti ustanoven čelnými mocnostmi
spojenými a sdruženými ředitel prozatímní,
jenž musí býti státním příslušníkem fran
couzským.
O všech otázkách v tomto článku uvede
ných bude rozhodovali ústřední rýnská ko
mise většinou hlasů.
Článek 66.
železniční a jiné mosty, které vedou nyní
v hranicích Alsaska-Lotrimka přes itýn, bu
dou ve všech svých částech a v celé své délce
vlastnictvím francouzského státu, který za
jistí jejich udržování.

Článek

67.

Vláda francouzská nastupuje ve všechna
práva, která příslušela říši německé stran
všech železničních tratí, jež jsou pod správou
železnic říše německé, ať jsou již v provozu
či v stavbě.
íátejně bude tomu, pokud jde o práva ně
mecké říše na koncese železniční a pouličních
drah, ležících na území uvedeném v člán
ku 51.
Z tohoto převzetí práv nevzniknou státu
francouzskému žádné závazky platební.
Pohraniční stanice železniční budou usta
noveny pozdější dohodou, s podmínkou pře
dem určenou, že na rýnské hranici budou po
loženy na pravém břehu.

článek 63.
Ve shodě s ustanoveními článku 263 hla
vy I Oddílu I části X (Klausule hospodář
ské) této smlouvy budou po dobu pěti let,
počítajíc ode dne působnosti této smlouvy,
produkty přírodní nebo zpracované, pocháze-
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produits naturels ou fabríqués, originaires et
en provenance des territoireS visés á 1’article
51, seront. requs, á leur entrée sur le territoire douanier allemand, en franchise de touš
droits de douane.

Treaty, natural or manufactured products
originating in and coming from the territories referred to in Article 51 shall, on importation into German eustoms territory, be
exempt from all eustoms duty.

Le Gouvernement frangais 'se réserve de
fixer chaque année, par décret notifié au
Gouvernement allemand, la nátuře et la quotité des produits qui bénéficieront de cette
franchise.

The French Government may fix each
year, by deeree communicated to the German
Government, the nátuře and amount of the
products which shall enjoy this exemption.

Les quantités de chaque produit qui pourront ětre ainsi envoyées annuellement en
Állemagne ne pourront dépasser la moyenne
annuelle des quantités envoyées au cours des
années 1911 á 1913.

The amount of each product which may
be thus sent annually into Germany shall
not exceed the average of the amounts sent
annually in the years 1911—1913.

En outre, et pendant ladíte période de cinq
ans, le Gouvernement allemand s’engage á
laisser sortir librement ďAllefnagne et á
laisser réimporter en Allemagne, en fran
chise de touš droits de douanes ou autres
charges, y compris les impóts intérieurs, les
fils, tišsus et autres matiěres ou produits textiles de toute nátuře et á touš états, venus
ďAUemagne dans les territoires visés á Tarticle 51, pour y subir des opérations de finissage quelconques, telles que blanchiment,
teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprét.

Further, during the period of five years
above mentioned, the German Government
shall allow the free export from Germany
and the free re-importation into Germany,
exempt from all eustoms duties and other
charges (including internal charges), of
yarns, tissues, and other textile materials or
textile products of any kind and in any condition, sent from Germany into the territories
referred to in Article 51, to be subjected
there to any finishing process, such. as
bleaching, dyeing, printing, mercerisation,
gassing, twisting or dressing.

A r t i c 1 e 69.

Article 69.

Pendant une période de dix ans á dater de
la mise en vigueur du présent Traité, les
usines centrales ďenergie électrique situées
en territoire allemand et qui fournissaient de
1’énergie électrique sur les territoires visés á
Tarticle 51 ou á toute installation dont l’exploitation passe définitivement ou provisoirement de 1’Allemagne á la France seront tenues de continuer cette fourniture á concurrence de la consomrnation correspondant aux
marchés et polices en cours le 11 novembre
1918.

During a period of ten years from the
coming into force of the present Treaty, cen
tra! electric supply works situated in German
territory and formerly furnishing electric
power to the territories referred to in Ariicle 51 or to any establishment the working
of which passes permanently or temporarily
from Germany to France, shall be required
to continue such supply up to the amount of
consumplion corresponding to the undertakings and contracts current on November 11,

Cette fourniture sera faite suivant les contrats en vigueur et á un tarif qui ne saurait
étre supérieur á celui que payent auxdites
usines les ressortissants aliemands.

Such supply shall be furnished according
to the contracts in force and at a rate which
shall not be higher than that paid to the said

A r t i c 1 e 70.

Article 70.

II est entendu que le Gouvernement fran
gais garde le droit ďintérdire á 1’avenir, sur
les territoires visés á Tarticle 51, toute nouvelle participation allemande:

It is understood that the French Govern
ment preserves its rights to prohibit in the
future in the territories referred to in Ar
ticle 51 all new German participation:

1° dans la gestion ou rexploitation du donsaine public et des Services publics tels que:

1. In the management or exploitation of
the public domain and of public Services,

1918.

works by German nationals.
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jící z území uvedeného v článku 51, při pře
chodu na německé celní území osvoDozeny
ode všech celních poplatků.

Vláda francouzská si vyhrazuje určití
každoročně výnosem notifikovaným vládě
německé ráz a množství výrobků, které bu
dou požívati výhody tohoto osvobození.
Množství každého výrobku, které bude
moci býti takto každoročně zasíláno do Měmecka, nebude směti převyšovati roční prů
měr množství zaslaného v letech 1911—1913.
Mimo to se zavazuje vláda německá, že do
volí po uvedenou dobu pěti let beze všech cel
ních poplatků neb jiných břemen, počítaje
k nim i vnitřní dávky, volně vyvážeti z Ně
mecka a dovážeti do Německa niti, tkaniny
a jiné látky nebo výrobky textilní jakého
koli druhu neb způsobu, dopravované z Ně
mecka do území uvedeného v článku 51 za
účelem jakéhokoli zušlechtění, jako bílení,
barvení, přetiskování, přistřihování, ožehování, soukání neb valchování.

článek

69.

Po dobu desíti let, počínajíc ode dne, kdy
nabude působnosti tato smlouva, jsou ústřed
ní výrobny elektrické energie, ležící na území
německém, které dodávaly' elektrickou ener
gii na území uvedené v článku 51 nebo tako
vým podnikům, jejichž provozování přechází
definitivně nebo provisorně s Německa na
francii, povinny pokračovati v tomto dodá
vání ve výši spotřeby odpovídající uzávěr
kám a smlouvám platným dne 11. listopadu
1918.
Dodávání toto se bude díti podle platných
smluv a za ceny, které nesmějí převyšovati
ceny, jaké platí svrchu řečeným výrobnám
příslušníci němečtí.
Článek 70.
Rozumí se, že vláda francouzská bude míti
právo zakázati budoucně na území uvedeném
v článku 51 každou novou účast německou:
1. ve správě veřejného statku a veřejných
podniků, jako železnic, vodních cest, rozvá-
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chemins de fer, voies navigables, distributions ďeau, de gaz, ďénergie électrique et
autres;
, 2o dans la propriété des mineš et carriěres
de toute nátuře et les exploitations connexes;
3° enfin dans les établissements métallurgiques, lors méme que Texploitation de ceuxci ne serait connexe de celle ďaucune mine.
Ar ti cle

such as railways, navigable waterways,
water works, gas works, electric power, etc.;
2. In the ownership of mineš and quarries
of every kind and in enterprises connected
therewith;
3. In metallurgical establishments, even
though their working may not be connected
with that of any mine.
A r t i c I e 71.

71.

En ce qui concerne les territories visés
á l’article 51, TAllemagne renonce pour elle
et ses ressortissants á se prévaloir, á dater
du 11 novembre 1918, des dispositions de la
loi du 25 mai 1910 concernant le trafic des
sels de potasse, et ďune fa§on générale de
toutes dispositions prévoyant 1’intervention
ďorganisations allemandes dans 1’exploitation
des mineš de potasse. Elle renonce également
pour elle et pour ses ressortissants á se pré
valoir de toutes ententes, dispositions ou lois
pouvant exister á son profit relativement
á ďautres produits desdits territories.

As regqrds the territories referred to
in Articié 51, Gerniany renounces on behalf of herself and
her nationals as
from November 11, 1918, all rights under
the law of May 25, 1910, regarding the trade
in potash salts, and generally under any
stipulation for the intervention of German
organisations in the working of the potash
mineš. Similarly. she renounces on behalf
of herself and her nationals all rights under
any agreements, stipulations or laws which
may exist to her benefit with regard to other
Products of the aforesaid territories.

A r t i e 1 e 72.

A r t i c 1 e 72.

Le rěglement des questions concernant les
dettes contractées avant le 11 novembre 1918
entre 1’Empire et les Etats alleroands ou leurs
ressortissants résidant en Allemagne ďune
part, et les Alsacicns-Lorrains résidant en
Alsace-Lorrame ďautre part, sera effectué
confrrmément aux dispositions de la Sectk-n
111 de la Partie X (Cl nu ses économiques) du
present Traité, étant entendu que 1’expression
„avant guerre“ doit étre remplacée par l’expression „avant le 11 novembre 1918“. Le taux
de change applicable audit rěglement sera le
taux moyen coté á laBourse deGeněve durant
le mois qui a précédé le 11 novembre 1918.

The settlement of the questions relating
to debts contracted běíore November 11,
1918, between the German Empire and
the German States or their nationals residing in Germany on the one part and Alsace-Lorrainers residing in Alsace-Lorraine
on with the provisions of Section III of Part X
(Economic Clauses) of the present Treaty,
the expression „before the war“ therein
being replaced by the expression „before No
vember 11, 1918“. The rate of exchange
applicable in the čase of such settlement
shall be the average rate quoted on the Geneva Exchange during the month preceding

II pourra étre constitué sur le territoire
visé á larticle 51, pour le rěglement desdites
dettes dans les conditions prévues á la Section
III de la Partie X (Clauses économiques) du
présent Traité, un Office spécial de vérification et de compensation, étant entendu que
ledit Office pourra étre considéré comme un
„Office central“ au sens du paragraphe lei'
de FAnnexe de ladíte Section.
A r t i c 1 e 73.
Les biens, droits et intéréts privés des Alsaciens-Lorrains en Allemagne seront régis
par les dispositions de la Section IV de la
Partie X (Clauses économiques) du présent
I
Traité.

November 11, 1918.
There may be established in the territories
referred to in Article 51, for the settlement
of the aforesaid debts under the conditions
laid down in Section III of Part X (Econo
mic Clauses) of the present Treaty, a speciál
Clearing Office, it being understood that
this Office shall be regarded as a „Central
Office" under the provisions ef paragraph 1
of the Annex to the said Section.
Article 73.
The private property, rights and interesta
of Alsace-Lorrainers in Germany will be icgulated by the stipulations of Section IV o
Part X (Economic Clauses) of the present
Treaty.
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dění vody, plynu, energie elektrické a jiných,
a v těžbě z těchto statků a podniků;
2. ve vlastnictví k dolům a lomům jakého
koli druhu i v podnicích s tím souvisících;
3. konečně v závodech hutních, třeba by
jejich provozování nebylo v souvislosti s těž
bou důlní.
Článek 71.
Pokud jde o území uvedené v článku 51,
.Německo se vzdává za sebe a své příslušníky
cde dne 11. listopadu 1918 práva dovolávat!
se ustanovení zákona ze dne 25. května 1910,
týkajícího se obchodu se solmi draselnátými,
a vůbec všech ustanovení o účasti německých
organisací v těžbě z dolů drasloyých. Rovněž
se za sebe a své příslušníky vzdává práva do
volávat! se jakýchkoli úmluv, ustanovení neb
zákonů, které by mohly platiti k jejímu pro
spěchu stran ostatních produktů uvedených
území.

Článek 72.
Úprava otázek týkajících se dluhů uzavře
ných před 11. listopadem 1918 mezi říší ně
meckou a státy německými neb jejich pří
slušníky obývajícími v Německu s jedné stra
ny, a Alsasany-Lotrinčany obývajícími v AIsasko-Lotrinsku s druhé strany, bude pro
vedena ve shodě s ustanoveními Oddílu III
části X (Klausule hospodářské) této smlouvy,
s výhradou, že výraz „před válkou" má být!
nahrazen výrazem „před 11. listopadem
1918“. Kurs, kterého se má použiti při řeče
ném vyrovnávání, bude průměrný kurs zna
menaný na burse ženevské v měsíci, který
předcházel před 11. listopadem 1918.
Za účelem vyrovnávání svrchu řečených
dluhů za podmínek ustanovených v Oddíle III
části X (Klausule hospodářské) této smlou
vy bude moci býti zřízen na území uvedeném
v článku 51 zvláštní úřad verifikační a kompensační, při čemž se rozumí, že tento úřad
bude moci býti pokládán podle paragrafu^ 1
přílohy uvedeúého Oddílu za úřad „ústřední".

Článek 73.
Soukromý majetek, soukromá práva a zá
jmová účastenství Alsasanů-Lotrinčanů v Ně
mecku budou podrobeny ustanovením Od
dílu IV Části X (Klausule hospodářské) té
to smlouvy.
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Artiel e .74.

A r t i c 1 e 74.

Le Gouvemement francais se réserve le
droit
retenir et liquider touš les biens,
droits et intéréts que possédaient, á la dáte
du li novembre 1918, les ressortissants allemands ou les sociétés contrólěes par l’Allemagne sur les territoires visés á rartiele 51,
dans les conditions fixées au dernier alinéa de
rartiele 53 ci-dessus.

The French. Government reserves the
right to retain and liquidate all the property, rights and interests which Germany
nationals or societies controlled by Germanj' possessed in the territories referred to
in A ni cle 51 on November 11, 1918, subject
to the conditions laid down in the last paragraph of Article 53 above.

L’Allemagne indemnisera direetement ses
ressortissants dépossédés par lesdites liquidations.

Germany will directly compensate heř nationals vrbo mjy háve been dispossessed by
the aforesaid liquidationk.

L’affcctation du produit de ces liquidations
sera réglé conformément aux dispositions des
Sections III et IV de la Partie X (piauses
économiques) du présent Traité.

The nroduct of these liquidations Shall be
applied in accordance wlth the stipulations
of Sections lil and IV of Part X (Economic
Clauses) of the present Treaty.

Arti c1 e

75.

Article 75.

Par dérogation aux
dispositions
prévues á la Section V de
la Partie X
(Clauses économiques) du présent Traité,
touš contrats conclus avant la dáte de promulgation en Alsace-Lorraine du déeret fran
cais du 30 novembre 1918, entre AlsaciensLorrains (personnes physiques et morales)
ou autres résidant en Alsace-Lorraine ďune
part, et PEmpire ou les États allernands ou
lem-s ressortissants résidant en Allemagne
ďautre part, et dont 1’execution a été suspendue par FArmistice ou par la législation
francaise ultérieure, sont maintenus.

Notwithstanding the stipulations of Sec
tion V of Part X (Economic Clauses)
of the present Treaty, all contracts made
before the dáte of the promulgation in
Alsace-Lorraine of the French deeree of No
vember 30, 1918, between Alsace-Lorrainers
(whethér irdividuals or juridical persons) or
others resident in Alsace-Lorraine on the one
part and the German Empire or German Sta
tes and their nationals resident in Germany
on the other part. the execution of which has
been suspsnded by the Armistice or by subsequent French législation, shall be maintained.

Toutefois, seront annulés les contrats dont,
dans un intérět général, le Gouvemement
francais aurait notifié la résiliation á 1’Allemagne dans un délai de six mois á da .er de la
mise en vigueur du présent Traité, sauf en ce
qui concerne les dettes et autres obligations
pécuniaires résultant de 1’exécution avant le
1T novembre 1918 ďun acte ou ďun payement
prévu á ces contrats. Si cette ánnulation entraine pour une des parties un préj udice considérable, il sera accordé á la partie lésée une
indemnité équitable calcuée uniquement sur
le Capital engagé et sans tenir compte du
manque á gagner.

Nevertheless, any contract of which the
French Government shall notify the cancellation to Germany in the generál interest
within a period of six months from the dáte
of the coming into force of the present Treaty,
shall be annulled except in respect of any debt
or other peeuniary obligation arising out of
any act doně or money paid thereunder before
November 11, 1918. If this dissolution would
cause one of the parties substantial prejudice,
equitable compensation, calculated solely on
the Capital employed without taking account
of loss of profits, shall be accorded to the prejudiced party.

En matiěre de preseription, forclusion et
déchéances en Alsace-Lorraine, seront applicables les dispositions prévues aux articles
800 et 301 de la Section V de la Partie X
(Clauses économiques), étant entendu que
Fexpression „début de la guerre“ doit étre
remplacée par Fexpression „11 novembre

With regard to preseriptions, limitations
and forfeitures in Alsace-Lorraine, the provisions of Articles 300 and 301 of Section V of
Part X (Economic Clauses) shall be applied
with the substitut] on for the expression „outbreak of war“ of the expression „November
11, 1918“, and for the expression „duration

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
Článek 74.
Vláda francouzská si vyhrazuje právo za
držet! a likvidovali veškerý majetek, práva a
zájmová účastenství, které měli 11. listopadu
1918 příslušníci němečtí nebo společnosti sto
jící pod dozorem Německa na území uvede
ném v článku 51, za podmínek ustanovených,
v posledním odstavci svrchu uvedeného" člán
ku 53.
Německo odškodní'přímo své příslušníky
zbavené svých práv svrchu řečenými likvi
dacemi.
Použití výtěžku těchto likvidací bude se říditi ustanoveními Oddílu III a IV části X
(Klausule hospodářské) této smlouvy.

článek 75.
Výjimkou z ustanovení Oddílu V části X
(Klausule hospodářské) této smlouvy jsou
zachovány v platnosti všechny smlouvy, kte
ré byly přede dnem vyhlášení francouzského
výnosu ze dne 30. listopadu 1918 v AlsaskóLotrinsku uzavřeny mezi Alsasany-Lotrinčany (osobami fysickými nebo právnickými)
nebo jinými obyvateli Alsaska-Lotrinska
S jedné strany a říší německou nebo státy
německými neb jich příslušníky obývajícími
v Německu s druhé strany a jejichž splnění
bylo oddáleno příměřím nebo pozdějším fran
couzským zákonodárstvím.
Avšak zrušeny budou všechny smlouvy, je
jichž zrušení v zájmu obecném vláda fran
couzská ohlásí Německu ve lhůtě šestiměsíč
ní, počítajíc ode dne, kdy nabude působnosti
tato smlouva, leda pokud jde o dluhyja jiné
závazky peněžité vyplývající z toho, ze před
11. listopadem 1918 bylo na základě těchto
smluv něco konáno nebo placeno. Bude-li
míti zrušení těchto smluv pro jednu ze smluv
ních stran v zápětí značnou újmu, bude po
skytnuta straně poškozené přiměřená náhra
da, která se vypočte jediné podle vloženého
kapitálu a bez ohledu na ušlý zisk.
Pokud jde o promlčení, lhůty preklusivní
a propadnutí, budou v Alsasku-Lotrinsku platiti ustanovení článků 300 a 301 Oddílu V
Části X (Klausule hospodářské) s tím ome
zením, že výraz „vypuknutí války" má býti
nahrazen výrazem „11. listopadu 1918“ a že
výraz „doba války" má býti nahrazen výra-
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1918“ et que 1’expression „durée de la guerre“
doit étre remplacée par celle de „période du
11 novembre 1918 á la dáte de mise en vigueur du présent Traité“.

of the war“ of the expression „period from
November 11, 1918, to the dáte of the coming
into force of the present Treaty“.

Ar ti cle 76.
Les questions concernant les droiis
de propriété industrielle, littéraire ou artistique des Alsaciens-Lorrains seront réglées conformément aux dispositions générales de la Section VII de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, étant
entendu que les Alsaciens-Lorrains titulaires
de droits de cet ordre suivant la législation
allemande, conserveront la pleine et entiěre
jouissance de ces droits sur le territoire
allemand.
A r t i c 1 e 77.
L’État allemand s’oblige á remettre á 1’État
frangais la part, qui pourrait revenir á la
Caisse ďassurance Invalidité-Vieillesse de
Strasbourg, dans toutes les réserves accumulées par 1’Empire ou par des organismes
publics ou privés en dépendant, en vue du
fonctionnement de 1’assurance InvaliditéVieillese.
II en sera de méme des capitaux et réserves
constitués en Allemagne revenant légitimement aux autres Caisses ďassurances sociales, aux Caisses miniěres de retraite, á la
Caisse des chemins de fer ďAlsace-Lorraine,
aux autres organismes de retraite'inštitués
en faveur du personnel des administrations
et établissements publics et fonctionnant en
Alsace-Lorraine, ainsi que des- capitaux et
réserves dus par la Caisse ďassurance des
employés privés de Berlin á raison des engagements contractés au profit des assurés de
cette catégorie résidant en Alsaee-Lorraine.

A r t i c 1 e 76.
Questions concerning rights in industrial,
literary or artistic property of AlsaceLorrainers shall be regulated in accordance
with the generál stipulations of Sec
tion VII of Part X (Economic Clauses)
of the proseni Treaty, it being understood
that Alsace-Lorrainers holding rights of this
nátuře under German législation will preserve
full and entire enjoyment of those right* on
German territory.

Une convention spéciale fixera les conditions et modalités de ces transferts.
A r t i c 1 e 78.
En matiěre ďexécution des jugements, de
pourvois et de poursuites, les rěgles suivantes
seront applicables:
1° Touš jugements rendus en matiěre civile
et commercíale depuis le 3 aoůt 1914 par les
tribunaux ďAlsace-Lorraine entre AlsaciensLorrains, ou entre Alsaciens-Lorrains et
étrangers, ou entre étrangers, et qui auront
acquis 1’autorité de chose jugée avant le
11 novembre 1918, seront considérés comme
définitifs et exécutoires de plein droit.

A r t i c 1 e 77.
The German Government undertakes t®
pay over to the French Government such
proportion of all reserves accumulated by
the Empire or by public or private bodies
dependent upon it, for the purposes of
disability and old age Insurance, as would fall
to the disability and old age insurance fund
at Strasburg.
The same shall apply in respect of the Capi
tal and reserves accumulated in Germany falling legitimately to other sociál insurance
funds, to miners’ superannuation funds, to
the fund of the railways of Alsace-Lorraine,
to other superannuation organisations established for the benefit of the personnel of
public administrations and institutions operating in Alsace-Lorraine, and also in respect
of the Capital and reserves due by the insu
rance fund of private employees at Berlin, by
.reason of engagements entered into for the
benefit of insured persons of that category
resident in Alsace-Lorraine.
A speciál Convention shall determine the
conditions and proceduře of these transfers.
A r t i c 1 e 78.
With regard to the execution of judgments, appeals and prosecutions, the following rules shall be applied:
(1) All civil and commercial judgments
which shall háve been given since August 3,
1914, by the Courts of Alsace-Lorraine between Alsace-Lorrainers or between AlsaceLorrainers and foreigners, or between foreigners, and which shall not háve been appealed
from before November 11, 1918, shall be regarded as finál and susceptible of immediate
execution without further formality.
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zem „perioda od 11. listopadu 1918 až do dne,
kdy nabyla působnosti tato smlouva".

článek 76.
Otázky týkající se práv vlastnictví průmy
slového, literárního neb uměleckého Alsasanň-Lotrínčanů budou řešeny podle obecných
ustanovení Oddílu VII části X (Klausule
hospodářské) této smlouvy, při čemž se roz
umí, že AIsasané-Lotrinčané mající nárok na
takováto práva na základě zákonodárství ně
meckého zůstanou v plném a neomezeném po
žívání těchto práv na území německém.

článek 77.
Stát německý se zavazuje vydati státu
francouzskému podíl, který připadá na štrasburskou pojišťovnu invalidní a starobní ze
všech reserv utvořených říší nebo veřejnými
nebo soukromými korporacemi na ní závislý
mi k účelům invalidního a starobního po
jištění.
Totéž platí o kapitálech a reservách ulo
žených v Německu, které po zákonu patří
jiným pokladnám sociálně pojišťujícím, hor
nickým pokladnám pensijním, pokladně alsasko-lotrinských železnic, jiným organisacím pensijním, zřízeným ve prospěch perso
nálu veřejných správ a podniků a činným
v Alsasko-Lotrinsku, rovněž tak jako o ka
pitálech a reservách, které dluží pojišťovna
soukromých zřízenců v Berlíně z důvodu zá
vazků uzavřených ve prospěch pojistníků té
to skupiny, sídlících v Alsasku-Lotrinsku.

Zvláštní úmluva ustanoví podmínky a způ
sob těchto převodů.
Článek 78.
O vykonávání soudních rozsudků, podává
ní odvolání a provádění soudního stíhání bu
dou platiti tato pravidla:
1. Všechny rozsudky vynesené ve věcech
civilních a obchodních od 3. srpna 1914 sou
dy alsasko-lotrinskými mezi Alsasany-Lotrinčany nebo mezi Alsasany-Lotrinčany a
cizinci anebo mezi cizinci, které nabyly
právní moci před 11. listopadem 1918, bu
dou považovány za konečné a beze všeho vy
konatelné.
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Lorsque le jugement aura été řendu entre
Alsaciens-Lorrains et Allemands ou entre
Alsaciens-Lorrains et sujets des Puissances
alliées de TAllemag-ne, ce jugement ne sera
exécutoire qu’aprěs exequatur prononcé par
le nouveau tribunál correspondant du territoire réintégré visé á Tarticle 51.

When the judgméllt has been given between
Alsace-Lnrrainers and Germans or between
Alsace-Lorrainers and subjects of the allies
oí Germany, it shnil only be eapable of executíon after the issue of an exequatur by the
corresponding new tribunál in the restored
territory referred to in Article 51.

2o Touš jugements rendus depuis le 3 aout
1914 contre des Alsaciens-Lorrains pour
crimes ou délits politiques, par des juridictions allemandes, sont réputés nuls.

(2) All judgments given by German Courts
sincn August 3, 1914, against Alsace-Lorrairers for political crimes or misdemeanours
shall be regarded as null and void.

3° Seront considérés comnie nuls et non
avenus et devront étre rapportés touš arréts
rendus postérieurement au 11 novembré 1918
par le Tribunál ďEmpire de Leipzig sur les
pourvois formés contre les décisions des juridictions ďAlsace-Lorraine. Les dossiers des
instances ayant fait l’objet ďarréts ainsi
rendus seront renvoyés aux juridictions ďAl
sace-Lorraine intéressées.

(3) All aentences passed since November
11, 1918, by the Court of the Empire at Leip
zig on appeals against the décisions of the
Courts of Alsace-Lorraine shall be regarded
as null and void and shall be so pronounced.
The papers in regard to the cases in which
such sontences háve bcen given shall be returned to the Courts of Alsace-Lorraine concerncd.

Seront suspendus touš pourvois formés devant le Tribunál ďEmpire contre des déci
sions des tribunaux ďAlsace-Lorraine. Les
dossiers seront renvoyés dans les conditions
ci-dessus pour étre transférés sans retard á
la Cour de cassation frangaise, qui aura
compétence pour statuer.

All appeals to the Court of the Empire
against décisions of the Courts of Alsace-Lor
raine shall be suspended. The papers shall be
returned under the aforesaid conditions for
transfer without dolay to the French Cour
de Cassation, which shall be competent to decide thcm.

4° Toutes poursuites en Alsace-Lorraine
pour infractions commises pendant la période comprise entre le 11 novembre 1918 et
la mise en vigueur du présent Traité seront
exercées conformément aux lois allemandes,
sauf dans la mesure oů eelles-ci auront été
modifiées ou remplacées par des actes důment
publiés sur plače par les autorités franqaises.

(4) All proseeutions in Alsace-Lorraine
for offences committed during the period
between November 11, 1918, and the coming
into force of the present Treaty will be conducted under German law except in so far as
this been modified by decrees duly published
on the spot by the French authorities.

5° Toutes autres questions de compétence,
de proceduře ou ďadministration de la justice
seront. réglées par une Convention spéciale
entre la France et FAllemagne.

(5) All other questions as to competence,
pocedure or administration of justice shall be
determined by a speciál Convention between
France and Germany.

A r t i c 1 e 79.

Article 79.

Les stipulations additionelles concernant
la nationalité et ci-aprěs annexées seront
considérées comme ayant méme force et valeur que les dispositions de la présente
Section.
Toutes autres questions concernant l’Alsace-Lorraine, qui ne seraient pas réglées
par la présente Section et son Annexe ni par
les dispositions générales du présent Traité,
feront 1’objet de conventions ultérieures
entre la France et FAllemagne.

The stipulations as to nationality contained
in the Annex hereto shall be considered as
of equal force with the provisions of the
present Section.
All other questions concerning Alsace-Lor
raine which are not regulated by the present
Section and the Annex thereto or by the ge
nerál provisions of the present Treaty will
from the subject of further conventions bet
ween France and Germany.
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Jestliže byl rozsudek vynesen ve věci mezi
Aisasany-Lotrinčany a Němci neb mezi Alsasany-Lotrinčany a poddanými států spoje
ných s Německem,\ bude takovýto rozsudek
vykonatelný, teprve až mu bude vykonatel
nost přiznána novým příslušným soudem zno
vu nabytého území uvedeného v článku 51.
2. Všechny rozsudky vynesené od 3. srpna
1914 proti Alsasanům-Lotrinčanům soudy ně
meckými pro zločiny nebo přečiny politické
prohlašují se za neplatné.

o. Všechna rozhodnutí vynesená říšským
soudem v Lipsku po 11. listopadu 1918 o od
voláních podaných proti rozhodnutí soudů
alsasko-íotrinských budou pokládána za ne
platná a mají býti zrušená. Spisy nižších in
stancí, které byly podkladem pro dotyčná roz
hodnutí, budou zaslány zpět příslušným sou
dům alsasko-lotrinským.
Zastavuji se všechna odvolání z rozhodnutí
soudů alsasko-lotrinských k říšskému soudu,
íápisy budou svrchu uvedeným způsobem vrá
ceny, aby mohly býti bez odkladu postoupeny
francouzskému kasáčnímu dvoru, který bude
příslušný k rozhodování.
4. Všechna soudní stíjrání v Alsasku-Lotrinsku pro trestné činy spáchané v době ode
dne 11. listopadu 1918 do dne, kdy nabude
působnosti tato smlouva, budou provedena
podle zákonů německých, pokud tyto zákony
nebyly změněny nebo nahrazeny výnosy ná
ležitě v místě samém od francouzských úřadů
vyhlášenými.
5. Všechny ostatní otázky týkající se pří
slušnosti, řízení nebo správy justiční budou
upraveny zvláštní úmluvou mezi Francií a
•Německem.

článek 79.
Přiložená dodatečná ustanovení týkající se
státního občanství mají touž účinnost a plat
nost jako ustanovení tohoto oddílu.

Všechny ostatní otázky týkající se Alsaska-Lotrinska, které nejsou upraveny tímto
Oddílem a přílohou k ní, ani obecnými před
pisy této smlouvy, budou předmětem pozděj
ších úmluv mezi Francií a Německem.
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A N N E X E.

A N N E X.

§ 1.
A dater du 11 novembre 1918, sont réintégrés de plein dro-it dans la nationalité
frangaise:

1.
As from November 11, 1918, the following
persons are ipso facto reinstated in French
nationality:
(1) Persons who lost French nationality
by the application of the Franco-German
Treaty of May 10, 1871, and who háve not
srnce that dáte acquired any nationality other
than Gerrnan;
(2) The legitimate or natural descendants
of the persons referred to in the immediately
preceding paragraph, with the exception of
those whose ascendants in the paternal line
include a German who migrated into AlsaceLorraine after July 15, 1870;

1° Les personnes qui ont perdu la nationa
lité frangaise par application du Traité
franco-aliemand du 10 mai 1871, et n’ont pas
acquis depuis iors une nationalité autre que
la nationalité allemande;
2o Les descendants légitimes ou naturels
des personnes visées au paragraphe précédent, á 1’exception de ceux ayant parmi leurs
ascendants en ligne paternelle un Allemand
immigré en Alsace-Lorraine postérieurement
au 15 juillet 1870;
8° Tout individu né en Alsace-Lorraine de
parents inconnus ou dont la nationalité est
inconnue.

(3) All persons born in Alsace-Lorraine of
unknown parents, or whose nationality is unknown.

§ 2.
Dans l’année qui suivra la mise en vigueur
du présent Traité, pourront réclamer la na
tionalité francaise les personnes appartenant
á Tuně des catégories suivantes:
1° Toute personne non réintégrée aux
termes du paragraphe 1, et qui a, parmi ses
ascendants, un Frangais ou une Franqaise
ayant perdu la nationalité frangaise dans les
conditions prévues audit paragraphe;

2.
Within the period of one year from the
coming into force of the present Treaty, per
sons included in any of the following categories may claim French nationality:

2° Tout étranger, non ressortissant ďun
État allemand, qui a acquis 1’indigénat alsacien-lorrain avant le 3 aoút 1914;

(2) All foreigners, not nationals of a Ger
man State, who acquired the status of a Citi
zen of Alsace-Lorraine bcfore August 3,1914;

3° Tout Allemand domicilié en AlsaceLorraine, s’il y est domicilié depuis une dáte
antérieure au 15 juillet 1870, ou si un de ses
ascendants était á cette dáte domicilié en
Alsace-Lorraine;
4° Tout Allemand né ou domicilié en AlsaceLorraine, qui a servi dans les rangs des
armées aiiiées ou associées pendant la guerre
actuclle, ainsi que ses descendants;
5° Toute personne née en Alsace-Lorraine
avant le 10 mai 1871 de parents étrangers,
ainsi que ses descendants;

(3) All Germans domiciled in Alsace-Lor
raine if they háve been so domiciled since
a dáte prcvious to July 15, 1870, or if one
of their ascendants was at that dáte domiciled
in Alsace-Lorraine;
(4) All Germans born or domiciled in Alsace-LoiTaine wlm háve served in the Allicd
or Associated armies during the present war,
and their descendants;
(5) All persons born in Alsace-Lorraine
before May 10, 1871, of foreign parents and
the descendants of such persons;
(G) The husband or wife of any person
whose French nationality may háve been
restored under paragraph 1, or who may
háve claimed and obtained French nationa
lity in accordance with the preceding provisions.

6° Le conjoint de toute personne soit réintégrée en vertu du paragraphe 1, soit réclamant et obtenant la nationalité franQaise aux
termes des dispositions précédentes.

(1) All persons not restored-to French na
tionality under paragraph 1 above, whose as
cendants include a French man or Frenchwoman who lost French nationality under the
conditions referred to in the said paragraph;

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
PŘÍLOHA.
§ IPočínaje dnem 11. listopadu 1918 nabývají
ipso facto opět státního občanství írancouzského:
1. osoby, které ztratily státní občanství
francouzské následkem smlouvy francouzskoněmecké ze dne 10. května 1871 a nenabyly
od té doby jiného státního občanství než ně
meckého ;
2. legitimní nebo nemanželští potomci osob
uvedených v předcházejícím bodu mimo
ty, kteří mezi svými ascendenty se strany
otcovy mají Němce přistěhovalého do Alsaska-Lotrinska po 15. červenci 1870;
3. všechny osoby narozené v Alsasku-Lotrinsku z neznámých rodičů, nebo jejichž
státní občanství jest neznámo.
§ 2.
Do roka následujícího po dni, kdy nabude
působnosti tato smlouva, budou se moci ucházeti o státní občanství francouzské osoby ná
ležející do některé z těchto skupin:
1. všechny osoby, které nenabyly opět
státního občanství francouzského na základě
paragrafu 1 a které mají mezi svými předky
Fi’ancouze nebo Francouzku, ztrativší státní
občanství francouzské za okolností uvede
ných v řečeném paragrafu;
2. všichni cizinci, kteří nejsou příslušníky
některého státu německého a kteří získali
alsasko-lotrinské domovské právo před 3. srp
nem 1914;
3. všichni Němci mající bydliště v AlsaslroLotrinsku déle než od 15. července 1870 aneb
ti, jejichž některý ascendent měl v oné době
své bydliště v Alsasku-Lotrinsku;
4. všichni Němci narození nebo bydliště
své mající v Alsasku-Lotrinsku, kteří sloužili
v řadách armád spojených nebo sdružených
za nynější války, jakož i jejich potomci;
5. všechny osoby narozené v Alsasku-Lo
trinsku před 10. květnem 1871 z rodičů ci
zích i jejich potomci;
tí. manžel neb manželka osoby, která znovu
nabyla státního občanství francouzského na
zák.adě paragrafu 1 aneb která se o ně uchází
a je dostane za předcházejících podmínek.
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Le representant lég'al du mineur exerce au
nom de ce mineur le droit de réclamer la
nationalité frangaise et, si ce droit n’a pas
été exercé, le mineur pourra réclamer la na
tionalité frangaise dans Tannéc qui suivra
sa majoritě.

The legal representative of a minor may
exercise, on behalf of that minor, the right
to claim French nationality; and if that
right has not been excrcised, the minor may
c’aim French nationality within the year
following his majority.

La réclamation de nationalité pourra faire
1'objet ďune décision individuelle de refus de
1’autorité frangaise, sauf dans le cas du nu
mero 6° du présent paragraphe.

Except in the cases provided for in No. (6)
of the present paragraph, the French authorities reserve to themselves the right, in
individual cases, to rcject the claim to French
nationality.

§ 3.
Souš réserve des dispositions du paragraphe 2, les Allemands, nés ou dorniciliés en
Alsace-Lorraine, méme s’ils ont 1’indigénat
alsacien-lorrain, íťácquiěrent pas la nationa
lité francaise par l’effet du retour de 1’AlsaceLorraine á la France.

3.
Subject to the provisions of paragraph 2,
Germans born or domiciled in AlsaceLorraine sbal] not acquire French nationa
lity by reason of the restoration of AlsaceLorraine to France, even though they may
háve the status of citizens of ÁlsaceLorraine.

Tis ne pourront obtenir cette nationalité
que par voie de naturalisaticn, á condition
ďétre dorniciliés en Alsace-Lorraine depuis
une dáte antérieure au 3 aoůt 1914, et de
justifier ďune résidence non interrompue sur
le territoire réintégré, pendant trois années
á compter du 11 novembre 1918.

They may acquire French nationality only
by naturalisation, on condition of having
been domiciled in Alsace-Lorraine from a
dáte previous to August 3, 1914, and of submitting proof of unbroken residence within
the restored territory for a period of three
years from November 11, 1918.

La France assumera seule leur protection
diplomatique et ccnsulaire á partir du mo
ment oů ils auront fait leur demande de naturalisation frangaise.

France will be solely responsible for their
Jipiomatic and consular protection from the
dáte of their application for French naturali
sation.

§ 4.
Le GouYcrnement francais déterminera les
modalités sui\'ant lesquelles seront constatées
les réintégrations de droit, et les conditions
dans lesquelles il sera statué sur les réclamations de nationalité francaise et les demandes
de naturalisaticn prévues par la présente
Am.exe.

4.
The French Government shall determine
the proceduře by which rein státem ent in
French nationality as of right shall be
effected, and the conditions under which
dccisions shall be given upon claims to such
nationality and applications for naturalisatíon, as provided by the present Annex.
✓
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SECTION VI.

A U T R I C íl E.

A U S T R I A.

A r t i c 1 e 80.
LbAllemaíme reconnaít et respectera strictement 1’indépendance de rAutrichc, dans les
frontiěres qui seront fixées par Traitc passé
entre cet État et les Principales Puissanccs
alliées et associées; elle reconnaít que cette
indépcndancť? sera inaliénable, si ce n’est du
consentement du Conseil de la Société des
Nationa.

A r t i c 1 e 80.
Germany aeknowledges and will respect
strictly the independence1 of Austria within
the frontiers which may be fixed in a Treaty
betwecn that State and the Principal Allied
and Associated Powers; she agrees that this
independence shall be inalienable, except
with the consent of the Council of the League
of Nationa.
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Zákonný zástupce nezletilcův má právo
ucházeti se jménem nezletilcovým o státní
občanství francouzské; nebude-li tohoto prá
va použito, bude se moci nezletilec ucházeti
o francouzské státní občanství v roku, který
bude následovati po dosažení jeho zletilosti.
žádost o státní občanství může býti úřady
francouzskými zamítnuta, vyjímajíc případ
uvedený pod číslem 6 tohoto paragrafu.

§ 3.
Vyjímajíc případy uvedené v paragrafu 2,
nezískávají Němci narození nebo bydliště své
mající v Alsasku-Lotrinsku státního občan
ství francouzského z toho pouhého důvodu,
že se Alsasko-Lotrmsko opět spojuje s Fran
cií, byť i byli alsasko-lotrinskými státními
příslušníky.
.Budou moci nabýti státního občanství fran
couzského jen naturalisaeí za podmínky, že
měli své bydliště v Alsasku-Lotrinsku přede
dnem 3. srpna 1914 a že budou moci prokázati, že přebývají nepřetržitě na vráceném
území po dobu tří let ode dne 11. listopadu
1918.
Francie převezme jejich diplomatickou a
konsulární ochranu od toho okamžiku, kdy
požádají o francouzskou naturalisaeí.

§ 4.
Vláda francouzská ustanoví zásady, podle
nichž bude zjišťováno opětné nabytí státního
občanství francouzského po zákonu, i podmín
ky, za jákých bude rozhodováno o žádostech
za udělení státního občanství francouzského
a o žádostech za naturalisaeí, jak jest uve
deno v této příloze.

ODDÍL VI.
RAKOUSKO.
Článek 80.
Německo uznává a bude přísně respektovati nezávislost Rakouska v hranicích urče
ných smlouvou mezi tímto státem a čelnými
mocnostmi spojenými a sdruženými; uznává,
že( tato nezávislost bude nezměnitelná, leda
by dala k tomu souhlas Rada Společnosti ná
rodů.
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SECTION VIL

SECTION VII.

ÉTAT TCHÉCO-SLOVAQUE.

CZECHO-SLOVAK STATE.

A r t i c 1 e 81.
L’Allemagne reconnait, comme kont déjá
fait les Puissances alliées et associées, la complěte indépendance de 1’État tchéco-slovaque,
qui comprendra le territoire autonome des
Ruthěnes au Sud des Carpathes. Elle déclare
agréer les frontiěres de cet État telles
qďelles seront déterminées par les Principales Puissances' alliées et associées et les
autres États intéressés.

A r t i c 1 e 81.
Germany, in conformity with the action
already taken by the Allied and Associated
Powers, recognizes the complete independence of the Czecho-Slovak State which will
inciudive the autonomous territory of the
Ruthenians to the south of the Carpathians.
Germany hereby recognizes the frontiers of
this State as determined by the Principal
Allied and Associated Powers and the other
interested States.

A r t i c 1 e 82..
La frontiěre entre TAllemagne et 1’État
tchéco-slovaque sera déterminée par Tancienne frontiěre entre rAutriche-Hongrie et
1’Empire allemand, telle qu’elle existait au
3 aoút 1914.

A r t i c 1 e 82.
The old frontier as it existed on August 3,
1914, between Austria-Hungary and the
German Empire will constitute the frontier
between Germany and the Czecho-Slovak
State.

A r t i c 1 e 83.
L’Allemagne renonce en faveur de 1’État
tchéco-slovaque á touš se droits et titres sni
la partie du territoire silésien ainsi défini:

A r t i c 1 e 83.
Germany renounces in favour of the
Czecho-Slovak State all rights and title over
the portion of Silesian territory defined as
follows:
starting from a point about 2 kilometres
south-east of Katscher, on the boundary
between the Kreise of Leobschůtz and Rati
boř:
the boundary between the two Kreise;
then, the former boundary between Ger
many and Austria-Hungary up to a point on
the Oder immediately to the south of the
Ratibor-Oderberg railway;
thence, towards the north-west and up to
a point about 2 kilometres to the south-east
of Katscher:
a line to be fixed on the spot passing to
the west of Kranowitz.

partant ďun point situé á environ 2 kilomětres au Sud-Est de Katscher, sur la limite
entre les cercles (Areise)de Leobschůtz et de
Ratiboř:
la limite entre les deux cercles;
puis, 1’ancienne limite entre FAllemagne et
rAutriche-Hongrie jusqu’á un point situé sur
1’Oder immédiatement au Sud de la voie
ferrée Ratibor-Oderberg;
de lá, verš le Nord-Ouest et jusqiťá un
point situé á environ 2 kilomětres au Sud-Est
de Katscher:
une ligne á déterminer sur le terrain passant á TOuest de Kranowitz.
Une Commission composée de sept membres dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par
la Pologne et un par 1’État tchéco-slovaque,
sera constituée quinze jours aprěs la mise en
vigueur du présent Traité, pour fixer sur
plače la ligne-frontiěre entre la Pologne et
1’État tchéco-slovaque.
Les décisions de cette Commission seront
prises á la majoritě des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

A Commission composed of seven members, five nominated by the Principal
Allied and A.ssociated Powers, one by P°"

land and one by the Czecho-Slovak
State, will be appointed fifteen days after
the coming into force of the present Treaty
to trace on the spot the frontier line between
Poland and the Czecho-Slovak State.
The décisions of this Commission will be
taken by a majority and shall be binding on
the parties concerned.
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ODDÍL VIL
STÁT ČESKOSLOVENSKÝ.
Článek 81.
Německo uznává, jak to již byly učinily
mocnosti spojené a sdružené, úplnou nezá
vislost státu československého, zahrnujícího
i autonomní území Rusínů na jih cd Karpat.
Prohlašuje, že uznává hranice tohoto., státu
tak, jak budou určeny čelnými -mocnostmi
spojenými a sdruženými a ostatními zúčastněnými státy.

Článek 82.
Hranice mezi Německem a státem česko
slovenským bude určena starou hranicí mezi
Rakouskem-Uherskem a říší německou tak,
jak byla dne 3. srpna 1914.

Článek 83.
Německo se vzdává ve prospěch státu
československého všech práv a právních titulů
na část území slezského takto vymezenou:
počínaje od bodu položeného asi 2 km na
jihovýchod od Ketře (Katscher), na hrani
cích mezi krajem hlubčickým a ratibořským:
hranice mezi těmito dvěma kraji;
poté stará hranice mezi Německem a Rakouskem-Uherskem až k bodu ležícímu na
Odře přímo na jih od železnice Ratiboř—Bo
humín ;
poté směrem severozápadním až k bodu
ležícímu asi 2 km na jihovýchod od Ketře:
čára, jež bude určena na místě samém a
která míjí na západě Chřenovice (Kranowitz).
Komise složená ze sedmi členů, z nichž pět
bude jmenováno čelnými moc^Hmi spoje
nými a sdruženými, jeden Polskem a jeden
státem československým, bude ustavena do
čtrnácti dnů po tom, kdy nabude působnosti
tato smlouva, aby určila na místě samém hra
niční čáru mezi Polskem a státem českoslo
venským.
Rozhodnutí komise stanou se většinou hla
sů a budou závazná pro zúčastněné strany.
7á'
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Germany hereby ágrees to renounce in
L’Allemagne déclare děs á présent re- |
noncer, en faveur de FÉtat tchéco-slovaque, á ' favour of the Czecho-Slovak State all rights
touš ses droits et titres sur la partie du cercle and title over the part of the Kreis of Leob(Kreis) de Leobscliiitz comprise dans les li- schiitz comprised within the following
mites ci-aprěs, au cas oů, á la suitě de la fixa- boundaries in čase after the determination
tion de la frontiěre entre 1’Allemagne et la
of the frontier between Germany and PoPologne, ladíte partie dudit cercle se trou- land the said part of that Kreis should beverait isolée de 1’Allemagne:
come isolated from Germany:
from the south-eastern extremity of the
partant de Textrémité Sud-Est du saillant
salient
of the former Austrian frontier at
de 1’ancienne frontiěre autrichienne située á
5 kilomětres environ á 1’Ouest de Leobschíitz, about 5 kilomětres to the west of Leobschíitz
verš le Sud et jusqďau point de rencontre southwards and up to the point of junction
avec la limite entre les cercíes (Kreise) de with the boundary betv/een the Kreise of
Leobschíitz and Ratiboř:
Leobschíitz et de Ratiboř:
the former frontier between Germany and
Fancienne frontiěre entre FAllemagne et
Austria-Hungary;
FAutriche-Hongrie;
then, northwards, the administrativě
puis, verš le Nord, la limite administrativě
boundary
between the Kreise of Leobschíitz
entre les Cercles {Kreise) de Leobschíitz et
and
Ratiboř
up to a point situated about
de Ratiboř jusqu’á un point situé á environ
2
kilomětres
to
the south-east of Katscher;
2 kilomětres au Sud-Est de Katscher,
thence, north-westwards and up to the
de lá, verš le Nord-Ouest et jusqu’au point
starting-point
of this définition:
de départ de cette définition:
a line to be fixed on the spot passing to
une ligne á déterminer sur le terrain pasthe
east of Katscher.
sant á FEst de Katscher.
A r t i c 1 e 84.

A r t i c 1 e 84.

La nationalité tchéco-slovaque sera acquise
de plein droit, á Fexclusion de la nationalité
établis sur Fun quelconque des territoires
allemande, aux ressortissants allemands
reconnus comme faisant partie de FÉtat
tchéco-slovaque.

German nationals habitually resident in
any of the territories recognized as forming
part of the Czecho-Slovak State will obtain
Czecho-Slovak nationality ipso facto and lose
their German nationality.

A r t i c 1 e 85.

A r t i c 1 e 85.

Dans le délai de deux ans á dater de la
mise en vigueur du présent Traité, les.
ressortissants allemands, ágés de plus de
18 ans ec établis sur Fun quelconque des
territoires reconnus comme faisant partie
de FÉtat tchéco-slovaque, auront la faculté
ďopter pour la nationalité allemande. Les
Tchéco-Slovaques ressortissants allemands,
établis en Allemagne, auront de méme la fa
culté ďopter pour la nationalité tchéco- |
slovaque.

Within a period of two years from the
coming into force of the present Treaty, Ger
man nationals over eighteen years of age
habitually resident in any of the territories
recognized as forming part of the CzechoSlovak State will be entitled to opt for Ger
man nationality. Czecho-Slovaks who are Ger
man nationals and are habitually resident in
Germany will háve a similar right to opt for
Czecho-Slovak nationality.

L’option du mari entrainera celle de la
femme et Foption des parents entrainera celle
de leurs enfants ágés de moins de 18 ans.

Option by a husband will cover his wife
and option by parents will cover their
children under eighteen years of age.

Les personnes ayant exereé le droit ďoption ci-dessus prévu devront, dans les douze
rnois qui suivront, transportér leur domicile
dans FÉtat en faveur duquel elles auront
opté.

Persons who háve exercised the above
right to opt must within the succeeding
twelve months transfer their plače of resi
dence to the State for which they háve opted.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217,
Německo prohlašuje již nyní, že se zříká
ve prospěch státu československého všech
práv a právních titulů na část kraje hlubčického, ohraničenou, jak uvedeno níže, pro
případ, že by konečným stanovením hranic
mezi Německem a Polskem řečená část to
hoto kraje byla odloučena od Německa:
počínaje od jihovýchodního konce výběžku
staré rakouské hranice, ležícího asi 5 km na
západ od Hlubčic, směrem na jih a až k bodu,
kde se stýká s hranicí mezi krajem hlubčickým a ratibořským:
stará hranice mezi Německem a Rakouskem-Uherskem;
poté na sever správní hranice mezi kraji
hlubčickým a ratibořským až k bodu ležící
mu asi 2 km na jihovýchod od Ketře;
odtud na severozápad a až k bodu, od ně
hož vychází toto ohraničení:
čára, jež bude určena na místě samém
která míjí na východě Ketř.

a

Článek 81.
Státního občanství československého nabu
dou ipso facto, ztrácejíce státní občanství ně
mecké, příslušníci němečtí usazení na někte
rém z území, jež jsou uznána za součásti stá
tu československého.
článek 85.
Do dvou let od doby, kdy tato smlouva na
bude působnosti, budou příslušníci němečtí,
kterým je víc než 18 let a kteří jsou usazeni
na některém z území uznaných za součást
československého státu, míti volnost optovati pro státní občanství německé. Čecho
slováci příslušníci němečtí, usazení v Něme
cku, budou míti rovněž volnost optovati pro
státní občanství československé.

Opce manželova zahrnuje opci manželčinu
a opce rodičů zahrnuje opci jejich dětí, kte
rým ještě není 18 let.
Osoby vykonavší vzpomenuté svrchu prá
vo opce budou povinny do následujících dva
nácti měsíců přenésti své bydliště do státu,
pro který optovaly.
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Elles seront libres de conserver les biens
immobiliers qu’elles possědent sur le territoire de 1’autre Etat oú elles auraient eu leur
domicile antérieurement á leur option. Elles
pourront emporter leurs biens meubles de
toute nátuře. II ne leur sera imposé, dece
fait, aucun drcit soit de sortie, soit ďentrée.

Dans le méme délai, les Tchéeo-Slovaques
ressortissants allemands se trouvant en pays
étranger auront, á moins de dispositions contraires de la loi étrangěre et s’ils n’ont pas
acquis la nationalité étrangěre, le droit d’acquérir la nationalité tehéco-slovaque, á l’exclusion de la nationalité alíemande, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées
par l’Etat tchéco-slovaque.
A r t i c 1 e 86.
L’Etat tehéco-slovaque accepte, en en
agréant rínsertion dans un Traité avec
les Principales, Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances
jugeront nécessaires pour protéger en
Tchéco-Slovaquie les intéréts des habitants
qui diffěrent de la majoritě de la population
par la race, la langue ou la religion.
L’État tchéco-slovaque agrée également
1’insertion dans un Traité avec les Princi
pales Puissances alliées et associées des dis
positions que ces Puissances jugeront néces
saires pour protéger la liberté du transit et
un régime équitable pour le commerce des
autres nations.
La proportion et la nátuře des charges
financiěres de 1’Allemagne et de la Prusse
que l’État tchéco-slovaque aura á supporter
en raison du territoire silésien placé sous la
souveraineté, seront fixées conformément á
1’article 254 de la Partie IX (Clauses finan
ciěres) du présent Traité.

They will be entitled to retain their
landed property in the territory of the
other State where they had their plače of
residence before exercising the right to opt.
They may carry with them their moveable
property of every description. No export or
impoxt duties may be imposed upon them in
connection with the removal of such pro
perty.
Within the same period Czecho-Slovaks
who are German nationals and are in a
foreign country will be entitled, in the ab
sence of any provisions to the contrary in
the foreign law, and if they háve not acquired the foreign nationality, to obtain CzechoSlovak nationality and lose their German
nationality by complying with the requirements laid down by the Czecho-Slovak State.
A r t i c 1 e 86.
The Czecho-Slovak State accepts and
agrees to embody in a Treaty with the Prin
cipal Allied and Associated Powers such
provisions as may be deemed necessary by
the said Powers to protéct the interests of
inhabitants of that State who differ from
the majority of the population in race,
language or religion.
The Czecho-Slovak State further accepts
and agrees to embody in a Treaty with the
said Powers such provisions as they may
deem necessary to protéct freedom of transit
and equitable treatment of the commerce of
other nations.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par
le présent Traité et que pourrait faire naítre
la cession dudit territoire.

The proportion and nátuře of the financial obligations of Germany and Prussia
which the Czecho-Slovak State will háve to
assume on account of the Silesian territory
placed under its sovereignty will be determined in accordance with Article 254 of
Part IX (Financial Clauses) of the present
Treaty.
Subsequent agreements will decide all que*
stions not decided by the present Treaty
which may arfée in consequence of the ces
sion of the said territory.

SECTION VIII.

SECTION VIII.

P O L O G N E.
A r t i c 1 e 87.
L’Allemagne reconnait, come 1’ont déjá
fait les Puissances alliées et associées, la
complěte indépendanee de la Pologne et

POLAND.
Article 87.
Germany, in conformity with the action aiready taken by the Allied, and Associate
Powers, recognizes the complete indepen*

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
Bude jim volno podrželi nemovité statky,
které mají na území druhého státu, v němž
měly bydliště před svou opcí. Budou směti
odnésti svůj majetek movitý jakéhokoli
druhu. Nebude na ně uvalen z tohoto důvodu
žádný poplatek ani z vývozu ani z dovozu.

V téže lhůtě Čechoslováci příslušníci ně
mečtí, prodlévající v cizině, budou mí ti — ne
odporuj e-li tomu cizí zákon a nenabyli-li ci
zího státního občanství — právo nabýti stát
ního občanství československého, ztrácejíce
občanství německé, jestliže splní podmínky
předpisů vydaných státem československým.

Článek 86.
Stát československý tím, že svoluje k je
jich zařazení do smlouvy s čelnými mocnost
mi spojenými a sdruženými, přijímá ustano
vení. která tyto mocnosti budou pokládali za
nutná k ochraně zájmů těch obyvatelů v Če
skoslovensku, kteří se od většiny obyvatel
stva liší rasou, jazykem neb náboženstvím.
Stát československý rovněž schvaluje, aby
byla pojata ve smlouvu s čelnými mocnostmi
spojenými a sdruženými ustanovení, která
tyto mocnosti uznají za nutná, aby byly ob
chodu ostatních států zabezpečeny svoboda
průvozu a způsob obchodování vyhovující
zásadám slušnosti.
Podíl a povaha finančních břemen Něme
cka a Pruska, jež bude československému
státu převzíti za území slezské postavené pod
jeho svrchovanost, budou určeny podle člán
ku 254 části IX (Klausule finanční) této
smlouvy.

Pozdější úmluvy upraví veškeré otázky,
které by nebyly upraveny touto smlouvou a
ke kterým by mohlo dáti podnět postoupení
řečeného území.

ODDÍL VIII.
POLSKO.
Článek 87.
Německo uznává, jak to již byly učinily
mocnosti- spojené a sdružené, úplnou nezá
vislost Polska a vzdává se ve prospěch Pol-
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renonce, en faveur de la Pologne, á touš
droits et titres sur les territoires limités
par la mer Baltique, la frontiěre Orientale ďAllemagne déterminée comme il est dít
á Tarticle 27 ďe la Partie II (Frontiěres ďAl
lemagne) du présent Traité, jusqďá un point
situé á 2 kilomětres environ á l’Est de Lorzendorf, puis une ligne allant rejoindre
1’angle aigu que la limite Nord de la Haute
Silésie formě á environ 3 kilomětres NordOuest de Simmenau, puis la limite de la
Haute Silésie jusqďá sa rencontre avec l’ancienne frontiěre entre TAllemagne et la
Itussie, puis cette frontiěre jusqďau point oů
elle traverse le cours du Niemen, ensuite la
frontiěre Nord de la Prusse orientale, telle
qďelle est déterminée á Farticle 28 de la
Partie II précitée.

dence of Poland, and renounces in her favour
all rights and title over the territory bounded
by the Baltic Sea, the eastern frontier of
Germany as laid down in Artiele 27 of
Part II (Boundaries of Germany) of the
present Treaty up to a point situated about
2 kilomětres to the east of Lorzendorf, then
a line to the acute angle which the northern
boundary of Upper Silesia makes about 3 kilometres north-west of Simmenau, then the
boundary of Upper Silesia to its meeting
point with the old frontier between Germany
and Russia, then this frontier to the point
where it crosses the course of the Niemen,
and then the northern frontier of East Prussia as laid down in Artiele 28 of Part II
aforesaid.

Toutefois, les stipulations du présent article ne s’appliquent pas aux territoires de la
Prusse Orientale et de la Ville libře de
Dantzig, tels qďils sont délimités audit artiele
28 de la Partie II (Frontiěres ďAllemagne)
et á Farticle 100 de la Section XI (Dantzig)
de la présente Partie.

The provisions of this Artiele do not,
however, apply to the territories of East
Prussia and the Free City of Danzig, as defined in Artiele 28 of Part II (Boundaries
of-Germany) and in Artiele 100 of Section
XI (Danzig) of this Part.

Les frontiěres de la Pologne, qui ne sont
pas specifiées par le présent Traité seront
ultérieurement fixées par les Principales
Puissances alliées et assoeiées.

The boundaries of Poland not laid down in
the present Treaty will be subsequently determined by the Principal Allied and Asso
ciated Powers.
A Commission consisting of seven members, five of whom shall be nominated by the
Principal Allied and Associated Powers, one
by Germany and one by Poland, shall be
constituted fifteen days after the coming into
force of the present Treaty to delimit on the
spot the frontier line between Poland and
Germany.
The décisions of the Commission will
be taken by a majority of votes and shall be
binding upon the parties concerned.

Une Commission composée de sept membres dont cinq seront nommés par les Prin
cipales Puissances alliées et assoeiées, un par
FAllemagne et un par la Pologne, sera constituée quinze jours aprěs la mise en vigueur
du présent Traité, pour fixer sur plače la
ligne frontiěre entre la Pologne et FAlle
magne.
Les décisions de cette Commission seront
prises á la majoritě des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Dans la partie de la Haute Silésie comprise
dans les limites cidessous décrites, les habitants seront appelés á désigner par voie de
suffrage s’ils désirent étre rattachés a FAlle
magne ou á la Pologne:

Artiele 88.
In the portion of Upper Silesia in'
cluded within the boundaries deseribed
below, the inhabitants will be called upon
to indicate by a vote whether they wish
to be attached to Germany or to Poland-

partant de la pointe Nord du saillant de
Fancienne province de Silésie autrichienne,
située á environ 8 kilomětres á FEst de Něustadt, Fancienne frontiěre entre FAllemagne
et FAutriche, jusqďá sa rencontre avec la
limite entre les cercles (Kreise) de Leobschůtz et de Ratiboř;

starting from the northern point of the
salient of the old province of Austrian 8i'
lesia situated about 8 kilomětres east of Neustadt, the former frontier between Germany
and Austria to its junction with the boiin
dary between the Kreise of Leobschůtz an
Ratiboř;

Artiele 88.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
ska všech práv a právních titulů na území
ohraničená mořem Baltským, východní hra
nicí Německa, jak byla určena v článku 27
Části II (Hranice Německa) této smlouvy,
až k bodu ležícímu asi 2 km na východ od
Lorzendorfu, pak čarou sahající k ostrému
úhlu, jejž tvoří severní hranice Horního Slez
ska asi 3 kilometry na severozápad od Simmenau, pak hranicí Horního Slezska až tam,
kde se stýká s bývalou hranicí mezi Něme
ckem a Ruskem, pak touto hranicí až k bodu,
kde protíná tok Němenu, poté severní hra
nicí Východních Prus, jak je určena v člán
ku 28 části II výše vzpomenuté.

Ustanovení tohoto článku neplatí však
o územích Východních Prus a svobodného mě
sta Gdanska, jak jsou vymezena v řečeném
článku 28 části ll (Hranice Německa) a
v článku 100 Oddílu XI
(Gdaňsk)
této
smlouvy.
Hranice Polska, pokud nejsou přesně vy
mezeny touto smlouvou, budou dodatečně
určeny čelnými mocnostmi spojenými a sdru
ženými.
Komise složená ze sedmi členů, z nichž pět
bude jmenováno čelnými mocnostmi spoje
nými a sdruženými, jeden Německem a jeden
Polskem, bude ustavena do čtrnácti dnů po
tom, kdy nabude působnosti tato smlouva,
aby určila na místě samém hraniční čáru
mezi Polskem a Německem.

Rozhodnutí komise stanou se většinou hla
sů a budou závazná pro zúčastněné strany.

Článek 88.
V části Horního Slezska ohraničené, jak
je vypsáno níže, bude obyvatelstvo vyzváno,
aby hlasováním udalo, zda si přeje býti při
pojeno k Německu či k Polsku:
počínaje severním bodem výběžku staré
provincie Slezska rakouského, ležícím asi
8 km na východ od Prudníku (Neustadt),
stará hranice mezi Německem a Rakouskem
až k jejímu styku s hranicí mezi kraji hiubčickým

a

ratibořským;
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de lá, verš le Nord et jusqu’á un point situé
á deux kilomětres environ au Sud-Est de
Katscher:
la limite entre les cercles
schiitz et de Ratiboř;

(Kreise)

de Leob-

thence in a northerly direction to a point
about 2 kilomětres south-east of Katscher:

the boundary between the
schiitz and Ratiboř;

Kreise

of Leob-

de lá, verš le Sud-Est et jusqiťá un point
situé sur le cours de TOder immédiatement au
Sud de la voie ferrée Ratibor-Oderberg:

thence in a south-easterly direction to a
point on the course of the Oder immediately
south of the Ratibor-Oderberg railway:

un ligne á déterminer sur le terrain passant
au Sud de Kranowitz;

a line to be fixed on the ground passing
south of Kranowitz;

de lá, 1’ancienne frontiěre entre 1’Allemagne et 1’Autriche, puis 1’ancienne frontiěre
entee TAllemagne et la Russie, jusqu’á son
point de rencontre avec la limite administra
tivě entre la Posnanie et la Haute Silésie;

thence the old boundary between Germany
and Austria, then the old boundary between
Germany and Russia to its junction with
the administrativě boundary between Posnania and Upper Silesia;

de lá, eette limite administrativě jusqu’á sa
rencontre avec la limite entre la Haute et la
‘Moyenne Silésie;

thence this administrativě boundary to its
junction with the administrativě boundary
between Upper and Middle Silesia;

de lá, verš 1’Ouest et jusqu’au point oú la
limite administrativě tourne á angle aigu verš
le Sud-Est, á environ trois kilomětres NordOuest de Simmenau:

thence westwards to the point where the
administrativě boundary turns in an acute
angle to the south-east about 3 kilomětres
north-west of Simmenau:
the boundary between Upper and Middle

la limite entre la Haute et la Moyenne
Silésie;

Silesia;

de lá, verš TOnest et jusqďá un point á dé
terminer, situé á environ deux kilomětres á
l’Est de Lorzendorf:

then in a westerly direction to a point to
be fixed on the ground about 2 kilomětres
east of Lorzendorf:

une ligne á déterminer sur le terrain pas
sant au Nord de Klein Hennersdorf;

a line to be fixed on the ground passing
north of Klein Hennersdorf:

de lá, verš le Sud et jusqďau point oů la
limite entre la Haute et la Moyenne Silésie
coupe la routě de Stádtel-Karlsruhe:

thence southwards to the point where the
boundary between Upper and Middle Silesia
cuts the Stádtel-Karlsruhe road:

une ligne á déterminer sur le terrain pas
sant á TOuest des localités de Hennersdorf,
Polkowitz, Noldau, Steinersdorf et Dammer,
et á l’Est des localités de Strehlitz, Nassadel,
Eckersdorf, Schwirz et Stádtel;

a line to be fixed on the ground passing
west of Hennersdorf, Polkowitz, Noldau,
Steinersdorf and Dammer, and east of
Strehlitz, Nassadel, Eckersdorf, Schwirz and
Stádtel;

de lá, la limite entre la Haute et la Moyenne
thence the boundary between Upper and
Silésie jusqu’á sa rencontre avec la limite > Middle Silesia to its junction with the
orientale du cercle (Kreis) de Falkenberg;
eastern boundary of the Kreis of Falken
berg ;
de lá, la limite orientale du cercle (Kreis) de
Falkenberg jusqu’á un point du saillant situé
á environ 3 kilomětres á l’Est de Puschine;

then the eastern boundary of the Kreis
of Falkenberg to the point of the salient
which is 3 kilomětres east of Puschine;

thence to the northern point of the salient
de lá, et jusqu’á la pointe Nord du saillant
de Tancienne province de Silésie autrichienne, j of the old province of Austrian Silesia si~
tuated about 8 kilomětres east of Neustadt:
située á environ huit kilomětres á l’Est de
Neustadt:
une ligne á déterminer sur le terrain pas
sant á l’Est de Zůlz.

a line to be fixed on the ground passing
east of Ziilz.
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odtud na sever a až k bodu ležícímu asi
2 km na jihovýchod a Ketře:
hranice mezi kraji hlubčickým a ratiboř
ským;
odtud na jihovýchod a až k bodu ležícímu
na toku Odry přímo na jih od železnice Ra
tiboř—Bohumín:
čára, jež bude určena na místě samém
a která míjí na jihu Chřenovice;
odtud stará hranice mezi . ěmeekem a Ra
kouskem, poté stará hranice mezi Německem
a Ruskem až k jejímu styčnému bodu se
správní hranicí mezi Poznaňském a Horním
Slezskem;
odtud tato správní hranice až k místu, kde
se stýká s hranicí mezi Horním a Středním
Slezskem;
odtud na západ až k bodu, kde se správní
hranice v ostrém úhlu otáčí k jihovýchodu,
až asi na 3 km na severozápad od Simmenau:
hranice mezi Horním a Středním Slezskem;
odtud na západ a až k bodu, který jest
určití a který leží asi 2 km na východ od
Lorzendorfu:
čára, jež bude určena na místě samém a
která míjí na severu Kleinhennersdorf;
odtud na jih až k bodu, kde hranice mezi
Horním a Středním Slezskem protíná silnici
Městečko-Střížov (Stádtel-Karlsruhe) :
čára, která bude určena na místě samém
a jež míjí na západ osady Hennersdorf, Bolkovice, Domaslovice, šemyslov a Doubravím
(Hennersdorf, Polkowitz, Noldau, Steinersdorf a Dammer) a na východ osady Střelce,
JNásale, Voj novo, Svěrčov a Městečko (Strehlitz, Nassadel, Eckersdorf, Schwirz a Stádtel);
odtud hranice mezi Horním a Středním
Slezskem až k jejímu styku s východní hra
nicí kraje nemocilínského (Falkenberg) ;
odtud východní hranice kraje nemodlínského až k bodu výběžku ležícímu asi S km
na východ od Pušiny (Puschine) ;
odtud a až k severnímu vrcholu výběžku
bývalé provincie rakouského Slezska ležícímu
asi 8 km na východ od Prudníku:
čára, jež bude určena na místě samém a
míjí na východě Bělou (Ziilz).
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Le régime sous lequel il sera proeédé et
donné suitě á cette consultation populaire, fáit
l’objet des dispositions de 1’Annexe ci-jointe.

The régime under which this plébiscite
will be taken and given effecť to is laid down
in the Annex hereto.

Les Gouvernements polonais et allemand
s’engagent děs á présent, chaeun en ee qui le
conceme, á n’exercer sur aucun point de leur
territoire aucune poursuite et á ne prendre
aucune mesure ďexception pour aucun fait
politique survenu en Haute Silésie pendant la
période du régime prévu á l’Annexe ci-jointe
et jusqu’á 1’établissement du régime définitif
de ce pays.

The Polish and German Governments hereby respectively bind themselves to conduct
no prosecutioňs on any part of their territory and to také no exceptional proceedings
for any political actions performed in Upper
Silesia during the period of the régime laid
down in the Annex hereto and up to the
settlement of the finál status of the country.

L’Allemagne déclare děs á présent renoncer
en faveur de la Pologne á touš droits et titres
sur la partie de la Haute Silésie située au dělá
de la ligne frontiěre fixée, en conséquence du
plébiscite, par les Principales Puissances
alliées et associées.

Germany hereby renounces in favour of
Poland all rights and title over the portion
of Upper Silesia lying beyond the frontier
line fixed by the Principal Allied and Asso
ciated Powers as the result of the plébiscite.

ANNEXE.

ANNEX.

§ 1.

1.

Děs la mise en vigueur du Présent Traité et
dans un délai qui ne devra pas dépasser
quinze jours, les troupes et les autořités allemandes que pourra désigner la Commission
prévue au paragraphe 2, devront évacuer la
zone soumise au plébiscite. Elles devroiít,
jusqu’á
eomplěte
évacuation,
s’abstenir
de toutes réquisitions en argent ou en
nátuře et de toute mesure susceptible de
porter atteinte aux intéréts matériels du paj^s.

Within fifteen days from the Corning into
force of the present Treaty ■ the German
troops and such officials as may be designated by the Commission set up under the provisions of paragraph 2 shall evacuate the
plébiscite area. Up to the moment of the
completion of the évacuation they shall
refrain from any form of requisitioning in
money or in kind and from all acts likely to
prejudice the materiál interests of the
country.

Dans le méme délai, les conseils des ouvriérs
et soldats institués dans cette zonne seront
dissous; ceux de leurs membres qui seraient
originaires ďune autre région, exercant leurs
fonctions á la dáte de la mise en vigueur du
présent Traité, ou les ayant quittées depuis le
ler mars 1919, seront pareillement évacués.

Toutes les sociétés militaires et semi-militaires formées dans ladíte zone par des habitants de cette région seront immédiatement
dissoutes. Ceux des membres de ces sociétés
non domiciliés dans ladíte zone devront
Tévacuer.

Within the same period the Workmens’
and Soldiers’ Councils which háve been constituted in this area shall be dissolved.
Members of such Councils who are natives
of another region and are exercising their
functions at the dáte of the coming into force
of the present Treaty, or who háve gone out
of office since March 1, 1919, shall be evacuated.
All military and semi-military unions
formed in the said area by inhabitants of the
district shall be immediately disbanded. All
membres of such military organizations who
are not domiciled in the said area shall be
required to leave it.

§ 2.

2.

La zone du plébiscite sera immédiatement
placée sous 1’autorité ďune Commission
intemationale de quatre membres désignés
par les États-Unis ďAmerique, la France

The plébiscite area shall be immediately
placed under the authority of an Internatio
nal Commission of four membres to be designated by the following Powers; the Uni-
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Pravidla, podle nichž se vykoná toto lido
vé hlasování a podle nichž mu bude vyhově
no, ustanovuje připojená příloha.
Vláda polská a německá se zavazují již
nyní, každá pokud na ní je, že nebudou v žád
ném místě svého území ani pronásledovati,
ani používati žádného výjimečného opatření
pro nižádný skutek politický, který se stane
v Horním Slezsku po dobu platnosti právního
stavu určeného v připojené příloze a až do
uskutečnění trvalého právního stavu v této
zemi.
Německo prohlašuje již nyní, že se zříká
ve prospěch Polska všech práv a právních
titulů na část Horního Slezska, která leží
za hraniční čarou, jak bude určena v důsled
ku plebiscitu čelnými mocnostmi spojenými
a sdruženými.

PŘÍLOHA.
§ IDo čtrnácti dnů ode dne, kdy nabude pů
sobnosti tato smlouva, vojsko a úřady ně
mecké, které by označila komise vzpomenutá
v paragrafu 2, musí vykliditi oblast podléha
jící plebiscitu. Musí se až do úplného vykli
zení zdržeti všelikých rekvisicí, ať peněžních
či v naturáliích, a každého opatření, které
by mohlo býti na újmu hmotným zájmům
země.

V téže lhůtě budou rozpuštěny rady děl
níků a vojáků zřízené v této oblasti; ti z je
jich členů, kteří snad pocházejí z jiného kra
je a kteří vykonávají svůj úřad v den, kdy
nabude působnosti tato smlouva, aneb jej
opustili po 1. březnu 1919, budou rovněž vy
stěhováni.

Veškerá sdružení vojenská nebo polovojenská, utvořená v řečené oblasti obyvatelstvem
této krajiny, budou ihned rozpuštěna. Čle
nové těchto sdružení, kteří nemají své bydli
ště v řečené oblasti, musí ji opustiti.

§ 2.
Oblast plebiscitu bude ihned postavena pod
správu mezinárodní komise složené ze čtyř
členů, které určí Spojené státy americké,
Francie, říše britská a Itálie. Bude obsazena
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1’Empire britannique et Tltalie. Ella sera
oceuppée par les troupes des Puissances
alliées et associées. Le Gouvernement allemand s’engage á faciliter le transport de ces
troupes en Haute Silésie.

ted States of America, France, the British
Empire and Italy.
It shall be occuped by
troops belonging to the Allied and Asso
ciated Powers, and the German Government
undertakes to give facilities for the transference of these troops to Upper Silesia.

§ 3.

8.

La Commission jouira de touš les pouvoirs
exercés par le Gouvernement allemand ou le
Gouvernement prussien, sauf en matiěre de
législation ou ďimpot. Elle sera, en outre,
substituée au Gouvernement de la province

The Commission shall enjoy all the powers
exercised by the German or the Prussian
Government, except those of • législation or
taxation. It shall also be substituted for the
Government
of the
province and the

ou de la régence

(Regierungsbezirk).

Regierungsbezirk.

II sera de la compétence de la Commission
ďinterpréter elle-méme les pouvoirs qui lui
sont conférés par les présentes dispositions, et
de déterminer dans quelle mesure elle exercera ces pouvoirs et dans quelle mesure
ceux-ci seront laissés entre les mains des
autorités existantes.

It shall be within the competence of the
Commissions to interpret the powers hereby
conferred upon it and to determine to what
extent it shall exercise them, and to what
extent they shall be left in the hands of the
existing authorities.

Des modifications aux lois et aux impots
existants ne pourront étre mises en vigueur
qu’avec le consentement de la Commission.

Changes in the existing laws and the exi
sting taxation shall only be brought into
force with the consent of the Commission.

L’ordre sera maintenu par les soins de la
Commission avec 1’aide des troupes qui seront
á sa disposition et, dans la mesure oú elle le
jugera nécessaire, par une police qui sera
recrutée parmi les hommes originaires du

The Commission will maintain order with
the help of the troops which will be at its
disposal, and, to the extent which it may
deem necessary, by means of gendarmerie
recruited among the inhabitants of the country.
The Commission shall provide immediately

pays.
La Commission devra pourvoir sans délai au
remplacement des autorités allemandes évacuées et, s’il y a lieu, donner elle-méme 1’ordre
ďévacuation et procéder au remplacement de
telles autorités locales qu’il appartiendra.

for the replacement of the evacuated German
officials and, if occasion arises, shall itself
order the evacuation of such authorities and
proceed to the replacement of such local
authorities as may be required.

Elle prendra toutes les mesures propres á
assurer la liberté, la sincérité et le secret du
vote. Elle pourra notamment prononcer l’expulsion de toute personne qui aura, ďune
fagon quelconque, tenté de fausser le résultat
du plébiscite par des manoeuvres de corruption
ou ďintimidation.
La Commission aura pleins pouvoirs pour
statuer sur toutes les questions auxquelles
l’exécution des présentes clauses pourra
donner lieu. Elle se fera assister de coaseillers
techniques choisis par elle parmi la population
locale.
Les décisions de la Commission
prises á la majoritě des voix.

seront

It shall také all steps which it thinks proper
to ensure the freedom, fairness and secrecy
of the vote. In particular, it shall háve the
right to order the expulsion of any person
who may in any way háve attempted to distort the result of the plebiscite by methods of
corruption or intimidation.
The Commission shall háve full power to
settle all questions arising from the execution of the present clauses. It shall be assisted
by technical advisers chosen
among the local population.

by

it

from

The décisions of the Commission shall be
taken by a majority vote.

§ 4.

4.

Le vote aura lieu á 1’expiration ďun délai
á fixer par les principales Puissances alliées
et associées, mais qui ne pourra étre moindre

The vote shall také plače at such dáte as
may be determined by the Principal Allied
and Associated Powers, but not sooner than

*
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vojskem mocností spojených a sdružených.
Vláda německá se zavazuje, že usnadní prů
voz tohoto vojska do Horního Slezska.

§ 3.
Komise bude míti veškerá práva, která vy
konávala vláda německá neb vláda pruská,
kromě zákonodárství a věcí berních. Kromě
toho nastoupí na místo správy provinční neb
okresní

(Regierungsbezirk).

Komisi přísluší, aby sama stanovila výklad
plné moci, která je na ni vznesena těmito usta
noveními, a aby určila, pokud bude vykonávat!
tuto pravomoc sama a pokud ji ponechá v ru
kou působících úřadů.

Změny dosavadních zákonů a berní mohou
nabýti působnosti jen se souhlasem komise.
Fořádek bude udržován péčí komise za po
moci vojska, které jí bude k disposici, a v roz
sahu, který uzná za nutný, policií, jež bude
vybrána z lidí pocházejících ze země samé.

Komise se má postarati bez odkladu o na
hrazení vyhoštěných úřadů německých, a bude-li toho třeba, dáti sama rozkaz k vyhoštění
a přikročiti k nahrazení těch místních úřadů,
u nichž se ukáže toho potřeba.
Učiní veškerá opatření vhodná k tomu, aby
se zabezpečila svoboda, čistota a tajnost hla
sování. Bude moci jmenovitě rozhodnouti
o vypuzení každé osoby, která by se snad ja
kýmkoli způsobem pokoušela falšovati výsle
dek plebiscitu jakoukoli korupcí imb zastra
šováním.
Komise bude míti plnou moc, aby rozhodo
vala o veškerých otázkách, ke kterým může
zavdati podnět provedení těchto předpisů.
Fřibéře si odborné poradce vybrané z míst
ního obyvatelstva.
Rozhodnutí komise budou se díti většinou
hlasů.
§ 4.
K hlasování dojde po uplynutí lhůty, kte
rou určí čelné mocnosti spojené a sdružené;
lhůta tato však nesmí’ býti kratší šesti, a
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de six mois ni excéder dix-huit mois, á dater
de 1’entrée en fonctions de la susdite Commission dans la zone.

six months or later than eighteen months
after the establishment of the Commission in
the area.

Le droit de suffřage sera accordé á toutes

The right, to vote shall be given to all persons without distinction of sex who:

personnes, sans distinctions de sexe, satisfaisant aux eonditions suivantes:

a) Avoir 20 ans révolus au ler janvier de
l’année dans laquelle aura lieu le plébiscite;

(a) Háve completed their twentieth year
on the Ist January of the year in which the
plebiscite takés plače ;

b) Etre né dans la zone soumise au plébis
cite ou y avoir son domicile depuis une dáte á
fixer par la Commission, mais qui ne saurait
étre postérieure au ler janvier 1919, ou en
avoir été expulsé par les autorités allemandes
sans y avoir gardé son domicile.

(b) Were born in the plebiscite area or
háve been domiciled there since a dáte to be
determined by the Commission, which shall
not be subsequent to January 1, 1919, or who
háve been expelled by the German authorities and háve not retained their domicile
there.

Les personnes condamnées pour délit politique devront étre mises á méme ďexereer
leur droit de vote.

Persons convicted of political offences shall
be enabled to exercise their right of voting.

Chacun votera dans la commune oú il est
domicilié, ou dans laquelle il est né s’il n’a pas
son domicile sur le territoire.

Every person will vote in the commune.
where he is domiciled or in which he was
born, if he has not retained his domicile in
the area.
The result of the vote will be determined
by communes according to the majority of
votes in each commune.

Le résultat du vote sera déterminé pár com
mune, ďaprěs la majoři té des votes dans
chaque commune.
§ 5.

5.

A la cldture du vote, le nombre des voix
dans chaque commune sera communiqué par
la Commission aux principales Puissances
alliées et associées, en méme temps qu’un
rapport détaillé sur les opérations du vote et
qu’une proposition sur le tracé qui devrait
étre adopté comme frontiěre de rAllemagne
en Haute Silésie, en tenant compte du voeu
exprimé par les habitants ainsi que de la
situation géographique et éeonomique des
localités.

On the conclusion of the voting, the number of votes cast in each commune will be
communicated by the Commission to the Prin
cipal Allied and Associated Powers, with
a full report as to the taking of the vote and
a recommendation as to the line which ought
to be adopted as the frontier of Germany in
Upper Silesia. In this recommendation regard
will be paid to the wishes of the inhabitants
as shown by the vote, and to the geographical
and economic eonditions of the locality.

§ 6.

6.

Aussitót que la ligne frontiěre aura été
fixée par les Principales Puissances aliiées et
associées, la Commission notifiera aux auto
rités allemandes qďelles ont á reprendre Fadministration du territoire qui serait reconnu
comme devant étre allemand; lesdites auto
rités devront y prccéder dans le courant du
mois qui suivra cette notification, de la maniěre prescrite par la Commission.
Dans le méme délai et de la maniěre pres
crite par la Commission. le Gouvernement polonais devra pourvoir á Fadrní ni stra tion du
territoire qui serait reconnu comme devant
étre polonais.

As soon as the frontier has been fixed by
the Principal Allied and Associated Powers,
the German authorities will be notified by
the International Commission that they are
free to také over the administration of the
territory which it is recognised should be Ger
man ; the said authorities must proceed to do
so within one month of such notification and
in the manner preseribed by the Commission.
Within the same period and in the manner
preseribed by the Commission, the Polish
Government must proceed to také over the
administration of the territory which it is
recognised should be Polish.
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delší osmnácti měsíců, počítaje ode dne, kdy
v oné oblasti zahájí řečená komise svou
činnost.
Právo hlasovací bude přiznáno všem oso
bám bez rozdílu pohlaví, které vyhovějí těm
to podmínkám:

a) osobám, kterým bude plných 20 let
1. ledna toho roku, v kterém se bude konati
plebiscit;
b) osobám, které se narodily v oblasti pod
léhající, plebisci tu aneb tam mají své bydliště
od doby, kterou určí komise, ale která nesmí
býti pozdější než 1. leden 1919, nebo které
byly odtamtud vypuzeny úřady německými,
aniž si tam zachovaly své bydliště.
Osobám odsouzeným pro trestný čin poli
tický má býti umožněno, aby vykonaly své
hlasovací právo.
Každý bude hlasovati v obci, v níž má by
dliště, aneb v obci, kde se narodil, nemá-li
bydliště v onom území.
Výsledek hlasování bude zjišťován po ob
cích podle většiny hlasů v každé z nich.

§ 5.
Až se hlasování skončí, bude počet hlasů
v každé obci komisí oznámen čelným moc
nostem spojeným a sdruženým spolu s po
drobnou zprávou o postupu při hlasování a
s návrhem čáry, která by měla býti přijata
za hranici Německa v Horním Slezsku; při
tom se bude přihlížeti k přání vyjádřené
mu obyvatelstvem i k poměrům zeměpisným
a hospodářským jednotlivých míst.

§ 6.
Jakmile hraniční čára bude čelnými moc
nostmi spojenými a sdruženými stanovena,
komise oznámí německým úřadům, že se mají
znovu ujmouti správy území, o němž bude
uznáno, že má býti německé; úřady ony musí
tak učiniti do měsíce po tomto oznámení způ
sobem, který nařídí komise.

V téže lhůtě a způsobem, který nařídí ko
mise, musí se vláda polská postarati o sprá
vu území, o kterém bude uznáno, že má býti
polské.
76
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Děs que 1’administration du pays aura été
ainsi assurée respectivement par les autorités
allemandes ou polonaises, les pouvoirs de la
Co.mmission prendront fin.

When the administration of the territory
has been provided for by the German and Polish authorities respectively, the powers of
the Commission will terminate.

Les frais de Tarmée ďoccupation et les déI>enses de la Commission, tant pour son fonctionnement que pour 1’administration de la
zone, seront prélevés sur les revenus locaux.

The cost of the army of occupation and expenditure by the Commission, whether in discharge of its own functions or in the admini
stration of the territory, will be a charge on
the area.

A r t i c 1 e 89.

A r t i c 1 e 89.

Polán d undertakes to accord freedom of
La Pologne-s^ngage á aecorder la liberté
de transit aux personnes, marchandises, na- transit to persons, goods, vessels, carriages,
vires, bateaux, voitures, wagons et Services wagons and mails in transit between
postaux en transit entre la Prusse orientaleet East Prussia and the rest of Germany
íe reste de l’Allemagne, á travers le tcrritoire over Polish territory, including territorial
polonais, y compris les eaux territoriales, et á waters, and to treat them at least as favourles traiter, en ce qui regarde les facilités, re- ably as the persons, goods, vessels, carriages,
strictions et toutes autres matiěres, au moins wagons and mails respectively of Polish or
aussi favorablement que les personnes, mar of any other more favoured nationality, orichandises, navires, bateaux, voitures, wagons gin, importation, startíng point, or.ownership
et Services postaux de nationalité, origine, im- as regards facilities, restrictions and all other
poidation, propriété ou point de départ, soit matters.
polonais, soit jouissant ďun traitement plus
favorable que le traitement national polonais.

Les marchandises en transit seront exemptes
de touš droits de douane ou autres droits
analogues.

Goods in transit shall be exempt from all
customs or other similar duties.

La liberté du transit s’étendra aux Services
télégraphiques et téléphoniques, dans les conditions fixées-par les conventions prévues á
1’artiele 98.

Freedom of transit will extend to telegraphic and telephonic Services under the con
ditions laid down by the conventions referred
to in Article 98.

A r t i c 1 e 90.

A r t i c 1 e 90.
Poland undertakes to permit for a period
of fifteen years the expordation to Germany
of the products of the mineš in any part of
Upper Silesia transferred to Poland in accordance with the present Treaty.
Such products sbalí be free from all export
duties or other charges or restrictions on ex
portation.

La Pologne s’engage á autoriser, pendant
une période de quinze ans, 1’exportation en
Allemagne des produits des mineš de toute
partie de la Haňte Silésie transférée á la
Pologne en vertu du présent Traité.
Ces produits seront exonérés de tout droit
ďexportation ou de toute autre charge ou restriction imposée á leur exportation.
Elle s’engage également á prendre toutes les
mesures qui pourraient étre nécessaires pour
que la vente aux acheteurs en Allemagne des
produits disponibles de ces mineš, puisse
s’effectuer dans des conditions aussi favorables que la vente de produits similaires
vendus dans des circonstances analogues aux
acheteurs en Pologne ou en tout autre pays.

Poland agrees to také such steps as may
be necessary to secure that any such products
shall be available for sále to purchasers m
Germany on terms as favourable as are applicable to like products sold under similar
conditions to purchasers in Poland or in any
other country.
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Jakmile správa země takto bude zabezpe
čena na jedné straně úřady německými, na
druhé polskými, .skončí se plná moc komise.
Náklady na okupační armádu a výlohy ko
mise, jak za její úřadování, tak za správu
oblasti, půjdou na vrub místních důchodů.

Článek 89.
Polsko se zavazuje, že poskytne volnost
přepravy osobám, zboží, lodím, člunům, vo
zům osobním a nákladním a službě poštovní
při přepravě meJ Východními Prusy a ostat
ním Německem přes území polské, územ
ní vody v to počítaje, a že bude s nimi
nakládati, pokud jde o úlevy, omezení a ve
všech ostatních směrech při nejmenším stej
ně příznivě jako s osobami, zbožím, loďmi,
čluny, vozy osobními a nákladními a poštov
ní službou, které jsou podle sVé státní pří
slušnosti, svého původu, místa, odkud jsou
přiváženy, podle svého vlastnictví nebo mí
sta, odkud vycházejí, buď polské, aneb ta
kové, že požívají ještě větších výhod, než po
skytuje Polsko svým vlastním.
Zboží přepravované bude vyňato z veške
rých poplatků celních aneb jiných podobných
dávek.
Volnost přepravy rozšíří se na službu tele
grafní a telefonní za podmínek určených do
hodami uvedenými v článku 95.

Článek 90.
Polsko se zavazuje, že po patnáct let do
volí vyvážeti do Německa produkty dolů z ce
lé oné části Horního Slezska, která podle té
to smlouvy připadne Polsku.
Tyto produkty budou prosty všech poplat
ků vývozních i jakéhokoli jiného břemene
neb omezení vývozního.
Zavazuje se rovněž učiniti veškerá opatře
ní, která by byla nutná za tím účelem, aby
se prodej přebytečných produktů těchto dolů
kupcům v Německu mohl díti za stejně pří
znivých podmínek, jako prodej podobných
produktů prodávaných za obdobných okolno
stí kupcům v Polsku nebo v kterékoli ze
mi jiné.
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Ar ti cle 91.

A r t i c 1 é 91.

La nationalité polonaise sera acquise de
plein droit, á rexclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands domiciliés sur les territoires reconnus comme
faisant définitivement partie de la Pologne.

German nationals habitually resident in
territories recognised as forming part of Poland will acquire Polish nationality iyso facto
and will lose their German nationality.

Toutefois, les ressortissants allemands ou
leurs descendants, qui auraient établi leur do
micile sur ces territoires postérieureníént au
ler janvier 1908, ne pourront acquérir la na
tionalité polonaise qu’avec une autorisation
spéciale de 1’État polonais.

German nationals, however, or their des
cendants who became resident in these terri
tories after January 1, 1908, will not acquire
Polish nationality without a speciál authorisation from the Polish State.

Dans le délai.de deux ans, á dater de la mise
en vigueur du présent Traité, les ressortis
sants allemands, ágés de plus de 18 ans et domiciliés sur Tun des territoires reconnus
comme faisant partie de la Pologne, auront la
faculté ďopter pour la nationalité allemande.

Within a period of two years after the Corn
ing into force of the present Treaty, German
nationals over 18 years of age habitually re
sident in any of the territories recognised as
forming part of Poland will be entitled to
opt for German nationality.

Les Polonais, ressortissants allemands, agés
de plus de 18 ans et domiciliés en Allemagne,
auront eux-mémes la faculté ďopter pour la
nationalité polonaise.

Poles who are German nationals over
18 years of age and habitually resident in
Germany will háve a similar right to opt for
Polish nationřflity.

L’option du mari entrainera celle de la
femme, et celle des parents entrainera celle
des enfants ágés de moins de 18 ans.

Option by a husband will cover his wife
and option by parents will cover their children under 18 years of age.

Tou tes personnes ayant exercé le droit
ďoption ci-dessus prévu auront la faculté,
dans les douze mois qui suivront, de trans
portér leur domicile dans 1’État en faveur
duquel elles auront opté.

Persons who háve exercised the above
right to o]3t may within the succěeding twelve
months transfer their plače of residence to
the State for which they háve opted.

Elles seront libres de conserver les biens
immobiliers qďelles possědent sur le territoire
de 1’autre État oů elles avaient leur domicile
antérieurement á leur option.

Tbey will be entitled to retain their immovable property in the territory of the other
State where they had their plače of residence
before exercising the right to opt.

Elles pourront emporter leurs biens meubles
de toute nátuře en franchise de douane dans
le pays pour lequel elles auront opté et seront
exemptées á cet égard de touš droits de sortie
ou taxes, s’il y en a.

They may carry with them their movable
property of every deseription. No export or
import duties or charges may be imposed
upon them in connection with the removal
of such property.

Dans les méme délai, les Polonais ressor-.
tissants allemands se trouvant en pays
étranger auront, á moins de disnositions contraires de la loi étrangěre et s’ils n’ont pas
acquis la nationalité étrangěre, le droit ďacquérir la nationalité polonaise, á 1’exclusion
de la nationalité allemande et en se conformant aux dispositions qui devront étre
prises par 1’État polonais.

Within the same period Poles who are Ger
man nationals and are in a foreign country
will be entitled, in the absence of any provisions to the contrary in the foreign law, and
if they háve not acquired the foreign nationa
lity, to obtain Polish nationality and to lose
their German nationality by complying with
the requirements laid down by the Polish
State.

Dans la partie de la Haute Silésie soumise
au plébiscite, les disposition du présent article
n’entreront en vigueur qu’á partir de Taťtribution définitive de ce territoire.

In the portion of Upper Silesia submitted
to a plebiscite the provisions of this Article
shall only come into force as from the defini
tivě attribution of the territory.
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Článek 91.
Státního občanství polského nabudou ipso
facto, ztratíce státní občanství německé, pří
slušníci němečtí usazení na území, která jsou
definitivně uznána za součásti Polska.
Příslušníci němečtí však nebo jejich po
tomci, kteří se snad usadili na těchto úze
mích po 1. lednu 1908, budou moci nabýti
státního občanství polského jen se zvláštním
schválením státu polského.
Do dvou let po tom, kdy tato smlouva na
bude působnosti, budou příslušníci němečtí,
kterým je přes 18 let a kteří jsou usazeni na
některém z území uznaných za součást Pol
ska, míti volnost optovati pro státní občan
ství německé.
Poláci příslušníci němečtí, kterým je pře*
18 let a kteří jsou usazeni v Německu, budou
rovněž míti volnost optovati pro státní ob
čanství polské.
Opce manželova zahrnuje opci manželčinu
a opce rodičů zahrnuje opci dětí, kterým ještě
není 18 let.
Osoby, které použily práva opce svrchu jim
vyhrazeného, budou míti volnost do dvanácti
měsíců přenésti své bydliště do státu, pro
který optovaly.
Bude jim volno podržeti nemovité statky,
ktere mají na území druhého státu, kde měly
své bydliště před svou opcí.
Budou směti odnésti bez cla jakékoli své
jmění movité jakéhokoli druhu do země, pro
kterou budou optovati, a budou prosti v tomto
směru jakýchkoli cel a poplatků vývozních
snad požadovaných.
V téže lhůtě Poláci příslušníci Německa,
prodlévající v cizině, budou míti, neodporuje-li tomu cizí zákon a nenabyli-li cizího stát
ního občanství, právo nabýti státního občan
ství polského, ztratíce občanství německé a
špiníce předpisy vydané státem polským.

V oné části Horního Slezska, která podléhá
plebiscitu, nabudou ustanovení tohoto článku
působnosti teprve, až dojde ke konečnému
přidělení těchto území.
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A r t i c 1 e 92.

Article 92.

La proportion et la nátuře des charges
financiěres de rAllemagne et de la Prusse que
la Pologne aura á supporter seront fixées conformément á 1’article 254 de la Partie IX
(Clauses'financiěres) du présent Traité.
La partie de la dette qui, ďaprěs la Commissions des Eéparatoins prévue audit article,
se rapporte aux mesures prises par les Gouvemements allemand et prussien en vué de la
colonisation allemande de la Pologne, sera
exclue de la proportion mise á la charge de
celle-ci.

The propoidion and the nátuře of the financial liabilities of Germany and Prussia which
are to be borne by Poland will be determined
in accordance with Article 254 of Part IX
(Financial Clauses) of the present Treaty.
There shall be excluded from the sha~~ of
such financial liabilities assumed by Poland
that portion of the debt which, accordin" to
the finding of the Reparation Commission
referred tó in the above-mentioned Article,
arises from measures adopted by the German
and Prussian Governments with a view to
German colonisation in Poland.
In fixing under Article 256 of the present
Treaty the value of the property and possessions belonging to the German Empire and to
the German States which pass to Poland with
the territory transfcrred ahove, the Repara
tion Commission shall exclude from the valuation buildings, forests and other State pro
perty which belonged to the former Kingdom
of Poland; Poland shall acquire these propertie? free of all costs and charges.

En fixant, en exécution de Tarticle 256 du
présent Traité, la valeur des biens et propriétés de TEmpire ou des États allemands
passant á la Pologne en méme temps que les
territoires qui lui sont transférés, la Commission des Réparations devra exclure de
cette évaluation les bátiments, foréts et
^autres propriétés ďÉtat, qui appartenaient á
1’ancien Royaume de Pologne. Ceux-ci seront
acquis á la Pologne, francs et quittes de
toutes charges.
Dans touš les territoires de TAllemagne
In all the German territory transferred in
transférés en vertu du présent Traité et re- accordance with the present Treaty and reconnus comme faisant définitivement partie cognised as forming definitively part of Po
de la Pologne, les biens, droits et intéréts des land, the property, rights and interests of
ressortissants allemands ne devront étre li- German nationals shall not be liquidated
quidés par application de 1’article 297 par le . under Article 297 by the Polish Government
Gouvernement pólonais que conformément except in accordance with the following proaux dispositions suivantes:
visions:
1° Le produit de la liquidation devrá étre
(1) The proceeds of the liquidation shall be
payé directement á 1’ayant droit.;
paid direct tc the owner;
2o Au cas oů ce dernier établirait devant le
(2) If on his application the Mixed Arbitral
tribuna! arbitral mixte prévu par la Section Tribunál provided for by Section VI of PartX
VI de la Partie X (Clauses économiques) du (Economic Clauses) of the present Treaty,
présent Traité, ou devant un arbitre désigné or an arbitrator appointed by that Tribunál,
par ce tribunál, que les conditions de la vente is satisfied that the conditions of the sále or
ou que des mesures prises par le Gouver measures taken by the Polish Government
nement polonais en dehors de sa législation outside its generál législation were unfairly
générale, ont été injustement préjudiciables prejudicial to the price obtained, they shall
au prix, le Tribunál ou 1’arbitre aura la faculté háve discretion to award to the owner equiďaccorder á 1’ayant droit une indemnité équi- table compensation to be paid by the Polish
table, qui devra étre payée par le Gouverne Government.
ment polonais.
Des conventions ultérieures régleront toutes
Further agreements will regulate all ques- .
questions qui ne seraient pas réglées par le tions arising out of the cession of the above
présent Traité et que pourrait faire naitre la territory which are not regulated by the pre
cession desdits territoires.
sent Treaty.
Article 93.
La Pologne accepte, en en agréant 1’insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions

Article 93.
Poland accepts and agrees to embody in
a Treaty with the Principal Allied and As
sociated Powers such provisions as may be
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Článek 92.
Podíl a ráz finančních břemen Německa a
Pruska, která bude Polsku převzíti, budou
určeny podle článku 254 části IX (Klausule
finanční) této smlouvy.
Ona část dluhu, která se podle názoru ko
mise reparační, ustanovené podle řečenéhe
článku, vztahuje na opatření, jež učinily vlá
dy německá a pruská za účelem německé kolonisace Polska, bude vyloučena z části, kte
rou by mělo Polsko převzíti.
Určujíc po rozumu článku 256 této smlou
vy hodnotu statků a majetku říše neb států
německých, které přecházejí zároveň na Pol
sko s územími, jež mu budou přidělena, ko
mise reparační vyloučí z tohoto odhadu bndovy, lesy a jiný státní majetek, který nále
žel bývalému království polskému. Tohoto
majetku nabude Polsko bezplatně a bez ja
kýchkoli břemen.
Ve veškerých územích Německa, kterých
se dostává ve smyslu této smlouvy Polsku a
která jsou uznávána s konečnou platností za
jeho součástky, nesmějí statky, práva a zá
jmová účastenství příslušníků německých
býti po rozumu článku 297 likvidovány vlá
dou polskou, leda podle těchto ustanovení:
1. Výtěžek likvidace musí býti vyplacen
přímo oprávněnému;
2. prokázal-li by oprávněný před smíšeným
soudem rozhodčím, ustanoveným v Oddílu VI
Části X (Klausule hospodářské) této smlou
vy, nebo před rozhodčím, jejž by jmenoval
tento soud, že podmínky prodeje aneb opa
tření, jež učinila polská vláda mimo obecné
zákonodárství, neprávem byly na újmu ceně,
může soud neb rozhodčí přiznati oprávněné
mu přiměřenou náhradu, kterou polská vlá
da bude povinna zaplatiti.
Pozdější úmluvy upraví veškeré otázky,
které by nebyly upraveny touto smlouvou a
ke kterým by mohlo zavdati podnět postou
pení řečených území.
Článek 93.
Polsko schvaluje a svoluje, aby byly do
smlouvy s Čelnými mocnostmi spojenými a
sdruženými pojaty předpisy, jež tyto moc-
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que ces Puissances jugeront nécesaires pour
protéger en Pologne les intéréts des habitants
qui diffěrent de la majoři té de la population
par la race, la langue on la religion.
La Pologne agrée également 1’insertion
dans un Traité avee les Principales Puis
sances alliées et associées des dispositions que
ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la Uberte du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

deemed necessary by the said Powers to pro
téct the interests of inhabitants of Poland
who differ from the majority of the popula
tion in race, language or religion.
Poland further accepts and agrees to embody in a Treaty with the said Powers such
provisions as they may deem necessary to
protéct freedom of transit and equitable
treatment of the commerce of other nations.

SECTION IX.

SECTION IX.

PRUSSE ORIENTALE.

EAST PRUSSIA.

A r t i c 1 e 94.
Dans la zone comprise entre la frontiěre
Sud du territoire de la Prusse orientale, telle
que cette frontiěre est déterminée á 1’article
28 de la Partie II (Frontiěres ďAllemagne)
du présent Traité, et la ligne ci-dessous
décrite, les habitants seront appelés á désigner par voie de suffrages 1’État auquel ils
désirent étre rattachés:
limite Ouest et Nord du territoire du gouvernement (Regierungbezirh) ďAllenstein,
jusqiťá sa rencontre avec la limite entre les
cercles (Kreise) ďOletsko et ďAngerburg; de
lá, la limite Nord du cercle (Kreis) ďOletsko
jusqiťá sa rencontre avec 1’ancienne frontiěre
de la Prusse Orientale.

. A r t i c 1 e 94.
In the area between the Southern frontier
of East Prussia, as described in Article 28 of
Part II (Boundaries of Germany) of the present Treaty, and the line described below,
the inhabitants will be called upon to indicate
by a vote the State to which they wish to
belong:

A r t i c 1 e 95.
Dans un délai qui ďexcédera pas quinze
jours, á compter de la mise en vigueur du pré
sent Traité, les troupes et les Autorités allemandes se retireront de la zone ci-dessus dé
crite. Jusqďá ce que Tévacuation soit achevée,
elles s’abstiendront de toute réquisition en
argent ou en nátuře et de toute mesure
poovant porter atteinte aux intéréts matériels du pays.

Article 95.
The German troops and authorities will
be withdrawn from the area defined ahove
within a period not exceeding fifteen days
after the coming into force of the present
Treaty. Until the evacuation is comnleted
they will abstain from all requisitions in money or in kind and from all measures injurious to the economic interests of the
country.
On the expiration of the above-mentioned
period the said area will be placed under
the authority of an International Commis
sion of five members appointed by the Prin
cipal Allied and Associated Powers. This
Commission will háve generál powers of administratipn and, in particular, will be charged with the duty of arranging for the vote
and of taking such measures as it may deem
necessary to ensure its freedom, fairness and
secrecy. The Commission will háve all neces
sary authority to decide any questions to
which the exeěution of these provisions may

A rexpiration de la période sus-mentionnée,
ladíte zone sera placée sous 1’autorité ďune
Commission internationale de cinq membres,
nommés par les Principales Puissances alliées
et associées. Cette Commission aura un
pouvoir général ďadministration et, en particulier, sera chargée du soin ďorganiser le
vote et de prendre toutes les mesures qďelle
jugera nécessaires pour en assurer la liberté,
la sincérité et le secret. La Commission aura
aussi plein pouvoir pour statuer sur toutes les
questions auxquelles 1’exécution des présentes
clauses pourra donner lieu. La Commission

The western anď northern boundary of

Regierungsbezirk Allenstein to its junction
with the boundary between the Kreise of
Oletsko and Angerburg; thence, the northern
boundary of the Kreis of Oletsko to its junc
tion with the old frontier of East Prussia.
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nosti budou pokládali za nutné k ochraně
zájmů obyvatelů v Polsku, kteří se od větši
ny obyvatelstva liší rasou, jazykem neb ná
boženstvím.

t

Polsko je rovněž srozuměno s tím, aby byla
pojata do smlouvy s čelnými mocnostmi sppjenými a sdruženými ustanovení, která tyto
mocnosti uznají za nutná, aby byla obchodu
ostatních států zabezpečena svoboda průvo
zu a nakládání, vyhovuj ící zásadám slušnosti.

ODDÍL IX.
VÝCHODNÍ PRUSY.
Článek 94.
V oblasti ležící mezi jižní hranicí území
Východních Prus, jak jest určena v člán
ku 28 části II (Hranice Německa) tefo
smlouvy, a mezi čarou níže popsanou, bude
obyvatelstvo povoláno, aby hlasováním ozna
čilo stát, ke kterému si přeje býti připojeno:

západní a severní hranice území vládního
okresu (Refňeruvpsbezirlc) olštýnského (A1lenstein) až k jejímu styku s hranicí mezi
kraji (Kreise) oleckým a vregoborským (Angerburg); odtud severní hranice kraje ose
ckého k jejímu styku*se starou hranicí Vý
chodních Prus.
Článek 95.
Nejdéle do čtrnácti dnů po tom, kdy ta+o
smlouva nabude působnosti, vzdálí se vojsko
a úřady německé z výše popsané oblasti. Až
do úplného vyklizení zdrží se jakýchkoh
rakvisicí, ať peněžních čí v naturáliích, a
každého opatření, které by mohlo býti na
újmu hmotným zájmům země.
Jakmile vyprší lhůta výše označená, bude
řečená oblast postavena pod správu meziná
rodní komise složené ze čtyř členů, jmenova
ných čelnými mocnostmi spojenými a sdruže
nými. Tato komise bude míti obecnou plnou
moc správní a zvláště bude pověřena úkolem,
aby organisovala hlasování a aby učinila
všechna opatření, která uzná za nutná k zabez
pečení svobody, čistoty a tajnosti hlasování.
Komise bude též zmocněna rozhodovati o všech
otázkách, ke kterým může zavdati podnět
provádění těchto předpisů. Komise učiní
všechna opatření sloužící k tomu, aby byla
podporována při výkonu svého úřadu pomoc-
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prendra touš les arrangements utiles pour se
faire aider dans Texercice de ses fonctions
par des assistants choisis par elle parmí la
population locale. Ses décisions seront prises á
la majoritě des voix.

give rise. The Commission will make such
arrangements as may be necessary for assistance in the exercise of its functions by
officials chosen by itself from the local po
pulation. Its décisions will be taken by a ma
jority.

Le droit de suffrage sera aceordé á toute
personne, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes:

Every person, irrespective of sex, will be
entitled to vote who:

a) Avoir 20 ans révolus á la dáte de la mise
en vigueur du présent Traité;

(a) Is 20 years of age at the dáte of the
coming into force of the present Treaty, and

5)Étre né dans la zone soumise au plébiscite ou y avoir son domicile ou sa résidence
habituelle depuis la dáte qui sera fixée par la
Commission.

(b) Was born within the area where the
vote will také plače oř has been habitually
resident there from a dáte to be fixed by the
Commission.

Chacun votera dans la commune oú il est
domicilié, ou dans laquelle il est né s’il n’a pas
son domicile ou sa résidence dans ladite zone.

Every person will vote in the commune
where he is habitually resident or, if not ha
bitually resident in the area, in the commune
where he was born.

Le résultat du vote sera déterminé par com
mune (Gemeinde), ďaprěs la majoritě des
votes dans chaque commune.

The result of the vote will be determined
by communes (Gemeinde) according to the
majority of the votes in each commune.

A la cloture du vote, le nombre des voix
dans chaque commune sera communiqué par
la Commission aux Principales Puissances
alliées et associées, en méme temps qu’un
rapport détaillé sur les opérations du vote et
qu’une proposition sur le tracé, qui devrait
étre adopté comme frontiěre de la Prusse
Orientale dans cette région, en tenant compte
du vceu des habitants exprimé par le vote
ainsi que de la situation géographique et éeonomique des localités. Les Principales Puis
sances alliées et associées détermineront alors
la frontiěre entre la Prusse Orientale et la
Pologne dans cette région.

On the conclusion of the voting the number
of votes cast in each commune will be communicated by the Commission to the Prin
cipal Allied and Associated Powers, with
a full report as to the taking of the vote and
a recommendation as to the line which ought
to be adopted as the boundary of East Prussia in this region. Tn this recommendation
regard will be paid to the wishes of the inhabitants as shown by the vote and to the geographical and economic conditions of the locality. The Principal Allied and Associated
Powers will then fix the frontier between
East Prussia and Poland in this region.

Si le tracé fixé par les Principales Puis
If the line fixed by the Principal Allied
sances alliées et associées est tel qu’il exclut
and Associated Powers is such as to exclude
de la Prusse Orientale une partie quelconque
from East Prussia any part of the territory
du terrain délimité á Farticle 94, la renonciadefined in Article 94, the renunciation of its
tion de TAllemagne á ses droits en faveur de ; rights by Germany in favour of Poland, as
la Pologne, ainsi qu’il est prévu á Farticle 87
provided in Article 87 above, will extend to
ci-dessus, s’étendr-a aux territoires ainsi exthe territories so excluded.
clus.
Aussitot que la ligne aura été fixée par les
Principales Puissances alliées et associées,
la Commission internationale notifiera aux
autorités administratives de la Prusse Orien
tale qďelles ont á reprendre 1’administration
du territoire situé au Nord de la ligne ainsi
fixée, ce qíťelles devront faire dans le courant du mois qui suivra cette notification et
de la maniěre prescrite par la Commission.
Dans le méme délai et de la maniěre prescrite

As soon as the line has been fixed by the
Principal Allied and Associated Powers, the
authorities administering East Prussia will
be notified by the International Commission
that- they are free to také over the administration of the territory to the north of the
line so fixed, which they shall proceed to do
within one month of such notification and
in the manner prescribed by the Commission.
Within the same period-and as prescribed by
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niky, jež si vybéře z místního obyvatelstva.
Její rozhodnutí budou se díti většinou hlasů.

Hlasovací právo bude přiznáno všem oso
bám bez rozdílu pohlaví, které vyhovějí těm
to podmínkám:
a) osobám, kterým bude plných 20 let v do
bě, kdy tato smlouva nabude působnosti;
b) osobám, které se narodily v oblasti pod
léhající plebiscitu aneb mají tam své bydliště
neb obvyklý pobyt od doby, která bude urče
na komisí.

Každý bude hlasovati v obci, v níž má by
dliště, nebo v obci, v níž se narodil, nemá-li
bydliště v řečené oblasti.
Výsledek hlasování bude zjišťován po ob
cích (Gemeinden) podle většiny hlasů v kaž
dé z nich.
Až se hlasování skončí, bude počet hlasů
v každé obci komisí oznámen čelným mocno
stem spojeným a sdruženým spolu s podrob
nou zprávou o postupu při hlasování a s ná
vrhem čáry, která by měla býti přijata za
hranici Východních Prus v této končině; při
tom se bude přihlížeti k přání obyvatelstva,
vyjádřenému hlasováním, i k poměrům země
pisným a hospodářským jednotlivých míst.
Čelné mocnosti spojené a sdružené určí po+é
hranici mezi Východními Prusy a Polskem
v této končině.

Jestliže čára hraniční určená čelnými moc
nostmi spojenými a sdruženými bude toho
druhu, že vyloučí z Východních Prus někte
rou část území vymezeného v článku 94. bu
de se vztahovati prohlášení Německa, že se
vzdává svých práv ve prospěch Polska, tak
jak jest obsaženo v hořejším článku 87, též
na území takto vyloučené.
Jakmile Čelné mocnosti spojeně a sdruže
né určí hraniční čára, notifikuje mezinárodní
komise správním úřadům Východních Prus,
že se jim jest znovu ujmou ti správy území
ležícího na sever od linie takto určené, což
musí učiniti v měsíci po tomto oznámení a
způsobem předepsaným komisí. V téže lhůtě
a způsobem komisí předepsaným musí se vlá
da polská postarati o správu území ležícího
na jih od určené čáry. Jakmile bude správa
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par la Commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir á radministration du territoire situé au Sud de la ligne fixée. Děs
que radministration du pays aura été ainsi
assurée respectivement par les autorités de
la Prusse Orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la Commission internationale prendront fin.

tne Commission, the Polish Government must
proceed to také over tlie administration of the
territory to the south of the line. When the
administration of the territory by the East
Prussian and Polish authorities respectively
has been provided for, the powers of the Com
mission will terminate.

Les dépenses de la Commission tant pour
son fonctionnement que pour 1’administration de la zone, seront prélevés sur les revenus locaux; le surplus en sera supporté par
la Prusse Orientale dans une proportion qui
sera fixée par les Principales Puissances
alliées et associées.

Expenditure by the Commission, whether
in the discharge of its own functions or in
the administration of the territory, will be
borne by the local revenues. East Prussia will
be required to bear such proportion of any de
ficit as may be fixed by the Principal Allied
and Associated Powers.

A r t i c 1 e 96.

A r t i c 1 e 96.

Dans une zone comprenant les cercles
de Stulím et de Rosenberg et la
partie du cercle de Marienburg qui se trouve
á l’Est de la Nogat et celle du cercle de
Marienwerder qui se trouve á 1’Est de la
Vistule, les habitants seront appelés á faire
connaitre, par un vote á émettre dans chaque
comrnune (Gemeinde), s’ils désirent que les
diverses communes situées sur ce territoire
appartiennenť á la Pologne ou á la Prusse
Orientale.

In the area comprising the Kreise of Stuhm
and Rosenberg and the portion of the Kreis
of Marienburg which is situated east of the
Nogat and that of Marienwerder east of the
Vistula, the inhabitants will be called upon to
indicate by a vote, to be taken in each commune (Gemeinde), whether they desire the
various communes situated in this territory
to belong to Poland or to East Prussia.

(Kreise)

A r t i c 1 e 97.

A r t i c 1 e 97.

Dans un délai qui iťexcédera pas quinze
jours, á compter de la mise en vigueur du
présent Traité, les troupes et les autorités
allemandes se retireront de la zone décrite á
Tarticle 96; jusqďá ce que 1’évaeuation soit
achevée, elles s’abstiendront de toute réquisition en argent ou en nátuře et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intéréts
matériels du pays.

The German troops and authorities will
be withdrawn from the area defined in Article 96 within a period not exceeding fifteen
days after the coming into force of the present Treaty. Until the evacuation is completed they will abstain from all requisitions in
money or in kind and from all measures injurious to the economic interests of the
country.

A Fexpiration de la période sus-mentionnée, ladíte zone sera placée sous 1’autorité
ďune Commission internationale de cinq
membres nommés par les Principales Puis
sances alliées et associées. Cette Commis
sion, accompagnée, s’il y a lieu, des forces
nécessaires, aura un pouvoir général ďadministration ,et en particulier sera chargée du
soin ďorganiser le vote et de prendre toutes
les mesures qu’elle jugera nécessaire pour en
assurer la liberté, la sincérité et le secret; elle
se conformera, autant qu’il lui sera possible,
aux dispositions du présent Traité ccncernant le plébiscite dans la zone ďAllenstein;
ses décisions seront prises á la majorité des
voix.

On the expiration of the above-mentioned
period, the sáid area will be placed under the
authority of an International Commission of
five members appointed by the Principal
Allied and Associated Powers. This Commis
sion, supported if occasion arises by the necessary forces, will háve generál powers of
administration and in particular will be charged with the duty of arranging for the vote
and of taking such measures as it may deem
necessary to ensure its freedom, fairness and
secrecy. The Commission will conform as far
as possible to the provisions of the present
Treaty relating to the plebiscite in the Allen
stein area; its décisions will be taken by
a majority.
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země takto zabezpečena na jedné straně úřa
dy Východních Prus, na druhé polskými,
skončí se plná moc komise.

Náklady komise, jak za její úřadování tak
za správu oblasti, půjdou na vrub místních
důchodů; co jest nad to, ponesou Východní
Prusy v poměru, který bude určen čelnými
mocnostmi spojenými a sdruženými.

Článek 96.
V oblasti obsahující kraje (Kreise) štumský (Stuhm) a suszský (Rosenberg) a část
kraje malborského (Marienburg), která jest
na východ od Nogatu, jakož i část kraje
kwidzyňského (Marienwerder), která jest na
východ od Visly, bude obyvatelstvo povolá
no, aby hlasováním po jednotlivých obcích
(Gemeinden) projevilo, zda si přeje, Pvby jed
notlivé obce ležící na tomto území přináležely
k Polsku či k Východním Prusům.

článek

97.

Nejdéle do čtrnácti dnů po tom, kdy tato
smlouva nabude působnosti, vzdálí se vojsko
a úřady německé z oblasti popsané v článku
96; až do úplného vyklizení zdrží se jakých
koli rekvisicí, ať peněžních či v naturáliích, a
každého opatření, které by mohlo býti na
újmu hmotným zájmům země.

. Jakmile vyprší lhůta výše označená, bude
řečená oblast postavena pod správu meziná
rodní komise složené z pěti členů, jmenova
ných čélnými mocnostmi spojenými a sdru
ženými. Tato komise, provázená, bude-li to
ho třeba, potřebnými silami vojenskými, bu
de míti obecnou plnou moc správní a zvláště
bude pověřena úkolem, aby organisovala hla
sování a aby učinila všechna opatření, která
uzná za nutná k zahizpečení svobody, čistoty
a tajnosti hlasování. Přizpůsobí se, pokud jí
to bude možno, ustanovením této smlouvy
týkajícím se plebiscitu v oblasti olštýnské.
Její rozhodnutí budou se díti většinou hlasů.
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Les dépenses de la Commission, tant pour
son fonctionnement que pour 1’administration
de la zone soumise, seront prélevées sur les
revenus locaux.

Expenditure by the Commission, whether
in the discharge of its own functions or in
the administration of the territory, will be
borne by the local revenues.

A la clóture du vote, le nombre des voix
dans chaque commune sera communiqué par
la Commission aux Principales Puissances
alliées et associées, en méme temps qu’un
rappbrt détaillé sur les opérations du vote et
qu’une proposition sur lě traeé qui devrait
étre adopté comme frontiěre de la Prusse
Orientale dans cette région, en tenant compte
du vceu des habitants exprimé par le vote,
ainsi que de la situation géo.qraphique et économique des localités. Les Principales Puis
sances alliées et associées détermineront la
frontiěre entre la Prusse Orientale et la Poloipne dans cette réerion, en laissant au moins
á la Poiogne, pour Fensemble de la section de
frontiěre bordant la Vistule, le plein et entier
contróle du fleuve, en y comprenant sa rive
Est sur la distance qui pourra étre nécessaire
á sa réqiementation et á son amélioration.
IFAllemayne s’engage á ce qďaucune fortification ne soit á aucune époque établie sur
aucune portion dudit territoire restant allemand.

On the conclusion of the voting the number
of votes cast in each commune will be communicated by the Commission to the Principal
Allied and Associated Powers with a full re
port as to the taking of the vote and a recommendation as to the line which ought to be
adopted as the boundáry of East Prussia in
this region. In this recommendation regard
will be paid to the wishes of the inhabitants
as shown by the vote and to the geographical
and economic conditions of the locality. The
Principal Allied and Associated Powers will
then fix the frontier between East Prussia
and Poland in this region, leaving in any čase
to Poland for the whole of the section bordering on the Vistula full and complete control
of the river including the east bank as far
east of the river as niay be necessary for its
regulation and improvement. Germany agrees
that in any portion of the said territory which
remains Cerman, no fortifications shall at any
time be erected.

Les Principales Puissances alliées et asso
ciées formuleront en méme temps une réglementation assurant, dans des conditions équitables, á la population de la Prusse Orientale
l’accěs et 1’usape de la Vistule soit pour euxmémes, soit pour leurs marchandises, ou pour
leurs bateaux, au mieux de leurs intéi'éts.

The Principal Allied and Associated Po
wers will at the same time draw up regulations for assuring to the population of East
Prussia to the fullest extent and under equitable conditions access to the Vistula and the
use of it for themselves, their commerce and
their boats.

La fixation de la frontiěre et les rěqlements ci-dessus prévus seront obligatoires
pour toutes les parties intéressées.

The determination of the frontier and the
fore^oing regulations shall be binding upon
all the parties concerned.

Děs que Tadministration du pays aura été
assumée respectivement par les autorités de
la Prusse Orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la Commission prendront fin.

When the administration of the territory
has been taken over by the East Prussian
and Polish authorities respectively, the po
wers of the Commission will terminate.

A r t i c 1 e 98.

A r ti c 1 e 98.

L’Allemagne et la Pologne concluront, dans
1’année
qui suivra la mise en vigueur du
présent Traité, des conventions dont los
termes, en cas de contestation. seront établis
par le Conseil de la Société des Nations, á
1’effet ďassurer, ďune part á TAllemagne
des facilités complětes et appropriées pour
communiquer par voie ferrée, par télégraphe
et par téléphone, avec le reste de TAllemagne
et la Prusse Orientale á travers le territoire
polonais, et ďautre part á la Pologne les
mémes facilités pour ses Communications

Germany and Poland undertake, within
one year of the comihg into force of this
Treaty, to enter into conventions of which
the terms, in čase of difference, shall
be settled- by the Council of the League
of Nations, with the object of securing,
on the one hand to Germany full and adequate railroad, telegraphic and telephonic
facilities for communication between the i'est
of Germany and East Prussia over the intervening Polish territory, and on the other
hand to Poland full and adequate railroad,
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Náklady komise, jak za její úřadování tak
za správu oblasti jí podřízené, půjdou na vrub
místních důchodů.
Až se hlasování skončí, bude pjčet hlasů
v každé obci komisí oznámen čelným mocno
stem spojeným a sdruženým spolu s podrob
nou zprávou o postupu při hlasování a s ná
vrhem čáry, která by měla býti přijata za
hranici Východních Prus v této končině; při
tom se bude přihlížeti k přání obyvatelstva,
vyjádřenému hlasováním, i k poměrům země
pisným a hospodářským jednotlivých míst.
Celně mocnosti spojené a sdružené určí hra
nici mezi Východními Prusy a Polskem v té
to končině tak, aby při nejmenším ponechaly
Polsku pro celý úsek hranic jdoucí podél
Visly plnou a neomezenou moc nad řekou,
počítaje v to i její východní břeh na vzdále
nost potřebnou pro její správu a melioraci.
Německo se zavazuje, že nikdy nezřídí opev
nění na žádné části řečeného území, která
zůstane německá.

' Čelné mocnosti spojené a sdružené stanoví
zároveň řád, který zabezpečí obyvatelstvu
Východních Prus za slušných podmínek pří
stup k Visle a její používání, ať již pro ně
Samé, ať pro jejich zboží, či pro jejich lodi,
a to způsobem, který by nejlépe hověl jejich
zájmům.
Určení hranice a řády nahoře uvedené bu
dou závazné pro všechny zúčastněné strany.
Jakmile bude správa země zabezpečena na
jedná straně úřady Východních Prus, na dru
hé polskými, skončí se plná moc komise.

Článek 98.
Německo a Polsko uzavrou v roce násle
dujícím Apo dni, kdy nabude působnosti tato
smlouva, úmluvu, jejížto předpisy, nastalá-li
by neshoda, budou stanoveny Radou Společ
nosti národů, k tomu konci, aby na jedné
straně .Německu byla zabezpečena plná a
postačitelná možnost spojení železničního,
telegrafního a telefonického mezi zbytkem
Německa a Východními Prusy přes polské
území, na druhé straně aby Polsku byla za
bezpečena táž možnost pro jeho spojení se
svobodným městem Gdaňskem přes německé
%
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avee la Ville libře de Dantzig á travers le territoire allemand qui pourra se trouver sur la
rive droite de la Vistule, entre la Pologne et
la Ville libře de Dantzig.

telegraphic and telephonic facilities for communication between Poland and the Free
City of Danzig over any German territory
that may, on the right bank of the Vistula,
intervene between Poland and the Free City
of Danzig.

SECTION X.

SECTION X.

M E M E L.

M E M E L.

A r t i c 1 e 99.

A r t i c 1 e 99.

UAllemagne renonce, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, á touš
droits et titres sur les territoires eompris
entre la mer Baltique, la frontiěre Nord-Est
de la Prusse Orientale décrite á karticle 28
de la Partie II (Frontieres ďAllemagne) du
présent Traité et les anciennes frontieres
entre FAUemagne et la Russie.
L’Allemagne s’engage á reconnaítre les dispositions que les Principales Puissances
alliées et associées prendront relativement á
ces territoires, notamment en ce qui concerne
la nationalité des habitants.

Germany rénounces in favour of the
Principal Allied and Associated Powers
all rights and title over the territories
included between the Baltic, the north eastern
frontier of East Prussia as defined in Article 28 of Part II. (Boundaries of Germany)
of the present Treaty and the former frontier
between Germany and Russia.

SECTION XI.

Germany undertakes to accept the settle
ment made by the Principal Allied and As
sociated Powers in regard to thes« territo
ries, particularly in so far as concems the
nationality of the inhabitants.

SECTION XI.

VILLE LIBŘE DE DANTZIG.

FREE CITY OF DANZIG.

A r t i c 1 e 100.

A r t i c 1 e 100.

L’Allemagne renonce, en faveur des Prin
cipales Puissances alliés et associées, á touš
droits et titres sur le territoire eompris dans
les limites ci-aprěs:

Germany renounces in favour of the Prin
cipal Allied and Associated Powers all rights
and title over the territory comprised within
'the following limits:

de la mer Baltique, verš le Sud et jusmťau
point de rencontre des chenaux de navigati-on principaux de la Nogat et de la Vistule
(Weichsel):
la frontiěre de la Prusse Orientale telle
qu’elle est décrite á 1’article 28 de la Partie
II (Frontieres ďAllemagne) du présent
Traité;
de lá, le chenal de navigation princinal de
la Vistule verš Faval et jusq’á un point situé á environ 6 kílomětres 5 du Nord du pont
de Dirschau;
de lá, verš le Nord-Ouest et jusqďa la cote
5 située á 1 kilometre 5 au Sud-Est de Féglise
de Gůttland:

from the Baltic Sea southwards to the point
where the principál channels of navigation of
the Nogat and the Vistula (Weichsel) meet:

une ligne á déterminer sur le terrain ;
de lá, verš FOuest et jusqďau snillant fait
par la limite du cercle Berent, á 8 kilomětres
5 au Nord-Est de Schoneck:

a line to be fixed on the ground;
thence in a generál westerly direction to
the salient made by the boundary of the Kreis
of Berent 8G kilometres north-east of
I Schoneck:

the Boundary of East Prussia as deseribed
in Article 28 of Part II (Boundaries of Ger
many) of the present Treaty;
thence the principál channel of navigation
of the Vistula downstream to a point about
61!
kilometres north of the bridge or Dir
schau ;
thence north-west to point 5, 1% kilometres
south-east of the church of Gůttland:
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území, které by se snad rozkládalo na pra
vém břehu Visly mezi Polskem a svobodným
městem Gdaňskem.

ODDÍL X.
KLAJPEDA (MEMEL).
Článek 99.
Německo se zříká ve prospěch čelných
mocností spojených a sdružených všech práv
a právních titulů na území ležící mezi mořem
Baltským, severovýchodní hranicí Východ
ních Prus, jak jest popsána v článku 28
části II (Hranice Německa) této smlouvy, a
bývalými hranicemi mezi Německem a .Ru
skem.
Německo se zavazuje, že uzná opatření,
která učiní čelné mocnosti spojené a sdru
žené o těchto územích, jmenovitě pokud jde
o státní příslušnost jejich obyvatel.

ODDÍL XI.
SVOBODNÉ MĚSTO GDAŇSK.
Článek 100.
Německo se zříká ve prospěch Čelných
mocností spojených a sdružených všech práv
a právních titulů na území pojatá v těchto
hranicích:
od moře Baltského směrem k jihu až
k styčnému bodu hlavních plavebních koryt
Nogaty a Visly:
hranice Vých. Pruska tak, jak jest popsá
na v čl. 28 Části II (Hranice Německa) této
smlouvy;
odtud hlavním plavebním korytem Visly
po vodě až k bodu ležícímu asi 6.5 km na
sever od mostu ve Tčevu (Dirschau);
odtud směrem sev.-záp. až ke kotě 5, le
žící 1.5 km na jihovýchod od kostela v Gůttlandu:
čára, která bude určena na místě samém;
odtud směrem západním až k výběžku, kte
rý tu tvoří kraj košcierský (Berent) 8.5 km
na sev.-východ od Skarszew (Schoneck):
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une ligne á determiner sur le terrain, passant entre Muhlbanz, au Sud, et Rambeltsch,
au Nord;

a line to be fixed on the ground passing between Muhlbanz on the south and Rambeltsch
on the north;

de lá, verš TOuest, la limite du cercle Berent jusq’au rentrant qíťelle fait á 6 kilomětres au Nord-Nord-Ouest de Schoneck;
de lá et jusqiťá un point situé sur la ligne
mediáne du Lonkener See:
une ligne á déterminer sur le terrain, passant au Nord de Neu Fietz et Schatarpi eť au
Sud de Barenhůtte et Lonken;

thence the baoundary of the Kreis of Berent westwards to the re-entrant which it
forms 6 kilometres north-north-west. of
Schoneck;
thence to a point on the medián line of Lon
kener See:
a line to be fixed on the ground passing
north of Neu Fietz and Schatarpi and south
of Barenhůtte and Lonken;

de lá, la ligne médiane du Lonkener See,
jusqu’á son extrémité Nord;

thence the medián line of Lonkener See to
its northernmost point;

thence to the Southern end-of Pollenziner
de lá, et jusqiťá 1’extrémité Sud du Pollenj See:
ziner See:
a line to be fixed on the ground;
une ligne á déterminer sur le terrain;
thence the medián line of Pollenziner See
de lá, la ligne médiane du Pollenziner See
to its northernmost point;
jusqďá son extrémité Nord;
thence in a north-easterly direction to
de lá, verš le Nord-Est et jusqu’au point si
tué á 1 kilometre environ au Sud de Téglise a point about 1 kilometre south of Koliebken
de Koliebken, oů la voie ferrée Dantzig-Neu- church, where the Danzig-Neustadt railway
crosses a stream:
■ staďc traverse un ruisseau:
a line to be fixed on the ground passing
une ligne á déterminer sur le terrain passant au Sud-Est de Kameblen, Krissau, south-east of Kamehlen, Krissau, Fidlin, Sul
Fidlin, Sulmin (Richthof), Mattern, Schá- min (Richthof), Mattern', Scháferei, and to
ferei, et au Nord-Ouest de Neuendorf, the north-west of Neuendorf, Marschau,
Marschau, Czapielken, Hoch- et Klein-Kelpin, Czapielken, Hoch- and Klein-Kelpin, Pulver
Pulvermůhl, Renneberg et les villes de Oliva můhl, Renneberg and the towns of Oliva and
Zoppot;
et Zoppot;

de lá, le cours du ruisseau ci-dessus mentionné jusqďá la mer Baltique.
Les frontiěres ci-dessus décrites sout tracées sur une carte allemande au 1/100,000,!,
annexée au présent Traité sous le n° 3.

thence the course of the stream mentioned
above to the Baltic Sea.
The boundaries described above are drawn
on a German map, scale 1/100,000, attached
to the present Treaty (Map No. 3).

A r t i c 1 e 101.
Une Commission, composée de trois membres comprenant un Haut Commisaire, président, nommés par les Principales Puissances alliées et associées, ďun membre
nommé par 1’Allemagne et un par la Pologne,
sera constituée dans les quinze jours qui
suivront la mise en vigueur du présent Traité,
pour fixer sůr plače la ligne frontiěre du territoire ci-dessus visé, en tenant compte
autant que possible des limites communales
existantes.

A r t i c 1 e 101.
A Commission composed of three members appointed by the Principal Allied and
Associated Powers, including a High Commissioner as President, o ne member ap
pointed by Germany and one member appoin
ted by Poland, shall be constituted within
fifteen days of the coming into force of the
present Treaty or the purpose of dehmiting on the spot the frontier of the terntory as described above, taking into account
as far as possible the existing corrimunai
i boundaries.
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čára, která bude určena na místě samém
tak, aby šla mezi obcí Milobadž (Miihlbanz)
na jihu a obcí Rgbielcz (Eambeltsch) na se
veru;
odtud směrem západním hranice kraje
košcierského až k výběžku, který tvoří 6 km
na sev.-sev.-záp. od Skarszew;
odtud až k bodu ležícímu na střední linii
Lakijského jezera:
čára, která bude určena na místě samém,
jdoucí na sever od Nového Wietce a Szaraparty (Neu-Fietz a Sehatarpi) a na jih od
Earenhůtte a Laki;
odtud střední čarou Lakijského jezera až
k jeho severnímu kraji;
odtud až k jižnímu kraji Polecinského je
zera:
čára, která bude určena na místě samém;
odtud střední čarou Polecinského jezera až
k jeho severnímu konci;
odtud směrem sev.-východním a až k bodu
ležícímu asi 1 km na jih od kostela v Koléb
kách, kde železnice Gdaňsk-Wejherowo (Neustadt) protíná potok:
čára, která bude určena na místě samém,
jdoucí na jihovýchod od obcí Kamela, Skrzeszewo, Fidlin, Sulmin (Richthof), Maternia,
Scháferei (Kamehíen, Krissau, Fidlin, Sul
min [Richthof], Mattern, Scháferei) a na
sev.-záp. od obcí Nová Ves, Marszewy, Czapielsk, Górny Kielpin, Kielpinek (Neuendorf,
Marschau,Czapielken,Hoch- a Klein-Kelpin),
Pulvermůhl, Renneberg, a měst Oliva a Sopoty;
odtud tok řečeného potoka až k moři Balt
skému.
Hranice svrchu popsané jsou načrtnuty na
německé mapě 1 : 100.000, připojené k této
smlouvě pod č. 3.
Článek 101.
Komise složená ze tří členů jmenovaných
Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými,
z nich vrchní komisař jako předseda, z jed
noho člena jmenovaného Německem a jednoho
Polskem, bude ustavena ve čtrnácti dnech po
dni, kdy nabude působnosti tato smlouva, aby
stanovila na místě samém hraniční čáru
území svrchu uvedeného, majíc pokud možno
zřetel k trvajícím hranicím obecním.
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A r t i c 1 e 102.
Les Principales Puissances alliées et associées s’engagent á constituer la ville de
Dantzig, ensemble le territoire visé á Tarticle
100, en ville libře. Elle sera placée sous la
protection de la Societě des Nations.

A r t i c 1 e 102.
The, Principal Allied and Associated Powers undertake to establish the town of Danzig, together with the rest of the territory
described in Article 100, as a Free City. It will
be placed under the protection of the League
of Nations.

A r t i c 1 e 103.
La constitution de la Ville libře de Dantzig
sera élaborée, ďaccord avec un Haut Commissaire de la Société des. Nations, par des
représentants de la Ville libře, réguliěrement
désignés. Ene sera placée sous la garantie de
la Société des Nations.

Article 103.
A constitution for the Free City of Danzig
shall be drawn up by the duly appointed representatives of the Free City in agreement
with the High Commissioner to be appointed
by the League of Nations. This constitution
shall be placed under the guarantee of the
League of Nations.
The High Commissioner will also be entrusted with the duty of dealing in the first in
stance with all difřerences arising between
Poland and the Free City of Danzig in regard
to this Treaty or any arrangements or agreements made thereunder.
The High Commissioner shall reside at
Danzig.

Le Haut Commissaire sera également
chargé de statuer en premiére instance sur
toutes les contestations qui viendraient á
s’élever entre la Pologne et la Ville libře au
sujet du présent Traité ou des arrangements
et accords complémentaires.
Le Haut Commissaire résidéra á Dantzig.

A r t i c 1 e 104.
Une Convention, dont les Principales Puis
sances alliées et associées s’engagent á négocier les termes et qui entrera en vig'ueur en
méme temps que sera constituée .la Ville libře
de Dantzig, interviendra entre le Gouvernement poloňais et ladíte Ville libře en vue:
1° De placer la Ville libře de Dantzig en
dedans des limites de la frontiěre douaniěre
de la Pologne, et de pourvoir á 1’établissement ďune zone franche dans le port;
2° D’assurer á la Pologne, sans aucune
restriction, le libře usage et le Service des
voies ďeau, des docks, bassins, quais et autres
ouvrages sur le territoire de la Ville libře nécessaires aux importations et exportations de
la Pologne;
3o D’assurer á la Pologne le contróle et
l’aaministration de la Vistule et de Fensemble
du réseau ferré dans les limites de la Ville
libře, sauf les tramways et autres voies ferrées servant principalement aux besoins de
la Ville libře, ainsi que le contróle qt 1’administration des Communications postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Pologne
et le port de Dantzig;

Article 104.
The Principal Allied and Associated Powers undertake to negotiate a Treaty between
the Polish Government and the Free City of
Danzig, which shall come into force at the
sáme time as the establishment of the said
Free City, with the foliowing objects:
(1) To effect the inclusion of the Free City
of Danzig within the Polish Customs frontiers, and to establish a free area in the port;

4° D’assurer á la Pologne le droit de développer et ďaméliorer les voies ďeau, docks,
bassins, quais, voies ferrées et autres ou
vrages et moyens de communication ci-dessus

(4) To ensure to Poland the right to develop and improve the waterways, docks, basins,
wharves, railways and other works and means of communication mentioned in this

(2) To ensure to Poland without any res
triction the free use and Service of all waterwáys, docks, basins, wharves and other works
within the territory of the Free City necessary for Polish imports and exports;
(3) To ensure to Poland the control and
administration of the Vistula and of the whole
railway systém within the Free City, except
such Street and other railways as serve primarily the needs of the Free City, and of po
stál, telegraphic and telephonic communica
tion between Poland and thee port of Danzig;
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Čelné
zují, že
zené čl.
staveno

článek 102.
mocnosti spojené a sdružené se zava
ustaví město Gdaňsk a území vyme
100, jako svobodné město. Bude po
pod ochranu Společnosti národů.

článek 103.
Ústava svobodného města Gdaňska bude
vypracována ve shodě s vrchním komisařem
Společnosti národů zástupci svobodného
města, náležitě zřízenými. Bude zaručena
Společností národů.

Vrchní komisař bude zároveň pověřen, aby
rozhodoval v první instanci o všech sporech,
které by vznikly mezi Polskem a svobodným
městem z podnětu této smlouvy nebo doda
tečných ujednání a dohod.
Vrchní komisař "bude sídliti v Gdaňsku.
Článek 104.
Úmluva, jejíž znění se zavazují sjednati
Čelné mocnosti spojené a sdružené a jež na
bude působnosti zároveň s ustavením svo
bodného města Gdaňska, bude uzavřena mezi
vládou polskou a řečeným městem o těchto
bodech:
1. svobodné město Gdaňsk bude pojato do
celních hranic Polska a bude postaráno o zří
zení svobodné oblasti v přístave;
2. zajistí se Polsku bez jakéhokoliv Ome
zení svobodné užívání a používání vodních
cest, doků, nádrží, nábřeží a jiných staveb na
území svobodného města, nutných pro dovoz
a vývoz Polska;
3. zajistí se Polsku dohled nad Vislou
a celou železniční sítí svobodného města a
správa Visly a této sítě, kromě tramvají a ji
ných drah, sloužících především potřebám
svobodného města, jakož i dohled nad poštov
ními, telegrafními a telefonními spojeními
mezi Polskem a přístavem gdaňským a sprá
va jich;
4. zajistí se Polsku právo, vybudovat! a
zdokonalovati vodní cesty, doky, nádrže, ná
břeží, železnice a jiná díla a prostředky ko
munikační svrchu uvedené a najímati nebo
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visés, et de louer ou acheter, dans des conditions appropriées, les terrains et autres propriétés nécessaires á cet effet;
5° De pourvoir á ce qiťaocune diserimination soit faite, dans la Ville libře de
Dantzig, au préj udice des nationaux polonais et autres personnes ďorigine ou de
langue polonaise;
6o De faire assurer par le Gouvernement
polonais la conduite des Affaires extérieures
de la Ville libře de Dantzig, ainsi que la protection de ses nationaux dans les pays
étrangers.

Article, as well as to lease or purchase through
appropriate processes such land and other
property as may be necessary for these purposes;
(5) To provide against any discrimination
within the Free City of Danzig to the detriment of citiziens of Poland and other persons
of Polish origin or speech;
(6) To provide that the Polish Government
shall undertake the conduct of the foreign relations of the Free City of Danzig as well as
the diplomatic protection of citizens of that
city when abroad.

A r ťi c 1 e 105.
Article 105.
Děs la mise en vigueur du présent Traité,
On the coming into force of the present
les ressortissants allemands domieiliés sur le | Treaty German nationals ordinarily resident
territoire décrit á Tarticle 100 perdront, řpso in the territory described in Article 100 will
facto, la nationalité allemande, en vue de de- ipso facto lose their German nationality in
venir nationaux de la Ville libře de Dantzig. order to become nationals of the Free City
of Danzig.
A r t i c 1 e 106.
Article 106.
Bendant les deux ans qui suivront la mise
Within a period of two years from the
en vigueur du présent Traité, les ressortis coming1 into force of the present Treaty, Ger
sants allemands ágés de plus de 18 ans et do- man nationals over 18 years of age ordinarily
miciliés sur le territoire, décrit á 1’article resident in the territory described in Article
100, auront la faculté ďopter pour la natio 100 will háve the right to opt for German
nalité allemande.
nationality.
Option by a husband will cover his wife
L’option du mari entrainera celle de la
femme et 1’option des parents entrainera and option by parents will cover their childcelle de leurs enfants ágés de moins de ren less than 18 years of age.
18 ans.
Les personnes ayant exercé le droit ďopA.11 persons who exercise the right of option
tion ci-dessus prévu devront, dans les douze referred to above must during the ensuing
rnois qui suivront, transportér leur domicile twelve months transfer their plače of resien Allemagne.
í dence to Germany.
Elles spront libres de conserver les biens
These persons will be entitled to preserve
immobiliers qíťelles possědent sur le terri the immovable property possessed by them
toire de la Ville libře de Dantzig. Elles pour- in the territory of the Free City of Danzig.
ront emporter leurs biens meubles de toute They may carry with them their movable
nátuře. I! ne leur sera imposé, de ce chef, property of every description. No export or
aucun droit, soit de sortie, soit ďentrée. import duties shall be imposed upon them
in this connection.
A r t i c 1 e 107.
Touš les biens appartenant á TEmpire ou
á des États allemands et situés sur le terri
toire de la Ville libře de Dantzig seront
transférés aux Principales Puissanees alliées
et associées pour étre rétrócédés par elles á
la Ville libře ou á 1’État polonais, selon ce
qďelles jugeront équitable de décider.

Article 107.
All property situated within the territory
of the Free City of Danzig belonging to the
German Empire or to any German State
shall pass to the Principal Allied and Asso
ciated Powers for transfer to the Free City
of Danzig or to the Polish State as they may
consider equřtable.
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kupovali za vhodných podmínek půdu a jiná
vlastnictví, nutná k tomuto účelu;

5. bude postaráno o to, aby se ve svobod
ném městě Gdaňsku nečinil rozdíl na újnm
polských státních občanů a jiných osob pů
vodu nebo jazyka polského;
6. polské vládě se svěří řízení zahranič
ních věcí svobodného města Gdaňska, jakož
i ochrana jeho státních občanů v cizině.

článek 105.
Ode dne, kdy tato smlouva nabude působ
nosti, pozbudou příslušníci němečtí obývající
v území popsaném v článku 100 ipso facto ně
meckého státního občanství a stanou se stát
ními občany svobodného města Gdaňska.

článek 106.
Po dobu dvou let ode dne, kdy tato smlouva
nabude působnosti, budou němečtí příslušníci,
kterým je víc než 18 let a kteří jsou usazeni
na území popsaném v čl. 100, míti volnost
optovati pro státní občanství německé.
Opce manželova zahrnuje opci manželčinu
a opce rodičů opci jejich dětí, kterým ještě
není 18 let.
Osoby, které použily práva opce jim vyhra
zeného, budou povinny do dvanácti měsíců
přenésti své bydliště do Německa.
Bude jim volno podržeti nemovité statky,
které mají na území svobodného města
Gdaňska.. Budou směti odnésti svůj movitý
majetek jakéhokoli druhu. Nebude na ne
uvalen z tohoto důvodu žádný poplatek ani
z vývozu ani z dovozu.

článek 107.
Všechen majetek náležející říši něho
státům německým a ležící na území svobod
ného města Gdaňska přejde na čelné moc
nosti spojené a sdružené a bude jimi po
stoupen svobodnému městu nebo státu pol
skému podle toho, jak uznají za spravedlivo
rozhodnouti.
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A r t i c 1 e 108.

La proportion et la nátuře des charges financiěres de rAllemagne et de la Prusse que
la Ville libře aura á supporter seront fixées
conformément á Tarticle 254 de la Partie IX
(Clauses financiěres) du présent Traité.
Des stipulations ultérieures détermineront
toutes autres questions pouvant résulter de
la cession du territoire visé á 1’article 100.

A r t i c 1 e 108.
The proportion and nátuře of the financial liabilities of Germany and of Prussia
to be borne by the Free City of Danzig shall be
fixed in accordance with Article 254 of Part
IX (Financial Clauses) of the present Treaty.
All other questions which may arise from
the cession of the territory referred to in
Article 100 sbalí be settled by further agreements.

SECTION XII.

SECTION XII.

S L E S V I G.

SCHLESWIG.

A r t i c 1 e 109.

Article 109.

La frontiěre entre FAllemagne et le Danemark sera fixée conformément aux aspirations des populations.
A cette fin, les populations habitant les
territoires de 1’ancien Empire allemand situés
au Nord ďune ligne, orientée Est-Ouest (figurée par un trait bistře sur la carte N° 4
annexée au présent Traité):
partant de la mer Baltique á environ 13 kilomětres Est-Nord-Est de Flensburg,
se dirigeant
verš le Sud-Ouest en passant au Sud-Est
de: Sygum, Ringsberg, Munkbrarup, Adelby,
Tastrup, Jarplund, Oversee, et au NordOuest de: Langballigholz, Landballig, Bonstrup, Riillschau, Weseby, Kleinwolstrup,
Gross-Solt,
puls, verš 1’Ouest en passant au Sud de
Frorup et au Nord de Wanderup,
puis, verš le Sud-Ouest en passant au SudEst ďOxlund, Stieglund et Ostenau et au
Nord-Ouest des villages sur la routě Wanderup-Kollund,
puis, verš le Nord-Ouest en passant au
Sud-Ouest de Lowenštedt, Joldelund, Goldelund, et au Nord-Est de Kolkerheide et Hogel
jusqďau čoude du Soholmer Au, á environ
1 kilometre á l’Est de Soholm, oú elle rencontre la limite Sud du cercle (Kreis) de
Tondern,
suivant cette limite jusqu’á la mer du
Nord,
%
passant au Sud des iles de Fohr et Amrum
et au Nord des iles ďOland et de Langeness,

The frontier between Germany and Denmark shall be fixed in conformity with the
wishes of the population.
For this purpose, the population inhabiting
the territories of the former German Empire
situated to the north of the line, from East
to West (shown by a brown line on the map
No. 4. annexed to the present Treaty):
leaving the Baltic Sea about 13 kilometres
east-north-east of Flensburg,
running
south-west so as to pass south-east of: Sy
gum, Ringsberg, Munkbrarup, Adelby, Tast
rup, Jarplund, Oversee, and north-west of:
Langballigholz, Langballíg, Bonstrup, Rullschau, Weseby, Kleinwolstrup, Gross-Solt,

seront appelées á se prononcer par un vote,
auquel il sera procédé dans les conditions
suivantes:

thence westwards passing south of Frorup
and north of Wanderup,
thence in a south-westerly direction passing
south-east of Oxlund, Stieglund and Ostenau
and north-west of the villages on the Wanderup-Kollund road,
thence in the north-westerly direction pas
sing south-west of Lowenštedt, Joldelund,
Goldelund, and north-east of Kolkerheide and
Hogel to the bend of the Soholmer Au, about
1 kilometre east of Soholm, where it meets
the Southern boundary of the Kreis of Ton
dern,
following this boundary to the North Sea,
passing south of the islands of Fohr and
Amrum and north of the islands of Oland
and Langeness^
shall be called upon to pronounce by a vote
which will be taken under the following con
ditions :
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Článek 108.
Podíl a druh finančních břemen Německa
a Pruska, jež bude nésti svobodnému městu,
bude stanoven podle článku 254 Části IX
(Klausule finanční) této smlouvy.
Pozdější ujednání rozhodnou o všech
otázkách, které by mohly vyplynouti z postou
pení území uvedeného ve článku 100.

ODDÍL XII.
š L E S V I K.
článek 109.
Hranice mezi Německem a Dánskem bude
stanovena podle přání obyvatelstva.
K tomu cíli obyvatelstvo sídlící na území
bývalé říše německé, ležícím na sever od čáry
vedoucí od východu k západu (vyznačené
hnědou barvou na mapě č. 4, připojené k této
smlouvě):
vycházející od moře Baltského asi 18 km
na vých.-sev.-vých. od Flenšburgu,
jdoucí směrem jihozápadním na jiho
východ od obcí Sygum, Ringsberg, Munkbrarup, Adelby, Tastrup, Jarplund, Oversee
a na severozápad od obcí Langballigholz,
Langballig, Bonstrup, Riillschau, Weseby,
Kleinwolstrup, Gross-Solt,
pak směrem západním na jih od Frorup
a na sever od Wanderup,
pak směrem jihozápadním na jihovýchod od
obcí Oxlund, Stieglúnd a Ostenau a na se
verozápad od vesnic na silnici WanderupKollund,
dále směrem severozápadním na jihozápad
od obcí Lbwenstedt, Joldelund, Goldelund,
a na severovýchod od Kolkerheide a Hogel až
k ohybu Soholmer Au asi 1 km na východ od
Soholmu, kde se stýká s jižní hranicí kraje
tondernského,
podél této hranice až k moři Severnímu,
dále na jih od ostrovů Fohr a Amrum a na
sever od ostrovů Oland a Langeness,
bude vyzváno, aby se vyjádřilo hlasováním,
které se provede za těchto podmínek:
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(1) Within a period not exceeding ten days
1° Děs la mise en vigueur du présent !
Traité, et dans un délai qui ne devra pas dé- from the coming into force of the present
passer dix jours, les troupes et les autorités | Treaty, the German troops and authorities
(including the Oberprdsidenten, Regierungsallemandes (y compris les Oberprdsidenten,

Regierungs-prdsidenten, Landrdthe, Amtsvorsteher, Oberbiirgermeister) devront éva-

cuer la zone eomprise au Nord de la ligne cidessus fixée.
Dans le méme délai, les conseils des
ouvriers et soldats constitués dans cette zone
seront dissous; leurs membres, originaires
ďune autre région et exercant leurs fonctions á la dáte de la mise en vigueur du
présent Traité, ou les ayant quittées depuis
le ler mars 1919, seront pareillement
évacués.

prdsidenten, Landrdthe, Amstvorsteher, Ober
biirgermeister) shall evacuate the zone lying
to the north of the line above fixed.

Within the same period the Workmeďs
and Soldiers’ Councils which háve been constituted in this zone shall be dissolved; members of such Councils who are natives of
another region and are exercising their functions at the dáte of the coming into force of
the present Treaty, or who háve gone out of
office since March 1, 1919, shall also be evacuated.
The said zone shall immediately be placed
under the authority of an International Com
mission, composed of five members, of whom
three will be designated by the Principal Allied and Associated Powers; the Norwegian
and Swedish Governments will each be requested to designate a member; in the event
of their failing to do so, these two members
will be chosen by the Principal Allied and As
sociated Powers.
The Commission, assisted in čase of need
by the necessary forces, shall háve generál
powers of administration. In particular, it
shall at once provide for filling the places of
the evacuated German authorities, and if ne
cessary shall itself give orders for their evacuation, and proceed to fill the places of such
local authorities as may be required. It shall
.také all steps which it thinks proper to ensure
the freedom, fairness, and secrety of the
vote. It shall be assisted by German and Danish technical advisers chosen by it from
| among the local population. Its décisions will
be taken by a majority.

Ladíte zone sera immédiatement placée
sous 1’autorité ďune Commission internationale composeé de cinq membres dont trois
seront désignés par les Principales Puissances alliées et associées; le Gouvernement
norvégien et le Gouvernement suédois seront
priés de désigner chacun un membre; faute
par eůx de ce faire, ces deux membres seront
choisis par les Principales Puissances alliées
et associées.
La Commission, assistée éventuellement
des forces nécessaires, aura un pouvoir général ďadministration. Elle devra notamment pourvoir sans délai au remplacement
des autorités allemandes évacuées, et s’il y a
lieu, donner elle-méme 1’ordre ďévacuation
et procéder au remplacement de telles auto
rités locales qu’il appartiendra. Elle prendra
toutes les mesures qďelle jugera propres á
assurer la liberté, la sincěrité et le secret du
vote. Elle se fera assister de conseillers
techniques allemands et danois choisis par
elle parmí la population locale. Ses décisions
seront prises á la majoritě des voix.
La moitié des frais de la Commission et des
One half of the expenses of the Commission
dépenses occasionnées par le plébiscite sera and of the expenditure occasioned by the plesupportée par TAUemagne.
i biscite shall fce paid by Germany.
2o Le droit de suffrage sera accordé á
(2) The right the vote shall be given to all
toutes personnes, sans distinction de sexe, persons, without distinction of sex, who:
satisfaisant aux conditions suivantes:

a) Avoir vingt ans révolus á la dáte de la
mise en vigueur du présent Traité;
b) Étre né dans la zone soumise au plébis
cite, ou y étre domicilié depuis une dáte antérieure au ler janvier 1900, ou en avoir été expulsé par les autorités allemandes sans y
avoir gardé son domicile.

(a) Plave completed their twentieth year
at the dáte of the coming into force of the
present Treaty; and
(b) Were boru in the zone in which the
plebiscite is taken, or háve been domiciled
there since a dáte before January 1, 1900,
or had been expelled by the German autho
rities without having retained their domicile
there.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
1. Jakmile tato smlouva nabude působnosti
a ve lliůtě, která nesmí překročiti deseti dnů,
musí německé vojsko a úřady (čítaje
v to Oberprásidenten, Regierungsprásidenten,
Landráte, Amtsvorsteher, Oberburgermeister) vykliditi oblast ležící na sever od čáry
svrchu stanovené.
V téže lhůtě budou rozpuštěny rady děl
níků a vojáků zřízené v této oblasti; jejich
členové pocházející z jiných krajin a konající
své funkce v den, kdy tato smlouva nabude
působnosti, nebo vystoupivší z nich po dni
1. března 1919, musí rovněž území vykliditi.

Uvedená oblast bude ihned podrobena pra
vomoci mezinárodní komise, složené z pěti
členů, z nichž tři budou jmenováni čelnými
mocnostmi spojenými a sdruženými; vláda
norská a vláda švédská budou požádány, aby
vyslaly po jednom členu; kdyby toho neuči
nily, budou tito dva členové vybráni čelnými
mocnostmi spojenými a sdruženými.
Komise, podporovaná po případě nutnou
mocí brannou, bude míti obecnou plnou moc
správní. Postará se zvláště bez odkladu o ná
hradu vyklizených německých úřadů, a bude-li třeba, dá sama rozkaz k evakuaci a pro
vede náhradu takových místních úřadů,
u kterých se ukáže toho potřeba. Učiní všech
na opatření, která uzná za vhodná, aby zaji
stila svobodu, čistotu a tajnost hlasování.
Vezme si k ruce německé a dánské poradce
odborné, jež si zvolí z místního obyvatelstva.
Její rozhodnutí se budou díti většinou hlasů.

Polovina výloh komise a útrat spojených
s plebiscitem bude hrazena Německem.
2. Hlasovací právo bude dáno všem osobám
■bez rozdílu pohlaví, vyhovějí-li těmto pod
mínkám :

a) Je-li jim víc hež dvacet let v době, kdy
tato smlouva nabude působnosti.
b) Jsou-Ii narozeny v oblasti podléhající
plebiscitu, nebo mají-li tam bydliště od doby
před 1. lednem 1900; rovněž ti mohou hlasovati, kdo byli odtud vyhnáni německými
úřady, aniž si tu zachovali své bydliště.
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Chacun votera dans la conimune oů il est
domicilié ou dont il est originaire.

(Gemeinde) where he is domiciled or of which

Les militaires, officiers, sous-officiers et
soldats de Tarmée allemande, qui sont originaires de la zone du Slesvig soumise au plébiscite, devront étre mis á méme de se rendre
dans le lieu dont ils sont originaires, afin ďy
participer au vote.

he is a native.
Military persons, officers, non-commissioned officers and soldiers of the German army,
who are natives of the zone of Schleswig in
which the plebiscite is taken, shall be given
the opportunity to return to their native plače
in order to také part in the voting there.

3° Dans la section de la zone évacuée comprise au- Nord ďune ligne orientée Est-Ouest
(figurée par .un trait rouge sur la carte No 4
annexée au présent Traité):
passant au Sud de Tile ďAlsen et suivant
la ligne médiane du fjord de Flensburg

Every person will vote in the commune

(3) In the section of the evacuated zone
lying to the north of a line, from East to West
(shown by a red line on map No. 4 which is
annexed to the. present Treaty) :
passing south of the island of Alsen and
following the medián line of Flensburg Fjord,

quittant le fjord á un point situé á environ
6 kilomětres au Nord de Flensburg, et sui
vant verš 1’amont le cours du ruisseau, qui
passe á Kupfermuhle, jusqďá un point au
Nord de Niehuus,

leaving the fjord about 6 kilometres north
of Flensburg and following the course of the
stream flowing past Kupfermuhle upstream
to a point north of Niehuus,

passant au Nord de Pattburg et Ellund et
au Sud de Frosslee pour atteindre la limite
Est du cercle (Kreis) de Tondern, á son point
de rencontre avec la limite entre les anciennes
juridictions de Slogs et de Kjaer (Slogs
Herred et Kjaer Herred),
suivant cette derniěre limite jusqďau
Scheidebek,
suivant verš 1’aval le cours du Scheidebek
(Alte Au), puis du Sůder Au et du Wied Au
jusqďau čoude verš le Nord de cette derniěre
situé á environ 1,500 metres á 1’Ouest de
Ruttebůll,
se diregeant verš rOuest-Nord-Ouest pour
atteindre la mer du Nord au Nord de Sieltoft,
de lá, passant au Nord de Tile de Sylt,
il sera procédé au vote ci-dessus prévu, trois
semaines au plus tard aprěs 1’évacuation
du pays par les troupes et les autorités allemandes.

passing north of Pattburg and Ellund and
south of Froslee to meet the eastern boundary of the Kreis of Tondern at its junction
with the boundary between the old jurisdictions of Slogs and Kjaer (Slogs Herred and

Kjaer Herred),

following the latter boundary to where it
meets the Scheidebek,
following the course of the Scheidebek
(Alte Au), Suder Au and Wied Au downstream successively to the point where the lat
ter bends northwards about 1,500 metres west
of Ruttebiill,
thence, in a west-north-westerly direetion
to meet the North Sea north of Sieltoft,
thence, passing north of the island of Sylt,
the vote above provided for shall be taken
within a period not exceeding three weeks
after the evacuation of the country by the
German troops and authorities.

Le résultat du vote sera déterminé par la
majoritě des voix dans 1’ensemble de cette
section. Ce résultat sera immédiatement
porté par la Commission á la connaissance
des Principales Puissances alliées et associées
et proclamé.

The result wiil be determined by the majo
rity of votes cast in the whole of this section.
This result will be immediately communicated
by the Commission to the Principal Allied
and Associated Powers and proclaimed.

Si le vote est en faveur de la réintégration
de ce territoire dans le royaume de Danemark, le Gouvernement danois, aprěs entente
avec la Commission, aura la faculté de le
faire occuper par ses autorités militaires et
administratives immédiatement aprěs cette
proclamation.

If the vote results in favour of the reincorporation of this territory in the Kingdom
of Denmark, the Danish Government in
agreement with the Comntiission will be entitled to effect its occupations with their mili
tary and administrativě authorities immedia
tely after the proclamation.
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Každý bude hlašovati v obci, v které má
své bydliště nebo do které přísluší.
(r

Vojsku, důstojníkům, poddůstojníkům a
vojákům německé armady, kteří pocházejí
ze šlesvické oblasti podléhající plebiscitu,
musí býti umožněno, aby se odebrali do místa,
odkud pocházejí, a účastnili se tu hlasování.
3. V části vyklizeného území ohraničené na
severu Čarou vedoucí od východu k západu
(vyznačenou červeně na mapě č. 4, připojené
k této smlouvě)':
jdoucí na jih od ostrova Alsen a držící se
střední linie fjordu Flensburského,
opouštějící fjord v bodu ležícím asi 6 km
na sever od Flensburgu a jdoucí proti proudu
po toku potoka, který teče u Kupfermůhle, až
k bodu na sever od obce Niehuus,
jdoucí na sever od Pattburgu a Ellundu
a na jih od Froslee a dospívající východní
hranice kraje tondernského, v jejím styčném
bodu s hranicí bývalých soudních krajů
Slogs a Kjaer (Slogs Herred, Kjaer Herred),
držící se této hranice až k Scheidebeku,
jdoucí po proudu potoka Scheidebeku
(Alte Au), dále Súder Au a Wied Au až
k ohybu, který tato Au dělá k severu, asi
1-5 km na východ od Ruttebůll,
směřující k záp.-sev.-západu, až dostihne
Severního moře na sever od Sieltoftu,
odtud jdoucí na sever od ostrova Syltu,
bude provedeno uvedené hlasování nejdéle
do tří neděl po době, kdy německé vojsko a
úřady opustí zemi.
O výsledku hlasování rozhodne většina
hlasů v celé této části. Tento výsledek oznámí
komise ihned Čelným mocnostem spojeným
a sdruženým a prohlásí jej.

Vyzní-l i hlasování ve prospěch opětného
vtělení tohoto území do království dánského,
může vláda dánská po dohodě s komisí ihned
po tomto prohlášení dáti je obsaditi svými
vojenskými a správními úřady.
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4° Dans la section de la zone évacuée située
au Sud de la section précédente et au Nord de
la ligne qui part de la mer Baltique á 13 kilomětres de Flensburg- pour aboutir au Nord
des iles ďOland et de Langeness, il sera procédé au vote cinq semaines au plus tard aprěs
que le plébiscite aura eu lieu dans la premiére
section.
Le résultat du vote y sera déterminé par
commune (Gemeinde), suivant la majoritě
des voix dans chaque commune.

(4) In the section of the evacuated zone
situated to the south of the preceding section
and to the north of the line which starts from
the Baltic Sea 13 kilometres from Flensburg
and ends north of the islands of Oland and
Langeness, the vote will be taken within a pe
riod not exceeding five weeks after the plebiscite shall háve been held in the first section.
The result will be determined by eommunes
(Gemeinden), in accordance with the majo
rity of the votes cast in each commune (Ge

meinde).

A r t i c 1 e 110.
En attendant ďétre précisée sur le terrain,
une ligne frontiěre sera fixée par les Principales Puissances alliées et associées, ďaprěs
un tracé basé sur le résultat des votes et proposé par la Commission Internationale, et en
tenant compte des conditions géographiques
et économiques particuliěres des localités.
Děs ce moment, le Gouvernement danois
pourra faire occuper ces territoires par les
autorités civiles et militaires danoises et le
Gouvernement allemand pourra réintégrér
jusqu’á ladíte ligne-frontiěre les autorités ci
viles et militaires allemandes qu’il avait
évacuées.
L’Allemagne déclare renoncer définitivement en faveur des Principales Puissances
alliées et associées á tout droit de souveraineté sur les territoires du Slesvig situés au
Nord de la ligne frontiěre fixée comme il est
dit ci-dessus. Les Principales Puissances
alliées et associées remettront au Danemark
lesdits territoires.

A r t i c 1 e 110.
Pending a delimitation on the spot,
a frontier line will be fixed by the Principal
Allied and Associated Powers according to
a line based on the result of the voting, and
proposed by the International Commission,
and taking into account the particular geographical and eeonornic conditions of the localities in question.
From thnt time the Danish Government
may effect the occupation of these territories
with the Danish civil and military authorities,
and the German Government may reinstate
up to the said frontier line the German civil
and military authorities whom it has eva
cuated.
Germany hereby renounces definitively in
favour of the Principal Allied and Associated
Powers all rights of sovereignty over the ter
ritories situated to the north of the frontier
line fixed in accordance with the above provisions. The Principal Allied and Associated
Powers will hand over the said territories to
Denmark.

Ar ti cle 111.
Une Commission, composé de sept membres, dont cinq seront nommés par les Prin
cipales Puissances alliées et associées, un par
le Danemark et un par TAllemagne, sera
constituée, dans les quinze jours qui suivront
la connaissance du résultat définitif du vote,
pour fixer sur plače le tracé de la lignefrontiěre.
Les décisions seront prises á la majoritě
des voix et seront obligatoires pour les
parties intéressées.

A r t i c 1 e 111.
A commission composed of seven members,
five of whom shall be nominated by the Prin
cipal Allied and Associated Powers, one by
Denmark, and one by Germany, shall be coiA
stituted within fifteen days from the dáte
when the finál result of the vote is known,
to trace the frontier line on the spot.

Ar ti cle 112.
Lbndigénat (droit de citoyen) danois sera
acquis de plein droit á 1’exclusion de la nafionalité allemande á touš les habitants du territoire faisant retour au Danemark.

A r t i c 1 e 112.
All the inhabitants of the territory which
is returned to Denmark will acquire Danish
nationality ipso facto, and will lose their Ger
man nationality.

The décisions of the Commission will oe
taken by a majority of votes and shall be binding on the parties concerned.
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4. V části vyklizeného území ležící na jih
od části předchozí a na sever od čáry, která,
vycházejíc z moře Baltského 13 km od Flensburgu, se končí severně od ostrovů Oland a
Langeness, bude provedeno hlasování nej
déle do pěti neděl po plebiscitu vykonaném
v první části.
Výsledek hlasování bude tam zjištěn po
obcích, podle většiny hlasů v každé obci.

článek 110.
Dříve než budou přesně vytyčeny na místě
samém, budou hranice stanoveny čelnými
mocnostmi spojenými a sdruženými podle ná
vrhu mezinárodní komise, spočívajícího na
výsledku hlasování a majícího zřetel na
zvláštní zeměpisné a hospodářské podmínky
jednotlivých osad.
Od té chvíle může vláda dánská dáti obsa
dit! toto území svými občanskými. a vojen
skými úřady a vláda německá může opět dosaditi až k uvedené hranici civilní a vojenské
úřady německé, které odvolala.

Německo prohlašuje, že se zříká defini
tivně ve prospěch čelných mocností spojených
a sdružených všech výsostných práv na šlesvická území ležící na sever od pohraniční čáry
stanovené jak svrchu řečenb; čelné mocnosti
spojené a sdružené odevzdají jmenovaná
území Dánsku.
článek 111.
Komise, složená ze sedmi členů, z nichž
pět bude jmenováno čelnými mocnostmi spo
jenými a sdruženými, jeden Dánskem a jeden
Německem, ustaví se do čtrnácti dnů ode dne
konečného výsledku hlasování, aby vytyčila
na místě samém pohraniční čáru.
Její rozhodnutí budou se díti většinou
hlasů a budou závazná pro zúčastněné strany.
Článek 112.
Všichni obyvatelé území navrátivšího se
k Dánsku nabudou ipso facto státního ob
čanství dánského, ztratíce státní občanství
německé.
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Toutefois, les personnes qui seraient établies sur ce territoire postérieurement au ler
octobre 1918, ne pourront acquérir Tindigénat danois que moyennant une autorisation
du Gouvernement danois.
\

Persons, however, who had become habitually resident in this territory after October 1,1918, will not be able to acquire Danish
nationality without permission from the Da
nish Government.

A r t i c 1 e 113.

A r t i c 1 e 113.

Dans un délai de deux ans, á partir du jour
oů la souveraineté sur tout ou partie des territoires soumis au plébiscite aura fait retour
au Danemark:

Within two years from the dáte on which
the sovereignty bver the whole or part of the
territory of Schleswig subjected to the plebiscite is restored to Denmark:

Toute personne, agée de plus de 18 ans, née
dans les territoires faisant retour au Dane
mark, non domiciliée dans cette région et
ayant la nationalité allemande, aura la faculté ďopter pour le Danemark ;

Any person over 18 years of age, born in
the territory restored to Denmark, not habitually resident in this region, and possessing
German nationality, will be entitled to opt for
Denmark;

Toute personne, ágée de plus de 18 ans,
domiciliée sur les territoires faisant retour
au Danemark, aura la faculté ďopter pour
TAllemagne.

Any person over 18 years of age habitually
resident in the territory restored to Denmark
will be entitled to opt for Germany.

Ifoption du mari entrainera celle de la
femme et 1’option des parents entrainera celle
de leurs enfants ágés de moins de dixhuit ans.

Option by a husband will cover his wife
and option by parents will cover their children less than 18 years of age.

Les personnes ayant exercé le droit ďoption ci-dessus prévu devront, dans les douze
mois qui suivront, transportér leur domicile
dans 1’État en faveur duquel elles auront
opté.

Persons who háve exercised the above right
to opt must within the ensuing twelve months
transfer their plače of residence to the State
in favour of which they háve opted.

Elles seront libres de conserver les biens
immobiliers qu’elles possědent sur le terri
toire de Tautre État, oú elles auraient eu leur
domicile antérieurement á 1’option. Elles
pourront emporter leurs biens meubles de
toute nátuře. II ne leur sera imposé de ce
chef aucun droit, soit de sortie, sort ďentrée.

They will be entitled to retain the immovable property which they own in the terri
tory of the other State in which they were
habitually resident before opting. They may
carry with them their movable property of
every description. No export or import duties
may be imposed upon them in conpection
with the removal of such property.

A r t i c 1 e 114.

A r t i c 1 e 114.

La proportion et la nátuře des charges financiěres ou autres de TAUemagne ou de la
Prusse, que le Danemark aura á supporter,
seront fixées conformément á 1’article 254 de
la Partie IX (Clauses financiěres) du présent Traité.

The proportion and nátuře of the financiaí
or other obligations of Germany and Prussia
which are to be assumed by Denmark will be
fixed in accordance with Article 254 of
Part IX (Financial Clauses) of the present
Treaty.

Des stipulations particuliěres décideront
toutes autres questions naissant de la remise
qui sera faite au Danemark de tout ou partie
du territoire dont le Traité du 3G octobre
1864 lui avait imposé 1’abandon.

Further stipulations will determine any
other questions arising out of the transfer to
Denmark of the whole or part of the territory
of which she was deprived by the Treaty of
October 30, 1864.
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Avšak osoby, které se usadily na tomto
území po 1. říjnu 1918, mohou nabyti dán
ského státního občanství jen se svolením vlá
dy dánské.

Článek 113.
Ve lhůtě dvou let ode dne, kdy suverenita
nad celkem nebo částí území podléhajícího
plebiscitu přešla opět na Dánsko,
bude každá osoba, které je víc než 18 let,
narozená na území navrátivším se k Dánsku,
nemající bydliště v této krajině a mající stát
ní občanství německé, míti volnost optovati
pro Dánsko.
Každá osoba, které'je víc než 18 let, mající
bydliště na území navráceném Dánsku, bude
míti volnost optovati pro Německo.
Opce manželova zahrnuje opci manželčinu
a opce rodičů opci jejich dětí, kterým ještě
není osmnáct let.
Osoby, které použily práva opce svrchu jim
vyhrazeného, budou povinny do dvanácti mě
síců přenésti své bydliště do státu, pro který
optovaly.
Bude jim volno podržet! nemovité statky,
které mají na území druhého státu, kde měli
bydliště před opcí. Budou směti odnésti svůj
movitý majetek jakéhokoli druhu. Nebude na
ně uvalen z toho důvodu žádný poplatek ani
z vývozu ani z dovozu.

Článek 114.
Podíl a druh finančních a jiných břemen
Německa a Pruska, jež bude nésti Dánsku,
budou stanoveny podle článku 254 části IX
(Klausule finanční) této smlouvy.

Zvláštními
úmluvami
rozhodnou
se
všechny ostatní otázky vyplývající z vrácení
celku nebo části území, jichž se Dánsko mu
silo vzdáti smlouvou ze dne 30. října 1864.
77
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SECTION XIII.

SECTION XIII.
HÉLIGOLAND.

HÉLIGOLAND.

A r t i c 1 e 115.

Article 115.

Les fortifications, les établissements militaires, les ports des iles ďíiéligoland et de
Duně, seront détruits sous le contróle des
Principaux Gouvernements alliés, par les
soins et aux frais du Gouvernement allemand,
dans le délai qui sera fixé par lesdits Gouver
nements.

The fortifications, military establishments,
and harbours of the Islands of Heligoland
and Duně shall be destroyed under the supervision of the Principal Allied Governments
by German labour and at the expense of Germany within a period to be determined by
the said Governments.

Par „ports" on devra comprendre le m31e
Nord-Est, le mur de 1’Ouest, les brise-lames
extérieurs et interieurs, les terrains gagnés
sur la mer á Tintérieur de ces brise-lames,
ainsi que touš les travaux, fortifications et
constructions ďordre naval et militaire, achevés ou en cours, á 1’intérieur des lignes joig- I
nant les positions ci-dessous, portées sur la
carte n° 126 de 1’Amirauté britannique du 19
Avril 1918:

The term ,,harbours“ shall include the
north-east mole, the west wall, the outer and
inner breakwaters and reclaimed land within
them, and all naval and military works, forti
fications and buildings, constructed or under
construction, between lineš connectmg tne
following positions taken from the Bridsh
Admiralty chart No. 126 of April 19, 1918:

a) lat. 540 iq' 49"
tí) — 540 io' 35"
c) — 540 io' 14"
d) — 540 10' 17"

N.; long. 7« 53' 39" E.;
N.; — ?o 54' 18" E.;
N.; — 7« 54' 00" K;
N.; — 7« 53'37" E.;
e) — 540 io' 44" N.; —
70 53'26" E.

(a)
(5)
(c)

lat.540 io' 49" N.; long. 70 53' 39" E.;
—540 iq' 35" N.; — 70 54' 18" E.;
—540 iq' 14" N.; — 70 54' 00" E.;
{d) —540 io' 17" N.; — ?o 53' 37" K;
(e) —540 io' 44" N.; — 70 53' 26" E.

L’Allemagne ne devra reconstruire ni ces
fortifications, ni ces établissements militaires, ni ces ports, ni aucun ouvrage analogue.

The fortifications, military establishments
and harbours shall not be reconstructed, nor
shall any similar works be constructed in
future.

SECTION XIV.

SECTION XIV.

RUSSIE ET ÉTATS RUSSES.

RUSSIA AND RUSSIAN
STATES.

Article 116.
L’AIlemagne reConnaít et s’engage á respecter, comme permanente et inaliénable,
l’indépendance de touš les territoires qui faisaient partie de 1’ancien Empire de Russie au
ler aout 1914.
Conformément aux dispositions insérées
aux articles 259 et 292 des Parties IX (Clauses financiěres) et X (Clause.s économiques)
du présent Traité, rAllemagne reconnaít définitivement 1’annulation des Traités de
Brest-Litovsk, ainsi que de touš autres trai
tés, accords ou conventions passés par elle
avec le Gouvernement Maximaliste en Russie.

Article 116.
Germany acknowledges and agrees to respect as permanent and inalienable the independence of all the territories which were
part of the former Russian Empire on Au
gust 1, 1914.
In accordance with the provisions of Ar
ticle 259 of Part IX (Financial Clauses) and» Ar
ticle 292 of Part X (Economic Clauses) Ger
many accepts definitely the abrogation of the
Brest-Litovsk Treaties and of all other treaties, conventions and agreements entered
into by her with the Maximalist Government
in Russia.
The Allied and Associated Powers formally
Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie á | reserve the rights of Russia to obtain from
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ODDÍL XIII.
HELGOLAND.

»

článek 115.
Opevnění, vojenská zařízení a přístavy
ostrovů Helgolandu a Důne jest zrušiti pod
dohledem čelných vlád spojených péčí a ná
kladem vlády německé ve lhůtě, jež bude sta
novena řečenými vládami.

Slovem „přístavy" jest rozuměti severový
chodní molo, západní hráz, vnější a vnitřní
vlnolam, území těmito vlnolamy na moři vy
dobyté, jakož i všechna díla, opevnění a kon
strukce rázu námořního neb vojenského, do
končená nebo zřizovaná mezi přímkami spoju
jícími tyto body vyznačené na mapě č. 126
britské admirality ze dne 19. dubna 1918:

a) 54° 10' 49" sev. šířky;
b) 540 io' 35"
c) 540 io' 14"
—
d) 540 io' 17"
e) 540 io' 44"

7® 53'
70 54'
70 54'
70 53'
70 53'

39' vých.délky;
18"
—
00"
—
37"
—
26"
—

Německo nesmí znovu zříditi ani tato opev
nění, ani tato zařízení vojenská, ani tyto pří
stavy, ani jakékoliv dílo obdobné.

ODDÍL XIV.
RUSKO A RUSKÉ STÁTY.
Článek 116.
Německo uznává a zavazuje se respekto
vat! jakožto stálou a nezměnitelnou nezá
vislost všech území, jež byla částí bývalé říše
ruské dne 1. srpna 1914.
Ve shodě s ustanoveními obsaženými
v článcích 259 a 292 části IX (Klausule fi
nanční) a X (Klausule hospodářské) této
smlouvy uznává Německo definitivně zrušení
smluv brestlitovských, jakož i všech jiných
smluv, dohod nebo úmluv, které uzavřelo
s maximalistickou vládou v Rusku.
Mocnosti spojené a sdružené výslovně vy
hrazují Rusku právo, aby dostalo od Ně77'
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obtenir de TAllemagne toutes restitutions
et réparations basées sur les principes du
présent Traité.

Germany restitution and reparation based
on the principles of thet present Treaty.

A r t i c 1 e 117.
L/Allemagne s’engage á reconnaitre la
pleine valeur de touš les Iraités ou arrangements que les Puissances alliées et associées
passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie
des territoires de 1’ancien Empire de Russie,
tel qu’il existait au ler aoůt 1914, et á reconnaítre les frontiěres de ees États, telles
qu’elles seront ainsi fixées.

A r t i c 1 e 117.
Germany undertakes to recognize the full
force of all treaties or agreements which may
be entered into by the Allied and Associated
Powers with States now existing or coming
into existence in future in the whole or part
of the former Empire of Russia as it existed
on August 1, 1914, and to recognize the
frontiers of any such States as determined
therein.

PARTIE IV.

PART IV.

DROITS ET INTÉRETS ALLEMANDS

GERMAN RIGHTS AND INTERESTS

HORS

DE

L’ A L L E M A G N E.

A r t i c 1 e 118.
Hors de ses limites en Europe, telles qu’elles sont fixées par le présent Traité, 1’Allemagne renonce á touš droits, titres ou privilěges quelconques sur ou concernant touš ter
ritoires lui appartenant, a elle ou á ses alliées,
ainsi qu’á touš droits, titres ou privilěges
ayant pu, á quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-á-vis des Puissances alliées et
associées.
L’Allemagne s’engage děs á présent á re
connaitre et á agréer les mesures qui sont ou
seront prises par les Principales Puissances
alliées et associées, ďaccord, s’il y a lieu,
avec les tierces Puissances, en vue de régler
les conséquences de la disposition qui précěde.
Spécialement, TAllemagne déclare agréer
les stipulations des articles ci-aprěs, relatifs
á certaines matiěres particuliěres.

OUTSIDE GERMANY.
A r t i c 1 e 118.
In territory outside her European frontiers
as fixed by the present Treaty, Germany renounces ail rights, titles and privileges whatever in or over territory which belonged to
her or to her allies, and all rights, titles and
privileges whatever their origin which she
held as against the Allied and Associated
Powers.
Germaňy hereby undertakes to recognise
and to conform to the measures which may
be taken now or in the future by the Princi
pal Allied and Associated Powers, in agreement where necessary with third Powers,
in order to carry the above stipulation into
effect.
In particular Germany declares her acceptance of the following Articles relating to
certain speciál subjects.

SECTION I.

SECTION I.

COLONIES ALLEMANDES.

GERMAN COLONIES.

A r t i c 1 e 119.
L’Allemagne renonce, en faveur des Prin
cipales Puissances alliées et associées, á touš
ses droits et titres sur ses possessións ďoutremer.

A r t i c 1 e 119.
Germany renounces in favour of the Prin
cipal Allied and Associated Powers all her
rights and titles over her oversea possessions.

A r t i c le 120.
Touš droits mobiliers et immobiliers ap
partenant dans ces territoires á TEmpire

A r t i c 1 e 120.
All movable and immovable property in
such territorios belonging to the German
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mecka veškeré restituce a náhrady zakláda
jící se na zásadách této smlouvy.
článek 117.
Německo se zavazuje uznati plnou platnost
veškerých smluv nebo úprav, jež by mocnosti
spojené a sdružené uzavřely se státy, které
se ustavily nebo ustaví na celém území bý
valé říše ruské, jaká byla 1. srpna 1914, nebo
na jeho částech, a uznati hranice těchto států,
jak budou takovým způsobem určeny.

ČÁST IV.

PRÁVA A ZÁJMY NĚMECKÉ
MIMO NĚMECKO.
Článek 118.
Mimo své hranice v Evropě, jak jsou
určeny touto smlouvou, vzdává se Německo
všech práv, právních titulů nebo jakýchkoli
výsad na územích nebo stran území, která
náležejí jemu nebo jeho spojencům, jakož
i všech práv, právních titulů nebo výsad, jež
by mu snad z jakéhokoli důvodu náležely vůči
mocnostem spojeným a sdruženým.
Německo se zavazuje již od nynějška
uznati a schváliti opatření, jež učinily nebo
učiní čelné mocnosti spojené a sdružené, bude-li třeba, v dohodě s třetími mocnostmi, aby
byly upraveny důsledky předchozího ustano
vení.
Zejména prohlašuje Německo, že schvaluje
ustanovení následujících článků, týkajících se
některých zvláštních předmětů.

ODDÍL I.
NĚMECKÉ OSADY,
článek 119.
Německo se vzdává ve prospěch čelných
mocností spojených a sdružených všech svých
práv a právních titulů na své državy zá
mořské.
Článek 120.
Veškerá 'práva k věcem movitým i nemo
vitým, náležející v těchto územích říši ně-
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allemand ou h un État allemand quelconque,
passeront au Gouvernement exercant 1’autorité sur ces territoires, dans les conditior^
fixées dans 1’ar ti cle 257 de la Partie IX
(Clauses financiěres) du présent Traité. Si
des contestations venaient á s’élever sur la
nátuře de ces droits, elles seraient jugées souverainement par les tribunaux locaux.

Empire or to any German State sbalí pass
to the Government exercising authority over
such territories, on the terms laid down in
Article 257 of Part IX (Financial Clauses)
of the present Treaty. The decision of the
local courts in any dispute as to the nátuře
of such property shall be finál.

Ar ti cle 121.
Les dispositions des Sections I et IV de la
Partie X (Clauses économiques) du présent
Traité seront applicables en ce qui concerne
ces territoires, quelle que soit la formě de
gouvernement adoptée pour ces territoires.

Article 121.
The provisions of Sections I and IV of
Part X (Economic Clauses) of the present
Treaty shall apply in the čase of these terri
tories whatever be the form of Government
adopted for them.

A r t i c 1 e 122.
Le Gouvernement exergant 1’autorité sur
ces territoires pourra prendre telles disposi
tions qu’il jugera nécessaires, en ce qui con
cerne le rapatriement des nationaux allemands qui s’y trouvent et les conditions dans
lesquelles les sujets allemands ďorigine européenne seront, ou non, autorisés á y résider,
y posséder, y faire le commerce ou y exercer
une profession.

Article 122.
The Government exercising authority over
such territories may make such provisions as
it thinks fit with reference to the repatriation
from them of German nationals and to the
conditions upon which German subjects of
European origin shall, or shall not, be allowed
to reside, hold property, trade or excercise
a profession in them.

Ar ti cle 123.
Les dispositions de Tarticle 260 de la Par
tie IX (Clauses financiěres) du présent
Traité s’appliqueront aux conventions passées avec des nationaux allemands pour l’exécution ou 1’exploitation des travaux publics
dans les possessions allemandes ďoutre-mer,
ainsi qu’aux sous-concessions ou marehés
passés avec lesdits nationaux en conséquence
de ces conventions.

Article 123.
The provisions of Article 260 of Part IX
(Financial Clauses) of the present Treaty
shall apply in the čase of all agreements concluded with German nationals for the construction or exploitation of public works in
the German oversea possessions, as well as
any sub-concessions or contracts resulting
therefrom which may háve been made to or
with such nationals.

A r t i c 1 e 124.
L’Allemagne prend á sa charge, suivant
i’évaluation qui sera présentéé par le Gouver
nement frangais et approuvée par la Commission des réparations, la réparation des
dommages subis par les ressortissants
frangais dans la colonie du Cameroun ou dans
la zone frontiěre du fait des actes des autorités civiles et militaires allemands et des particuliers allemands pendant la période qui
s’étend du ler janvier 1900 au lur aoút 1914.

Article 124.
Germany hereby undertakes to pay, in
accordance with the estimate to be presented
by the French Government and approved by
the Réparation Commission, réparation for
damage suffered by French nationals in the
Cameroons or the frontier zone by reason of
the German civil and military authorities
and of German private individuals during
the period from January 1,1900, to August 1,
1914.

A r t i c 1 e 125.
L’Allemagne renonce á touš droits issus des
Conventions et Arrangements passés avec la
France le 4 novembre 1911 et le 28 septembre
1912 relativement á TAfrique équatoriale.
Elle s’engage á verser au Gouvernement

Article 125.
Germany renounces all rights under the
Conventions and Agreements with France of
November 4, 1911, and September 28, 1912,
relating to Equatorial Africa. She undertakes
to pay to the French Government, in accor-
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mecké nebo kterémukoli státu německému,
přejdou na vládu vykonávající právní moc
nad těmito územími za podmínek určených
v článku 257 části IX (Klausule finanční)
této smlouvy. Spory o povaze práv těchto
vzniklé rozsuzovány budou s konečnou plat
ností místními soudy.
Článek 121.
Ustanovení Oddílů I a IV části X (Klau
sule hospodářské) této smlouvy budou platili,
pokud jde o tato území, ať jest jakákoli
forma vlády přijatá pro tato území.
Článek 122.
Vláda vykonávající právní moc nad těmito
územími bude moci učiniti opatření, která
bude pokládati za nutná, pokud jde o návrat
německých příslušníků, kteří tam jsou, do
vlasti, a pokud jde o podmínky, za nichž ně
mečtí poddaní evropského původu dostanou
nebo nedostanou povolení, aby tam bydlili,
nabývali majetku, provozovali obchody nebo
živnosti.
článek 123.
Ustanovení článku 260 části IX (Klausule
finanční) této smlouvy bude použito na
úmluvy uzavřené s německými příslušníky
0 provádění veřejných prací nebo těžení z nich
v německých zámořských državách, jakož
1 na další koncese neb obchody uzavřené s tě
mito příslušníky na základě těchto úmluv.

článek 124.
Německo béře na sebe náhradu škod, které
utrpěli francouzští příslušníci v osadě Kame
runu nebo v pohraničním pásmu činy vojen
ských neb občanských úřadů německých nebo
německých soukromníků v období od 1. ledna
1900 do 1. srpna 1914 podle ocenění, které
bude předloženo vládou francouzskou a schvá
leno komisí reparační.

Článek 125.
Německo se vzdává všech práv vyplýva
jících z úmluv a ujednání uzavřených s Fran
cií dne 4. listopadu 1911 a 28. září 1912
o rovníkové Africe. Zavazuje se, že podle oce
nění, které bude předloženo vládou fran-
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frangals, suivant 1’évaluation qui sera présentée par ce Gouvernement et approuvée par
la Commission des réparations, touš les cautionnements, ouvertures de compte, avances,
etc., réalisés en vertu de ces actes au profit
de TAllemagne.

dance witb the estimate to be presented by
that Government and approved by the Reparation Commission, all the deposits, credits,
advances, etc., effected by virtue of these instruments in favour of Germany.

Ar ti cle l26.
L’Allemagne s’engage á reconnaítre et
agréer les conventions passées óu á passer
par les Pussances alliées ou associées ou certaines ďentre elles avec toute autre Puissance, relativement au commerce des armes
et des spiritueux ainsi qu’aux autres matiěres
traitées dans les Actes généraux de Berlin du
26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet
1890 et les conventions qui les ont complétées
ou modifiées.

A r t i c 1 e 126.
Germany undertakes to accept and observe the agreements made or to be made
by the Allies} and Associated Powers or
some of them with any other Power with
regard to the trade in arms and spirits,
and to the matters dealt with in the General
Act of Berlin of February 26, 1885, the Ge
neral Act of Brussels of July 2, 1890, and
the conventions completing or modifying the
same.

A r t i c 1 e 127.
Les indigěnes habitant les anciennes possessions allemandes ďoutre-mer auront droit
á la protection diplomatique du Gouver
nement qui exercera 1’autorité sur ces territoires.

A r t i c 1 e 127.
The native inhabitants of the former German oversea possessions shall be entitled to
the diplomatic protection of the Govemments
exercising over those territories.

SECTION II.

SECTION II.

CHINĚ.

C H I N A.

A r t i c 1 e 128..
L’Allemagne renonce, en faveur de la
Chině, á touš privilěges et avantages résultant des dispositions du Protoeole finál signé
á Pékin le 7 septembre 1901, ensemble touš
annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également en faveur de la
Chině, á toute réclamation ďindemnité en
vertu dudit protoeole postérieurement au 14
mars 1917.

A r t i c 1 e 128.
Germany renounces in favour of China all
benefits and privileges resulting from the provisions of the finál Protocol signed at Peking
on September 7, 1901, and from all annexes,
notes and documents supplementary thereto.
She likewise renounces in favour of China
any claim to indemnities accruing thereunder
subsequent to March 14, 1917.

A r t i c 1 e 129.
Děs la mise en vigueur du présent Traité,
les Hautes Parties Contractantes appliqueront, chacune en ce qui la concerne:
1° L’Arrangement du 29 aoút 1902 relatif
aux nouveaux tárifs douaniers chinois;
2o L’Arrangement du 27 septembre 1905 re
latif á Whang-Poo et 1’Arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.

A r t i c 1 e 129.
From the coming into force of the present
Treaty the High Contracting Parties shall
apply, in so far as concerns them respectively:
(1) The Arrangement of August 29, 1902,
regarding the new Chinese customs tariff;
(2) The Arrangement of September 27,
1905, regarding Whang-Poo, and the provisional supplementary Arrangement of
April 4, 1912.
China, however, will no longer be bour.d
to grant to Germany the advantages or pri
vileges which she allowed Germany under
these Arrangemente.

Toutefois, la Chině ne sera plus tenue
ďaccorder á FAllemagne les avantages ou pri
vilěges qu’elle lui a consentis dans ces Arrangements.
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couzskou a schváleno komisí reparační, za
platí této vládě všecky kauce, otevřené účty,
zálohy atd. zřízené na základě těchto smluv
ve prospěch Německa.

Článek 126.
Německo se zavazuje, že uzná a schválí
úmluvy, které byly nebo .budou uzavřeny moc
nostmi spojenými nebo sdruženými nebo ně
kterými z nich s kteroukoli jinou mocností
o obchodu se zbraněmi nebo s lihovinami, ja
kož i o jiných předmětech, o nichž pojedná
vají generální akty berlínské ze dne 26. února
1885 a bruselské ze dne 2. července 1890
a úmluvy, jež je doplnily nebo změnily.
Článek 127.
Domorodci sídlící v někdejších německých
državách zámořských budou míti právo na
diplomatickou ochranu vlády, která bude vy
konávat! pravomoc na těchto územích.

ODDÍL II.
ČÍNA.

Článek 128.
Německo se vzdává ve prospěch Číny veš
kerých výsad a výhod vyplývajících z usta
novení závěrečného protokolu podepsaného
v Pekinu dne 7. září 1901, počítaje v to veš
keré přílohy, noty a listiny doplňkové.
Rovněž se vzdává ve prospěch Číny všech ná
hradních nároků na základě tohoto proto
kolu ode dne 14. března 1917.
Článek 129.
Od doby, kdy nabude tato úmluva působ
nosti, budou se Vysoké smluvní strany říditi,
pokud se jich týče:
1. ujednáním ze dne 29. srpna 1902 o no
vých čínských celních tarifech,
2. ujednáním ze dne 27. září 1905, týka
jícím se Whang-Poo, a prozatímným doplň
kovým ujednáním ze dne 4. dubna 1912.
Čína však nebude již povinna poskytovat!
Německu výhody nebo výsady, jež mu povo
lila v těchto ujednáních.
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í^. r t i c 1 e ISO.
. S°u£i réserve des dispositions de la Section "Vlil de la présente Partie, 1’Allemagne
cěde á la Chině touš les bátiments, quais et
appontements, casernes, forts, anues et munitions de guerre, navires de toutes sortes,
installations de télégraphie sans fil et autres
propriétés publiques, appartenant au Gouvernement allemand, qui sont situés ou qui
peuvent se trouver dans les concessions allemandes á Tien-Tsin et á Han-Kéou ou dans les
autres parties du territoire chinois.
II est entendu, toutefois, que les bátiments
employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ne sont pas compris
dans la cession ci-dessus; en outre, aucune
mesure ne sera prise par le Gouvernement
chinois pour disposer des propriétés publiques
ou privées allemandes situées á Pékin dans le
quartier dit des Légations, sans le consentement des Représentants diplomatiques des
Puissances qui, á la mise en vigueur du présent Traité, restent parties au Protocole finál
du 7 septembre 1901.

Arti cl e 181.
UAllemagne s’engage á rendre á la Chině,
dans un délai de douze mois á partir de la
mise en vigueur du présent Traité, touš les
instruments astronomiques que ses troupes
ont, en 1900—1901, enlevés de Chině. L’Allemagne s’engage également á payer toutes les
dépenses qui pourront advenir pour effectuer
cette restitution, y compris les dépenses pour
les démonter, emballer, transportér, réinstaller á Pékin et couvrir les assurances.

A r t i c 1 e 132.
L’Allemagne accepte Pabrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en
veríu desquels les concessions allemandes á
Han-Kéou et á Tien-Tsin sont actuellement
tenues.
La Chině, remise en possession du plein
exercice de ses droits souverains sur lesdits
terrains, déclare son intention de les ouvrir á
’usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que Pabrogation des contrats, en vertu desquels ces concessions sont
actuellement tenues, ne doit pas affecter les
droits de propriété des ressortissants des
Puissances alliées et associées, détenteurs de
lots dans ces concessions.
1

A r t i c 1 e 130.
Subject to the provisions of Section VIII
of this Part, Germany cedes to China all the
buildings, ■ wharves and pontoons, barracks,
foits, aíms and munitions of war, vessels of
all kinds, wireless telegraphy installations
and other public property belonging to the
German Government, which are situated or
may be in the German Concessions at
Tientsin and Hankow or elsewhere in Chinese territory.
It is understood, however, that premises
ušed as diplomatic or consular residences
or offices are not included in the above ces
sion, and, furthermore, that no steps shall
be taken by the Chinese Government to dispose of the German public and private pro
perty situated within the so-called Legation
Quarter at Peking without the consent of the
Diplomatic Representatives of the Powers
which, on the coming into force of the present Treaty, remain Parties to the Finál
Protocol of September 7, 1901.
A r t i c 1 e 131.
Germany undertakes to restore to China
within twelve months frpm the coming
into force of the present Treaty all the
astronomical instruments which her troops
in 1900—1901 carried away from China,
and to defray all expenses which may be
incurred in effecting such restoration, including the expenses of dismounting, packing, transporting, Insurance and installation
in Peking.
A r t i c 1 e 132.
Germany agrees to the abrogation of the
leases from the Chinese Government under
which the German Concessions at HankoW
and Tientsin are now held.
China, restored to the full exercise of her
sovereign rights in the above areas, declares
her intention of opening them to international residence and trade. She further declares
that the abrogation of the leases under which
these concessions are now held shall not
affect the property rights of nationals of
Allied and Associated Powers who are
holders of lots in these concessions.
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Článek 130.
S výhradou ustanovení Oddílu VIII této
Části postupuje Německo Číně všecky své bu
dovy, nábřeží, přístaviště, kasárny, opevnění,
zbraně, válečné střelivo, lodi všeho druhu,
zřízení bezdrátové telegrafie a jiný veřejný
majetek náležející vládě německé, pokud leží
nebo by mohl býti v německém koncedovaném území v Tien-Cinu a v Han-Keu nebo
v jiných částech území čínského.

Rozumí se však, že budovy sloužící za di
plomatická nebo konsulární sídla neb úřa
dovny nejsou zahrnuty do tohoto postupu.
Mimo to neučiní vláda čínská nijakého opa
tření, aby disponovala německým veřejným
nebo soukromým majetkem v Pekinu v tak
zvané čtvrti legací bez souhlasu diplomati
ckých zástupců mocností, které v době, kdy
nabude tato smlouva působnosti, zůstanou
stranami závěrečného protokolu ze dne 7. září
1901.

článek 131.
Německo se zavazuje vrátiti Číně ve lhůtě
dvanácti měsíců od doby, kdy nabude působ
nosti tato smlouva, veškeré hvězdářské pří
stroje, které jeho vojsko odvezlo z Číny
v letech 1900—1901. Rovněž tak se zavazuje
zaplatit! veškeré výlohy, které by mohly
vzniknouti prováděním tohoto navrácení, po
čítaje v to výlohy demontování, balení, do
pravy, opětného postavení v Pekinu a krytí
pojistného.
článek 132.
Německo souhlasí se zrušením ^ujednání,
jichž dosáhlo od vlády čínské a o něž se opírá
držba německých koncesí v Han-Keu a v TienCinu.
Čína, nabývajíc opět neomezeného^ výkonu
svých výsostných práv nad těmito územími,
vyhlašuje svůj úmysl otevřití je meziná
rodnímu bydlení a obchodu. Prohlašuje, že
zrušení smluv, o něž se opírá nynější držba
koncesí, nedotkne se vlastnických práv pří
slušníků mocností spojených a sdružených,
kteří jsou držiteli přídělů v těchto koncedovaných územích.
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A r t i c 1 e 133.
UAllemagne renonce á toute réclamation
contre le Gouvernement chinois ou contre
tout Gouvernement allié ou associé, en raison
de 1’internement en Chině de ressortissants
allemands et de leur rapatriement. Elle re
nonce également á toute réclamation en
raison de la saisie des navires allemands en
Chině, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise sur les
propriétés, droits et mtéréts allemands dans
ce pays depuis le 14 aoůt 1917. Cette dispo
sition toutefois ne doit pas affecter les droits
des parties intéressées dans les produits
ďaucune de ces liquidations, ces droits étant
réglés par les dispositions de la Partie X
(Clauses économiques) du présent Traité.

A r t i c I e 133.
Germany waives all claims against the
Chinese Government or against any Allied
or Associated Government arising out of the
internment of German nationals in Clijna and
their repatriation. She equally renounces alls
claims arising out of the capture and condernnation of German ships in China, or the
liquidation, sequestration or control of Ger
man properties, rights and interests in that
country since August 14, 1917. This provision, however, shall not affect the rights-of
the parties interested in the proceeds of any
such liquidation, which shall be governed by
the provisions of Part X (Economic Clau
ses) of the present Treaty.

A r t i c 1 e 134.
L’Allemagne renonce en faveur du Gouver
nement de sa Majesté Britannique aux biens
de 1’État allemand dans la concession britan
nique de Shameen, á Canton. Elle renonce en
faveur des Gouvemements francais et
chinois conjointement, á la propriété de
’École allemande située sur la concession
fransaise de Shanghai.

A r t i c 1 e 134.
Germany renounces in favour of the Gevernment of His Britaniiic Majesty the
German State property in the British Con
cession at Shameen at Canton. She renoun
ces in favour of the French and Chinese Governments conjointly the property of the
German school situated in the French Con
cession at Shanghai.

SECTION III.

SECTION III.

SI AM.

SIAM.

A r t i c 1 e 135.
L’Allemagne reconnaít comme caducs, de
puis le 22 juillet 1917, touš traités, conventions ou accords passés par elle avec le
Siam, ensemble les droits, titres ou piivilěges pouvant en résulter, ainsi qu’á tout
droit de juridiction consulaire au Siam.

A r t i c 1 e 135.
Germany recognises that all treaties, conventions and agreements between her and
Siam, and all rights, title and privileges
derived therefrom, including all rights of
extraterritorial j urisdiction, terminated as
from July 22, 1917.

A r t i c 1 e 136.

A r t i c 1 e 136.
All goods and property in Siam belonging
to the German Empire or to any German
State, with the exception of premises ušed
as diplomatic or consular residences or
offices, pass ipsó facto and without compensation to the Siamese Government.
The goods, property and private rights of
German nationals in Siam shall be dealt with
in accordance with the provisions of Part X
(Economic Clauses) of the present Treaty.

1

Touš biens et propriétés de 1’Empire ou des
États allemands au Siam, á Texception des
bátiments employés comme résidences ou
bureaux diplomatiques ou consulaires, seront
acquis de plein droit au Gouvernement
siamois, sans indemnité.
Les biens, propriétés et droits privés des
ressortissants allemands au Siam seront
traités conformément aux stipulations de la
Partie X (Clauses économiques) du présent
Traité.
A r t i c 1 e 137.
L’Allemagne renonce á toute réclamation,
pour elle ou ses nationaux, contre le Gouver-

Article 137.
Germany waives all claim against the
Siamese Government on behalf of herself

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.

článek 133.
Německo se vzdává všech nároků proti
vládě čínské nebo proti kterékoli vládě spo
jené nebo sdružené z důvodu internování ně
meckých příslušníků v Číně nebo jejich do
pravy do vlasti. Rovněž se vzdává všech ná
roků z důvodu zabavení německých lodí
v Číně, likvidace, sekvestrace, disposice nebo
konfiskace majetku, práv nebo zájmových
účastenství německých v této zemi od 14.
srpna 1917. Toto ustanovení se však nedotýká
práv stran majících zájem na výtěžku ně
které z těchto likvidací, poněvadž tato práva
jsou upravena ustanoveními části X (Klau
sule hospodářské) této smlouvy.

článek 134.
Německo se vzdává ve prospěch vlády Jeho
britského Veličenstva státních statků němec
kých v britském koncedovaném území Shameen v Kantonu. Ve společný prospěch vlády
francouzské a čínské vzdává se vlastnictví
německé školy na koncedovaném fran
couzském území v šanchaji.

ODDÍL III.
SI AM.

Článek 135.
Německo uznává, že ode dne 22. července
1917 pozbyly platnosti veškeré smlouvy,
úmluvy nebo dohody, jež uzavřelo se Siamem,
dále veškerá práva, právní tituly a výsady,
jež by mohly z nich vyplývati, jakož i veškerá
práva na Konsulární soudnictví v Siamu. .
článek 138.
Veškeré jmění a majetek německé říše
nebo německých států v Siamu, mimo stavby
používané za sídla nebo úřadovny diploma
tické nebo konsulární, ipso facto připadají
vládě siamské bez jakékoli náhrady.
Se soukromým jměním, majetkem a právy
německých příslušníků v Siamu bude nalo
ženo podle ustanovení části X (Klausule ho
spodářské) této smlouvy.
Článek 137.
Německo se vzdává veškerých nároků jak
jménem svým, tak jménem svých příslušníků

661

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.

662

nement siamois relativement á la saisie des
navires allemands, á la liquidation des biens
allemands ou á rinternement des ressortissants allemands au Siam. Cette disposition
ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit ďaucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

or her nationals arising out of the
seizure or condemnation of German ships,
the liquidation of German property, or
the internment of German nationals in
Siam. This provision shall not affect the
rights of the parties interested in the proceeds of any such liquidation, which shall be
governed by the provisions of Part X (Economic Clauses) of the present Treaty.

SECTION IV.

SECTION IV.

L I B E R I A.

LIBERIA.

A r t i c 1 e 138.
L’Allemagne renonce á touš droits et privilěges résultant des arrangements de 1911
et 1912 concernant le Liberia, et en particulier au droit de nommer un receveur des
douanes allemand en Liberia.
Elle déclare, en outre, renoncer á toute demande de participer, en quoi que ce soit, aux
mesures qui pourraient étre adoptées pour la
reconstitution du Liberia.

A r t i c 1 e 138.
Germany renounces all rights and privileges arising from the arrangement of 1911
and 1912 regarding Liberia, and particularly
the right to nominate a German Receiver of
Customs in Liberia.
She further renounces all claim to participate in any measures whatsoever which may
be adopted for the rehabilitation of Liberia.

A r t i c 1 e 139.
L’Allemagne reconnait eomme caducs, á
dater du 4 aoůt 1917, touš les traités et ar
rangements conclus par elle avec le Liberia.

A r t i c 1 e 139.
Germany recognizes that all treaties and
arrangements betv/een her and Liberia terminated as from August 4, 1917.

A r t i c 1 e 140.
Les biens, droits et intéréts appartenant en
Liberia á des Allemands, seront réglés conformément á la Partie X (Clauses éeonomiques) du présent Traité.

A r t i c 1 e 140.
The property, rights and interests of Germans in Liberia shall be dealt with in accordance with Part X (Economic Clauses)
of the present Treaty.

SECTION V.

SECTION V.

M A R O C.

M O R O C C O.

A r t i c 1 e 141.
L’Allemagne renonce a touš droits, titres
ou privilěges résultant á son profit de TActe
général ďAlgésiras du 7 avril 1906, des
Accords franco-allemands du 9 février 1909
et du 4 novembre 1911. Touš les traités,
accords, arrangements ou contrats passés
par elle avec FEmpire chérifien sout tenus
pour abrogés depuis le 3 aoůt 1914.

A r t i c 1 e 141.
Germany renounces all rights, titles and
privileges conferred on her by the General
Act of Algeciras of April 7, 1906, and by the
Franco-German Agreements of February 9,
1909, and November 4, 1911. All treaties,
agreements, arrangements and contracts
concluded by her with the Sherifian Empire
are regarded as abrogated as from August 3,
1914.
In no čase can Germany také advantage
of these instruments and she undertakes not
to intervene in any way in negotiationS relating to Morocco which may také plače between France and the other Pcv/ers.

En aucun cas, FAllemagne ne pourra se
prévaloir de ces actes et elle s’engage á
nlntervenir, en aucune fagon, dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la
France et les autres Puissances relativement
au Maroc.
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vůči vládě siamské, pokud jde o zabrání ně
meckých lodí, likvidaci německého majetku
nebo internování německých příslušníků v Siamu. Toto ustanovení se nedotýká práv stran
majících zájem na výtěžku některé z těchto
likvidací, poněvadž tato práva jsou upravena
ustanoveními části X (Klausule hospodářské)
této smlouvy.

ODDÍL IV.
L I B E R I A.
Článek 138.
Německo se vzdává veškerých práv a výsad
vyplývajících z dohod z roku 1911 a 1912 o
Liberíi, a zejména práva, aby jmenovalo
v Liberíi německého výběrčího cel.
Prohlašuje dále, že se vzdává každého ná
roku, jakkoliv se zúčastni ti při opatřeních,
která by snad byla učiněna ke znov uzří zení
Liberie.
článek 139.
Německo uznává od 4. 'srpna 1917 veškeré
smlouvy a dohody s Liberíi za neplatné.
Článek 140.
Jmění, práva a zájmová účastenství nále
žející v Liberii Němcům budou upravena
podle části X (Klausule hospodářské) této
smlouvy.
ODDÍL V.
M A R O K K O.
článek 141.
Německo se vzdává veškerých práv,
právních titulů nebo výsad vyplývajících
v jeho prospěch z generální akty algesiraské
ze dne 7. dubna 1906, z dohod francouzskoněmeckých ze dne 9. února 1909 a 4. listo
padu 1911. Veškeré smlouvy, dohody, úpravy
nebo ujednání, které uzavřelo s říší šerifskou,
pokládají se za zrušeny dnem 3. srpna 1914.
Německo nebude se moci v žádném případě
dovolávali těchto akt a zavazuje se, že se ne
bude nijakým -působem vměšovali v jednání,
k němuž by mohlo dojiti mezi Francií a ostat
ními mocnostmi o Marokku.
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A r t i c 1 e 142.
L’Allemagne déclare accepter toutes les
conséquences de Tétablissement, reconnu par
elle, du protectorat de la France au Maroc
et renoncer aú régime des capitulations
au Maroc.
Cette renonciation prendra dáte du S aoůt
1914.

A r t i c 1 e 142.
Germany having recognized the French
Protectorate in Morocco, hereby accepts all
the consequences of its establishment, and she
renounces the régime of the capitulations
therein.
This renunciation shall také effect as from
August 3, 1914.

A r t i c 1 e 143.
Le Gouvemement chérifien aura une
entiěre liberté ďaction pour régler le statut
et les conditions de Fétablissement des ressortissants allemands au Maroc.

A r t i c 1 e 143.
The Sherifian Government shall háve complete liberty of action in regulating the sta
tus of German nationáls in Morocco and the
conditions in which they may establish
themselves there.
German protected persons, semsars and
„associés agricoles" shall be considered as
having ceased, as from August 3, 1914, to
enjoy the privileges attached to their status
and shall be subject to the ordinary law.

Les protégés allemands, les censaux et les
associés agricoles allemands seront considérés
comme ayant cessé, á partir du 3 aoůt 1914,
de jouir des privilěges attachés á ces qualités
pour étre soumis au droit commun.
A r t i c 1 e 144.
Touš les biens et propriétés de 1’Empire
et des États allemands dans FEmpire chérifien
passent de plein droit au Maghzen, sans
aucune indemnité.
A cet égard, les biens et propriétés de FEmpire et des États allemands seront considérés
comme comprenant toutes les propriétés
de la Couronne, de FEmpire et des États
allemands, ainsi que les biens privés de Fexempereur ďAllemagne et des autres personnes
royales.
Touš les biens, meubles et immeubles
appartenant, dans FEmpire chérifien, á des
ressortissants allemands seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie
X (Clauses économiques) du présent Traité.
Les droits miniers qui seraient reconnus
á des ressortissants allemands par le Tribunál
arbitral institué en vertu du rěglement minier
marocain, seront Fobjet ďune estimation
pécuniaire qui sera demandée á Farbitre;
ces droits suivront ensuite le sort des biens
appartenant au Maroc á des ressortissants
allemands.

. A r t i c 1 e 144.
All property and possessions in the Sheri
fian Empire of the German Empire and the
German States pass to the Maghzen without
payment.
For this purpose, the property and posses
sions of the German Empire and States shall
be deemed to include all the property of the
Crown, the Empire or the States, and the
private property of the former German
Emperor and other Royal personages.

A r t i cl e 145.
Le Gouvernement allemand assurera le
transfert, á la personna qui sera désignée
par le Gouvernement franqais, des actions
qui représentent la part de FAllemagne dans
le Capital de la Banqua ďÉtat du Maroc.

A r t i c 1 e 145.
The German Government shall ensure the
transfer to a person nominated by the French
Government of the shares representing Germany’8 portion of the Capital of the State
Bank of Morocco. The value of these shares*

All movable and immovable property in
the Sherifian Empire belonging to German
nationals shall be dealt with in accordance
with Sections III and IV of Part X (Economic Clauses) of the present Treaty.
Mining rights which may be recognised
as belonging to German nationals by the
Court of Arbitration set up under the Moroccan Mining Regulations shall form the
subject of a valuation, which the arbitrators
shall be requested to make, and these rights
shall then be treated in the same way as pro
perty in Morocco belonging to German na
tionals.
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Článek 142.
Německo prohlašuje, že souhlasí se všemi
důsledky zřízení francouzského protektorátu
nad Marokkem, jím uznaného, a vzdává se
platnosti kapitulací v Marokku.
Toto vzdání platí od 3. srpna 1914.

Článek 143.
Šerifská vláda bude míti úplnou volnost,
aby upravila právní postavení a podmínky
o usazování německých příslušníků v Ma
rokku.
Bude se míti za to, že němečtí chráněnci,
poplatníci a zemědělští družstevníci od
3. srpna 1914 přestali požívati výsad spo
jených s těmito vlastnostmi a podléhají
právu obecnému.
Článek 144.
Veškeré jmění a majetek říše německé
á německých států v říši šerifské ipso facto
přejdou na Maghzen bez jakékoli náhrady.
V této příčině se bude míti za to, že statky
německé říše a německých států zahrnují
veškeré vlastnictví koruny, říše, německých
států, jakož i soukromé vlastnictví bývalého
císaře německého a ostatních panovnických
osob.
S veškerými movitými i nemovitými statky
náležejícími v říši šerifské příslušníkům ně
meckým bude naloženo podle Oddílu III a IV
Části X (Klausule hospodářské) této smlouvy.
Horní práva, která by byla přiznána ně
meckým příslušníkům rozhodčím soudem,
zřízeným marockým horním řádem, budou
odhadnuta v penězích; o odhad bude požádán
rozhodčí. Tato práva stihne pak osud majet
ku, který náleží v Marokku německým pří
slušníkům.

článek 145.
Německá vláda zabezpečí převod akcií,
které představují účast Německa v kapitálu
marocké státní''banky, na osobu, kterou jí
označí vláda francouzská. Hodnota těchto
akcií, určená reparační komisí, bude zapla78
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La valeur de ces actions, indiquée par la Commission des Réparations, sera payée á cette
Commission pour étre portée au crédit de
TAUemagne dans le compte des sommes dues
pour réparations. II appartiendra au Gouvernement allemand ďindemniser de ce chef ses
ressortissants.

as assessed by the Reparation Commission,
shall be paid to the Reparation Commission
for the credit of Germany on account of the
surns due for reparation. The Germany Go
vernment shall be responsible for indemnifying its nationals so dispossessed.

Ce transfert aura lieu sans préj udice du
remboursement des dettes que les ressortissants allemands auraient contractées envers
la Banque ďÉtat du Maroc.

This transfer will také plače without pre
judice to the repayment of debts which German nationals may háve contracted towards
the State Bank of Morocco.

Artic1 e

146.

A r t i c 1 e 146.

Les marchandises marocaines bénéficieront
á 1’entrée en Allemagne du régime appliqué
aux marchandises francaises.

Moroccan goods entering Germany shall
enjoy the treatment accorded to French
goods.

SECTION VI.

SECTION VI.

É G Y P T E.

EGYPT.

Artic1e

147.

A r t i c 1 e 147.

L’Allemagne déclare reconnaítre le protectorat proclamé sur 1’Égypte par la GrandeBretagne le 18 déeembre 1914 et renoncer
au régime des capitulations en Egypte.

Germany declares that she recognises the
Protectorate proclaimed over Egypt by
Great Britain on December 18, 1914, and that
she renounces the régime of the Capitula
tions in Egypt.

Cette renonciation prendra dáte du 4 aoůt
1914.

- This renunciation shall také effect as from
August 4, 1914.

Artic1 e

148.

Touš les traités, accords, arrangements
ou contrats passés par FAllemagne avec
FÉgypte, sont tenus pour abrogés depuis
le 4 aoůt 1914.
En aucun cas, FAllemagne ne pourra se
prévaloir de ces actes et elle s’engage á n’intervenir en aucune facon dans les négocations
qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres Puissances relativement
á FÉgypte.

Artic1 e

149.

Jusqu’á la mise en vigueur ďune législation
égyptienne ďorganisation judiciaire, constituant des cours de complěte juridiction, il sera
pourvu, par voie de décrets par Sa Haútesse
le Sultán, á Fexercice de la juridiction sur les
ressortissants allemands et sur les propriétés
par les tribunaux consulaires britaniques.

A r t i c 1 e 148.
All treaties, agreements, arrangements
and contracts concluded by Germany with
Egypt are regarded as abrogated as from
August 4, 1914.
In no čase can Germany avail herself of
these Instruments and she undertakes not to
intervene in any way in negotiations relating
to Egypt which may také plače between
Great Britain and the other Powers.

A r t i c 1 e 149.
Until an Egyptian law of judicial. organization establishing courts with universa!
jurisdiction comes into force, provision shall
be made, by means of decrees issued by His
Highnees the Sultán, for the exercise of
jurisdiction over German nationals and P1'0'
perty by the British Consular Tribunals.
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cena této komisi a odečtena ku prospěchu Ně
mecka z peněz dlužných za reparace. Bude
věcí vlády německé, aby odškodnila v této
příčině své příslušníky.

Tento převod bude proveden bez újmy za
placení dluhů, jež snad udělali němečtí pod
daní u státní banky marocké.

Článek 146.
S marockým zbožím bude při dovozu do
Německa nakládáno podle předpisů platných
o zboží francouzském.

ODDÍL VI.
EGYPT.
článek 147.
Německo prohlašuje, že uznává protek
torát vyhlášený nad Egyptem Velikou Britannií dne 18. prosince 1914 a že se vzdává
platnosti kapitulací v Egyptě.
Toto vzdání platí od 4. srpna 1914.

Článek 148.
Veškeré smlouvy, dohody, úpravy nebo
ujednání uzavřené Německem a Egyptem
jsou pokládány za zrušeny od 4. srpna 1914.

Německo nebude se moci v žádném pří
padě dovolávati těchto akt a zavazuje se, že
se nebude nijakým způsobem vměšovati
v jednám, k němuž by mohlo dojiti mezi Ve
likou
Britannií a ostatními mocnostmi
o Egyptě.

Článek 149.
Dokud nenabude působnosti egyptské zá
konodárství o organisaci soudů, kterým zave
deny budou soudy s obepiou pravomocí, bude
dekrety Jeho Výsosti sultána postaráno
o vykonávání soudnictví nad německými pří
slušníky a jejich vlastnictvím konsulárními
soudy britskými.
VS'
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Arti c1e

150.

A r t i c 1 e 150.

Le Gouvernement égyptien aura une entiěre
liberté ďaction pour régler le statut et les
conditions de Tétablissement des ressortissants allemands en Egypte.

Artic1e

151.

A r t i c 1 e 151.

L’Allemagne donne son agrément á l’abrogation ou aux modifications, j ugées désirables
par le Gouvernement égyptien, du décret
rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembx^e 1904 relativement á la Commission
de la Dette Publique égyptienne.
|

Artic1 e

The Egyptian Government shall háve
complete liberty of action in regulating the
status of German nationals and the condi
tions under which they may establish themselves in Egypt.

152.

Germany consents to the abrogation of the
ďecree issued by His Highness the Khedive
on November 28, 1904, relating to the Com
mission of the Egyptian Public Debt, or to
such changes as the Egyptian Government
may think it desirable to make therein.

A r t i c 1 e 152.

L’Allemagne consent, en ce qui la concerne,

Germany consents, in so far as she is contransfert au Gouvernement de Sa Majesté j cerned, to the transfer to His Britannic Mabritanique des pouvoirs conférés á Sa Majesté : jesty’s Government of the powers conferred
imperiále le Sultán par la Convention signée | on His Imperiál Majesty the Sultán by the
á Constantinople le 29 octobre 1888 relativeConvention signed at Constatinople on Octoment á la libře navigation du Canal de Suez.
ber 29, 1888, relating to the free navigation
of the Suez Canal.

au

Elle renonce á toute participation au Conseil
sanitaire, maritime et quarantenaire ďÉgypte
et consent, en ce qui la concerne, au transfert
aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce
Conseil.

Artic1e

153.

She renounces all participation in the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board of
Egypt and consents, in so far as she is concerned, to the transfer to the Egyptian
Authorities of the powers of that Board.

A r t i c 1 e 153.

All property and possessions in Egypt of
Touš les biens et propriétés de 1’Empire
allemand et des États allemands en Égypte i the German Empire and the German States
passent de plein droit au Gouvernement
pass to the Egyptian Government vvithout
égyptien, sans aucune indemnité.
payment.
A eet égard, les biens et propriétés de |
For this purpose, the property and possesFEmpire et des États allemands seront consi- i sion of the German Empire and States shall
dérés comme comprenant toutes les propriétés
be deemed to include all the property of the
de la Couronne, de 1’Enipire et des États
Crown, the Empire or the States, and the
allemands, ainsi que les biens privés de l’ex- ! private property of the former German
empereur ďAllemagne et des autres personnes | Emperor and other Royal personages.
royales.
All movable and immovable property in
Touš les biens meubles et immeubles appartenant, en Egypte, á des ressortissants alle- ' Egypt belonging to German nationals shall
mands seront traités
conformément aux j be dealt with in accordance with Sections III
Sections III et IV de la Partie X (Clauses j and IV of Part X (Economic Clauses) of the
économiques) du présent Traité.
present Treaty.
Arti c1e

154.

A r t i c 1 e 154-

Egyptian goods entering Germany shall
cieront, á 1’entrée en Allemagne, du régime ' enjoy the treatment accorded to British
appliqué aux marchandises britanniques.
goods.
Les

marchandises

égyptiennes

bénéfi- |
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Článek 150.
Vláda egyptská bude míti úplnou volnost
jednání při úpravě právního postavení a pod
mínek
usazování
německých
příslušníků
v Egyptě.

článek 151.
Německo dává své svolení, aby byl zrušen
nebo změněn podle přání vlády egyptské de
kret vydaný Jeho Výsostí chedivem dne 28. li
stopadu 1904 o komisi pro veřejný dluh
egyptský.

Článek 152.
Německo svoluje, pokud o ně jde, aby byla
přenesena na vládu Jeho britského Veli
čenstva práva udělená Jeho císařskému Veli
čenstvu
sultánovi
smlouvou
podepsanou
v Cařihradě dne 29. října 1888 o volné plavbě
průplavem Suezským.

Vzdává se veškeré účasti v egyptské radě
zdravotnické, námořní a karanténní a svo
luje, pokud o ně jde, aby oprávnění této rady
byla přenesena na úřady egyptské.

Č 1 á n e k 153.
Veškeré statky a majetek německé říše
a států německých v Egyptě přecházejí ipso
facto na vládu egyptskou bez jakékoli ná
hrady.
V tomto směru se bude míti za to, že statky
a majetek německé říše a států zahrnují
veškerý majetek koruny, říše a států ně
meckých, jakož i soukromý majetek bývalého
císaře německého a ostatních osob panov
nických.
S veškerými -movitými i nemovitými statky
náležejícími v Egyptě příslušníkům něme
ckým bude naloženo podle Oddílu III a IV
Části X (Klausule hospodářské) této smlouvy.

Článek 154.
Při dovozu do Německa bude nakládáno se
zbožím egyptským jako se zbožím britským.
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SECTION VIL

SECTION VII.

TURQIE ET BULGARIE.

TURKEY AND BULGARIA.

Article

155.

Article 155.

L’Allemagne s’engage á reconnaitre et
á agréer touš arrangements que les Puissances
alliées et associées passeront avec la Turquie
et la Bulgarie relativement aux droits, intéréts
et priviléges quelconques, auxquels 1’Allemagne ou les ressortissants allemands pourraient prétendre en Turquie et en Bulgarie et
qui ne sont pas 1’objet de dispositions du présent Traité.

Germany undertakes to recognise and
accept all arrangements which the Allied
and Associated Powers may make with
Turkey and Bulgaria with reference to any
rights, interests and priviléges whatever
which might be claimed by Germany or her
nationals in Turkey and Bulgaria and which
are not dealt with in the provisions of the
present Treaty.

SECTION VIII.

SECTION VIII.

CHANTOUNG.

SHANTUNG.

Article

156.

L’Allemagne renonce, en faveur du Japon,
á touš ses droits, ti třes et priviléges — concernant notamment le territoire de KiaoTchéou, les chemins de fer, les mineš et les
cábles sous-marins — qďelle a acquis, en
vertu du Traité passé par elle avec la Chině,
le 6 mars 1898, et de touš autres actes concernant la province du Chantoung.
Touš les droits allemands dans le chemin
de fer de Tsingtao á Tsinanfou, y compris ses
embranchements, ensemble ses dépendances
de toute nátuře, gares, magasins, matériel
fixe et roulant, mineš, établissements et ma
tériel ďexploitation des mineš, sont et demeurent acquis au Japon, avec touš les droits
et priviléges qui s’y rattachent.
Les cábles sous-marins de 1’État allemand,
de Tsingtao á Shanghai et de Tsingtao á
Tchéfou, avec touš les droits, priviléges et
propriétés qui s’y rattachent, restent également acquis au Japon, francs et quittes de
toutes charges.
Article

157.

Les droits mobiliers et immobiliers que
1’État allemand possěde dans le territoire de
Kiao-Tchéou, ainsi que touš les droits qu’il
pourrait faire valoir par suitě de travaux ou
aménagements éxécutés ou de dépenses engagées par lui, directement ou indirectement,
et concernant ce territoire, sont et demeurent
acquis au Japon, francs et quittes de toutes
charges.
Article

158.

ITAllemagne remettra au Japon, dans les
trois mois qui suivront la mise en vigueur du

Article 156.
Germany renounces, in favour of Japan, all
her rights, title and priviléges—particularly
those concerning the territory of Kiaochow,
railways, mineš and submarine cábles—which
she acquired in virtue of the Treaty concluded by her with China on March 6, 1898,
and of all other arrangements relative to the
Province of Shantungy
All German rights in the TsingtaoTsinanfu Railway, including its branch lineš,
together with its subsidiary property of all
kinds, stations, shops, fixed and rolling
stock, mineš, plant and materiál for the exploitation of the mineš, are and remain ac
quired by Japan, together with all rights and
priviléges attaching thereto.
The German State submarine cábles froni
Tsingtao to Shanghai and from Tsingtao to
Chefoo, with all the rights, priviléges and
properties attaching thereto, are similarly
acquired by Japan, free and clear of all char
ges and encumbraňces.
Article 157.
The movable and immovable property
owned by the German State in the territory
of Kiaochow, as well as all the rights which
Germany might claim in consequence oř the
works or improvements made or of the expenses incurred by her, directly or indirectly,
in connection with this territory, are and
remain acquired by Japan, free and clear oí
all charges and encumbrances.
Article 158.
Germany shall hand over to Japan within
three months from the coming into force o
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ODDÍL VII.

TURECKO A BULHARSKO.
Článek 155.
Německo se zavazuje uznati a schváliti
všecky úpravy, jež mocnosti spojené a sdru
žené uzavrou s Tureckem a s Bulharskem
o jakýchkoli právech, zájmech nebo výsadách,
na něž by Německo nebo němečtí příslušníci
mohli činiti nárok v Turecku a v Bulharsku
a jež nejsou předmětem ustanovení této
smlouvy.

ODDÍL VIII.
Š A N T U N.
Článek 156.
Německo se vzdává ve prospěch Ja
ponska veškerých svých práv, právních titulů
a výsad týkajících se zejména území KiauČou, železnic, dolů a podmořských kabelů,
jichž nabylo smlouvou, kterou uzavřelo
s Čínou dne 6. března 1898, a jakýmikoli ji
nými akty týkajícími se provincie šantun.
Veškerá německá práva na železnici ze
Cin-tau do Cin-anfu i s jejími odbočkami
a veškerým příslušenstvím všeho druhu:
nádražími, skladišti, zařízením pevným i obí
hajícím, doly, závody a provozovacím mate
riálem důlním, jsou a zůstanou majetkem Ja
ponska se všemi právy a výsadami k nim se
pojícími.
Podmořské kabely německého státu ze Cintau do Šanchaje a z Cin-tau do čefu se všemi
právy, výsadami a vlastnictvími s nimi spo
jenými rovněž zůstanou majetkem Japonska
bez jakéhokoli břemene.

Článek 157.
Práva k věcem movitým i nemovitým, která
má stát německý v území Kiau-Čou, jakož
i všechna práva, jež by mohl uplatňovati z dů
vodu vykonaných prací neb zlepšení neb ná
kladů, jím přímo neb nepřímo vynaložených
a území se dotýkajících, jsou a zůstanou ma
jetkem Japonska bez jakýchkoli břemen.

článek 158.
Do tří měsíců po tom, kdy nabude tato
smlouva působnosti, odevzdá Německo Ja-
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présent Traité, les arehives, registres, plans,
titres et documents de toute nátuře eoncernant les administrations civile, militaire,
financiére, judiciaire ou au třes, du territoire
de Kiao-Tchéou, á quelque endroit qu’ils se
trouvent.

the present Treaty the arehives, registers,
plans, title-deeds and documents of every
kind, wherever they may be, relating to the
administration, whether civil, military, financial, judicial or other, of the territory of
Kiaochow.

Dans le méme délai, rAllemagne notifiera
au Japon touš les traités, arrangements ou
contrats concernant les droits, titres ou privilěges visés aux deux articles ci-dessus.

Within the same period Germany* shall
give particulars to Japan of all treaties,
arrangements or agreements relating to the
rights, title or privileges referred to in the
two preceding Articles.

PARTIE V.

PART V.

CLAUSES MILITAIRES, NAVALEŠ

TYTUJTARY, NAVAL AND AIR

ET AÉRIENNES.

CLAUSES.

En vue de rendre possible la préparation
dAne limitation générale des armements de
toutes les nations, rAllemagne s’engage á
observer strictement les clauses militaires,
navales et aériennes ci-aprěs stipulées.

In order to render possible the initiation
of a generál limitation of the armaments of
all nations, Germany undertakes strictly to
obeserve the military, naval and air clauses
which follow.

SECTION I.

SECTION I.

CLAUSES MILITAIRES.

MILITARY CLAUSES.

CHAPITRE PREMIER.

CHAPTER I.

EFFECTIFS ET ENCADREMENT DE L’ARMÉE
ALLEMANDE.

EFECTIVES AND CADRES OF THE GERMAN
ARMY.

Artic1e

Les forces militaires allemandes seront démobilisées et réduites dans les conditions
fixées ci-aprěs.
Arti c1 e

A r t i c 1 e 159.

159.

The German military forces shall be demobilized and reduced as preseribed hereinafter.
A r t i c 1 e 160.

160.

1° A dater du 31 mars 1920, au plus tard,
Tarmée allemande ne devra pas comprendre
plus de sept divisions ďinfanterie et trois
divisions de cavalerie.

(1) By a dáte which must not be later
than March 31, 1920, the German Anny
must not comprise more than seven divisions
of infantry and three divisions of cavalry.

Děs ce moment, la totalitě des effectifs de
1’armée des États qui constituent rAllemagne,
ne devra pas dépasser cent mille hommes,
officiers et dépots compris, et sera exclusivement destinée au maintien de 1’ordre sur le
territoire et á la police des frontiěres.

After that dáte the total number of effectives in the Army of the States constituting
Germany must not exceed one hundred
thousand men, including officers and establishments of depots. The Army shall be
devoted exclusively to the maintenance of
order within the territory and to the control
of the frontiers.

L’effectif total des officiers, y compris le
personnel des États-Majors, quelle qu’en soit
la composition, ne devra pas dépasser quatre
mille.

The total effective strength of officers,
including the personnel of staffs, whatever
their composition, must not exceed four
thousand.
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ponsku veškeré archivy, knihy, plány, právní
listiny a doklady všeho druhu týkající se ob
čanské, vojenské, finanční, soudní nebo jiné
správy území Kiau-čou, ať jsou kdekoli.

V téže lhůtě oznámí Německo Japonsku
veškeré smlouvy, úpravy nebo ujednání týka
jící se práv, právních titulů nebo výsad uve
dených ve dvou předcházejících článcích.

ČÁST V.

KLAUSULE VOJENSKÉ, NÁMOŘNÍ
A VZDUCHOPLAVECKÉ.
Aby bylo umožněno připraviti obecné ome
zení zbrojení u všech národů, zavazuje se Ně
mecko dbáti přesně klausulí vojenských, ná
mořních a vzduchoplaveckých takto stano
vených :

ODDÍL I.
KLAUSULE VOJENSKÉ.
HLAVA PRVNÍ.
POČETNÝ STAV A ROZČLENĚNÍ NĚMECKÉ
ARMÁDY.

Článek 159.
Vojenské síly německé budou demobilisovány a omezeny, jak níže jest ustanoveno.
článek 160.
1. Počínajíc nejpozději 31. březnem 1920
nesmí německá armáda obsahovali více než
sedm divisí pěchoty a tři divise jízdy.
Od té chvíle nesmí celkový početný stav ar
mády států, jež tvoří Německo, překročili sto
tisíc mužů, důstojníky a doplňovací tělesa
v to počítajíc, a armáda bude určena vý
hradně k udržování pořádku v zemi a k po
hraniční stráži.
Celkový počet důstojnictva, počítajíc v to
i příslušníky štábů, ať jsou jakéhokoli složení,
nesmí překročili čtyři tisíce.
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2o Les di^isions et les États-Majors de
corps ďarmée stront eomposés en conforinité
du tableau no 1 annexé á la présente Section.

(2) Divisions and Army Corps headquarters staffs shall be organised in accordance with Table No. 1 annexed to this
Section.

Le nombre et les effectifs des unités ďinfanterie, ďartillerie, du génie, des Services
et troupes techniques, prévus dans ledit
tableau, constituent des maxima qui ne devront pas étre dépassés.
Les unités ci-aprěs désignées peuvent avoir
un dépot qui leur sera propre:

The number and strengths of the units of
infantry, artillery, engineers, technical Servi
ces and troops laid down in the aforesaid
Table constitute maxima which must not be
exceeded.

Régiment ďinfanterie;
Régiment de cavalerie;
Régiment ďartillerie de campagne;
Bataillon de pionniers.
3° Les divisions ne pourront étre encadrées
que par deux États-Majors de corps ďarmée.
Le maintien ou la constitution de forces
différement groupées ou ďautres organes de
commandement ou de préparation á la guerre
sont interdits.
Le Grand État-Major allemand et toutes
autres formations similaires seront dissous
et ne pourront étre reconstitués sous aucune
formě.

The following units may each háve their
own depot:
An Infantry regiment;
A Cavalry regiment;
A regiment of Field Artillery;
A battalion of Pioneers.
. (3) The divisions must not be grouped
under more than two army corps headquarters staffs.
The maintenance or formation of forces
differently grouped or of other organisations
for the command of troops or for preparation for war is forbidden.
The Great German General Staff and all
similar organisations, shall be dissolved and
may not be reconstituted in any form.

Le personnel officier, ou ássimilé, des Ministěres de la Guerre des différents États de
TAllemagne et des administrations qui leur
sont rattachées ne devra pas dépasser trois
cents officiers, compris dans l’effectif ma
ximum de quatre mille prévu par le présent
article, 1°, alinéa 3.

The officers, or persons in the position of
officers, in the Ministries of War in the
different States in Germany and in the Ad
ministrations attached to them, must not exceed three hundred in number and are included in the maximum strength of four
thousand laid down in the third subparagraph of paragraph (1) of this Article.

A r t i c 1 e 161.

Article 161.

Les Services administratifs de la guerre,
dont le personnel est civil et ne se trouve pas
compris dans les effectifs prévus par les présentes dispositions, auront ce personnel
réduit pour chaque catégorie au dixiěme de
celui prévu au budget de 1913.

Army administrativě Services consisting
of civilian personnel not included in the
number of effectives prescribed by the present Treaty will háve such personnel reduced
in each class to one- tenth of that laid down
in the Budget of 1913.

Article 162.
Le nombre des employés ou fonctionnaires
des États allemands, tels que douaniers,
gardes forestiers, gardes-cotes, ne dépassera
pas celui des employés ou fonctionnaires
exergant ces fonctions en 1913.

Article 162.
The number of employees or officials of
the German States, such as customs officers,
forest guards and coastguards, shall not exceed that of the employees or officials functioning in these capacities in 1913.

Le nombre des gendarmes et des employés
ou fonctionnaires des polices locales ou municipales ne pourra étre augmenté que dans une

The number of gendarmes and employees
or officials of the local or municipal police
may only be increased to an extent cor-
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2. Diviše a štáby armádních £borů budou
složeny podle údajů tabulky č. 1, připojené
k tomuto oddílu.
Počet a početný stav jednotek pěchoty, dě
lostřelectva , ženíjnich a technických vojsk,
jak jest vytčen ve jmenované tabulce, udává
nej vyšší mez, která nesmí býti překročena.
Vlastní náhradní těleso smějí míti tyto jed
notky :
pluk pěchoty,
pluk jízdy,
pluk polního dělostřelectva,
prapor zákopníků.
3. Diviše nesmějí býti sloučeny ve více než
dva štáby armádních sborů.
Zakázáno jest udržovati nebo zřizovati
vojska jinak seskupená anebo jiné orgány
pro velení nebo pro přípravu k válce.
Německý velký generální štáb a všechny
jiné podobné formace budou rozpuštěny a ne
smějí býti znovu zřízeny v žádné formě.
Důstojnický a důstojníkům na roven po
stavený personál ministerstev války v růz
ných státech Německa, jakož i u přičle
něných správních úřadů nesmí býti větší než
tři sta důstojníků, kteří se započítají do maxi
málního početného stavu čtyř tisíc, jak je
stanoven v tomto článku pod 1, odstavec 3.

článek 161.
Správní úřady vojenské, jejichž personál
je občanský a není započten do stavu vyme
zeného předcházejícími předpisy, budou míti
personál zmenšený v každé skupině na dese
tinu toho, co bylo určeno v rozpočtu na
rok 1913.
Článek 162.
Počet zřízenců a úředníků ve státech Ně
mecka, jako jsou celníci, lesníci, hlídači po
břeží, nepřekročí počet zřízenců a úředníků,
kteří konali tuto službu v r. 1913.
Počet četníků a zřízenců neb úředníků
okresních nebo obecních stráží bezpečnostních
smí býti rozmnožován jen v poměru odpoví-
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proportion correspondant á celle des augmen- j responding to the increase of population
tations de la populaůion depuis 1913 dans les since 1913 in the districts or municipalities
localités ou municipalités qui les emploient. ! in which they are employed.
Les employés et fonctionnaires ne pourront
These employees and officials may not be
pas étre réunis pour participer á un exercice j assembled for military training.
militaire.
A r t i c 1 e 163.

Article 163.

La réduction des forces militaires de 1’Allemagne, stipulée á Tarticle 160, pourra étre
graduellement effeetuée de la maniěre sní
ván te :
Dans les trois mois qui suivront la mise en
vigueur du présent Traité, la totalitě des
effectifs devra étre ramenée á '200,000
hommes et le nombre des unités ne devra pas
dépasser le double du nombre prévu á
1’article 160.

The réduction of the strength of the German military forces as provided for in Ar
ticle 160 may be effected gradually in the
following manner:

A 1’expiration de ce délai, et á la fin - de
chaque période subséquente de trois mois, une
Conférence ďexperts militaires des Principales Puissances alliées et associées fixera,
pour la période trimestrielle suivante, les réductions á effectuer de fagon que, le 31 mars
1920 au plus tard, la totalitě des effectifs
allemands ne dépasse pas le chiffre maximum
de 100.000 hommes, prévu á Tarticle 160. Ces
réductions successives devront maintenir
entre le nombre des hommes et des officiers
et entre le nombre des unités de diverses
sortes, les mémes proportions qui sont prévues audit article.

At the expiration of this period, and at the
end of each subsequent period of three
months, a Conference of military experts of
the Principal Allied and Associated Powers
will fix the réductions to be made in the
ensuing three months, so that by March 31,
1920, at the latest the total number of German effectives does not exceed the maximum
number of 100,000 men laid down in Ar
ticle 160. In these successive réductions the
same ratio between the number of officers
and of men, and between the various kinds
of units, shall be maintained as is laid down
in that Article.

Within three months from the coming into
force of the present Treaty the total number
of effectives must be reduced to 200,000 and
the number of units must not exceed twice
the number of those laid down in Article 160.

CHAPITRE II.
ARMEMENT, MUNITIONS ET MATÉRIEL.

CHAPTER II. '
ARMAMENT,

MUNITIONS AND MATERIÁL.

Article 164.
Article 164.
Up till the time at which Germany is adJusqu’á Tépoque ou TAllemagne poura étre
admisc comme membre de la Société des Na- mitted as a member of the League of Na
tions, Tarmée allemande ne devra pas pos- tions the German Army must not possess an
séder un armement supérieur aux chiffres armament greater than the amounts fixed
fixés dans le tableau n° 2 annexé á la pré- in Table No. 2 annexed to this Section, with
sente Section, sauf un complément facultatif | the exception of an optional increase not
gui pourra atteindre, au maximum un vingt- exceeding one-twentyfifth part of smáli arms
cinquiěme pour les armes á feu et un cin- and one-fiftieth part of guns, which shall be
quantiěme pour les canons, et sera exclusi- exclusively ušed to provide for such eventual
vement destiné á pourvoir á Téventualité des replacements as may be necessary.
remplacements nécessaires.
L’Allemagne déelare s’engager děs á pré
Germany agrees that after she has become
sent, pour Tépoque oú elle sera admise comme a member of the League of Nations the armembre de la Société des Nations, á ce que maments fixed in the said Table shall remain
Tarmement, fixé dans ledit tableau, ne soit in force until they are modified by the Counpás dépassé et reste sujet á étre modifié par cil of the League. Furthermore she hereby
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dajícím přírůstku obyvatelstva od r. 1913
v okresích a ob'ích, v jejichž službách jsou.
Zřízenci a úředníci nesmějí býti svoláváni
k tomu, aby se zúčastnili nějakého vojen
ského výcviku.
Článek 163.
Omezení vojenské moci německé, smluvené
v článku 160, bude lze provésti postupně
tímto způsobem:
Do tří měsíců ode dne, kdy tato smlouva
nabude působnosti, musí býti celkový početný
stav snížen na 200.000 mužů a počet jednotek
nesmí přesahovati dvoj násobný počet toho, co
je stanoveno v článku 160.
Po uplynutí tohoto a na konci každého ná
sledujícího tříměsíčního období ustanoví kon
ference vojenských znalců Čelných mocností
spojených a sdružených pro následující tří
měsíční období snižování, které třeba prováděti tím způsobem, aby nejpozději dne 31.
března 1920 celkový početný stav německého
vojska nepřesahoval maxima 100:000 mužů,
uvedeného v článku 160. Toto postupné snižo
vání musí udržovali mezi počtem mužů a dů
stojníků a mezi počtem jednotek jednotlivých
druhů zbraní týž poměr, jaký je stanoven ve
jmenovaném článku.

HLAVA DRUHÁ.
VÝZBROJ, STŘELIVO A MATERIÁL.

Článek 164.
Až do doby, kdy bude možno připustiti Ně
mecko za člena Společnosti národů, nesmí míti
německá armáda výzbroj, která by převyšo
vala číslice stanovené v tabulce č. 2, připo
jené k tomuto oddílu, vyjímajíc fakultativní
doplněk, který bude moci dosáhnouti u střel
ných zbraní nejvýše pětadvacetiny a u děl
padesátiny; doplněk tento bude určen vý
hradně pro případ nutných náhrad.

Německo prohlašuje, že se již nyní zava
zuje pro dobu, kdy bude připuštěno za člena
Společnosti národů, že výzbroj stanovená ve
jmenované tabulce nebude překročena a že
podléhá modifikacím Rady Společnosti, a za-
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le Conseil de la Soeiété dont elle s’engage á
observer strictement les décisions á cet égard.

agrees strictly to observe the décisions of the
Council of the League on this subject.

A r t i c 1 e 165.
Le nombre maximum de canons, mitrailieuses, minenwerfers et fusils, ainsi que le
stock des munitions et équipements, que
TAllemagne est autorisée á maintenir pendant
la période devant s’écouler entre la mise en
vigueur du présent Traité et la dáte du 31
mars 1920 visée á 1’article 160, présentera,
vis-á-vis des stocks maxima autorisés fixés
au tableau n° 3 annexé á la présente Section,
la méme proportion que les forces de 1’armée
ailemande, au fur et á mesure des réductions
prévues á 1’article 163, présenteront vis-á-vis
des forces maxima autorisées par 1’article 160.

A r t i c 1 e 165.
The maximum number of guns, machine
guns, trench-mortars, rifles, and the amount
of ammunition and equipment which Germany is allowed to maintain during the pe
riod between the coming into force of the
present Treaty and the dáte of March 31,
1920, referred to in Article 160, shall bear
the same proportion to the amount authorized in Table No. 3 annexed to this Sec
tion as the strength of the German Army as
reduced from time to time in accordanee with
Article 163 bears to the strength permitted
under Article 160.

A r t i c 1 e 166.
A la dáte du 31 mars 1920, le stock de mu
nitions, dont 1’armée ailemande pourra disposer, ne devra pas dépasser les chiffres fixés
dans le tableau n° 3 annexé á la présente
Section.
Dans le méme délai, le Gouvemement allemand devra entreposer ces stocks dans des
lieux, dont il donnera notification aux Gouvernements des Principales Puissances alliées
et associées. II lui est interdit de constituer
aucun autre stock, dépot ou réserve de mu
nitions.

Article 166.
At the dáte of March 31, 1920, the stock
of munitions which the German Army may
háve at its disposal shall not exceed the
amounts fixed in Table No. 3 annexed to
this Section.
Within the same period the German Go
vernment will store these stocks at points
to be notified to the Governments of the
Principal Allied and Associated Powers. The
German Government is forbidden to establish any other stocks, depots or reserves
of munitions.

A r t i c 1 e 167.
Le nombre et le calibre des canons constituant, á la dáte de la mise en vigueur du
présent Traité, 1’armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, terrestres
ou maritimes, que FAllemagne est autorisée
á conserver, devront étre immédiatement notifiés par le Gouvemement allemand aux Gouvemements des Principales Puissances alliées
et associées et seront des maxima ne pouvant
pas étre dépassés.
Dans le délai de deux mois, á dater de la
mise en vigueur du présent Traité, 1’approvisionnement maximum de ces canons sera uniformément rameně et maintenu á quinze
cents coups par piěce, pour les calibres de 10‘5
et plus petits, et á cinq cents coups par piěce
pour les calibres supérieurs.

Article 167.
The number and calibre of the guns constituting at the dáte of the coming into force
of the present Treaty the armament of the
fortified works, fortresses, and any land or
coast forts which Germany is allowed to
retain must be notified immediately by the
German Government to the Governments of
the Principal Allied and Associated Powers,
and will constitute maximum amounts which
may not be exceeded.
Within two months from the coming into
force of the present Treaty, the maximum
stock of ammunition for these guns will be
reduced to, and maintained at, the following
uniform rates: — fifteen hundred rounds
per piece for those the calibre of which is
10.5 cm. and under: five hundred rounds per
piece for those of higher calibre.

A r t i c 1 e 168.
La fabrication des armes, des munitions et
du matériel de guerre, quel qu’il soit, ne

Article 168.
The manufacture of arms, munitions, or
any war materiál, shall only be carried out
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važuje se, že bude přesně zachovávali její
rozhodnutí v tomto směru.
Článek 165.
Nejvyšší počet děl, kulometů, minometů
a pušek, jakož i zásoba střeliva a výstroje,
kteréž bude Německu dovoleno udržovali
v období mezi dnem, kdy nabude působnosti
tato smlouva, a dnem 31. března 1920, uve
deným v článku 160, bude k dovoleným zá
sobám maximálním, jež stanoví tabulka č. 3,
připojená k tomuto oddílu, ve stejném po
měru, v jakém bude síla německé armády
průběhem snižování určeného v článku 163
k nejvyšší přípustné síle dovolené v článku
160.

článek 166.
Dnem 31. března 1920 nesmí zásoba stře
liva, jež armáda německá bude směti míti po
ruce, přesahovali číslice stanovené v tabulce
č. 3, připojené k tomuto oddílu.
V téže lhůtě musí vláda německá uložiti
tyto zásoby na místech, jež oznámí vládám
Čelných mocností spojených a sdružených.
Jest jí zakázáno zakládati jinou zásobu, skla
diště neb zálohu střeliva.

článek 167.
Vláda německá musí neprodleně oznámiti
vládám čelných mocností spojených a sdru
žených počet a ráže, děl, která budou v době,
kdy tato smlouva nabude působnosti, výzbrojí
opevnění, tvrzí a pevností ať pozemních, ať
námořních, jež podržeti bude Německu dovo
leno. Tento počet a tyto ráže budou maximem,
které nesmí býti překročeno.

Maximální výbava těchto děl střelivem
bude do dvou měsíců od doby, kdy tato
smlouva nabude působnosti, jednotně sní
žena a na dále udržována na patnácti stech
ran pro každý kus ráže 10-5 cm a menší, a na
pět set ran pro každý kus ráže větší.

Článek 168.
Zbraně, střelivo a válečný materiál jakého
koli druhu smějí se vyráběti jen v dílnách a
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pourra étre effectuée que dans les usines ou
fabriques, dont Templacement sera porté á la
connaisance et soumis á 1’approbation des
Gouvemements des Principales Puissances
alliées et associées, et dont ceux-ci se réservent de restreindre le nombre.
Dans le délai de trois niois, á dater de la
mise en vigueur du présent Traité, touš autres
établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, Temmagasinage ou
1’étude des armes, munitions ou matériel de
guerre quelconques, seront supprimés. II en
sera de méme de touš arsenaux, autres que
ceux utilisés pour servir de dépóts aux stocks
de munition autorisés. Dans le méme délai, le
personnel de ces arsenaux sera licencié.

in factories or works the location of which
shall be cornmunicated to and approved by
the Governments of the Principal Allied and
Associated Powers, and the number of which
they retain the right to restrict.
Within three months from the coming into
force of the present Treaty, all other establishments for the manufacture, preparation, storage or design of arms, munitions,
or any war materiál whatever shall be dosed
down. The same applies to all arsenals except
those ušed as depots for the authorised stocks
of munitions. Within the same period the
personnel of these arsenals will be dismiásed.

A r t i c 1 e 169.
A r t i c 1 e 169.
Dans le délai de deux mois, á dater de la
Within two months from the coming into
mise en vigueur du présent Traité, les armes, force of the present Treaty German arms,
les munitions, le matériel de guerre allemands, munitions and war materiál, including antiy compris le matériel quel qu’il soit de dé- aircraft materiál, existing in Germany in
fense contre aéronefs, qui existent en Alle- excess of the quantities allowed, must be
magne et qui seront en excédent des quantités surrendered to the Governments of the Prin
autorisées, devront étre livrés aux Gouver- cipal Allied and Associated Powers to be
nements des Principales Puissances alliées et destroyed or rendered useless. This will also
associées pour étre détruits ou mis hors apply to any speciál plant intended for the
ďusage. II en sera de méme de 1’outillage I manufacture of military materiál, except
quelconque destiné aux fabrications de guerre, such as may be recognised as necessary for
á 1’exception de celui qui sera reconnu néces- equipping the authorised strength of the
saire pour Tarmement et Féquipement des German army.
forces militaires allemandes autorisées.
The surrender in question will be effected
Cette livraison sera effectuée sur tels points
du territoire allemand, qui seront déterminés at such points in German territory as may
be selected by the said Governments.
par lesdits Gouvernements.
Within the same period arms, munitions
Dans le méme délai, les armes, les muni
tions et le matériel de guerre provenant de and war materiál, including anti-aircraft ma
1’étranger, y compris le matériel de défense teriál, of origin other than German, in
contre aéronefs, en quelque état qu’ils se whatever statě they may be, will be delivered
trouvent, seront livrés auxdits Gouver to the said Governments, who will decide as
nements, qui décideront de la destination á to their disposal.
leur donner.
Arms and munitions which on account of
Les armes, munitions et matériel, qui, par
the
successive réductions in the strength of
suitě des réductions successives des forces
the
German army become in excess of the
militaires allemandes, dépasseront les quan
tités autorisées par les tableaux nos 2 et 3 amounts authorized by Tables 2 and 3
annexés á la présente Section, devront étre annexed to this Section must be handed over
livrés comme il est dit ci-dessus, dans tels in the manner laid down above within such
délais que fixeront les conférences ďexperts periods as may be decided by the Conferenmilitaires, prévus á Farticle 163.
ces referred to in Article 163.
Ar ti cle 170.
L’importation en Allemagne des armes,
munitions et matériel de guerre de quelque
nátuře que ce soit, sera strictement prohibée.

A r t i c 1 e 170.
Importation into Germany of arms, muni
tions and war materiál of every kind shall
be strictly prohibited.
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továrnách, jejichž sídlo bude oznámeno a
k schválení předloženo vládám čelných moc
ností spojených a sdružených, kteréžto si vy
hrazují právo omezí ti počet těchto dílen a to
váren.
Do tří měsíců od doby, kdy tato smlouva
nabude působnosti, budou zrušeny všechny
ostatní závody, jejichž účelem je výroba, pří
prava, ukládání neb studium zbraní, střeliva
neb jakéhokoli válečného materiálu. Totéž se
stane se všemi zbrojnicemi vyjímaje ty, které
budou skladišti dovolené zásoby střeliva.
V téže lhůtě bude propuštěn personál těchto
zbrojnic.

Článek 169.
Do dvou měsíců od doby, kdy tato smlouva
nabude působnosti, musí býti německé zbraně,
střelivo a materiál válečný, počítajíc v to ja
kýkoliv obranný materiál proti vzducholodím,
pokud se nalézá v Německu a převyšuje po
volené množství, odveden vládám čelných
mocností spojených a sdružených, aby vše to
bylo zničeno anebo učiněno neupotřebitelným.
Totéž se stane se všemi druhy nářadí urče
ného k válečné výrobě vyjímaje to, co bude
uznáno za nezbytné k výzbroji a výstroji po
volené vojenským silám německým.

Toto odvádění se bude díti v těch místech
německého území, která určí jmenované
vlády.
V téže lhůtě budou odvedeny zbraně, stře
livo a válečný materiál pocházející z ciziny,
obranný materiál proti vzducholodím v to po
čítajíc, ať jsou v jakémkoli stavu, jmeno
vaným vládám, jež ustanoví, jak s nimi naložiti.
Zbraně, střelivo a materiál, které po po
stupném ztenčení vojenských sil německých
budou přesahovati množství povolená v tabul
kách č. 2 a 8, připojených k tomuto oddílu,
musí se vydati tak, jak shora řečeno, a ve Ihůtách, které určí konference vojenských znalců,
o nichž se mluví v článku 163.
Článek 170.
Dovážeti do Německa zbraně, střelivo a vá
lečný materiál jakéhokoli druhu jest výslovně
zapověděno.
79
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The same applies to the manufacture for,
II en sera de méme de la fabrication et de |
and export to, foreign countries of arms,
1’exportation des armes, munitions et maté
munitions and war materiál of everý kind.
rie! de guerre de quelque nátuře que ce soit,
á destmation des pays étrangers.
A r t i c 1 e 171.

A r t i c 1 e 171.

Uemploi des gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires, ainsi que de tout liquides, matiěres
ou procédés analogues, étant prohibé, la fabri- '
cation et 1’importation en sont rigoureusement interdites en Allemagne.
II en est de méme du matérie! spéeialement
destiné á la fabrication, á la conservation ou
á 1’usage desdits produits ou procédés.
Sont également prohibées la fabrication et
Timportation en Allemagne des chars blindés,
tanks ou de tout autre engin similaire pouvant
servir á des buts de guerre.

The use of asphyxiating, poisonous or
other gases and all analogous liquids, materials or devices being prohibited, their manu
facture and importation are strictly forbidden in Germany.
The same applies to materials specially intended for the manufacture, storage and use
of the said products or devices.
The manufacture and the importation into
Germany of armoured cars, tanks and all
similar constructions suitable for use in war
are also prohibited.

A r t i c 1 e 172.

A r t i c 1 e 172.

Dans un délai de trois mois á dater de la
mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement allemand fera connaítre aux Gouvernements des Principales Puissances alliées et
associées la nátuře et le mode de fabrication
de touš les explosifs, substances toxiques ou
autres préparations chimiques, utilisés par lui
au cours de la guerre, ou préparés par lui
dans le but de les utiliser ainsi.

Within a period of three months from the
coming into force of the present Treaty, the
German Government will disclose to the Governments of the Principal Allied and Asso
ciated Powers the nátuře and mode of manu
facture of all explosives, toxic substances or
other like Chemical préparations ušed by
them in the war or prepared by them for the
purpose of being so ušed.

CHAPITRE III.

CHAPTER III.

RECRUTEMENT ET INSTRUCTION MILITAIRE

RECRUITING AND MILITARY TRAINING.

A r t i c 1 e 173.
Ar ti cle 173.
Universal compulsory military service
Tout Service militaire universel ( obligashall be abolished in Germany.
toire sera aboli en Allemagne.
The German Army may only be constiUarmée allemande ne pourra étre consti- j
tuée et reerutée que par voie ďengagements j tuted and reeruited by means of voluntary
enlistment.
volontaires.
Ar ti c 1 e 174.

A r t i c 1 e 174.

Ifengagement des sous-officers et soldats
devra étre de douze années continues.

The period of enlistment for non-commissioned officers and privates must be twelve
consecutive years.
The number of men discharged for any
reason before the expiration of their term
of enlistment must not exceed in any yea1’
five per cent. of the total effectives fixed
by the second sub-paragraph of paragraph
(1) of Article 160 of the present Treaty.

La proportion des hommes quittant le Ser
vice pour quelque cause que ce soit avant l’expiration du terme de leur engagement ne
devra pas dépasser, chaque année, cinq pour
cent de la totalitě des effectifs fixés par le
présent Traité (arti cle 160, 1°, alinéa 2).
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Totéž platí o výrobě a vývozu zbraní, stře
liva a válečného materiálu jakéhokoli druhu
určených pro cizí země.

Článek 171.
Ježto je zakázáno užívati dusivých,
otravných a podobných plynů, jakož i všech
takových kapalin, látek a prostředků, jest
v Německu přísně zapověděno je vyráběti
a tam dovážeti.
Totéž platí o materiálu zvlášť určeném k výr
robě, uchovávání nebo používání jmenova
ných výrobků nebo prostředků.
Rovněž s® okazuje Německu vyráběti i do
vážeti obrněné vozy, tanky a všechny jiné po
dobné stroje, jež mohou sloužiti válečným
účelům.
Článek 172.
Do tří měsíců od doby, kdy tato smlouva
nabude působnosti, oznámí vláda německá
vládám čelných mocností spojených a sdru
žených složení a způsob výroby všech výbušin, jedovatých látek a jiných preparátů
chemických, jichž během války užívala anebo
jež připravovala, aby jich užila takovým
způsobem.

HLAVA TŘETÍ.
DOPLŇOVANÍ A VÝCVIK VOJSKA.
Článek 173.
Obecná povinnost vojenská bude v Ně
mecku zrušena.
Německá armáda smí býti příště sestavo
vána a doplňována jenom dobrovolným
vstupem.
Článek 174.
Poddůstojníci a vojáci musí býti zavázáni
k službě na dvanáct let za sebou jdoucích.
Poměrný počet mužů opouštějících službu
z jakékoli příčiny před uplynutím doby zá
vazku nesmí překročili za rok pět procent cel
kového početného stavu stanoveného touto
smlouvou (čl. 160,1, odstavec 2).
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A r t i cl e 175.
Les officiers qui seront maintenus dans
karmée devront contracter Tengagement ďy
servir au moins jusqu’á l’áge de quarante-cinq
ans.

The officers who are retained in the Army
must undertake the obligation to serve in it
up to the age of forty-five years at least.

Les officiers nouvellement nommés devront
contracter Tengagement de servir effectivement au moins pendant vingt-cinq années
continues.

Officers newly appointed must undertake
to serve on the active list for twenty-five
consecutive years at least.

Les officiers qui ont précédemment appartenu á des formations quelconques de
l’armée et qui ne seront pas conservés dans
les unités dont le maintien est autorisé ne
devront participer á aucun exercise militaire
théorique ou pratique et ne seront soumis
á aucune obligation militaire quelconque.

En conséquence et dans le délai ci-dessus
fixé, toutes académies de guerre ou institutions similaires en Allemagne, ainsi que les
différentes écoles militaires ďofficiers, élěves
officiers (Aspiranteň), cadets, sous-officiers
ou élěves sous-officiers (Aspiranten), autres
que les écoles ci-dessus prévues seront supprimées.

Officers who háve previously belonged to
any formations whatever of the Army, and
who are not retained in the units allowed to
be maintained, must not také part in any
military exercise whether theoretical or
practical, and will not be under any military
obligations whatever.
The number of officers discharged for any
reason before the expiration of their term
of Service must not exceed in any year five
per cent. of the total effectives of officers
provided for in the third sub-paragraph of
paragraph (1) of Article 160 of the present
Treaty.
Article 176.
On the expiration of two months from the
coming into force of the present Treaty there
must only exist in Germany the number of
military schools which is absolutely indispensable for the recruitment of the offi
cers of the units allowed. These schools will
be exclusively intended for the recruitment
of officers of each arm, in the proportion of
one school per arm.
The number of students admitted to attend
the courses of the said schools will be strictly
in proportion to the vacancies to be filled in
the cadres of officers. The students and the
cadres will be reckoned in the effectives
fixed by the second and third sub-paragraphs
of paragraph (1) of Article 160 of the pre
sent Treaty.
Consequently, and during the period fixed
above, all military academies or similar institutions in Germany, as well as the different military schools for officers, student
officers (Aspiranteyi), cadets, non-commissioned officers or student non-commissioned
officers {Aspiranten), other than the schools
above provided for, will be abolished.

Article 177.
Les établissements ďenseignement, les universités, les sociétés ďanciens militaires, les
associations de tir, sportives ou de tourisme

Article 177.
Educational establishments, the universities, societies of discharged soldiers, shooting or touring clubs and, generally speaking.

La proportion des officiers quittant le Ser
vice pour quelque cause que ce soit avant
l’expiration du terme de leur engagement ne
devra pas dépasser, chaque annee, cinq pour
cent de 1’effectif total des officiers prévu par
le présent Traité (article 160, 1°, alinéa 3).'
Ar ti cle 176.
ATexpiration du délai de deux mois,á dater
de ia mise en vigueur du présent Traité, il ne
subsistera en Allemagne que le nombre ďécoles militaires strictement indispensables au
recrutement des officiers des unités autorisées. Ces écoles seront exclusivement destinées au recrutement des officiers de chaque
arme, á raison ďune école par arme.
Le nombre des élevěs admis á suivre les
cours desdites écoles sera strictement proportionné auxvacances á pourvoir dans les cadres
des officiers. Les élevěs et les cadres compteront dans les effectifs fixés par le présent
Traité (article 160, 1°, alinéas 2 et 3).

A r t i c 1 e 175.
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Č 1 á n e k 175.
Důstojníci, kteří setrvají v armádě, budou
se musiti zavázati, že v ní budou sloužiti nej
méně do pětačtyřiceti let.
Důstojníci nově jmenovaní musí se zavá
zati, že budou sloužiti činně nejméně pěta
dvacet let za sebou jdoucích.
Důstojníci, kteří dříve náleželi k jakýmkoli
armádním formacím a nebudou ponecháni
v jednotkách, jejichž zachování je dovoleno,
nesmějí se zúčastniti nijakého výcviku vo
jenského, teoretického ani praktického, a ne
budou povinni vůbec žádnou vojenskou po
vinností.
Poměrný počet důstojníků opouštějících
službu z jakékoli příčiny před uplynutím
doby závazku nesmí překročiti ža rok pět
procent celkového početného stavu stanove
ného touto smlouvou (čl. 160, 1, odst. 8).

Článek 176.
Po uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy tato
smlouva nabude působnosti, bude v Německu
jenom takový počet škol vojenských, kolik
jich bude nezbytně potřebí k výchově dňstojnictva dovolených jednotek. Tyto školy budou
určeny výlučně k výchově dorostu důstojnic
kého určité zbraně, i připadá jedna na každý
druh zbraně.
Počet žáků připuštěných k návštěvě jme
novaných škol bude v přesném poměru
k uprázdněným místům ve sborech důstoj
nických. Žáci a sbory budou se započítávali
do početného stavu stanoveného touto smlou
vou (článek 160, 1, odst. 2 a 3).

Budou tedy v době shora ustanovené v Ně
mecku zrušeny všecky válečné akademie a po
dobné instituce, jakož i různé školy vojenské
pro důstojníky, důstojnické aspiranty, ka
dety, poddůstojníky nebo poddůstojnické aspi
ranty, vyjímaje ty, jež byly shora uvedeny.

článek 177.
Vyučovací ústavy, university, spolky vy
sloužilců, spolky střelecké, sportovní nebo
turistické a vůbec spolky jakéhokoli druhu,
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et, ďune maniěre générale, les associations
de toute nátuře, quel que soit l’áge de leurs
membres, ne devront s’oceuper ďaucune question militaire.
II leur sera, notamment, interdit, ďinstruire ou ďexercer, ou de laisser instruire
ou excercer, leurs adhérents dans le métier
ou Temploi des armes de guerre.
Ces sociétés, associations, établissementsďenseignement et universités ne devront
avoir aucun lien avec les ministěres de la
guerre, ni avec aucune autre autoritě militaire.

associations of every description, whatever
be the age of their members, must not
occupy themselves with any military matters.
In particular they will be forbidden to instruct or exercise their members, or to allow
them to be instructed or exercised, in the
profession or use of arms.
These societies, associations, educational
establishments and universities must háve no
connection with the Ministries of War or any
other military authority.

A r t i c 1 e 178.

A r t i c 1 e 178.

Toutes mesures de mobilisation ou tendant
á une mobilisation sont interdites.

All measures of mobilization or appertaining to mobilization are forbidden.

En aucun cas, les corps de troupe, Services
ou états-majors ne devront comporter de cadres complémentaires.

In no čase must formations, administrativě
Services or General Staffs include supplementary cadres.

A r t i c l e 179.

A r t i c 1 e 179.

L’AUemag'ne s’engage, á partir de la mise
en vigueur du présent Traité, á n’accréditer
en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et á n’en envoyer et laisser partir aucune; elle s’engage,
en outre, á prendre les mesures appropriées
pour empécher les nationaux allemands de
quitter son territoire pour s’enroler dans
1’armée, la flotte ou le seřvice aéronautique
ďaucune puissance étrangére, ou pour lui
étre attaché en vue ďaider á son entraínement ou, en général, de donner un concours
á 1’instruction militaire, navale ou aéronau
tique dans un pays étranger.

Germany agrees, from the coming into
force of the present Treaty, not to accredit
nor to send to any foreign country any mi
litary, naval or air mission, nor to allow any
such mission to leave her territory, and Ger
many further agrees to také appropriate
measures to prevent German nationals from
leaving her territory to become enrolled in
the Army, Navy or Air Service of any foreign
Power, or to be attached to such Army, Navy
or Air Service for the purpose of assisting tn
the military, naval or air training thereof,
or otherwise for the purpose of giving mili
tary, naval or air instrhction in any foreign
country.

Les Puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les, concerne, qu’á partir
de la mise en vigueur du présent Traité, elles
ne devront pas enroler dans leurs armées,
leur flotte ou leurs forces aéronautiques, ni
y attacher aucun national allemand en vue
ďaider á 1’entraínement militaire, ou, en gé
néral, ďemployer un national allemand comme instructeur militaire, naval ou aéronau
tique.

The Allied and Associated Powers agree,
so far as they are concerned, from the
coming into force of the present Treaty, not
to enrol in nor to attach to their armies or
naval or air forces any German national for
the purpose of assisting in the military
training of such armies or naval or air for
ces, or otherwise to employ any such German
national as military, naval or aeronautic instructor.
The present provision does not, however,
affect the right of France to recruit for the
Foreign Legion in accordance with French
military laws and regulations.

Toutefois, la présente disposition ne porte
aucune atteinte au droit de la France de
recruter la Légion étrangére conformément
aux lois et rěglements militaires frangais.
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ať jest věk jejich členů jakýkoli, nesmějí se
zabývali žádnou otázkou vojenskou.

Bude jim zejména zakázáno výučovati nebo
cvičiti nebo dáti vyučovali a cvičili svoje
členstvo v dovednostech vojenských a v uží
vání zbrani.
Tyto spolky, sdružení, vyučovací ústavy a
university nesmějí míti nijaké spojení s mi
nisterstvy války ani s jiným úřadem vo
jenským.
Článek 178.
Zakázána jsou všecka opatření mobilisační
nebo směřující k mobilisaci.
Vojsková tělesa, pomocné služby ani štáby
nesmějí míti v žádném případě doplňovacích
kádrů.

článek 179.
Jakmile nabude tato smlouva působnosti,
zavazuje se Německo, že neověří v žádné
cizí zemi nijaké misse vojenské, námořní
nebo vzduchoplavecké, ani ji nevyšle ani ji
nenechá odejiti; kromě toho že učiní přimě
řená opatření, aby zabránilo německým stát
ním příslušníkům opouštěti svou zemi za tím
účelem, aby se dávali zařaďovati do armády,
loďstva nebo vzduchoplavecké služby nějaké
cizí mocnosti, nebo se k ní přičleňovati proto,
aby jí pomáhali ve vojenském výcviku anebo
vůbec aby přispívali k vojenskému, námoř
nímu nebo vzduchoplaveckému vyučování
v cizí zemi.

Mocnosti spojené a sdružené jsou, pokud
se jich týče, za jedno v tom, že ode dne, kdy
nabude tato smlouva působnosti, nesmějí za
řaďovati do svých armád, loďstev neb sil
vzduchoplaveckých, ani k nim přičleňovati
státních příslušníků německých, kteří by po
máhali při vojenském výcviku, a že vůbec ne
budou užívati příslušníků německé národ
nosti jako instruktorů vojenských, námořních
nebo vzduchoplaveckých.
Tento předpis se však nedotýká nikterak
práva Francie, přijímati vojáky do cizinecké
legie ve smyslu vojenských zákonů a předpisů
francouzských.
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CHAPITRE IV.

CHAPTER IV.

FORTIFICATIONS.
A r t i c 1 e 180.
Touš les ouvrages fortifiés, forteresses et
places fortes terrestres, qui seront situés en
territoire allemand á TOuest ďune ligne
tracée á cinquante kilomětres á PEst du
Rhin, seront désarmés et démantelés.

FORTIFICATIONS.

Le systéme des ouvrages fortifiés des
frontiěres Sud et Est de PAllemagne sera
conservé dans son état actuel.

Article 180.
All fortified works, fortresses and field
works situated in German territory to the
west of a line drawn fifty kilometres to the
east of the Rhine shall be disarmed and
dismantled.
Within a period of two months frora the
coming into force of the present Treaty such
of the above fortified works, fortresses and
field works as are situated in territory not
occupied by Allied and Associated troops
shall be disarmend, and within a further
period of four months they shall be dis
mantled. Those which are situated in terri
tory occupied by Allied and Associated troops
shall be disarmed and dismantled within
such periods as may be fixed by the Allied
High Command.
The construction of any new fortification,
whatever its nátuře and importance, is forbidden in the zone referred to in the first
paragraph above.
The systém of fortified works of the
Southern and eastern frontiers of Germany
shall be maintained in its existing statě.

TABLEAU No 1.

TABLE No. 1.

SITUATION ET EFFECTIFS DES ĚTATSMAJORS DE CORPS I/ARMÉE ET DES DIVISIONS DTNFANTERIE ET DE CAVALERIE.

STATE AND ESTABLISHMENT OF ARMY
CORPS HEADQUARTERS STAFFS AND OF
INFANTRY AND CAVALRY DIVISIONS.

Dans le délai de deux mois á dater de la
mise en vigueur du présent Traité, ceux des
ouvrages fortifiés, forteresses et places for
tes terrestres, qui sont situés sur le terri
toire non occupé par les troupes alliées et
associées, devront étre désarmés et, dans un
second délai de quatre mois, ils devront étre
démantelés. Ceux qui sont situés en terri
toire occupé par les troupes alliées et asso
ciées devront étre désarmés et démantelés
dans les délais qui pourront étre fixés par
le Haut Commendement allié.
La construction de toute nouvélle fortification, quelles qu’en soient la nátuře ou 1’importance, est interdite dans la zone visée
á Palinéa premier du présent article.

These tabular statements do not form a
Ces tableaux ne constituent pas un effectif
déterminé imposé á PAllemagne; mais les j fixed establishment to be imposed on Ger
chiffres qui s’y trouvent (nombre ďunités et [ many, but the figures contained in them
effectifs) constituent des maxima qui ne | (number of units and strengths) represent
maximum figures, which should not in any
doivent, en aucun cas, étre dépassés.
čase be exceeded.

État-Major de corps ďarmée
TOTALpourles États-Majors

2
.

.

.

Ořřiciers. Hommes^
30

150

Army Corps Headquarters
Staff ..............................

60

300

TOTAL for Headquarters
Staffs . .

No.

UNIT

2

AUTHOR1SED.

Z SS “

EFFECTIF
MAXIMUM
de chaquo unité.

I. — ARMY CORPS HEÁDQUARTERS STAFFS.
MAXIMUM

utorisé.

AXIMUM

UNITÉS.

3MBKE

I. — ÉTATS-MAJORS DE CORPS D’ARMĚE.

maximum

STŘEN OTHS
of each unitN.C.O.’s
Ofřicers. and Men.
30

150

60

800
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HLAVA ČTVRTÁ.
OPEVNĚNÍ.

Článek 180.
Všecka opevnění, tvrze a pevnosti po:
í,
jež leží na německém území na západ od čáry
vedené 50 kilometrů na východ od Rýna,
budou odzbrojeny a rozbořeny.
Za dva měsíce ode dne, kdy nabude působ
nosti tato smlouva, musí opevnění, tvrze a
pevnosti pozemní, jež jsou umístěny na území
neobsazeném vojsky spojeneckými a sd mže
nými, býti odzbrojeny, a v další lhůtě čtyř
měsíční musí byti rozbořeny. Ty, které jsou
v území obsazeném vojsky spojeneckými,
budou odzbrojeny a rozbořeny ve lhůtách, jež
budou stanoveny vrchním velitelstvím spo
jeneckým.
V území uvedeném v prvním odstavci to
hoto článku zakázáno je stavětí jakékoli nové
opevnění, ať je jakýkoli jeho ráz neb důle
žitost.
Opevňovací systém na jižních a východních
hranicích Německa zůstane zachován v dosa
vadním stavu.

TABULKA č. 1.
SLOŽENÍ A POČETNÝ STAV ŠTÁBŮ ARMÁD
NÍHO SBORU A DIVISÍ PĚŠÍCH A JÍZDNÍCH.

Tyto tabulky neudávají určité výměry Ně
mecku předepsané; číslice, jež se v nich nalé
zají (počet jednotek a početné stavy), udávají
maxima, která nesmějí býti překročena
v žádném případě.

Štáb armádního sboru

. .

ÚHRN pro štáby . .

MAXIMUM

POČET

JEDNOTKY

DOVOLENÉ

I. ŠTÁB ARMÁDNÍHO SBORU.

2

.

.

.

NEJVYŠŠl
POČETNÝ STAV
každé jednotky
důstoj
níků

mužstva

30

_J50

60

300
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|
AXIMUM

|

M
'3
D

1

25

70

1

4

30

1
3

4
70

30
2,300

3
1

6
6

150
150

1

85

1,300

1

12

400

1

12

300

1

20
14

400
800

Headquarters of an infantry division..................................
Headquarters of divisional infantry..................................
Headquarters of divisional artillery......................................
Regiment of infantry ....
(Each regiment comprises
3 battalions of infantry.
Each battalion comprises
3 companies of infantry and
1 machine-gun company.)
Trench mortar company . . .
Divisional squadron...............
Field artillery regiment . . .
(Each regiment comprises
3 groups of artillery. Each
group comprises 3 batte
ries.)
Pioneer battalion...................
(This battalion comprises
2 companies of pioneers,
1 pontoon detachment,
searchlight section.)
Signál detachment...................
(This detachment comprises
1 telefonne detachment,
1 listening section, 1 carrier
pigeon section.)
Divisional medical Service . .
Parks and convoys ...............

410

10,830

TOTAL for infantry division .

TOTAL pour la division
de cavalerie...............

g 5,
73D

i

25

70

i

4

30

i
3

4
'70

30
2,300

3
1
1

6
6
85

150
150
1,300

1

12

400

1

12

300

1

20
14

400
800

410

10,830

J

Officiers. Troupe.

1
6

15
40

50
800

1

20

400

275

5,250

i Single Division.|

UNIT.

OF SUCH

EFFECTIF
MAXIMUM
DE CHAQUE
UNITÉ.

AXIMUM

unités dans une

I

État-Major ďune division de
cavalerie . . . . -...............
Régiment de cavalerie ....
(Chaque régiment comprend:
4 escadrons.)
Grouppe á cheval (á 3 batteries)

tne division.

MAXIMUM

3M B R E
55

N.C.O.’s
Officers. and
men.

III. — ESTABLISHMENT OF A CAVALRY
DIVISION.

III. — COMPOSITION D’UNE DIVISION
DE CAVALERIE.

UNITÉS CONSTITUTIVES

OF SUCH
1
aSingle Division.!]

Officiers. Troupe.

UNIT.

MAXIMUM
STRENGTHS
OF EACH UNIT.

.

unités dans unei
tne division.
|j

OOP^
73O

^
État-Major de la division ďinfanterie..............................
État-Major de Tinfanterie divi
sion naire ..............................
État-Major de rartillerie divisionnaire..............................
Régiment ďinfanterie ....
(Chaque régiment comprend: 3 bataiilons ďinfanterie.Chaquebataillon
comprend: 3 compagnies
ďinfanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.)
Compagnie de minenwerfer .
Escadron divisionnaire
Régiment ďartillerie de campagne ..................................
(Chaque régiment eomprend: 3 groupes ďar
tillerie. Chaque groupe
comprend: 3' batteries.)
Bataillon de pionniers ....
(Ce bataillon comprend:
2 compagnies de pion
niers, 1 équipage de
ponts, 1 section de projecteurs.)
Détachement de liaisons . .
(Ce détachement comprend: 1 détachement
téléphonique, 1 section
ďécoute, 1 section de
colombiers.)
Service de Santé divisionnaire
Pares et convois...................
TOTAL pour la division ďin
fanterie ..................................

II. — ESTABLISHMENT OF AN INFANTRY
DIVISION.

EFFECTIF
MAXIMUM
DE CHAQUE
UNITÉ.

MAXIMUM

UNITÉS CONSTITUTIVES

0 MB R E

I

II. — COMPOSITION D’UNE DIVISION
D’INFANTEEIE.

.
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š
Headquarters of a cavalry di
vision ..................................
Cavalry regiment...................
(Each regiment comprises
4 squadrons.)
Horše artillery group (3 batteriesl ......................................
TOTAL for cavalry division . .

MAXIMUM
STRENGTHS
OF EACH UNIT.
N.C.O.'s
Officers. and men.

i
6

15
40

50
800

1

20

400

275

5,250
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II. SLOŽENÍ PĚŠÍ DIVIŠE.

ZÁKLADNÍ JEDNOTKY

>5 Ě2
O o>
£- §3
.'55

NEJVYŠŠÍ
POČETNÝ STAV
KAŽDÉ
JEDNOTKY

> X* DŮSTOJ MUŽ
3 a>

..

NÍKŮ

Z ř"

STVA

Štáb pěší divise...................

1

25

70

Štáb divisní pěchoty

1

4

30

Štáb divisního dělostřelectva

1

4

30

Pluk pěchoty..........................

3

70

2300

Rota minometů.......................

3

6

150

Divisní eskadrona...................

1

6

150

Pluk polního dělostřelectva .
(Pluk se skládá ze 3 délostř.
oddílů. Oddíl má 3 baterie.)

1

85

1300

Prapor zákopníků...................
(Tento prapor má 2 roty zá
kopníků, í soupravu váleč
ných mostů, 1 oddíl projek
torů.)

1

12

400

Spojovací oddíl ......................
(Tento oddíl zahrnuje : 1 oddíl
telefonický, 1 oddíl zvědů,
1 oddíl holubářů.)

1

12

300

Divisní služba zdravotní . . .

i

20

400

....

14

800

ÚHRN pro pěší divisi . . .

410

10.830

....

(Pluk má 3 prapory pěchoty.
Prapor má 3 roty.pěchoty a
1 rotu kulometnou.)

Parky a vozatajstvo

1

JEDNOTEK

V JEDNÉ DIVISI

ZÁKLADNÍ JEDNOTKY

NEJVYŠŠÍ POČET

III. SLOŽENÍ JÍZDNÍ DIVIŠE.
POČETNÝ
STAV
KAŽDÉ
JEDNOTKY
DŮSTOJ
NÍKŮ

MUŽ
STVA

Štáb jízdní divise...................

1

15

50

Pluk jízdy..............................
(Pluk má 4. eskadrony.)

6

40

800

Jízdní skupina (po 3 bateriích)

1

20

400

275

5.250

ÚHRN pro jízdní divisi . .

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217,

692

TABULAR
STATEMENT OF ARMAMENT
ESTABLISHMENT FOR A MAXIMUM OF 7 INFANTRY DIVISIONS, 3 CAVALRY DIVISIONS,
AND 2 ARMY CORPS HEADQUARTERS
STAFFS.

POUR

(4)

84,000

Carabines . .

6,000

f-1 -3 O
2
o (6)

(5)

84,000
(D
18,000 9 rA 18,000
£.2

Mitrailleuses
lourdes . .
Mitrailleuses
légěres . .

756

36 i

12

162

1,134

9

63

Minenwerfer

9°
MW
. O
CD
Cl •r'O
^

légers . . .

27

189

1,134
63

Medium trench
mortars . .

189

Light trench
mortars . .

Plěces 77 . .

24

168

Obusiers 105 .

12

204

7'7 cm. guns .

84

84

10'5 cm. howitzers ....

: g-s
-H
3 g
36 -§‘5>
oS
O
1 O

12

Carbines . . .

Light machine
guns . . .

•/) -

Minenwerfer

^ .2 ">
t-- Q
(2.)

>. có

' M
Scu a a

12

CO
S
CH

84

cocj
JI
©

MAXIMUM

84

1

ESTABLISH
MENT
per Unit.

MATERIÁL.

Number
of Arms
authorised.

MAXIMUM

maxima.

TOTAUX

maximum

par unité.

MAXIMUM STOCKS AUTHORISED.

DOTATION

STOCKS MAXIMA AUTORISÉS.
ďarmes
autorisées.

0<N
(6.)

tí >> 84,000
(D S
6,000 18,000 rC ^ 18,000
- a
9 ~
i: 3
792
108
12
o
756
36
Ěe.2
aJ #>
162 1,134
© © 1,134
4-3CO
Po
63
9
63
. . .
c a©
©
£ £
rX C3
189
27
189
.£ £
5
Cd
204
24
12
36 cj
168

TABLE No. 3.

NOMBRE

1^:

> CM O O u
co Q
XS
(4.)
(5.)

TABLEAU No 3.

MATÉRIEL.

(3 iO
§s

Rifles .... 12,000 84,000

Heavy machlne guns . .

=•9

moyens . .

>* .
cá a
-5 co2
>>
O®
(3.)

í?3

(1.)

792

M
108

MATERIÁL.

^
csJ a.
z«
gj.o

Totals.

12,000

divisions
cavalerie

POUR

infanterie

r> 73
(2)

O)
Fusils ....

Divisions

HVISION

MATÉRIEL

O
Z
o u©
00 £
£ «c3
M*§
(3)

c. a.

TABLEAU DE L’ARMEMENT POUR LA DOTATION D’UN MAXIMUM DE 7 DIVISIONS
D’INFANTERIE 3 DIVISIONS DE CAVALERIE
ET 2 ÉTATS-MAJORS DE CORPS D’ARMÉE.

2 E. M.

TABLE No. 2.

infanterie.

TABLEAU N° 2.

Fusils..........................

84,000

Carabines....................... 18,000

400 couns. 40.800,000

Mitrailleuses lourdes . .

792

Mitrailleuses légěres . .

1,134

Minenwerfer moyens .

63

400 coups.

25,200

Minenwerfer légers . .

189

800 coups.

151,200

8,000 coups. 15,408,000

Artillerie de campagne:
Piěces ď artillerie 77 .
Piěces ď artillerie 105

........

84,000

Carbines............... ... .

18,000

Rifles

Rounds.

Rounds.

400

40,800,000

.

792

Light machine guns . .

1,134

Medium trench mortars

63

400

.

189

800

7‘7 cm. guns ....

204

1,000

84

800

Heavy machine guns

Light trench mortars

• 8,000

15,408,000
25,200
151,200

Field artillery:
204 1,000 coups.
84

800 coups.

204,000
67.200

10’5 cm. howitzers

.

204,000
67,200
________
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TABULKA Č. 2.

Karabiny . . .

3

.

6.000 18.000

(5)

CD
Of-i

(6)

o

ÚHRNY
sloupců 2, 4 a

Z
«S! Xr i
■C 72 —
> 5o^
CáCL

2 ŠTÁBY
ARMÁD. SBOl

(3)

(2)

(1)

Pušky .... 12.000 84.000

JÍZDNÍ DIVIŠ

w

X

PRO 7 PĚŠlt
DIVISÍ

MATERIÁL

PĚŠÍ DIVIŠE

PŘEHLED VÝZBROJE K DOTOVÁNÍ NEJVÝŠE
7 PĚŠÍCH DIVIŠI, 3 JÍZDNÍCH DIVISÍ
A 2 ŠTÁBŮ ARMÁDNÍHO SBORU.

84.000
18.000

>

Kulomety
těžké . . .

108

756

Kulomety
lehké . . .

162

1.134

Střední minomety . . .

9

63

Lehčí minomety . . .

27

189

Děla 77 . . .

2-1

168

Houfnice 105 .

12

84

36

12

.

12

.

X

792

o
o >>
rC?
cá x3o
C ><D
N c,

1.134
63

S m
o >
73
CD
O
86 odO
O
4-3
EH
.

189
204
84

TABULKA č. 3.

ÚHRNY

>o^

NEJVYŠŠÍ

MATERIÁL

DOTACE
PRO
JEDEN KUS

NEJVYŠŠÍ DOVOLENÉ ZÁSOBY STŘELIVA.

CU

Pušky

..........................

84.000

Karabiny....................... 18.000

400 ran 40,800.000

Kulomety těžké ....

792

Kulomety lehké ....

1.134

Střední minomety . . .

63

400 ran

25.200

Lehčí minomety ....

189

800 ran

151.200

j Děla 77..........................

204

1.000 ran

204.000

Děla 105......................

84

800 ran

67.200

8.000 ran 15,408.000

Polní dělostřelectvo:
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SECTION II.

SECTION II.

CLAUSES NAVALES.

NAVAL CLAUSES.

A r t i c 1 e 181.
Aprěs rexpiration ďun délai de deux mois
á dater de la mise en vigueur du présent
Traité, les forces de la flotte allemande de
guerre ne devront pas dépasser, en bátiments
armés:

Article 381.
After the expiration of a period of two
months from the coming into force of the
present Treaty the German naval forces in
commission must not exceed:

6 cuirassés du type

Lothringen,

Deutschland ou

6 battleships of the

Deutschland or Loth

ringen type,
6 light cruisers,
12 destroyers,
12 torpédo boats,
or an equal number of ships constructed to
replace them as provided in Article 190.

6 croiseurs légers,
12 destroyers,
12 torpilleurs,
ou un nombre égal de navires de remplacement construits comme il est dít á l’article ISO.
Elles ne devront comprendre aucun bátiment sous-marin.
Touš autres bátiments de guerre devront,
á moinš de clause contraire du présent Traité,
étre placés en réserve ou recevoir une affectation commerciale.

All other warships, except where there is
provision to the contrary in the present
Treaty, must be placed in reserve or devoted
to commercial purposes.

Article 182.

Article 182.

Jusqu’á ce que les dragages prévus par
1’article 193 soient terminés, TAllemagne
devra maintenir en état ďarmement tel
nombre de bátiments dragueurs, qui sera fixé
par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées.

Until the completion of the minesweeping
prescribed by Article 193 Germany will
keep in commission such number of mines
weeping vessels as may be fixed by the Governments of the Principal Allied and Asso
ciated Powers.

Article 183.
Aprěs 1’expiration du délai de deux mois á
dater de la mise en vigueur du présent Traité,
la totalitě des effectifs dépendant de la marine allemande de guerre et affectés tant á
Farměment de la flotte, á la défense des cotes,
au Service des sémaphores, qu’á Fadministration et aux Services á terre, ne devra pas
dépasser quinze mille hommes, officiers et
personnel de touš grades et de touš corps
compris.
L/effectif total des officiers et »warrant
officiers« ne devra pas dépasser quinze cents.
Dans le délai de deux mois á compter de la
mise en vigueur du présent Traité, le per
sonnel excédant les effectifs ci-dessus sera
démobilisé.
Aucune formation navale ou militaire, ni
aucun corps de réserve, ne pourront étre constitués en Allemagne pour des Services dé
pendant de la marine én dehors des effectifs
ci-dessus fixés.

Article 183.
After the expiration of a period of wo
months from the coming into force of the
present Treaty the total personnel of tj16
German Navy, including the manning of th0
fleet, coast defences, signál stations, admimstration and other land Services, must not
exceed fifteen thousand, including officers
and men of all grades and corps.

No submarines are to be included.

The total strength of officers and warrant
officers must not exceed fifteen hundred.
Within two months from the coming h'^0
force of the present Treaty the personnel m
excess of the above strength shall be dcmobilized.
No naval or military corps or reserve force
in connection with the Navy may be orga'
nised in Germany without being included m
the above strength.
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KLAUSULE NÁMOŘNÍ.
Článek 181.
Po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne,
kdy tato smlouva nabude působnosti, nesmějí
síly německého válečného loďstva, pokud se
týče vyzbrojených lodí býti větší než:
6 obrněnců typu Deutschland neb Lothringen,
6 lehkých křižníků,
12 torpédoborců,
12 torpédových lodic,
anebo stejný počet lodí, jež byly vystavěny
ve smyslu článku 190 jako náhradní lodi.
Nesmějí obsahovali žádnou loď ponornou.
Veškery ostatní válečné lodi musí, leda že
by bylo touto smlouvou ustanoveno jinak,
býti' zařáděny v zálohu anebo přizpůsobeny
obchodním účelům.
Článek 182.
Než se ukončí vyčištění vodstva přede
psané v článku 193, musí Německo udržovali
ve vyzbrojeném stavu takový počet lodí k vy
čištění vodstva, jaký bude stanoven vládami
Čelných mocností spojených a sdružených.

článek 183.
Po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne,
kdy nabude působnosti tato smlouva, nesmí
úhrnný početný stav mužstva, přináležející
ho k německému námořnictvu válečnému a
přiděleného buď k posádkám lodním nebo
k ochraně pobřeží, k obsluze semaforů neb
i ke správním a jiným službám na pevnině,
býti větší než patnáct tisíc mužů, počítajíc
v to důstojníky a personál všech hodností a
všech druhů služby.
Úhrnný početný stav důstojníků i lodních
důstojníků nesmí býti větší než tisíc pět set.
Ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy tato
smlouva nabude působnosti, bude pei-sonál
přesahující tato čísla demobilisován.
žádná námořní neb vojenská formace ani
žádné záložní těleso nesmí býti zřízeno v Ně
mecku pro služby námořnické nad početný
stav shora stanovený.
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A r t i c 1 e 184.
A dater de la mise en vigueur du présent
Traité, touš les bátiments de guerre de surface ailemands, qui se trouvent hors des ports
allemands, jessent ďappartenir á TAllemagne
qui renonce á touš droíts srn- lesdits bá
timents.

A r t i c 1 e 184.
From the dáte of the coming into force of
the present Treaty all the German surface
warships which are not in German ports
cease to belong to Germany, who renounces
all rights over them.

Les bátiments qui en exécution des elauses
ďArmistice du 11 novembre 1918, sont
actuellement internés dans des ports des Puissances alliées et associées sont déclarés définitivement livrés.
Les bátiments qui se trouvent actuellement
internés dans des ports neutřes y seront
livrés aux Gouvernements des Prineípales
Puissances alliées et associées. Le Gouvernement allemand devra, děs la mise en
vigueur du présent Traité, adresser aux Puis
sances neutřes une notification á cet effet.

Vessels which, in compliance with the Armistice of November 11, 1918, are now interned in the ports of the Allied and Asso
ciated Powers are declared to be finally
surrendered.
Vessels which are now interned in neutrál
ports will be there surrendered to the Governments of the Principal Allied and Asso
ciated Powers. The German Government
must address a notification to that effect to
the neutrál Powers on the coming into force
of the present Treaty.

A r t i c 1 e 185.
Dans le délai de deux mois, á dater de la
mise en vigueur du présent Traité, les bá
timents de guerre allemands de surface,
ci-aprěs énumérés, seront livrés aux Gouver
nements des Principales Puissances alliées et
associées, dans les ports alliées qui seront indiqués par lesdites Puissances.

A r t i c 1 e 185.
Within a period of two months from the
coming into force of the present Treaty the
German surface warships enumerated below
will be surrendered to the Governments of
the Principal Allied and Associated Powers
in such Allied ports as the said Powers may
direct.
These warships will háve been disarmed
as provided in Article XXIII of the Armistice of November 11,1918. Nevertheless they
must háve all their guns on board.

Ces bátiments seront en état de désarmement, ainsi qu’ils est prévu á l’article XXIII de TArmistice du 11 novembre
1918. Toutefois, ils devront avoir toute leur
artillerie á bord.

BATTLESHIPS.

CUIEASSÉS.

Oldenburg.
Thuringen.
Ostfriesland.
Helgoland.

Poseli.
Westfalen.
Rheinland.
Nassau.

CROISEURS LÉGERS.

Stettin.
Danzig.
MuncheU.
Lubech.

Stralsund.
Augsburg.
Kolberg.
Stuttgart.

Oldenburg.
Thuringen.
Ostfriesland.
Helgoland.

Posen.
Westfalen.
Rheinland.
Nassau.

LIGHT GRUISERS.

Stettin.
Danzig.
Múnchen.
Lubech.

Stralsund.
Augsburg.
Kolberg.
Stuttgart.

et, en outre: quarante-deux destroyers récents et cinquante torpilleurs réeents, qui
seront désignés par les Gouverniments des
Principales Puissances alliées et associées.

and, in addition, forty-two modern destroyers
and fifty modern torpédo boats, as chosen
by the Governments of the Principal Allied
and Associated Powers.
*■

Article 186.

Article 186.
On the coming into force of the present
Treaty the German Government must under-

Děs la mise en vigueur du présent Traité,
le Gouvernement allemand devra faire entre-
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Článek 184.
Ode dne, kdy tato smlouva nabude působ
nosti, přestávají býti majetkem Německa veškrrá válečná povrchová plavidla německá,
která jsou mimo německé přístavy. Německo
se vzdává veškerých práv na tyto lodi.
Lodi, které podle ustanovení příměří ze dne
11. listopadu 1918 nyní jsou internovány
v přístavech spojených a sdružených mocno
stí, prohlašují se za odevzdané s konečnou
platností.
Lodi, které jsou nyní internovány v neu
trálních přístavech, vydají se tam vládám
Čelných mocností spojených a sdružených.
Jakmile tato r n'ouva nabude působnosti,
musí německá v Lada zaslati neutrálním moc
nostem oznámení tohoto smyslu.

Článek 185.
Ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy tato
smlouva nabude působnosti, německé válečné
lodi povrchové níže vypočtené budou vládám
Čelných mocností spojených a sdružených vy
dány ve spojeneckých přístavech, které tě
mito mocnostmi budou označeny.
Lodi ty budou ve stavu odzbrojeném, jak
určeno v článku XXIII příměří ze dne 11. li
stopad i 1918. Nicméně musí míti na palubě
veškeré své dělostřelectvo.
OBRNĚNO:

Oldenburg,
Thúringen,
Ostfriesland,
Helgoland,

Posen,
W estfalen,
Rheinland,
Nassau.

LEHKÉ KŘIŽNÍKY:

Steitin,
Danzig,
Miinchen,
Lubech,

Stralsund,
Augsburg
Kolberg,
Stuttgart.

Kromě toho: dvaačtyřicet nejnovějších
torpédoborců a padesát nej novějších torpédo
vých lodic, které budou označeny vládami
Čelných mocností spojených a sdružených
článek 186.
Jakmile tato smlouva nabude působnosti,
musí německá vláda dáti rozebrali za dohle80

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.

698

prendre, sous le controle des Gouvernements
des Principales Puissances alliées et associées,
la démolition de touš les bátiments de guerre
de surface allemands actuellement en construction.

také, under the supervision of the Governments of the Principal Allied and Associated
Powers, the breaking-up of all the German
surface warships now under construction.

A r t i c 1 e 187.
Les croiseurs auxiliaires et bátiments
auxiliaires allemands, ci-aprěs énumérés,
seront désarmés et traités comme navires de
commerce.

A r t i c 1 e 187.
The German auxiliary cruisers and fleet
auxiliaries enumerated below will be disarmed and treated as merchant ships.

NAVIRES INTERNÉS EN PAYS NEUTŘES:

INTERNED IN NEUTRÁL COUNTRIES:

Berlin.
Santa Fé.

Seydlitz.
Yorck.

Berlin.
Santa Fé.

NAVIRES DANS LES PORTS ALLEMANDS:

Ammon.
Answald.
Bosnia.
Cordoba.
Cassel.
Dania.
Rio Negro.
Rio Pardo.
Santa Cruz.
Schwab en.
Solingen.
Steigerwald.
Franken.
Gundomar.

Fiirst Biilow.
Gertrud.
Kigoma.
Rugia.
Santa Elena.
Schleswig.
Mbwe.
Sierra Ventana.
Chemnitz.
Emil Georg von Strauss.
Habsburg.
Meteor.
Waltraute.
Scharnhorst.

A r t i c 1 e 188.
A Texplration du délai ďun mois á dater
de la mise en vigueur du présent Traité, touš
les sous-marins allemands, ainsi que les na
vires de relevage et les docks pour sousmarins, y compris le dock tubulaire, devront
avoir été livrés aux Principales Puissances
alliées et associées.
Ceux de ces sous-marins, navires et docks,
qui seront reconnus par lesdits Gouverne
ments comme étant en état de naviguer par
leurs propres moyens ou ďétre remorqués,
devront étre conduits par les soins du Gouvernement allemand dans tels ports des Pays
alliés, qui ont été désignés.
Les autres sous-marins, ainsi que ceux qui
se trouvent. en cours de construction, seront
démolis intégralement par les soins du Gouvemement allemand et sous la surveillance

Seydlitz.
Yorck.
IN GERMANY:

Ammon.
Answald.
Bosnia.
Cordoba.
Cassel.
Dania.
Rio Negro.
Rio Pardo.
Santa Cruz.
Schwaben.
Solingen.
Steigerwald.
Franken.
Gundomar.

Fiirst Biilow.
Gertrud.
Kigoma.
Rugia.
Santa Elena.
Schleswig.
Mbwe.
Sierra Ventana.
Chemnitz.
EmilGeorg von Strauss.
Habsburg.
Meteor.
Waltraute.
Scharnhorst.

A r t i c 1 e 188.
On the expiration of one month from the
coming into force of the present Treaty all
German submarines, submarine salvage
vessels and docks for submarines, including
the tubular dock, must háve been handed
over to the Governments of the Principal
Allied and Associated Powers.
Such of these submarines, vessels and
docks as are considered by the said Govern
ments to be fit to proceed under their own
power or to be towed shall be taken by the
German Government into such Allied ports
as háve been indicated.
The remainder, and also those in course of
construction, shall be broken up entirely by
the German Government under the supervision of the said Governments. The breaking-
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du Čelných mocností spojených a sdružených
veškeré německé povrchové válečné lodi, kte
ré jsou ve stavbě.

Článek 187.
Německé pomocné křižníky a pomocné lodi
níže vypočtené se odzbrojí a budou pokládá
ny za lodi obchodní.
LODI V NEUTRÁLNÍCH ZEMÍCH
INTERNOVANÉ;

Berlin,
Santa Fé,

Seydlitz,
Yorck.

LODI V NĚMECKÝCH PŘÍSTAVECH;

Ammon,
Answald,
Bosnia,
Cordoba,
Cassel,
Dania,
Rio Negro,
Bio Pardo,
Santa Cruz,
Schwaben,
Solingen,
Steigerwald,
Franken,
Gundomar,

Fiirst Biiloiv,
Gertrud,
Kigomd,
Rugia,
Santa Elena,
Schleswig,
Mówe,
Sierra Ventana,
Chemnitz,
EmilGeorg von Strauss,
Habsburg,
Meteor,
Waltraúte,
Scharnhorst. ■

Článek 188.
Do měsíce ode dne, kdy tato smlouva na
bude působnosti, musí býti veškeré německé
ponorky, jakož i lodi záchranné a doky po
norkové, počítajíc k nim i dok trubní, vy
dány čelným mocnostem spojeným a sdru
ženým.
Ty ponorky, lodi nebo doky, jež tyto vlády
uznají za způsobilé, aby pluly svými vlastní
mi prostředky aneb byly vlečeny, musí býti
dopraveny péčí německé vlády do těch pří
stavů spojených zemí, které byly označeny.

Ostatní ponorky, jakož i ty, které jsou do
sud ve stavbě, budou německou vládou za do
zoru dotčených vlád úplně rozebrány. Roze
brání to musí býti skončeno nejpozději do
80'
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desdits Gouvernements. Cette démolition
devra étre achevée au plus tard trois mois
aprěs la mise en vigueur du présent Traité.

up must be completed within three months
at the most after the coming into force of
the present Treaty.

A r t i c 1 e 189.
Touš objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des batiments de guerre allemands, quels qu’ils
soient, batiments de surface ou sous-marins,
ne pourront étre utilisés que dans un but
purement industriel ou commercial.

A r t i c 1 e 189.
Articles, machinery and materiál arising
from the breaking-up of German warships
of all kinds, whether surface vessels or submarines, may not be ušed except for purely
industrial or commercial purposes.

Ils ne pourront étre ni vendus ni cédés á
1’étranger.

They may not be sold or disposed of to
foreign countries.

A r t i c 1 e 190.
II est interdit á TAllemagne de construire
ou acquérir aucun bátiment de guerre, autre
que ceux destinés á remplacer les unités
armées prévues par le présent Traité (article 181).
Les batiments de remplacement ci-dessus
visés ne pourront avoir un déplacement
supérieur á:
10,000 tonnes pour les cuirassés,
6,000 — pour les croiseurs légers,
800 — pour les destroyers,
200 — pour les torpilleurs.
Sauf en cas de perte du bátiment, les unités
de différentes classes ne pourront étre remplacées qďaprěs une période de:
20 ans pour les cuirassés et croiseurs;
15 ans pour les destroyers et torpilleurs, á
compter du lancement du bátiment.

A r t i c 1 e 190.
Germany is forbidden to construct or acquire any warships other than those intended to replace the units in commission
provided for in Article 181 of the present
Treaty.
The warships intended for replacement
purposes as above shall not exceed the following displacement:
Armoured ships .................. 10,000 tons,
Light cruisers ...................... 6,000 tons,
Destroyers ............................
800 tons,
Torpédo boats ........................
200 tons.
Except where a ship has been lost, units
of the different classes shall only be replaced at the end of a period of twenty years
in. the čase. of battleships and cruisers, and
fifteen years in the čase of destroyers and
torpédo boats, counting from the launching
of the ship.

A r t i c 1 e 191.
La construction et Facquisition de touš bátiments sous-marins, méme de commerce,
seront interdits en Allemagne.

Article 191.
The construction or acquisition of any submarine, even for commercial purposes, shall
be forbidden in Germany.

A r t i c 1 e 192.
Les batiments armés de la flotte allemande
ne pourront avoir, á bord ou en réserve, que
les quantités ďarmes, de munitions et de matériel de guerre, fixées par les Principales
Puissances alliées et associées.
Dans les'mois qui suivra la fixation des
quantités ci-dessus prévues, les armes, mu
nitions et le matériel de guerre de toute
nátuře y compris les mineš et les torpilles, qui
se trouvent actuellement entre les mains du
Gouvernement allemand et aui sont en ex-

Article 192.
The warships in commission of the Ger
man fleet múst háve on board or in reserve
only the allowanče of arms, munitions and
war materiál fixed by the Principal Allied
and Associated Powers.
Within o month from the fixing of the
quantities as above, arms, munitions and
war materiál of all kinds, including mineš
and torpedoes, now in the hands of the Ger
man Government and in excess of the said
quantities, shall be surrendered to the Go-
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tří měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabude
působnosti.

Článek 189.
Všech předmětů, strojů a hmot rozebra
ných německých lodí válečných, ať jsou to
lodi povrchové či pónorné, smí se použiti
pouze k účelům čistě průmyslovým neb ob
chodním.
Nesmějí se prodati ani postoupiti do ciziny.

Článek 190.
Německu jest zakázáno stavětí nebo nabývati jakékoli válečné lodi, mimo ty, které mají
nahraditi jednotky vytčené touto smlouvou
(článek 181).
Náhradní lodi právě dotčené nesmějí míti
vyšší tonáž než:
10.000 tun pro obrněnce,
6.000 tun pro lehké křižníky,
800 tun pro torpédoborce,
200 tun pro torpédové čluny.
Mimo případ ztráty lodi smějí jednotky
různých tříd býti nahrazovány teprve po
uplynutí:
20 let u obrněnců a křižníků,
15 let u torpédoborců a torpédových člunů,
počítajíc od spuštění lodi na vodu.

článek 191.
Německu se zakazuje stavětí ponorné lodi,
byť i obchodní, neb jich nabývati.
Článek 192.
Vyzbrojené lodi německého loďstva ne
smějí míti příště na palubě neb v záloze větší
množství zbraní, střeliva a válečného mate
riálu, než jak ustanoví čelné mocnosti spo
jené a sdružené.
Do měsíce ode dne, kdy bude stanoveno
množství zde dotčené, budou vydány vládám
těchto mocností na místě, které ony označí,
zbraně, střelivo a válečný materiál všeho
druhu, počítajíc v to miny a torpéda, pokud
nyní jsou v rukou německé vlády a převyšují
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cédent desdites quantités, seront livrés aux
Gouvernements desdites Puissances dans tels
lieux que eeux-ci désigneront. La destruction
ou mise hors ďusage en sera effectuée.

vernments of the said Powers at places to be
indicated by them. Such arms, munitions and
war materiál will be destroyed or rendered
useless.
All other stocks, depots or reserves of
arms, munitions or naval war materiál of all
kinds are forbidden.

Touš autres stocks, dépóts ou réserves
ďarmes, de munitions ou de matériel naval
de guerre de quelque nátuře que ce soit, sont
interdits.
La fabrication sur le territoire allemand
et 1’exportation desdits articies á destination
de pays étrangers seront prohibées.

The manufacture of these articies in German territory for, and their export to, foreign
countries shall be forbidden.

A r t i c 1 e 198.
Děs la mise en vigueur du présent Traité,
1’Allemagne procédera sans délai au dragage
des mineš dans les zones suivantes de la mer
du Nord, s’etendant á l’Est du 40 00' de longitude Est de Greenwich:
1° Entre le 53° 00' et le 59° 00' de latitude
Nord; 2° au Nord du 60° 30' de latitude
Nord.
L’Allemagne devra maintenir ces zones
libres de mineš.
L’Allemagne devra également draguer et
maintenir libres de mineš telles zones de la
mer Baltique, qui lui seront ultérieurement
désignées par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées.

Article 193.
On the coming into force of the present
Treaty Germany will fortwith sweep up the
mineš in the following areas in the North Sea
to the eastward of longitude 4° 00’ E. of
Greenwich:
(1) Between parallels of latitude 53° 00’ N.
and 59° 00’ N.; (2) To the northward of lati
tude 60o 30’ N.
Germany must keep these areas free from
mineš.
Gennany must also sweep and keep free
from mineš such areas in the Baltic as may
ultimately be notified by the Governments
of the Principal Allied and Associated Po
wers.

Article 194.
Les effectifs de la marine allemande seront
exclusivement recrutés par voie ďengagements volontaires, contractés pour une durée
ďau moins vingt-cinq ans continus pour les
officiers et „warrant officiers“ et douze ans
continus pour les sous-officiers et les hommes.
Le nombre des engagements destinés á
pourvoir au remplacement du personnel quittant le Service pour quelque cause que ce soit
avant 1’expiration du terme de son enga
gement, ne devra pas dépasser, chaque année,
cinq pour cent de la totalitě des effectifs
prévus par la présente Section (article 183).
Le personnel qui aura quitté le Service de
la marine de guerre, ne devra recevoir aucune espěce ďinstruction militaire ni reprende aucun Service, soit dans l’armée de
mer soit dans Tarmée de terre.
Les officiers qui appartiendront h la ma
rine de guerre allemande et qui ne seront pas
démobilisés devront prendre Tengagement
ďy continuer á servir jusq’á l’áge de quarante-cinq ans, sauf dans le cas oů ils auront
quitté le Service pour de justes motifs.

Article 194.
The personnel of the German Navy shall
be recruited entirely by voluntary engage
ments entered into for a minimum period
of twenty-five consecutive years for officiers
and warrant officers; twelwe consecutive
years for petty officers and men.
The number engaged to replace those discharged for any reason before the expiration
of their term of Service must not exceed five
per cent. per annum of the totals laid down
in this Section (Article 183).
The personnel discharged from the Navy
must not receive any kind of naval or military
training or undertake any further service m
the Navy or Army.
Officers belonging to the German Navy
and not demobilised must engage to serve ti 4
the age of forty-five, unless discharged for
sufficient reasons.
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ona množství. Vše to se zničí neb učiní neupotřebitelným.

Veškeré ostatní zásoby, sklady neb zálohy
zbraní, střeliva neb námořního válečného ma
teriálu jakéhokoliv druhu jsou zakázány.
Na německém území tyto předměty vyráběti a vyvážeti je do cizích zemí se zapovídá.

Článek 193.
Jakmile nabude působnosti tato smlouva,
odklidí Německo bez odkladu miny v těchto
pásmech Severního moře, prostírajících se
na východ od 4° 00’ východní délky od Greenwiche:
1. mezi 53° 00’ a 59° 00’ severní šířky,
2. na severu od 60° 30’ severní šířky.
Německo musí udržovati tato pásma prostá
min.
Německo musí též vykliditi a udržovati
prostými min ta pásma Baltského moře, která
mu budou později označena vládami čelných
mocností spojených a sdružených.

článek 194.
Síly německého námořnictva budou dopl
ňovány výlučně dobrovolným vstupem se zá
vazkem na dobu nejméně pětadvacíti let za
sebou jdoucích pro důstojníky a lodní důstoj
níky a dvanáct za sebou jdoucích let pro pod
důstojníky a muže.
Množství nově přijímaných dobrovolníků,
kteří mají později nastoupit! na místo perso
nálu vystupujícího ze služby pro jakoukoli
příčinu před uplynutím svého závazku, nesmí
přesahováti za rok pět procent úhrnného po
četného stavu vytčeného v tomto oddílu (člá
nek 183).
Personál, který opustí službu válečného ná
mořnictva, nesmí příště býti vojensky cvičen
v žádném způsobe ani nastoupit! do služby ať
v námořním či pozemním vojsku.
Důstojníci, kteří budou náležeti němec
kému válečnému námořnictvu a kteří nebudou
demobilisováni, musí se zavázati, že tam
budou pokračovati ve službě činné až do věku
pětačtyřiceti let mimo případ, že by opustili
službu z podstatných důvodů.

\
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Aucun officier ou hornme servant dans la
marine de commerce ne devra recevoir une instruction militaire quelconque.

No officer or man of the German mercantile marine sliall receive any training in the
Navy.

A r t i c 1 e 195.

Article 195.

Afin ďassurer 1’entiěre libertě ďaccěs de
la Baltique á toutes les nations, dans la zone
coraprise entre les latitudes 55° 27' Nord et
540 00' Nord et les longitudes 9° 00' ’ et
16° 00' á l’Est du méridien de Greenwich,
TAllemagne ne devra élever aucune fprtification ni installer aucune artillerie commandant les routes maritmies entre la mer du
Nord et la Baltique. Les fortifications existant
actuellement dans cette zone devront-étre démolies et les canons enlevés sous le controle
des Puissances alliées et dans les délais fixés
par elles.

In order to ensure free passage into the
Baltic to all nations, Germany shall not erect
any fortifications in the area comprised between latitudes 55° 27’ N. and 51° 00’ N.
and longitudes 9° 00’ E. and 16° 00’ E. of the
meridian of Greenwich, nor instal aňy guns
commanding the maritime routes between
the North Sea and the Baltic. The fortifica
tions now existing in this area shall be demolished and the guns removed the supervision
of the Allied Governments and in periods to
be fixed by them.

Le Gouvernement allemand devra mettre
á la disposition des Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées toutes
les informations hydrographiques complětes,
actuellement en sa possession, concernant les
routes ďaccěs entre la Baltique et la mer du
Nord.

The German Government shall plače at the
disposal of the Governments of the Principal
Allied and Associated Powers all hydrographical Information now in its possession concerning the channels and adjoining waters
between the Baltic and the North Sea.

Article 196.

Article 196.

Touš les ouvrages fortifiés, fortifications
et places fortes maritimes, autres que ceux
mentionnés á la Section XIII (Héligoland)
de la Partie III (Clauses politiques européennes) et á 1’article 195, et qui sont situés
soit á moins de cinquante kilomětres de la
cote allemande, soit dans les íles allemandes
du littóral, sont considérés comme ayant un
caíactěre défensif et pourront rester dans
leur état actuel.

All íortified works and fortifications,
other than those mentioned in Section XIII
(Héligoland) of Part III (Polítical Clauses
for Furope) and in Article 195, now established within lifty kilometres of the German
coast or on German islands off that coast
shall be eonsidered as of a deferisive nátuře
and may remain in their existing condition.

Aucune nouvelle fortification ne devra
étre construite dans cette zone. L’armement
de ces ouvrages ne devra jamais dépasser, en
nombre et calibres des canons, Tarmement
existant á la dáte de la mise en vigueur du
présent Traité. Le Gouvernement allemand
en fera connaitre immédiatement la composition á touš les Gouvernements européens.

No new fortifications shall be constructed
within these limits. The armament of these
defences shall not exceed, as regards the nuniber and calibre of guns, those in position at
the dáte of the coming into force of the pi’esent Treaty. The German Government shall
communicate forthwith particulars thereof to
all the European-Governments.
On the expiration of a period of two months
from the coming into force of the present
Treaty the stocks of ammunition for these
guns shall be reduced to and majntained at
a maximum figuře of fifteen hundred rounds
per piece for calibres of 4.1-inch and under,
and five hundred rounds per piece for higher
calibres.

Aprěs 1’expiration ďun délai de deux mois
á dater de la mise en vigueur du présent
Traité, rapprovisionnement de ces piěces
sera uniformément ramené et maintenu á un
chiffre maximum de quinze cents coups par
piěce pour les calibres de 10,5 et plus petits,
et cinq cents coups par piěce pour les calibres
supérieurs.
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Nižádný důstojník neb muž sloužící v ob
chodním námořnictvu nesmí býti nikterak
vojensky cvičen.
Článek 195.
Aby byl zajištěn všem národům volný
vstup do Baltského moře v pásmu zahrnutém
mezi 55° 27’ a 54(> 00’ severní šířky a 9° 00’
a 160 00’ východní délky od poledníku green
wichského, nesmí Německo zbudovati žádné
opevnění aniž umístiti dělostřelectvo ovláda
jící mořské cesty mezi mořem Severním a
Baltským. Opevnění, která jsou nyní v tomto
pásmu, musí býti zbořena a děla odstraněna
pod dohledem spojených mocností a ve Ihůtách jimi ustanovených.

Vláda německá musí dáti k disposici
vládám čelných mocností spojených a sdru
žených veškeré úplné hydrografické infor
mace, jež právě má po ruce, o vstupních
cestách mezi mořem Baltským a Severním.

článek 196.
Veškerá námořní opevnění, tvrze a pev
nosti, kromě opevnění, vytčených v Oddíle
XIII (Helgoland) Části III (Politické klau
sule evropské) a v čl. 195, ktei’é jsou buď
méně než padesát kilometrů od německého
pobřeží nebo na německých pobřežních ostro
vech, pokládají se za díla rázu obranného a
mohou zůstati ve svém nynějším stavu.
V tomto pásmu nesmí se zbudovati žádné
nové opevnění. Výzbroj těchto opevnění ne
smí, pokud se týče počtu děl a jejich ráže, ni
kdy převyšovat! výzbroj, kterou měla v den,
kdy nabude působnosti tato smlouva. Ně
mecká vláda oznámí bezodkladně její složení
všem evropských vládám.
Po uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy
nabude tato smlouva působnosti, bude výbava
těchto kusů jednotně snížena a na dále udržo
vána na počtu nejvýše patnácti set ran pro
každý kus ráže 10-5 a menší a pěti set ran
pro každý kus ráže větší.
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Article 197.
Pendant les trois mois qui suivront la
mise en vigueur du présent Traité, les stations allemandes de télégraphie sans fil á
grande puissance de Nauen, Hanovre et
Berlin ne devront pas étre employées, sans
rautorisation des Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, pour
transmettre des messages relatifs aux questions ďordre naval, militaire ou politique, intéressant TAllemagne ou les Puissances qui
ont été les alliées de TAllemagne pendant la
guerre. Ces stations pourront transmettre
des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contróle desdits Gouvernements,
qui fixeront les longueurs d‘onde á employer.
Pendant le méme délai, TAllemagne ne
devra pas construire de stations de télégra
phie sans fil á grande puissance, tant sur son
propre territoire que sur celui de 1’Autriche,
de la Hongrie, de la Bulgarie ou de la Turquie.

Article 197.
During the three months following the
coming into force of the present Treaty the
German high-power wireless telegraphy sta
tions at Nauen, Hanover at Berlin shall not
be ušed for the transmission of messages
concerning naval, military or political questions of interest to Germany or any State
which has been allied to Germany in the war,
without the assent of the Governments of the
Principal Allied and Associated Powers.
These stations may be ušed for commercial
purposes, but only under the supervision of
the said Governments, who win decide the
wave-length to be ušed.

SECTION III.

SECTION III.

CLAUSES CONCERNANT
L’A ÉRONAUTIQUE MILITAIRE ETNAVALE.

AIRCLAUSES.

Article 198.
Les forces militaires de TAllemagne ne
devront comporter aucune aviation militaire
ni navale.

Article 198.
The armed forces of Germany must not inelude any military or naval air forces.

L’Allemagne pourra, seulement et pendant
une période ne dépassant pas le ler october
1919, entretenir un chiffre maximum de
cent hydravions ou hydroglisseurs, qui seront
exclusivement destinés á la recherche des
mineš sous-marines, seront munis de 1’équipement nécessaire á cette fin, et ne devront
en aucun cas étre porteurs ďarmes, de munitions ou bombes, de quelque nátuře que ce
soit.
_ En plus des moteurs montés sur les hydra
vions ou hydroglisseurs ci-dessus visés, un
seul moteur de rechange pourra étre prévu
pour chaque moteur de chacun de ces appareils.
Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

Germany may, during a period not extending beyond October 1, 1919, maintain a ma
ximum number of one hundred seaplanes or
flying boats, which shall be exclusively employed in searching for submarine mineš,
shall be furnished with the necessary equipment for this purpose, and shall in no čase
carry arms, munitions or bombs of any ná
tuře whatever.

Article 199.
Dans le délai de deux mois á dater de la
mise en vigueur du présent Traité, le personnel de 1’aéronautique figurant actuelle-

Article 199.
Within two months from the coming into
force of the present Treaty the personnel of
air forces on the rolls of the German land

During the same period Germany shall not
build any more high-power wireless telegra
phy stations in her own territory or that of
Austria, Hungary, Bulgaria or Turkey.

In addition to the engines installed in the
seaplanes or flying boats above mentioned,
one spáre engine may be provided for each
engine of each of these craft.
No dirigible shall be kept.
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článek 197.
Po tři měsíce ode dne, kdy nabude působ
nosti tato smlouva, nesmí býti používáno ně
meckých dalekonosných stanic bezdrátové te
legrafie v Nauen, Hannoveru a Berlíně bez
povolení vlád Čelných mocností spojených a
sdružených k zasílání zpráv námořních, vo
jenských a politických, o něž mají zájem Ně
mecko neb mocnosti, které byly za války spo
jenci Německa. Stanice ty mohou zasílat!
a přijímati obchodní telegramy, avšak jen
pod dozorem řečených vlád, které určí délku
používaných vln.

Po stejnou dobu Německo nesmí zřizovat!
dalekonosné stanice pro telegrafii bez drátu
ani na vlastním území, ani na území Ra
kouska, Uherska, Bulharska a Turecka.

ODDÍL III.
KLAUSULE TÝKAJÍCÍ SE
YZDUCHOPLAVBYVOJENSKÉ
I NÁMOŘNÍ.
Článek 198.
Vojenská moc Německa nesmí míti ani vo
jenského ani námořního letectva.
Německo smí udržovat! jediné v o1'4obí do
1. října 1919 nejvýše sto vodních letadel
a hydroglisseurů, které budou určeny toliko
k vyhledávání podmořských min, vystrojeny
k tomuto účelu a nesmějí v žádném případě
nositi zbraně, střelivo ani pumy jakéhokoli
druhu.

Mimo motory namontované k vodním le
tadlům a hydroglisseurům zde dotčeným smí
býti jen jediný motor náhradní pro každý
motor každého z těchto přístrojů.
Nebude zachována žádná řiditelná vzdu
choloď.
článek 199.
Do dvou měsíců ode dne, kdy nabude působ
nosti tato smlouva, bude demobilisován per
sonál vzduchoplavecký zapsaný právě v se-
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ment sur les controles des armées alle- and sea forces sbalí be demobilised. Up to
mandes de terre et de mer sera démobilisé. October 1, 1919, however, Germany may keep
Toutefois jusqďau ler octobre 1919, 1’Alle- and maintain a total number of one thousand
magne pourra conserver et entretenir un men, including officers, for the whole of the
nombre total de mílie .hommes, officiers cadres and personnel, flying and non-flying,
compris, pour Tensemble des cadres, per- . of all formations and establishments.
sonnel navigant et non navigant, de toutes
formations et établissements.
A r t i c 1 e 200.
Jusqďá la complěte évaeuation du territoire
allemand par les troupes alliées et associées,
les appareils ďaéronautique des Puissances
alliées et associées auront en Allemagne liberté de passage á travers les airs, liberté de
transit et ďauerrissage.

A r t i c 1 e 200.
Until the complete évaeuation of German
territory by the Allied and Associated troops,
the aireraft of the Allied and Associated Powers shall enjoy in Germany freedom of pas
sage through the air, freedom of transit and
of landing.

Ar ti cle 201.
Pendant les six mois qui suivront la mise en
vigueur du présent Traité, la fabrication et
Timportation des aéronefs, piěees ďaéronefs,
ainsi que des moteurs ďaéronefs et piěees de
moteurs ďaéronefs seront interdites dans
tout le territoire de 1’Allemagne.

A r t i c 1 e 201.
During the six months following the Corn
ing into force of the present Treaty, the manufacture and importation of aireraft, parts
of aireraft, engines for aireraft, and parts of
engines for aireraft, shall be forbidden in all
German territory.

A r t i c 1 e 202.
Děs la mise en vigueur du présent Traité,
tout le matériel de Taéronautique militaire
et navale, á 1’exception des appareils prévus
á 1’article 198, alinéas 2 et 3, devra étre livré
aux Gouvernements des Principales Puis
sances alliées et associées.
Cette livraison devra étre effectuée dans
tels lieux que désigneront lesdits Gouver
nements ; elle devra étre achevée dans un délai
de trois mois.
Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé
ou destiné á des buts de guerre, notamment:

A r t i c 1 e 202.
On the Corning into force of the present
Treaty, all military and naval aeronautical
materiál, except the machines mentioned in
the second and third paragraphs of Article
198, must be delivered to the Governments
of the Principal Allied and Associated Powers.
Delivery must be effected at such places
as the said Governments may select, and must
be completed within three months.

Les avions et hydravions complets, ainsi
que ceux en cours de fabrication, en réparation ou en montage.
Les ballons dirigeables en état de vol, en
cours de fabrication, en réparation ou en
montage.
Les appareils pour la fabrication de l’hydrogěne.
Les hangars des ballons dirigeables et
abris de toute sortě pour aéronefs.
Jusqďá leur livraison, les ballons dirigeables
seront, aux frais de 1’Allemagne, maintenus
gonflés ďhydrogěne; les appareils pour la
fabrication de Thydrogene ainsi que les abris
pour les ballons dirigeables pourront, á la

In particular, this materiál will include all
items under the following heads which are or
háve been in use or were designed for warlike
purposes:
Complete aeroplanes and seaplanes, as well
as those being manufactured, repaired or assembled.
Dirigibles able to také the air, being manu
factured, repaired or assembled.
Plant for the manufacture of hydrogen.
Dirigible sheds and shelters of every kind
for aireraft.
Pending their delivery, dirigibles will, at
the expense of Germany, be maintained inflated with hydrogen; the plant for the ma
nufacture of hydrogen, as well as the sheds
for dirigibles, may, at the diseretion of the

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
známech německých pozemních a námořních
vojsk. Německo může však podržeti a udržovati až do 1. října 1919 úhrnný počet tisíc
mužů, důstojníky v to počítajíc, pro všecky
kádry a personál, ať naloděný či nenaloděný,
veškerých formací a ústavů.

Článek 200.
Do doby, než bude německé území úplně
vyklizeno od vojsk spojených a sdružených,
budou požívati vzduchoplavecké přístroje
spojeneckých a sdružených mocností v Ně
mecku práva svobodného přijetu, svobodného
průchodu vzduchem’ a přistání.
Článek 201.
Po šest měsíců od doby, kdy nabude působ
nosti tato smlouva, jest na celém německém
území zakázáno vyráběti vzduchoplavecké
přístroje, součásti vzduchoplaveckých pří
strojů, jakož i motory a součásti motorů pro
vzduchoplavbu a dovážeti je.
Článek 202.
Jakmile nabude tato smlouva působnosti,
musí veškeren materiál vojenské i námořní
vzduchoplavby, vyjímaje přístroje vytčené
v článku 198, odstavce 2 a 3, býti vydán
vládám Čelných mocností spojených a sdru
žených.
Toto vydání bude provedeno v místech
označených jmenovanými vládami; bude
ukončeno ve třech měsících.
V tomto materiálu bude zahrnut zvláště
materiál, kterého se užívá nebo užívalo nebo
který jest nebo byl určen k válečným účelům,
zejména:
Úplná letadla a vodní letadla, jakož i ta,
která se stavějí, opravují nebo sestavují.
/
Řiditelné balony schopné plavby, jakož
i balony, které se stavějí, opravují neb sesta
vují.
Přístroje k výrobě vodíku.
Hangary pro řiditelné balony a přístřeší
všeho druhu pro letadla.
Až do svého odevzdání budou řiditelné ba
lony nákladem Německa, udržovány naplněné
vodíkem; přístroje na výrobu vodíku, jakož
i přístřeší pro řiditelné balony mohou podle
volného uvážení uvedených mocností býti po-
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discrétion desdites Puissances, étre laissés
á TAllemagne jusqďau moment de la livraison
des ballons dirigeables.
Les monteurs ďaéronef.
Les cellules.
L’armement (canons, mitrailleuses, fusilsmitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles,
appareils de synchronisation, appareils de
visée).
Les munitions (cartouches, obus, bombes
chargées, corps de bombes, stocks ďexplosif
ou matiěres destinées á leur fabrication).
Les instruments de bord.
Les appareils de télégraphie sans fiLet les
appareils photographiques ou cinematographiques utilisés par 1’aéronautique.

said Powers, be left to Germany until the time
when the dirigibles are handed over.
Engines for aircraft.
Nacelles and fuselages.
Armament (guns, machine guns, light machine guns, bomb-dropping apparatus, torpedo-dropping apparatus, synchronization
apparatus, aiming apparatus).
Munitions (cartridges, shells, bombs loaded
or unloaded, stocks of explosives or of ma
teriál for their manufacture).
Instruments for use on aircraft.
Wireless apparatus and photographic or
cinematograph apparatus for use on aircraft.

Les piěces détachées se rapportant á ehacune des catégories qui précědent.
Le matériel ci dessus visé ne devra pas étre
déplacé sans une autorisation spéciale desdits
Gouvernements.

Component parts of any of the items under the preceding heads.
The materiál referred to above sbal] not
be removed without speciál permission from
the said Governments.

SECTION IV.

SECTION IV.

COMMISSIONS I N T BR
AL L I É E S DE CONTRÓLE.

I N T E R-A LLIED COMMISSIONS
OF CONTROL.

A r t i c 1 e 203.
Toutes les clauses militaires, navales et
aéronautiques, qui sont contenues dans le
présent Traité et pour 1’exécution desquelles
une limite de temps a été fixée, seront exéeutées par TAllemagne sous le cóntrole de
Commissions interalliées spécialement nommées á cet effet par les Principales Puissances
alliées et assocíées.

A r t i c 1 e 203.
All the military, naval and air clauses contained in the present Treaty, for the execution of which a time-limit is prescribed, shall
be executed by Germany under the control
of Inter-Allied Commissions specially appointed for this purpose by the Principal
Allied and Associated Powers.

A r t i c 1 e 204.
Les Commissions interalliées de contróle
seront spécialement chargées de surveilier
1’exécution réguliěre des livraisons, des destructions, démolitions et mises hors ďusage,
prévues á la charge du Gouvernement allemand par le présent Traité.

A r t i c 1 e 204.
The Inter-Allied Commissions of Control
will be specially charged with the duty oi
seeing to the complete execution of the delivery, destruction, demolition and rendering
things useless to be carried out at the expense
of the German Government in accordance
with the present Treaty.
They will communicate to the German
authorities the décisions which the Principal
Allied and Associated Powers háve reserved
the right to také, or which the execution o
the military, naval and air clauses may necessitate.

Elles feront connaítre aux autorités allemandes les décisions que les Gouvernements
des Principales Puissances alliées et associées
se sont réservés de prendre ou que 1’éxécution
des clauses militaires, navales ou aéronau
tiques pourrait nécessiter.
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nechány Německu až do doby, kdy budou řidi
telné balony odevzdány.
Motory letadel.
Loďky.
Výzbroj (děla, kulomety, kulometné pušky,
vrhače pum, vrhače torpéd, přístroje pro
stejnoběh, přístroje mířící).
Střelivo (nábojnice, granáty, nabité pumy,
prázdné pumy, zásoby výbušných látek neb
suroviny k jejich výrobě).
Nástroje palubní.
Přístroje pro telegrafii bez drátu, fotogra
fické a kinematografické přístroje, kterých
se používá ke vzduchoplavbě.
Jednotlivé součástky náležející k některé
z uvedených skupin.
Matériál shora uvedený nesmí se bez
zvláštního povolení jmenovaných vlád přemístiti.

ODDÍL IV.
MEZISPOJENECKÉ KOMISE
DOZORČÍ.
Článek 203.
Všechny klausule o vojenství, námořní
plavbě a vzduchoplavbě, které jsou obsaženy
v této smlouvě a k jejichž provedení byla
ustanovena časová mez, provede Německo pod
dozorem mezispojeneckých komisí, zřízených
zvláště k tomu cíli čelnými mocnostmi spoje
nými a sdruženými.

Článek 204.
Dozorčím komisím mezispoj ntockým bude
zejména svěřen dohled na to, aby řádně byly
odváděny, zničeny, zbourány a neupotřebitelnými učiněny věci, o nichž je to uleženo ně
mecké vládě touto smlouvou.

Budou oznamovati německým úřadům roz
hodnutí, která celné mocnosti spojené a sdru
žené si vyhradily, nebo která by byla po
třebná k provádění vojenských, námořních
a vzduchoplaveckých klausulí.
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A r t i c 1 e 205.
A r t i c 1 e 205.
Les Commisions interalliées de controle I
The Inter-Allied Commissions of Control
pourront installer leurs Services au siěge du nay establish their organisations at the seat
of the centrál German Government.
Gouvernement centrál allemand.
They shall be entitled as often as they
Elles auront la faculté, aussi souvent qu’elles le jugeront utile, de se rendre sur tout think desirable to proceed to ány point whatpoint quelconque du territoire allemand, ou ďv ever in German territory, or to send subenvoyer des sous-commissions, ou de charger commissions, or to authorize one or more of
un ou plusieurs de leurs membres de s’y their members to go, to any such point.
transportér.
A r t i c 1 e 206.
Le Gouvernement allemand devra donner
aux Commissions interalliées de contróle et
á leurs membres toutes facilités nécessaires
á Taccomplissement de leur mission.
II devra désigner un représentant qualifié
auprés de chaque Commission interalliée de
contróle, avec mission de recevoir de celle-ci
les Communications qu’elle aurait á adresser
au Gouvernement allemand, et de lui fournir
ou procurer touš renseignements ou documents demandés.
Dans touš les cas, il appartiendra au Gou
vernement allemand de fournir á ses frais,
tant en personnel qu’en matériel, les moyens
ďeffectuer les livraisons, destructions, démantělements, démolitions et mises hors
ďusage prévus par le présent Traité.

A r t i c 1 e 206.
The German Government must give all necessary facilities for the. accomplishment of
their missions to the Inter-Allied Commis
sions of Control and to their members.
It shall attach a qualified representative
to éach Inter-Allied Commission of Control
for the purpose of receiving the Communica
tions which the Commission may háve to
address to the German Governr; ent and of
supplying or procuring for the Commission
all Information or documents which may be
required.
The German Government must in all cases
furnish at its own cost all labour and mate
riál required to effect the deliveries and the
works of destruction, dismantling, demolition, and of rendering things useless, provided for in the present Treaty.

A r t i c 1 e 207.
L’entretien et les frais des Commissions de
contróle et les dépenses occassionées par leur
fonctionnement seront supportés par 1’Allemagne.

A r t i c 1 e 207.
The upkeep and cost of the Commissions
of Control and the expenses involved by their
work shall be borne by Germany.

A r t i c 1 e 208.
La Commission militaire interalliée de con
tróle représentera auprés du Gouvernement
allemand les Gouvernements des Principales
Puissances alliées et associées, en tout ce qui
concerne 1’exécution des clauses milítaires.

A r t i c 1 e 208.
The military Inter-Allied Commission of
Control will represent the Governments of
the Principal Allied and Associated Powers
in dealing with the German Government in
all matters concerning the execution of the
military clauses.
In particular it will be its duty to reeeive
from the German Government the notifications relating to the location of the stocks and
depots of munitions, the armamcnt of the fortified works, fortresses and forts which Ger
many is allowed to retain, and the location of
the works or factories for the production of
arms, munitions and war materiál and their
operations.
It will také delivery of the arms, munitions
and war materiál, will select the points where

Elle aura notamment pour mission de rece
voir du Gouvernement allemand les notifications relatives á 1’emplacenwiit des stocks
et dépóts de munitions, á 1’armement des
ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes
que rAllemagne est autorisée á conserver,
á Templacement des usines ou fabriques
ďarmes, de munitions et de matériel de guerre
et á leur fonctionnement.
Elle recevra livraison des armes, munitions
et matériel de guerre, fixera les lieux oú cette
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Článek 205.
Mezispoíenecké dozorčí komise mohou úřa
dovali v sídle ústřední německé vlády.
Mají právo, aby se, kdykoli to uznají za
vhodné, odebraly na kterékoli místo němec
kého území anebo vyslaly podružné komise
nebo uložily některému neb několika ze svých
členů, aby se tam vydali.

článek 206.
Vláda německá musí poskytnouti me^ i spo
jeneckým komisím dozorčím a jejich členům
v každé příčině možnost, aby splnily svoje
poslání.
Musí ustanovili kvalifikovaného zástupce
p;i každé mezispojenecké komisi dozorčí,
který by přijímal cd ní oznámení určená pro
německou ' ládu a podával i obstarával jí veš
kerá žádaná vysvětlení i doklady.

Ve všech případech bude na německé vládě,
aby poskytla na svůj náklad i osobní i věcné
prostředky potřebné k vydání, zničení, roze
brání, zbourání a k tomu, by předměty byly
učiněny neupotřebitelnými, jak předpisuje
tato smlouva.
Článek 207.
Vydržování a náklady dozorčích komisí
i výlohy vzniklé jejich činností ponese Ně
mecko.

Článek 208.
Mezispojenecká vojenská komise dozorci
bude zastupovali u vlády německé vlády
Čelných mocností spojených a sdružených ve
všem, co se týká provedení vojenských klau
sulí.
Zejména bude jejím úkolem, aby přijí
mala od německé vlády zprávy o umístěni
zásob a skladů střeliva, o výzbroji opevnéných míst, tvrzí a pevností, jichž zachovaní
Německu jest povoleno, o umístění a pi áci
dílen a továren na zbraně, střelivo a válečný
materiál.

Bude přijímati vydané zbraně, střelivo a
válečný materiál, ustanoví místa, kde se ode81
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livraison devra étre effeetuée, surveillera les
destructions,
démolitions et mises hors
ďusage prévues par le présent Traité.

such delivery it to be effected, and will supervise the works of destruction, démolition, and
of rendering things useless,. which are to be
carried out in accordance with the present
Treaty.

Le Gouvernement allemand devra fournir
á la Commission militaire interalliée de contróle touš les renseignements et documents
qu’elle jugera nécessaires pour s’assurer de la
complěte execution des clauses militaires,
notamment touš documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

The German Government must furnish to
the Military Inter-Allied Commission of Control all such information and documents as
the latter may deem necessary to ensure the
complete execution of the military clauses,
and in particular all legislativě and admini
strativě documents and regulations.

Arti c1 e

A r t i c 1 e 209.

209.

La commission navale interalliée de controle
représentera auprěs du Gouvernement alle
mand les Gouvernements des Principales
Puissances alliées et associées, en tout ce qui
concerne Texecution des clauses navales.

The Naval Inter-Allied Commission of Control will represent the Governments of the
Principal Allied and Associated Powers in
dealing with the German Government in all
matters concerning the execution of the naval
clauses.

Elle aura notamment pour mission de se
rendre sur les chantiers de construction et de
contróler la démolition des bátiments qui s’y
trouvent en chantier, de recevoir livraison
de touš bátiments de surface ou sous-marins,
navires de relevage, docks, dock tubulaire,
et de contróler les destructions ou démolitions
prévues.

In particular it will be its duty to proceed
to the building yards and to supervise the
breaking-up of the ships which are under con
struction there to také delivery of all surface
ships or submarines, salvage ships, docks and
the tubular dock, and to supervise the de
struction breaking-up provided for.

Le Gouvernement allemand devra fournir
á la Commission navale interalliée de controle
touš les renseignements et documents qu’elle
jugera nécessaires pour s’assurer de la complěte exécution des clauses navales, nótamment les plans des navires de guerre, la composition de leur armement, les caractéristiques et les modéles de canons, munitions,
torpilles, mineš, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce qui
concerne le matériel naval de guerre, ainsi
que touš documents législatifs, administratifs
ou réglementaires.

The German Government must furnish to
the Naval Inter-Al! d Commission of Control
all such information and documents as the
Commission^ may deem necessary to ensure
the complete execution of the naval clauses,
in particular the designs of the warships,
the composition of their armaments, the details and models of the guns, munitions, torpedoes, mineš, explosives, wireless telegraphic
apparatus and, in generál, everything relating to naval war materiál, as well as all legis
lativě or administrativě documents or regula
tions.

Ar ti cle 210.

A r t i c 1 e 210.

La Commission aéronautique interalliée de
controle représentera auprěs du Gouver
nement allemand les Gouvernements des
Px-incipales Puissances alliées et associées en
tout ce qui est relatif á Fexécution des clauses
concernant 1’aéronautique.

The Aeronautical Inter-Allied Commission
of Control will represent the Governments of
the Principal Allied and Associated Powers
in dealing with the German Government in
all matters concerning the execution of the
air clauses.

La Commission aura notamment pour
mission de recenser le matériel aéronautique
se trouvant en territoire allemand, ďinspecter
les usines ďavions, de ballons et de moteurs
ďaéronefs, les fabriques ďarmes, munitions
et explosifs pouvant étre employés par les

In particular it will be its duty to make an
inventory of the aeronautical materiál existing in German territory, to inspect aeroplane, balioon and motor manufactories, and
factories producing arms, munitions and ex
plosives capable of being ušed by aircraft,
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vzdání to vykoná, bude dohlíželi, aby bylo
zničeno, zbouráno a uvedeno v neupotřebitelný stav vše, co nařizuje tato smlouva.

Německá vláda musí poskytnouti mezispojenecké vojenské komisi dozorčí veškerá vy
světlení a doklady, které tato komise uzná a
nutné, aby se přesvědčila o dokonalém splnění
vojenských klausulí, zejména veškeré doklady
tykající
zákonodárství, správy a řádů služebních.

\

článek 209.
Mezispojenecká námořní komise dozorčí
bude zastupovati u vlády německé vlády
čelných mocností spojených a sdružených ve
všem, co se týká provedení klausulí ná
mořních.
Bude zejména jejím úkolem, aby se odebrala do loděnic a dohlížela na rozbírání lodí,
které se tam budují, aby přijala veškerá ode
vzdaná povrchová plavidla a ponorky, zvedací
lodi, deky, dok trubní a dohlížela na naří
zená zničení a rozbourání.

Německá vláda musí podati mezispojenecká
námořní komisi dozorčí veškerá vysvětlení a
všechny dek lady, které komise tato bude po
kládat] za nutné, aby se přesvědčila o úplném
splněni všech klausulí o válečném námoř
nictvu, zejména plány válečných lodí, slo
žení jejich výzbroje, o zvláštnostech a mo
delech děl, o střelivu, torpédech, minách,
výbušných látkách, o bezdrátových přístro
jích telegrafických a vůbec o všem, co se tý
ká válečného materiálu námořního, a konečně
všechny doklady týkající se zákonodárství,
správy a řádů služebních.
článek 210.
Mezispojenecká vzduchoplavecká komise
dozorčí bude zastupovati u německé vlády
vlády čelných mocností spojených a sdruže
ných ve všem, co se týká dodržování podmí
nek o vzduchoplavbě.
t:kolem komise bude zejména, aby pořídila
soupis vzduchoplaveckého materiálu, který
jest na německém území, dozírala na dílny
na letadla, balony a motory pro vzducholodi,
na továrny na zbraně, střelivo a výbušné lát
ky, kterých by mohlo býti užito pro vzdueho-
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aéronefs, de visiter touš aérodromes, hangars,
terrains ďatterrissage, pares et dépóts,
ďexercer, s’il y a lieu, le déplacement du matériel právu et ďen prendre livraison.

to visit all aerodromes, sheds, landing
grounds, parks and depots, to authorise,
where necessary, a removal of materiál and to
také delivery of such materiál.

Le Gouvernement allemand devra fournir
á la Commission aéronautique interalliée de
contróle touš les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres
qďelle jugera nécessaires pour s’assurer de la
complěte exécution des clauses aéronautiques,
notamment un état numérique du personnel
appartenant á touš les Services aéronautiques
allemands, ainsi que du matérie! existant,
en fabrication ou en commande, une liste
complěte de touš les établissements travaillant
pour 1’aéronautique, de leurs emplacements
et de touš les hangars et terrains ďatterrissage.

The German Government must furnish to
the Aeronautical Inter-Allied Commission
of Control all such information and legisla
tivě, administrativě or other documents
which the Commission may consider neces
sary to ensure the comp’ete execution of the
air clauses and in partícular a list of the per
sonnel belonging to all the German Air Servi
ces, and of the existing materiál, as well as
of that in process of manufacture or on order,
and a list of all establishments working for
aviation, of their positions, and of all sheds
and landing grounds.

SECTION V.

CLAUSES GÉNÉRALES.
Ar ti cle 211.
A l’expiration ďun délai de trois mois
á dater de la mise en vigueur du présent
Traité, la législation allemande devra avoir
été modifiée et devra étre maintenue par le
Gouvernement allemand en conformité de la
présente Partie du présent Traité.
Dans le méme délai, toutes les mesures
administratives ou autres relatives á l’exéeution des dispositions de la présente Partie
devront avoir été prises par le Gouvernement
allemand.

SECTION V.

GENERAL ARTICLES.
A r t i c 1 e 211.
After the expiration of a period of three
months from the coming into force of the
present Treaty, the German laws must háve
been modified and shall be maintained by the
German Government in conformity with this
Part of the present Treaty.
Within the same period all the administra
tivě or other measures relating to the exe
cution of this Part of the Treaty must háve
been taken.

A r t i c 1 e 212.

A r t i c 1 e 212.

Les dispositions suivantes de FArmistice
du 11 novembre 1918, savoir: Farticle VI, les
paragx-aphes un, deux, six et sept de Farticle
VII, Farticle IX, les clauses I, II et V de FAnnexe n» 2, ainsi que le Protokole en dáte du
4 avril 1919 additionnel á FArmistice du 11 no
vembre 1918, restent en vigueur en tant que
ces dispositions ne sont pas contraires aux
stipulations qui précědent.

The following portions of the Armistice
of November 11, 1918: Article VI, the first
two and the sixth and seventh paragraphs
of Article VII; Article IX; Clauses I, II and V
of Annex n° 2, and the Protocol, dated Aprii 4,
1919, supplementing the Armistice of No
vember 11, 1918, remain in force so far as
tl.ey are not inconsistent with the above sti
pulations.

Artic1e

213.

Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, FAllemagne s’engage á se
préter á toute investigation, que le Conseil de
la Société des Nations, votant á la majoritě,
jugerait nécessaire.

Article 213.
So long as the present Treaty remains in
force, Germany Undertakes to give every facility for any investigation which the Council
of the League of Nations, acting if neeďbe by
a majority vote, may consider necessary.
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lodi, aby prohlížela všechna letiště, hangary
a přístaviště, parky a skladiště, aby, bude-li
potřeba, zařídila převoz jmenovaného mate
riálu a aby jej převzala.
Německá vláda musí podati mezispojenecké vzduchoplavecké komisi dozorčí všechna
vysvětlení a doklady týkající se zákonodár
ství, správy neb jiné doklady, které komise
tato bude pokládati za nutné, aby se přesvěd
čila o úplném plnění klausulí vzduchoplaveckých, zejména číselný výkaz personálu ná
ležejícího ke vzduchoplavecké službě, jakož
i materiálu hotového, rozdělaného nebo ob
jednaného, úplný seznam veškerých závo
dů pracujících pro vzduchoplavbu, jejich
umístění i všech, hangarů a přístavišť.

ODDÍL V.

KLAUSULE OBECNÉ,
článek 211.
Do tří měsíců ode dne, kdy nabude tato
smlouva působnosti, musí německé zákono
dárství býti změněno a dále německou vlá
dou udržováno ve shodě s touto částí této
smlouvy.
V téže lhůtě musí německá vláda provést!
všechna správní neb jiná opatření, nutná
k sí lnění předpisů této části smlouvy.

Článek 212.
Následující ustanovení příměří ze dne 11.
listopadu 1918, totiž článek VI, paragrafy
první, druhý, šestý a sedmý článku VII, čl. IX,
klausule I, II, a V přílohy č. 2, jakož i dododatečný protokol ze dne 4. dubna 1919
k příměří ze dne 11. listopadu 1918 zůstávají
v platnosti potud, pokud ustanovení ta nejsou
v odporu s předchozími ustanoveními.

Článek 213.
Dokud tato smlouva zůstane v působnosti,
zavazuje se Německo, že se podrobí jakému
koli vyšetřování, které by Rada Společnosti
národů většinou hlasů uznala za nutné.
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PARTIE VI.
PRISONNIERS DE

PART VI. -

GUERRE

ET SÉPULTURE8.

PRISONERS OF WAR AND GRAVES.

SECTION I.

SECTION I.

PRISONNIERS DE GUERRE.

PRISONERS OF WAR.

A r t i c 1 e 214.

A r t i c 1 e 214.

Le rapatriement des prisonniers de guerre
et internés civils aura lieu aussitót que possible aprěs la mise en vigueur du présent
Traité et sera effectué avec la plus grande
rapidité.

The repatriation oí prisoners of war and
interned civilians shall také plače as soon as
possible after the coming into force of the
present Treaty and shall be carried out with
the greatest rapid i ty.

A r t i c 1 e 215.

A r t i c 1 e 215.

Le rapatriement des prisonniers de guerre
et internés civils allemands sera, dans les
conditions fixées á 1’article 214, assuré par
les soins ďune Commission composée de Représentants des Puissances alliées et associés ďune part et du Gouvernement allemand ďautre part.

The reparation of German prisoners of war
and interned civilians shall, in accordance
with Article 214, be carried out by a Commis
sion composed of representatives of the Allied
and Associated Powers on the one part and
of the German Government on the other part.

Pour chacune des Puissances alliées et
associées, une Sous-Commission composée
uniquement de Représentants de la Puissance
intéressée et de Délégués du Gouvernement
allemand réglera les détails ďexécution du
rapatriement des prisonniers de guerre.

For eaeh of the Allied and Associated Po
wers a Sub-Commission, composed exclusively
of Represerdatives of the mterested Power
and of Delegates of the German Government,
shall regulate the details of carrying into
effect the repatriation of the prisoners of war.

A r t i c 1 e 216.

Article 216.

Děs leur remise aux mains des autorités
allemandes, les prisonniers de guerre et in
ternés civils devront, par les soins de ces
derniěres, étre sans délai renvoyés dans leurs
foyers.

From the time of their delivery into the
hands of the Geiman authorities the priso
ners of war and interned civilians are to be
returned without delay to their homes by the

Ceux ďentre eux, dont le domicile ďavantguerre se trouve sur les territories occupés
par les troupes des Puissances alliées et
associées, devront également y étre renvoyés,
sous réserve de Fagrément et du contróle des
autorités militaires des armées' ďoccupation
alliées et associées.

Those amongst them who before the war
were habitually resident in territory occupied
by the troops of the Allied and Associated
Powers are likewise to be sent to their homes,
subject to the consent and control of the _mili
ta ry authorities of the Allied and Associated
armies of occupation.

said authorities.

A r t i c 1 e 217.

Article 217.

Touš les frais résultant de ce rapatriement,
á partir de la mise en routě, seront á la
charge du Gouvernement allemand, leq lei
sera tenu de fournir les transports par terre
et par mer ainsi que le personnel technique,
qui seront considérés comme nécessaires par
la Commission prévue á Farticle 215.

The whole cost of repatriation from the
moment of starting shall be borne by the Geiman Government who shall also provide the
land and sea transport and staff considerea
necessary by the Commission referred to m
Article 215.
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č Á S T VI.

VÁLEČNÍ ZAJATCI A HROBY.

ODDÍL I.
VÁLEČNÍ ZAJATCI;
Článek 214.
Váleční zajatci a civilní internovaní budou
dopraveni do domova co možno nejdříve po
tom, kdy tato smlouva nabude působnosti, a
stane se tak se všemožným urychlením.

Článek 215.
Doprava válečných zajatců a občanských
internovaných osob německých do jejich do
mova bude provedena za podmínek v člán
ku 214 uvedených péčí komise, složené ze
zástupců mocností spojených a sdružených
s jedné strany a zástupců vlády německé se
strany druhé.
Pro každou z mocností spojených a sdruže
ných subkomise složená jediné ze zástupců
příslušné mocnosti a z delegátů vlády něme
cké upraví podrobnosti, jak návrat válečných
zajatců bude proveden.

Článek 216.
Jakmile budou váleční zajatci a civilní in
ternovaní úřadům německým odevzdáni, bu
dou péčí těchto úřadů a bez odkladu dopra
veni do svých domovů.
Ti z nich, jejichž předválečné bydliště leží
v území obsazeném vojsky mocností spoje
ných a sdružených, budou rovněž dopraveni
do svého domova, avšak s výhradou svolení
a dozoru vojenských úřadů okupačních vojsk
spojených a sdružených.

článek 217.
Veškeré náklady spojené s touto dopravou,
od vypravení počínaje, jdou na účet vlády ně
mecké, která je povinna dodati přepravní pro
středky pozemní i námořní a technický per
sonál, jak to komise zřízená podle článku 215
uzná za nutné.
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A r t i c 1 e 218.

A r t i c I e 218.

Les prisonniers de guerre et internés civils,
soit passibles, soit frappés de peines pour
fautes contre la disciplině, seront rapatriés,
sans qu’il soit tenu compte de Pachěvement
de leur peine ou de la proceduře engagée
contre eux.

Prisoners of war and interned civilians
awaiting disposal or undergoing sentence for
offences against disciplině shall be repatriated irrespective of .the completion of their
sentence or of the proceedings pending
against them.

Cette disposition ne s’applique pas aux
prisonniers de guerre et internés civils qui
seraient punis pour des faits postérieurs au
ler mai 1919.

This stipulation shall not apply to prisoners
of war and interned civilians punished for
offences committed subsequent to May 1,
1919.
During the period pending their repatriation all prisoners of war and interned civi
lians shall remain subject to the existing regulations, more especially as regards work
and disciplině.

Jusqu’á leur rapatriement, touš les prison
niers de guerre et internés civils restcnt
soumis aux rěglements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la
disciplině.

A r t i c 1 e 219.

A r t i c 1 e 219.

Leg prisonniers de guerre et internés civils,
qui sont passibles ou frappés de peines pour
des faits autres que des fautes contre la dis
ciplině, pourront étre maintenus en détention.

Prisonei’s of war and interned civilians
who are awaiting disposal or undergoing sen
tence for offences other than those against
disciplině may be detained.

A r t i c 1 e 220.

A r t i c 1 e 220.

Le Gouvernement allemand s’engage á recevoir sur son territoire touš les individus
rapatriables sans distinction.

The German Government undertakes to
admit to its territory without distinction all

Les prisonniers de guerre ou les nationaux
allemands qui désireraient ne pas étre rapa
triés, pourront étre exclus du rapatriement;
mais les Gouvernements alliés et associés se
réservent le droit, soit de les rapatrier, soit
de les conduire dans un pays neutře, soit de
les autoriser á résider sur leur territoire.

Prisoners of war or other German nacionals who do not desire to be repatriated may
be excluded from repatriation; but the Allied
and Associated Governments reserve to
themselves the right either to repatriate them
or to také them to a neutrál country or to
allow them to reside in their own territories.

Le Gouvernement allemand s’engage á ne
prendre, contre ces individus ou leurs familles, aucune mesure ďexception, ni á exercer
á leur encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation de quelque nátuře
qu’elle soit.

The German Government undertakes not to
institute any exceptional proceedings against
these persons or their families nor to také
any repressive or vexatious measures of any
kind whatsoever against them on this account.

Ar t i c 1 e 221.

A r t i c 1 e 221.
The Allied and Associated Governments
reserve the right to make the repatriation of
German prisoners of war or German nationals in their hands conditional upon the immediate notification and release by the Ger
man Government of any prisoners of war who
are nationals of Allied and Associated Powers

Les Gouvernements alliés et associés se
réservent le droit de subordonner le rapa
triement des prisonniers de guerre et
ressortissants allemands qui sont en leur
pouvoir, á la déclaration et á la mise en liberté immédiates par le Gouvernement alle
mand de touš les prisonniers de guerre
ressortissants des Puissances alliés ou associées, qui se trouveraient encore en Allemagne.

persons liable to repatriation.

and may stih be in Germany.
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Článek 218.
Váleční zajatci a civilní internovaní, stíha
ní neb odpykávající si tresty za provinění
proti kázni, budou dopraveni do domovů bez
ohledu na to, zda trest svůj odpykali nebo
zda řízení proti nim jest skončéno čili nic.
Toto ustanovení se nevztahuje na zajatce
a civilní internované, kteří by byli potrestáni
pro skutky, jichž se dopustili po 1. květnu
1919.
Až do svého vstupu do vlasti zůstávají
všichni váleční zajatci a všichni civilní inter
novaní podřízeni řádům nyní platným, zvláště
stran práce a kázně.

článek 219.
Váleční zajatci a civilní internovaní, stíha
ní neb odsouzení k trestům pro skutky jiné
než proti kázni, mohou býti podrženi ve
vazbě.

článek 220.
Vláda německá se zavazuje přijmouti na
svém území bez rczdílu všechny osoby, jež
jest dopravili do domova.
Váleční zajatci němečtí neb státní přísluš
níci němečtí, kteří by si přáli, aby nebyli do
praveni do domova, mohou býti z dopravy do
domova vyňati; vlády spojené a sdružené vy
hrazují si však právo dopravili je buď do je
jich domova nebo do země neutrální nebo dati
jim povolení, aby se usadili na jejich území.
Německá vláda se zavazuje, že neužije proti
těmto osobám nebo jejich rodinám nijakého
výjimečného opatření a že je nebude z toho
důvodu nijak stíhati ani jim jakkoliv činiti
obtíže.

Článek 221.
Vlády spojené a sdružené vyhrazují si prá
vo podmíniti návrat válečných zajatců a pří
slušníků německých, kteří jsou v jejich moci,
tím, že Německo bez odkladu ohlásí a osvo
bodí všechny válečné zajatce a jiné příslušní
ky mocností spojených aneb sdružených, kteří
by snad ještě byli v Německu.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.

722

A r t i c 1 e 222.
L’Allemagne s’engage:

A r t i c 1 e 222.
Germany undertakes:

1° A donner libře accěs aux Commissions
de recherche des disparus, á leur fournir touš
les moyens de transport utiles, á les laisser
pénétrer dans les camps, prisons, hopitaux
et touš autres locaux; á mettre á leur disposition touš documents ďordre public ou
přivé, qui peuvent les éclairer dans leurs
recherches;

(1) To give every facility to Commissions
to enquire into the cases of those who cannot
be traced; to furnish such Commissions witli
all necessary means of transport; to allow
them access to camps, prisons, hospitals and
all other places; and to plače at their disposal
all documents, whether public or private,
which would facilitate their enquiries;

2° A prendre des sanctions contre les
fonctionnaires ou particuliers allemands qui
auraient dissimulé la présence ďun ressortissant ďune Puissance alliée ou associée ou qui
auraient néglig-é ďen révéler la présence
aprěs en avoir eu connaissance.

(2) To impose penalties upon any German
officials or private persons who háve concealed the presence of any nationals of any
of the Allied and Associated Powers or háve
neglected to reveal the presence of any such
after it had come to their knowledge.

A r t i c 1 e 223.

A r t i c 1 e 223.

L’Allemagne s’engage á restituer sans
délai, děs la mise en vigueur du présent
Traité, touš les objets, valeurs ou documents
ayant appartenu á des ressortissants des
Puissances alliées ou associées et qui auraient
été retenus par des autorités allemandes.

Germany undertakes to restore without
delay from the dáte of the conung into force
of the present Treaty all articles, money, securities and documents which háve belonged to
nationals of the Allied and Associated Powers
and which háve been retained by the German
authorities.

A r t i c 1 e 224.

A r t i c 1 e 224.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent
renoncer au remboursement réciproque des
sommes dues pour 1’entretien des prisonniers
de guerre sur leurs territoires respectifs.

The High Contracting Parties waive reciprocally all repayment of sums due for the
maintenance of prisoners of war in their
respective territories.

SECTION II.
SÉPULTURES.
A r t i c 1 e 225.
Les Gouvernements alliés et associés et le
Gouvernement allemand feront respecter et
entretenir les sépultures des soldats et marins
inhumés sur leurs territoires respectifs.
Hs s’engagent á reconnaítre toute Commission chargée par 1’un ou par 1’autre des Gou
vernements alliés ou asaociés, ďidentifier,
enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et
á faciliter á cette Commission 1’accomplissement de ses devoirs.
Ils conviemient en outre de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions
de leur législation nationale et des nécessités
de Thygiene publique, toutes facilités pour
satisfaire aux demandes de rapatriement des
restes de leurs soldats et de leurs marins.

SECTION II.
G R A V E S.
A r t i c 1 e 225.
The Allied and Associated Governments
and the German Government will cause to be
respectéd and maintained the graves of the
soldiers and sailors buried in their respective
territories.
They agree to recognise any Commission
appointed by an Allied or Associated Govern
ment for the purpose of identifying, registering, caring for or erecting suitable memorials
over the said graves and to facilitate the discharge of its duties.
Furthermore they agree to afford, so far as
the provisions of their laws and the requirements of public health allow, every facility
for giving effect to requests that the bodies
of their soldiers and sailors may be transferred to their own country.
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článek 222.
Německá vláda se zavazuje:
1. Poskytnouti volný přístup komisím, kte
rým bude svěřeno hledání nezvěstných, dod:'.ti jim všechny vhodné prostředky přeprav
ní, povoliti jim přístup do táborů, vězení, ne
mocnic a všech jiných míst a dáti jim k vol
něnu použití všechny veřejné i soukromé li
stiny, které by jim při jejich pátrání mohly
býti užitečný.
2. Potrestati ty úředníky nebo soukromní
ky německé, kteří by byli zatajili přítomnost
příslušníka některé z mocností spojených
aneb sdružených, nebo kteří by opominuli pří
tomnost jejich oznámiti, ač o tom věděli.

Článek 223.
Vláda německá se zavazuje navrátiti bez
odkladně, jakmile tato smlouva nabude pů
sobnosti, všechny předměty, céhné papíry a
li'dny, které patřily příslušníkům mocností
spojených aneb sdružených a které snad byly
úřady německými zadrženy.
Článek 224.
Vysoké smluvní strany prohlašují, že se
vzdávají vzájemné náhrady za částky vydané
na vydržování válečných zajatců na svém
území.

ODDÍL II.

HROBY.
Článek 225.
Vlády spojené a sdružené i vláda německá
se postarají o to, aby hroby vojínů a námořnívů pohřbených na jejich územích byly cho
vány v úctě a aby byly udržovány.
Zavazují se, že uznají každou komisi, jíž
bude některou vládou spojenou neb sdruže
nou uloženo zjistiti, sepsati, udržovati nebo
zříditi přiměřené pomníky na dotčených hro
bech, a že budou nápomocny těmto komisím
při plnění jejich úkolů.
Kromě toho jsou shodné v tom, že si na
vzájem poskytnou všechna ulehčení, jež by
mohla přispěti k tomu, aby bylo vyhověno žá
dostem o přenesení pozůstatků jejich vojínů
a námořníků s tou výhradou, že se při tom
vyhoví státnímu zákonodárství a že bude dbá
no potřeb veřejného zdravotnictví.
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A r t i c I o 226.

A r t i c 1 e 226.

Les sépultures des prisonniers de guerre et
internés civils, ressortissants des différents
États belligérants, décédés en captivité,
seront convenablement entretenues dans les
conditions prévues á 1’article 225 du présent
Traité.

The graves of prisoners of war and interned civilians who are nationals of the different belligerent States and háve died in
captivity shall be properly maintained in accordance with Article 225 of the present
Treaty.

Les Gouvernements alliés et associés,
ďune part, et le Gouvernement allemand,
ďautre part, s’engagent en outre á se fournir
réciproquement:

The Allied and Associated Governments
on the one part and the German Govern
ment on the other part reciprocally undertake also to furnish to each other:

1° La liste complěte des décédés avec touš
renseignements utiles á leur identification;

(1) A complete list of those who háve died
together with all information useful for
identification;

2° Toutes indications sur le nombre et
l’emplacement des tombes de touš les mortt
enterrés sans identification.

(2) All information as to the number and
position of the graves of all those who háve
been buried without identification.

PARTIE VIL

PART VIL

SANCTIONS.

PENALTEES.

A r t i c1e 227.

Article 227.

Les Puissances alliées et associées mettent
en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur ďAllemagne pour
offense supréme contre la morale internationale et Tautorité sacrée des traités.

The Allied and Associated Powers publicly
arraign William II. of Hohenzollern, formerly
German Emperor, for a supreme offence
against international morality and the sanctity of treaties.

Un Tribuna! spécial sera constitué pour
juger 1’accusé en lui assurant les garanties
essentielles du droit de défense. II sera composé de cinq juges, nommés par chacune des
cinq Puissances suivantes, savoir: les ÉtatsUnis ďAmérique, la Grande-Bretagne, la
France, ITtalie et le Japon.
Le Tribuanl jugera sur motifs inspirés des
principes les plus élevés de la politique entre
les nations avec le souci ďassurer le respect
des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale
internationale. II lui appartiendra de déterminer la peine qu’il estimera devoir étre
appliquée.

A speciál tribunál will be constituted to try
the accused, thereby assuring him the guarantees essential to the right of defence. It
will be composed of five judges, one appointed by each of the following Powers:
námely, the United States of America, Great
Britain, France, Italy and Japan.
In its decision the tribunál will be guided
by the highest motiv es of international policy, with a view to vindicating the solemn
obligations of international undertakings and
the validity of international morality. It will
be its duty to fix the punishment which it
considers should be imposed.

Les Puissances alliées et associées adresseront au Gouvernement des Pays-Bas une
requěte le priant de livrer 1’ancien empereur
entre leurs mains pour qu’il soit jugé.

The Allied and Associated Powers will address a request to the Government of the
Netherlands for the surrender to them of the
ex-Emperor in order that he may be put on
trial.

A r t i c 1 e 228.

Article 228.
The German Government recognises the
right of the Allied and Associated Powers to
bring before military tribunals persons ac
cused of having committed acts in violation

Le Gouvernement allemand reconnait aux
Puissances alliées et associées la liberté de
traduire devant leurs tribunaux militaires
les personnes accusées ďavoir commis des
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Článek 226.
Hroby válečných zajatců, civilních interno
vaných a příslušníků jednotlivých válčících
států, kteří zesnuli v zajetí, budou náležitě
udržovány podle ustanovení článku 225 této
smlouvy.
Kromě toho se zavazují vlády spojené a
sdružené s jedné strany a vláda německá
s druhé strany, že si navzájem vydají
1. úplný seznam zesnulých se všemi údaji,
jež mohou přispěti ke zjištění totožnosti,

2. všechny údaje o počtu a umístění hrobů
všech mrtvých, kteří byli pohřbeni bez zjiště
ní totožnosti.

ČÁST VIL

USTANOVENÍ TRESTNÍ.
Článek 227.
Mocnosti spojené a .sdružené vznášejí ve
řejnou žaloou na Viléma II. Hohenzolierskóho, bývalého císaře německého, pro nejhrubší
porušení zásad mezinárodní mravnosti a po
svátné autority smluv.
Ustaví se zvláštní soud, aby soudil obžalo
vaného, zajišťuje mu zásadní záruky práva
hájiti se. Bude se skládati z pěti soudců jme
novaných po jednom těmito pěti mocnostmi:
Spojenými státy americkými, Velkou Britannií, Francii, Itálií a Japonskem.
Soud bude souditi podle důvodů vyplýva
jících z nej vyšších zásad mezinárodní politiky,
se snahou zajistit! úctu k povinnostem slav
nostně převzatým, k mezinárodním závaz
kům i k mezinárodní mravnosti. Bude mu
příslušeti, aby určil trest, jaký uzná za
vhodný.
Mocnosti spojené a sdružené se obrátí
k vládě nizozemské s žádostí, aby vydala bý
valého císaře do jejich rukou na soud.

Článek 228.
Vláda německá přiznává mocnostem spo
jeným a sdruženým právo, aby postavily před
své vojenské soudy osoby obžalované z činů
příčících se zákonům a zvykům válečným.
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actes contraires aux lois et coutumes de la
guerre. Les peines prévues par les lois seront
appliquées aux personnes reconnues coupables. Cette dlsposition s’appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites
devant une juridiction de FAllemagne ou de
ses alliés.
Le Gouvernement allemand devra livrer
aux Puissances alliées et associées, ou á celle
ďentre elles qui lui en adressera la requéte,
toutes personnes qui, étant accusées ďavoir
commis un acte contraire aux lois et coutu
mes de la guerre, lui seraient désignées soit
nominativement, soit par le grade, la fonction ou 1’emploi auxquels les personnes
auraient été affectées par les autorités allemandes.

of the laws and customs of war. Such persons
shall, if found guilty, be sentenced to punishments laid down by law. This provision will
apply notwithstanding any proceedings or
prosecution before a tribunál in Germany or
in the territory of her alliés.
The German Government shall hand over
to the Allied and Associated Powers, or to
such one of them as shall so request, all per
sons accused of having committed an act in
violation of the laws and customs of war,
who are specified either by name or by the
rank, Office or employment which they held
under the German authorities.

A r t i c 1 e 229.

Article 229.

Les auteurs ďactes contre les ressortissants ďune des Puissances alliées et associées
seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance.
Les auteurs ďactes commis contre des ressortissants de pluiseurs Puissances alliées et
associées seront traduits devant des tri
bunaux militaires composés de membres appartmant aux tribunaux militaires des Puis
sances intéressées.

Persons guilty of criminal acts against the
nationals of one of the Allied and Associated
Powers will be brought before the military
tribunals of that Power.

Dans touš les cas, 1’accusé aura droit á désigner lui-méme son avocat.

In every čase the accused will be entitled to
name his own counsel.

Persons guilty of criminal acts against the
nationals of more than one of the Allied and
Associated Powers will be brought before mi
litary tribunals composed of members of the
military tribunals of the Powers concerned.

A r t i c 1 e 230.

Article 230.

Le Gouvernement allemand s’engage á
xoumir touš documents et renseignements, de
quelque nátuře que ce soit, dont la production
serait jugée nécessaire pour la connaissance
complěte des faits incriminés, la recherche
des coupa’ ’es et l’appréciation exacte des responsabilités.

The German Government undertakes to
furnish all documents and information of
every kind, the production of which may be
considered necessary to ensure the full knowledge of the incriminating acts, the discovery
of offenders and the just appx-eciation of responsibility.

PARTIE

VIII.

PART

vm.

RÉPARATIONS.

REPARATION.

SECTION I.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

GENERAL PROVISION S.

A r t i c 1 e 231.
Les Gouvernements alliés et associés déclarent et FAllemagne reconnait que FAlle
magne et ses alliés sont responsables, pour
les avoir causés, de toutes les pertes et de
touš les dommages subis par les Gouverne-

Article 231.
The Allied and Associated Government^
affirm and Germímy accepts the responsi
bility of Germany and her alliés for causmR
all the loss and damage to which the -Ahni
and Associated Governments and their na i
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Osobám uznaným vinnými budou vyměřeny
tresty zákonem stanovené. Tohoto ustanove
ní bude použito bez ohledu na jakékoli řízení
neb stíhání před soudy Německa neb jeho
spojenců.

Vláda německá musí vydati mocnostem
spojeným a sdruženým neb té z nich, jež o to
požádá, všechny osoby, jež, jsouce obžalová
ny z činu příčícího se zákonům a zvykům vá
lečným, jí budou udány buď jménem nebo
hodností, úřadem nebo zaměstnáním, které
jim určily německé úřady.

článek 229.
Pachatelé činů proti příslušníkům některé
mocnosti spojené a sdružené budou postaveni
před vojenské soudy této mocnosti.
Pachatelé činů proti příslušníkům několika
mocností spojených a sdružených budou po
staveni před vojenské soudy složené z členů
vojenských soudů mocností, o něž jde.

V každém případě bude míti obžalovaný
právo určití si sám svého obhájce.
Článek 230.
Vláda německá se zavazuje, že poskytne
všechny doklady a údaje jakéhokoli druhu,
jejichž předložení by bylo uznáno za nutné
k zevrubnému seznání činu za vinu kladené
ho, k vypátrání vinníků a k přesnému zjiš
tění odpovědnosti.

ČÁST VIII.

NÁHRADA ŠKOD.
ODDÍL I.

OBECNÁ USTANOVENÍ.
Článek 231.
Vlády spojené a sdružené prohlašují a Ně
mecko uznává, že Německo a jeho spojenci
jsou jako původci odpovědni za všechny ztrá
ty a škody, jež utrpěli vlády spojené a sdru
žené a jejich státní příslušníci následkem
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ments alliés et associés et leurs nationaux
en conséquenee de la guerre, qui leur a eté
imposée par Tagression de 1’Allemagne et de
ses alliés.

nals háve been subjected as a consequence of
the war imposed upon them by the aggression of Germany and her alliés.

A r t i c 1 e 232.

A r t i c 1 e 232.

Les Gouvemements alliés et associés reconnaissent que les ressources de TAllemagne ne
sont pas suffisantes — en tenant compte de
la diminution permamente de ces ressources
qui résulte des autres dispositions du présent
Traité, — pour assurer complěte réparation
de toutes ces pertes et de touš ces dommages.

The Allied and Associated Governments
recognize that the resources of Germany are
not adequate, after taking into account per
manent diminutions of such resources which
will result from other provisions of the present Treaty, to make complete réparation for
all such loss and damage.

Les Gouvemements alliés et associés
exigent toutefois, et TAllemagne en prend
Tengagement, que soient réparéš touš les
dommages causés á la population civile de
chacune des Puissances alliées et associées et
á ses biens, pendant la périodé oů ceute Puissance a c‘;é en état de belligérance avec 1’Allemagne, par ladíte agression par terre, par
mer et par les airs, et, ďune facon générale,
touš les dommages tels qu’ils sont définis á
1’Annexe I ci-jointe.

The Allied and Associated Governments,
however, require, and Germany undertakes,
that she will make compensafion for all da
mage doně to the civilian population of the
Allied and Associated Powers and to their
property during the period of the belligerency of each as an Allied or Associated
Power against Germany by such aggresswn
by land, by sea and from the air, and in ge
nerál all damage as defined in Annex I

En exécution des engagements pris antérieure *ent par 1’Mlemagne rélativemeht aux
restaurations et restitutions intégrales dues
á la Belgique, TAllemagne s’oblige, en sus des
compensations de dommages prévues ďautre
part á la présente Partie, et en conséquenee
de la violation du Traité de 1839, á effectuer
le remboursement de toutes les sommes que
la Belgique a empruntées aux Gouvemements
alliées et associés jusqďau 11 novembre 1918,
y compris 1’intérét á 5 o/o (cinq pour cent)
par an desdites sommes. Le montant de ces
sommes sera déterminé par la Commission
des réparations, et le Gouvernement allemand s’engage á faire immédiatement une
émission correspondante de bons spéciaux au
porteur payables en marks or le ler mai 1926
ou, au choix du Gouvernement allemand, le
ler mai de toute année antérieure á 1926.
Souš réserve des dispositions ci-dessus, la
formě de ces bons sera déterminée par la
Commission des réparations. Lesdits bons
seront remis á la Commission des répa
rations, qui aura pouvoir de les recevoir et
ďen accuser réception au nom de la Belgique.

A r t i c 1 e 233.

hereto.
In accordance with Germany’s pledgcs already given, as to complete restoration fer
Belgium, Germany undertakes, in addition to
the compensation for damage elsewhere in
this Part provided for, as a consequence of
the violation the Treaty of 1839, to make reimbursement of all sums which Belgium has
borrowed from the Allied and Associated Go
vernments up to November 11, 1918, together
with interest at the rate of five per cent.
(5%) per annum on such sums. This amount
shall be determined by the Réparation Commission, and the German Government under
takes thereupon forthwirth to make a speciál
issue of bearer bonds to an equivalent amou.*c
payabie in marks gold, on May 1, 1926, or, a
the option of the German Government, on tne
Ist of May in any year up to 1926. Subject
the foregoing, the form of such bonds sha
be determined by the Reperation CommissionSuch bonds shall be handed over to the Řepa
ration Commission, which has authority 0
také and aeknowledge receipt thereof on bě
hali of Belgium.

A r t i c 1 e 233.
The amount of the above damage for whick

Le montant desdits dommages, pour léscompensation is to be made by Gerun-1*
quels réparation est due par TAllemagne,
sera fixé par une Commission interalliée, qui shall be determined by an Inter-Allied G0‘._
prendra le titre de Commission des répa- I mission, to be called the Réparation Coni"1
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války vnucené jim napadením od Německa a
spojenců.

Článek 282.
Vlády spojené a sdružené uznávají, že hos
podářské zdroje Německa, hledíc k trvalému
zmenšení těchto zdrojů, jak vyplývá z jiných
ustanovení této smlouvy, nedostačují, aby
zcela zabezpečily úhradu všech těchto ztrát
a škod.
Vlády spojené a sdružené požadují však a
Německo se k tomu zavazuje, aby byly na
hrazeny všechny škody způsobené občanské
mu obyvatelstvu kterékoliv z mocností spo
jených a sdružených i jeho majetku za dobu,
po niž ona mocnost byla ve válečném stavu
s Německem, následkem uvedeného napadení
na zemi, na moři a ve vzduchu, a vůbéc vše
cky škody, jak jsou vymezeny v připojené
příloze I.

Německo, splňujíc závazek již dříve pře
vzatý, úplně znovuzříditi Belgii a uvésti ji
v předešlý stav, zavazuje se, že zaplatí vše
chny částky, jež si Belgie vypůjčila od vlád
spcienýeh a sdružených až do 11. listopadu
1918, spolu s 5% ročním úrokem, a to mimo
náhradu škod vymezenou na jiných místech
této části a z právního důvodu porušení
smlouvy z r. 1839. Výše těchto částek bude
určena komisí reparační a vláda německá se
zavazuje, že ihned vydá zvláštní poukázky
majetniku svědčící v přiměřené výši, splatné
v markách ve zlatě dne 1. května 1926 aneb
podle volby německé vlády 1. května kterého
koli roku před r. 1926. V mezích těchto usta
novení určí komise reparační ráz těchto po
ukázek. Poukázky tyto budou odevzdány ko
misi reparační, jež bude zmocněna, aby je
jménem Belgie přijala a potvrdila jejich
příjem.

Článek 233.
Výše náhrad, jimiž je Německo za uvede
né škody povinno, bude určena mezispojeneckou komisí, která se bude jmenovati komise
reparační a bude ustavena ve složení a právo82

t
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rations et sera constituée dans la formě et
avec les pouvoirs indiqués ci-aprěs et aux
Annexes II á VII ci-jointes.
Cette Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement allemand réquitable faculté de se faire entendre.
Les conclusions de cette Commission, en
ce qui concerne le montant des dommages
déterminés ci-dessus, seront rédigées et notifiées au Gouvernement allemand le ler mai
1921 au plus tard, comme représentant le
total de ses obligations.
La Commission établira concurremment un
état de payements en prévoyant les époques
et les modalités de Tacquittement par TAllemagne de 1’intégralité de sa dette dans une
période de trente ans, á dater du ler mai
1921. Au cas cependant oú, au cours de ladíte
période, FAllemagne manqueráit á 1’acquittement de sa dette, le rěglement de tout solde
restant impayé pourra étre reporté aux
années suivantes, á la volonté de la Com
mission, ou pourra faire 1’objet ďun traitement différent, dans telles conditions que
détermineront les Gouvernements alliés et
associés, agissant suivant la proceduře
prévue á la présente Partie du présent
Traité.

slon and constituted in the form and with
the powers set forth hereunder and in An
nexes II to VII inclusive hereto.
This Commission shall considor the claims
and give to the German Government a just
opportunity to be heard.
The findings of the Commission as to the
amount of damage defined as above shall be
eoncluded and notified to the German Gov
ernment on or before May 1, 1921, as representing the extent of that Governmenťs
obligations.

A r t i c 1 e 234.
La Commission des réparations devra,
aprěs le ler mai 1921, étudier, de temps á
autre, les ressources et les capacités de FAlle
magne, et, aprěs avoir donné aux représentants de ce pays Féquitable faculté de se
faire entendre, elle aura touš pouvoirs pour
étendre la période et modifier les modalités
des payements á prévoir en conformité de
Farticle 233; mais elle ne pourra faire remise
ďaucune somme sans Fautorisation speciále
des divers Gouvernements représentés á la
Commission.

A r t i c 1 e 234.
The Reparation Commission shall after
May 1, 1921, from time to time, consider the
resources and capacity of Germany, and,
after giving her representatives a just oppor
tunity to be heard, shall háve discretion to
extend the dáte, and to módily the form of
payments, such as are to be provided for in
accordance with Article 233; but not to
cancel any part, except with the specific
authority of the several Governments represented upon the Commission.

A r t i c 1 e 235.
Afin de permettre aux Puissances alliées
et associées ďentreprendre děs maintenant
la restauration de leur vie industrielle et économique, en attendant la fixation définítive
du montant de leurs réclamations, FAllemagne payera, pendant les années 1919 et
1920 et les quatre premiers mois de 1921, en
autant de versements et suivant telles-moda
lités (en or, en marchandises, en navires, en
valeurs ou autrement) que la Commission
des réparations pourra fixer, Féquivalent de
20,000,000,000 (vingt milliards) marks dr á

Article 1235.
In order to enable the Allied and Asso
ciated Powers to proceed at once to the restoration of their industrial and economic life,
pending the full determination of their
claims, Germany shall pay in such instalments and in such manner (whether in gold,
commodities, ships, securities or otherwise)
as the Reparation Commission may fix, during 1919, 1920 and the first four months of
1921, the equivalent of 20,000,000,000 gold
marks. Out of this sum the expenses of tho
armies of occupation subsequent to the Armi-

The Commission shall concurrently draw
up a schedule of payments prescribing the
time and manner for securing and discharging the entire obligation within a period of
thirty years from May 1, 1921. If, however,
within the period mentioned, Germany fails
to discharge her obligations, any balance remaining uripaid may, ,within the discretion
of the Commission, be postponed for settle
ment in subsequent years, or may be handled
otherwise in such manner as the Allied and
Associated Governments, acting in accordance with the proceduře laid down in this
Part of the present Treaty, shall determine.
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moci, jak vyznačeno níže v připojených pří
lohách č. II—VII.
Tato komise bude zkoumati nároky na od
škodněnou a poskytne německé vládě slušnou
možnost se vyjádřili.
Usnesení této komise o výši náhrad za ško
dy svrchu označené budou sepsána a oznáme
na vládě německé nejpozději dne 1. května
1921 jakožto úhrn jejích závazků.
Komise ustanoví zároveň rozvrh plateb, po
čítajíc, pokud se týče lhůt a způsobů plateb
ních, s tím, že Německo zaplatí celý dluh
v období třiceti let, od 1. května 1921. Kdyby
však v tomto období Německo svého dluhu
nezaplatilo, může býti vyrovnání celého do
sud nesplaceného zbytku podle volného roz
hodnutí komise přesunuto na léta další a mů
že býti předmětem jinakých opatřertí, kte
rá určí vlády spojené a sdružené, postupujíce
podle řádu určeného v této části této smlouvy.

článek 234.
Povinností komise reparační bude, po 1.
květnu 1921 čas od času zkoumati hospodář
ské zdroje a platební schopnost Německa, a
bude míti náležitou pravomoc, aby, poskytnouc zástupcům této země slušnou příležitost
vyjádřiti se, prodloužila platební lhůty a po
změnila platební způsob, jak budou ustanove
ny podle čl. 233; nebude však směti prominouti zaplacení žádné částky bez výslovného
zmocnění různých vlád zastoupených v ko
misi.

článek 235.
Německo zaplatí v letech 1919 a 1920 a
v prvních čtyřech měsících r. 1921 hodnotu
rovnající se 20.000,000.000 (dvaceti mili
ardám) marek ve zlatě v tolika splátkách
a takovým způsobem (ve zlatě, zboží, lodích,
v ceninách a jinak), jak určí komise repa
rační, za tím účelem, aby se mocnostem spo
jeným a sdruženým umožnilo obnoviti život
průmyslový a hospodářský již nyní, drive než
bude určena konečná výše jejich nároku;
z této částky budou nejprve zaplaceny vý
daje za vojsko v obsazených územích po pří82’
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valoir sur les créances ci-dessus; sur cette
somme les frais de Farmée ďoeeupation
aprěs 1’Armistice du 11 novembre 1918
seront ďabord payés, et telles quantités de
produits alimentaires et de matiěres pře
mi ěres, qui pourront étre jugées, par les
Gouvernernents des Prineipales Puissances
alliées et associées, nécessaire pour permettre á FAllemagne de faire face á son obligation de réparer, pourront aussi, avec l’approbation
desdits Gouvernernents, étre
payées par imputation sur ladíte somme. Le
solde viendra en déduction des sommes dues
par 1’Allemagne á titre de réparations. I
L’Allemagne remettra en outre les bons
prescits au paragraphe 12 (c) de 1’Annexe II
ci-jointe.

štice of November 11, 1918, shall first be
met, and such supplies of food and raw materials as may be judged by the Governments
of the Principal Allied and Associated Powers to be essential to enable Germany to
meet her obligations for reparation may also,
with the approval of the said Governments,
be paid for out of the above sum. The ba
lance shall be reckoned towards liquidation
of the amounts due for reparation. Germany
shall further deposit bonds as prescribed in
paragraph 12 (c) of Annex II hereto.

A r t i c 1 e 236.

A r t i c 1 e 236.

L’Allemagne accepte, en outre, que ses
ressources éeonomiques soient directement
affectées aux réparations, comme il est spécifié aux Annexes III, IV, V et VI, relatives
respectivement á la rnarine marchande, aux
restaurations matérielles, au charbon et á
ses dérivés, aux matiěres colorantes et autres
produits chimiques: étant toujours entendu
que la valeur des biens transférés et de 1’utilisation qui en sera faite conformément auxdites Annexes sera, aprěs avoir été fixée de
la maniěre qui y est prescrite, portée au
erédit de FAllemagne et viendra en dé
duction des obligations prévues aux articles
ci-dessus.

Germany further agrěes to the direct application of her economic resources to repa
ration as specified in Annexes III, IV, V,
and VI, relating respectively to merchant
shipping, to physical restoration, to coal and
derivatives of coal, and to dyestuffs and
other Chemical produets; provided always
that the value of the property transferred
and any Services rendered by her under these
Annexes, assessed in the manner therein pre
scribed, shall be credited to her towards liqui
dation of her obligations under the above
Articles.

Ar ti cle 237.
Les versements successifs, y compris ceux
visés aux articles précédents, effectués par
FAllemagne pour satisfaire aux réclamations
ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux á Favance et
fondées sur Féquité et les droits de chacun.
En vue de cette répartition, la valeur des
biens transférés et des Services rendus con
formément á Farticle 243 et aux Annexes III,
IV, V, VI et VII sera calculée de la méme
facon que les payements effectués la méme
année.

A r t i c 1 e 237.
The successive instalments, including the
above sum, paid over by Germany in satisfaction of the above claims will be divided
by the Allied and Associated Governments in
propOrtions which háve been determined
upon by them in advance on á basis of ge
nerál equity and of the rights of each.
For the purposes of this division the value
of property transferred and Services ren
dered under Article 243, and under Annexes
III, IV, V, VI, and VII, shall be reckoned in
the same manner as cash payments effected
in that year.

A r t i c 1 e 238.
En sus des payements ci-dessus prévus,
FAllemagne effectuera, en se conformant á
la procédure établie par la Commission des
réparations, la restitution en espěces des espěces enlevées, saisies ou séquestrées ainsi

Article 238.
In addition to the payments mentioned
above Germany shall effect, in accordance
with the proceduře laid down by the Repara
tion Commission, restitution in cash of cash
takeri away, seized or sequestrated, and also
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měří z 11. listopadu 1918; se schválením
vlád Čelných mocností spojených a sdruže
ných mohou též zaplaceny bytí potraviny a
suroviny v množství, jež uvedené vlády
uznají za potřebné, aby Německo mohlo dostáti svým závazkům k náhradě škod. Zbytek
bude účtován na srážku částek .Německem
povinovaných z důvodu náhrady škod. Dále
Německo odevzdá poukázky uložené paragra
fem 12c) přílohy II.

Článek 236.
Německo souhlasí dále, aby se jeho hospo
dářských zdrojů použilo přímo na náhradu
škod tak, jak je podrobněji vytčeno v přílo
hách III, IV, V a VI, týkajících se obchod
ního loďstva, náhrad věcných, uhlí a jeho de
rivátů, barviv a jiných chemických výrobků.
Cena postoupených statků a užitku jimi ve
smyslu uvedených příloh získaného, zjištěná
způsobem tamtéž předepsaným, bude počítána
ku prospěchu Německa a zúčtuje sena srážku
závazků stanovených v hořejších článcích.

Článek 237.
Postupné splátky, počítaje v to i ty, které
jsou uvedeny v předešlých článcích, hrazené
Německem k uspokojení nároků výše uve
dených, budoú rozdělovány vládami spoje
nými a sdruženými podle klíče předem ujed
naného na základě zásad spravedlnosti a
práva každé z nich.
Vzhledem k tomuto rozdělení bude cena po
stoupených statků a služeb prokázaných po
dle čl. 243 a příloh III, IV, V, VI a VII počí
tána. týmž způsobem, jako u plateb vykona
ných téhož roku.
Článek 238.
Mimo platby nahoře určené vrátí Němec
ko v týchž hodnotách, řídíc se postupem, jejž
stanoví komise reparační, peníze, které byly
odvlečeny, zabaveny nebo sekvestrovány,
i dobytek, předměty jakéhokoli druhu a ce*
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qne la restitution des animaux, des objets de
toute sortě et des valeurs enlevés, saisis ou
séquestrés, dans les cas oů il sera possible de
les identifier sur le territoire de rAllemagne
ou sur celui de ses alliés.
Jusqu’á rétablissement de cette procédure,
les restitutions devront continuer conformément aux stipulations de 1’Armistice du
1 1 november 1 9 1 8, de ses renou vel kments
et des Protocoles intervenus.

restitution of anímals, objects of every ná
tuře and securíties taken away, seized or sequestrated, in the cases in which it proves
possible to identify them in territory belonging to Germany or her alliés.
Until this proceduře is laid down, restitu
tion will continue in accordance with the provisions of the Armistice of November 11,
1918, and its renewals and the Protocols thereto.

A r t i c 1 e 239.
Le Gouvernement allemand s’engage á
cpérer immédiatement les restitutions prévues par 1’article 238 ci-dessus et á effectuer
les payements et les livraisons prévus par les
articles 233, 234, 235 et 236.

A r t i c 1 e 239.
The German Government undertakes to
make forthwith the restitution contemplated
by Article 238 and to make the payments
•and delivéries contemplated by Articles 233,
234, 235 and 236.

A r t i c 1 e 240.
Le Gouvernement allemand reconnalt la
Commision prévue par 1’article 233, telle
qu’elle pourra étre constituée par les Gouvernements alliés et associés conformément á
1’Annexe II; il lui reconnait irrévocablement
la possession et 1’exercice des droits et pouvoirs que lui confere le présent Traité.

Article 240.
The German Government recogn«zes the
Commission provided for by Article 233 as
the same may be constituted by the Allied
and Associated Goveřnments in accordance
with Annex II, and agrees irrevocably to the
possession and exereise by such Commission
of the power and authority given to it under
the present Treaty.
The German Government will supply to the
Commission all the information which the
Commission may require relative to the financial situation and opérations and to the
property, productive capatity, and stocks and
current production of raw materjals and manufactured articles of Germany and her nationals, and further any information relative
to military opérations which in the judgment
of the Commission may be necessary for the
assessment of Germany’s liability for reparation as defined in Annex I.

Le Gouvernement allemand fournira á la
Commission touts les renseignements, dont
elle pourra avoir besoin sur la situation et les
opérations financiěres et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements
et la production courante des matiěres premieres et objets manufacturés de l’Allemagne
et de ses ressortissants; il donnera également
toutes_ informations relatives aux opérations
militaires, dont la connaissance serait jugée
nécessaire par la Commission pour fixer les
obligations de PÁllemagne telles qu’elJes sont
définies á PAnnexe I.
Le Gouvernement allemand accordera aux
membres de la Commission et á ses agents
autorisés touš les droits et immunités dont
jouissent en Allemagne les agents diplomatiques dument accrédités des Puissances amies.
L’Allemagne accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Com
mission et de tel personnel qu’elle pourra employer.

The German Government will accord to the
members of the Commission and its authorised agents the same rights and immunities
as are enjoyed in Germany by duly accredited
diplomatie agents of friendly Powers.
Germany further agrees to provide for the
salaries and expenses of the Commission and
of such staff as it may employ.

A r t i c 1 e 241.
L’Allemagne s’engage á faire promulguer,
á maintenir en vigueur et á publier toute législation, touš rěglements et décrets qui pourraient étre nécessaires pour assurer la complěte exécution des présentes stipulations.

Article 241.
Germany undertakes to pass, issue and
maintain in force any legislation, orders and
decrees that may be necessary to give complete effect to these provisions.
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niny odvlečené, zabavené nebo sekyestrované, a to v případě, že bude možno je zjístiti podle totožnosti na území náležejícím
Německu nebo některému z jeho spojenců.
Dokud nebude tento postup ustanoven,
bude se ve vracení pokračovat! podle usta
novení příměří z 11. listopadu 1918, úmluv
je obnovujících a protokolů na ně se vztahu
jících.
článek 239.
Vláda německá se zavazuje neprodleně
začíti s vracením stanoveným v čl. 238
a s provedením plateb a dodávek stanove
ných v čl. 233, 234, 235 a 236.
článek 240.
Vláda německá uznává komisi ustanove
nou v čl. 233 tak, jak jý podle přílohy II
mohou zříditi vlády spojené a sdružené; při
znává jí neodvolatelně držbu a vykonávání
práv a zmocnění daných jí touto smlouvou.

Vláda německá poskytne ^ komisi všecky
údaje, kterých by snad potřebovala, pokud
jde o stav a podnikání finanční, o majetek,
o výrobní schopnost, o zásoby a běžnou vý
robu surovin i průmyslových výrobků Ně
mecka a jeho příslušníků; rovněž podá
jakoukoli zprávu stran operací vojenských,
jejíž znalost bude komise pokládati za ne
zbytnou, aby určila závazky Německa stano
vené v příloze I.

Vláda německá poskytne členům komise
a jejím oprávněným úředníkům • všechna
práva i nedotknutelnost, jichž v Německu po
žívají diplomatičtí zástupci spřátelených
mocností řádně ověření.
Německo dále se u voluje hradí ti platy
a výlohy komise a osob, které tato komise
bude moci zaměštnávati.
Článek 241.
Německo se zavazuje vydati, zachovávat!
v platnosti a vyhlásit!. jakákoli zákonná
ustanovení, nařízení a výnosy, jichž by snad
bylo třeba k úplnému provedení těchto ujed
nání.

/
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A r t i c 1 e 242.
Les dispositions de la présente Partie du
présent Traité ne s’appliquent pas aux propriétés, droits et intéréts visés aux Sections
III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, non plus qu’au produit de leur liquidation, sauf en ce qui concerne le solde définitif en faveur de l’Allemagne, mentionné á Tarticle 243 a).

A r t i c 1 e 242.
The provisions of this Part of the present
Treaty do not apply to the property, rights
and interests referred to in Sections III and
IV of Part X (Economic Clauses) of the pre
sent Treaty, nor to the product of their liqui
dation, except so far as concerns any finál
balance in favour of Germany under Artticle 243 (aj.
#

A r t i c 1 e 243.

A r t i c 1 e 243.

Seront portés au erédit de ÍAllemagne, au
titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants:

The following shall be reckoned as credits
to Germany in respect of her reparation
obligations:

a) Tout solde définitif en faveur de l’Allemagne vise á la Section V (Alsace-Lorraine)
de la Partie III (Clauses politiques européennes) et aux Sextions III et IV de la Par
tie X (Clauses économiques) du présent
Traité;

(a) Any finál balance in favour of Ger
many under Section V (Alsace-Lorraine) of
Part III (Political Clauses for Europe) and
Sections III and IV of Part X (Economic
Clauses) of the present Treaty;

b) Toutes sommes dues á TAllemagne du
chef des cessions visées á la Section IV
(Bassin de la Sarre) de la Partie III (Clauses
politiques européennes), á la Partie IX
(Clauses financiěres) et á la Partie XII
(Ports, Voies ďeau et Voies ferrées) ;

(bj Amounts due to Germany in respect of
transfers under Section IV (Saar Basin) of
Part III (Political Clauses for Europe), Part
IX (Financial Clauses), and Part XII (Ports,
Waterways and Raitways);

cj Toutes sommes que la Commission jugerait devoir étre portées au erédit de 1’Allemagne á valoir sur touš autres transferts de
propriétés, droits, concessions ou autres in
téréts prévus par le présent Traité.

(c) Amounts which in the judgment of the
the Reparation Commission should be credited
to Germany on account of any other transfers under the present Treaty of property,
rights, concessions or other interests.

En, aucun cas, toutefois, les restitutions
effectuées en vertu de 1’article 238 de la pré
sente Partie ne pourront étre portées au
erédit de ÍAllemagne.

In no čase however shall credit be given
for property restored in accordance with Article 238 of the present Part.

A r t i c 1 e 244.
La cession des cábles sous-marins allemands, qui ne sont pas íobjet ďune disposition particuliěre du présent Traité, est réglée
par ÍAnnexe VII ci-jointe.

A r t i c 1 e 244.

ANNEXE I.
Compensation peut étre réclamée de ÍAllernagne, conf ormément á Íarticle232ci-dessus,
pour la totalitě des dommages rentrant dans
les catégories ci-aprěs:
1° Dommages causés aux civils atteints
dans leur personne ou dans leur vie et aux
survivants qui étaient á la charge de ces
civils par touš actes de guerre, y compris les
bombardements ou autres attaques par terre,
par mer ou par la voie des airs, et toutes

The transfer of German submarine cables
which do not form the subject of particular
provisions of the present Treaty is regulated
by Annex VII hereto.
ANNEX I.
Compensation may be daimed from Ger
many under Article 232 above in respect of
the total damage under the following categories:
(1) Damage to injured persons and to surviving dependents by personál injury to or
death of civilians caused by acts of war, including bombardments or other attacks on
land, on sea, or from the air, and all the direct
consequenees thereof, and of all operations
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Článek 242.
Ustanovení této části této smlouvy se ne
vztahují na vlastnictví, práva a zájmy, o něž
jde v Oddílu III a IV části X (Klausule ho
spodářské) této smlouvy; stejně se nevztahují
na výtěžek jejich likvidace, leda pokud jde
o konečný přebytek ku prospěchu Německa
(vzpomenutý v či. 243 a).
Článek 243.
Ku prospěchu Německa na účtu jeho zá
vazků k náhradě škod se připíší:
a) konečné přebytky vyplývající ku pro
spěchu Německa podle Oddílu V (AlsaskoLotrinsko) části III (Politické klausule evrop
ské) a podle Oddílu III a IV části X (Klau
sule hospodářské) této smlouvy;
b) částky povinované Německu vzhledem
k postoupení dotčenému v Oddílu IV (Pánev
Saarská) části III (Politické klausule evrop
ské), v části IX (Klausule finanční) a v čá
sti XII (Přístavy, vodní cesty a železnice);
c) částky, o nichž by komise usoudila, že
mají býti počítány ku prospěchu Německu
vzhledem k jakémukoli jinému postupu vlast
nictví, práv a koncesí neb jiných zájmů,
o nichž jedná tato smlouva.
V žádném případě však to, co bude vrá
ceno vzhledem k čl. 238 této části, nebude
možno počítati Německu ku prospěchu.
článek 244.
Postoupení německých podmořských ka
belů, jež nejsou předmětem zvláštního ustano
vení této smlouvy, jest upraveno připojenou
přílohou VII.
PŘÍLOHA I.

Ve smyslu hořejšího čl. 232 možno od Ně
mecka požadovali náhrady za všechny škody
náležející do těchto skupin:
1. škody způsobené občanským osobám
poškozením na těle nebo na životě a škody
způsobené jejich pozůstalým, o něž jim bylo
pečovati, ať se poškození stalo jakýmikoli
činy válečnými, zahrnujíc v to i bombardo
vání nebo jiný způsob útoku na zemi, na
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leurs eonséqnences directes ou de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit.
2° Dommages causés par TAllemagne ou
ses alliés aux civils victimes ďactes de
cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes á la vie ou á la
santé par suitě ďemprisonnement, de déportation, ďinternement ou ďévacuation,ďabandon en mer ou de travail forcé), en quelque
endroit que ce soit, et aux survivants qui
étaient á la charge de ces victimes.
30 Dommages causés par TAllemagne ou
ses alliés, sur leur territoire ou en territoire
occupé ou envahi, aux civils victimes de touš
actes ayant porté atteinte á la santé, á la capacité de travail ou á 1’honneur, et aux sur
vivants, qui étaient á la charge de ces vic
times.
40 Dommages causés par toute espěce de
mauvais traitements aux prisonniers de
guerre.
5° En tant que dommage causé aux peuples
des Puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de méme nátuře aux
victimes militaires de la guerre (armées de
terre, de mer ou forces aériennes), mutilés,
blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien;
le montant des somrnes dues aux Gouvernements alliés et associés sera calculé, pour
chacun desdits Gouvernements, á la valeur
capitalisée, á lá dáte de la mise en vigueur du
présent Traité, desdites pensions ou compen
sations, sur la base des tarifs en vigueur en
France, á la dáte ci-dessus.
6° Frais de 1’assistance fournie par les
Gouvernements des Puissances alliées et as
sociées aux prisonniers de guerre, á leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le
soutien.
7° Allocations données par les Gouver
nements des Puissances alliées et associées
aux familles et autres personnes á la charge
des mobilisés ou de touš ceux qui ont servi
dans 1’armée; le montant des sommes qui léur
sont dues pour chacune des années au cours
desquelles des hostilités se sont produites
sera calculé, pour chacun desdits Gouverne
ments, sur la base du tarif moyen appliqué
en France, pendant ladíte année, aux payements de cette nátuře.
8° Dommages causés á des civils par suitě
de 1’obligation qui leur a été imposée par
TAllemagne ou ses alliés de travailler sans
une juste rémunération.

of war by the two groups of belligerents
wherever arising.
(2) Damage caused by Germany or her
alliés to civilians victims of acts of cruelty,
violence or maltreatment (including injuries
to life or liealth as a consequence of imprisonment, deportation, internment or evacuation,
of exposure at sea or of being forced to labour), wherever arising, and to the surviving
dependents of siich victims.
(3) Damage caused by Germany or her allies in their own territory or in occupied or invuded territory to civilian victims of all acts
injurious to health or capacity to work, or to
honour, as well as to the surviving dependents
of such victims.
(4) Damage caused by any kind of mal
treatment of prisoners of war.
(5) As damage caused to the peoples of the
Allied and Associated Powers, all pensions
and compensation in the nátuře of pensions
to naval and military, victims of war
(including members of the air force), wlvther mutilated, wounded, sick or invalided,
and to the dependents of such victims, the
amount dne to the Allied and Associated Governments being calculated for each of them
as being the eapitalised cost of such pensions
and compensation at the dáte of the coming
into force of the present Ireaty on the basis
of the scales in force in France at such dalo.
(6) The cost of assistance by the Governments of the Allied and Associated Powers
to prisoners of war and to their families and
dependents.
(7) Allowances by the Governments of the
Alliod and Associated Powers to the families
and dependents oC mobílised persons or persons serving with the forces, the amount due
to them for each calendar year in which hostilities occurred being calculated for each Go
vernment on the basis of the average scale
for such payments in force in France during
that year.
(8) Damage caused to civilians by being
forced by Germany or her alliés to labour
without just rémunération.
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moři nebo ve vzduchu, a jakýmikoli přímými
následky jich nebo kterýchkoli válečných ope
rací obou válčících stran, ať se staly kdekoliv.
2. škody kdekoli způsobené Německem nebo
jeho spojenci občanským osobám ukrutenstvím, násilím nebo zlým nakládáním, zahr
nujíc v to ublížení životu nebo zdraví vězně
ním, deportací, internováním neb nuceným
vystěhováním, zanecháním bez pomoci na
moři neb nucenou prací, dále škody způso
bené pozůstalým těchto osob, o něž těmto
obětem bylo pečovati.
3. Škody způsobené Německem nebo jeho
spojenci na vlastním území nebo na území ob
sazeném neb zabraném občanským osobám
jakýmkoli ublížením na zdraví neb na pra
covní schopnosti neb na cti, dále škody způ
sobené pozůstalým těchto osob, o něž jim by
lo pečovati.
4. škody způsobené válečným zajatcům
špatným nakládáním jakéhokoli druhu.
5. Jakožto škoda způsobená národům moc
ností spojených a sdružených všechny pense
neb odškodnění stejného rázu poskytované
vojenským obětem války (příslušníkům voj
ska pozemního, námořního a sil vzduchoplaveckých), a to zmrzačeným, raněným, nemoc
ným neb neschopným k práci i osobám, o něž
se lidé takto poškození starali; výše částek
povinovaných vládám spojeným a sdruženým
se pro každou ze jmenovaných vlád vypočte
kapitalisací řečených pensí nebo podobných
odškodnění ode dne, kdy tato smlouva nabu
de působnosti, a to na základě sazeb platných
toho času ve Francii.
\ Výlohy, jež vlády spojené a sdružené
měly s podporováním válečných zajatců, je
jich rodin neb osob, o které se zajatci starali.
7. Příspěvky poskytované Vádami mocno
stí spojených a sdružených rodinám osob mobilisovaných nebo všech těch, jež sloužily ve
vojsku, a jiným osobám na nich závislým;
výše částek povinovaných vládám spojeným a
sdruženým za každý jednotlivý rok, po který
trval stav nepřátelství, vypočte se pro kaž
dou ze jmenovaných vlád na základě průměr
ných sazeb, jichž se používalo v onom roce
pro takovéto platy ve Francii.
8. škody způsobené občanským osobám do
nuceným od Německa nebo jeho spojenců pra
če ati bez spravedlivé odměny.
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90 Dommages relatifs á toutes propriétés,
en quelque lieu qu’elles soient situšes, appartenant á Tuně des Puissances alliées et assoeiées ou á leurs ressortissants (exception
faite des ouvrages et du matériel militaires
ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de
l’Allemagne ou ses alliés sur terre, sur mer
ou dans les airs, ou dommages causés en conséquenee directe des hostilités ou de toutes
opérations de guerre.
100 Dommages causés sous formě de prélěvements, amendes ou exactions similaires de
PAllemagne ou de ses alliés au détriment des
populations civiles.

(9) Damage in respect of all property
wherever situated belonging to any of the
Allied or Associated States or their nationals,
with the exception of na,val and military
works or materials, which has been carried
off, seized, injured or destroyed by the acts
of Germany or her alliés on land, on sea or
from the air, or damage directly in consequence of hostilities or of any opérations of
war.

A N N E X E II.

A N N E X II.

§ ler.

1.

La Commission prévue par 1’article 233
prendra le. titre de „Commission des réparations“; elle sera désignée dans les articles
ci-aprěs par les mots „la Commission".

The Commission referred to in Article 233
shall be called „The Reparation Commission"
and is hereinafter referred to as „the Com
mission".

§ 2-

2

Des Délégués á la Commission seront
nommes par les États-Unis ďAmérique, la
Grande-Bretagne, la France, 1’Italie, le Japon, la Belgique et 1’État Serbe-Croate-Slověne. Chacune de ces Puissances nommera
un Délégué, elle nommera également un Délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou ďabsence forcée, mais qui, en toute
autre circon^tance, aura seulement le droit
ďassister aux débats sans y prendre aucune
part.
En aucun cas, les Déiégués de plus de cinq
des Puissances ci-dessus n’auront le droit de
prendre part aux débats de la Commission
et d:émettre des votes. Les Délégués des
États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la
France et de 1’Italie auront toujours ce droit.
Le Délégué de la Belgique aura ce droit dans
touš les cas autres que ceux visés ci-aprěs.
Le Délégué du Japon aura ce droit dans
les cas ou seront examinées des questions relatives aux dommages sur mer, ainsi que des
questions prévues par 1’article 200 de la
Partie IX (Clauses financiěres) dans lesquelles les intéréts du Japon sont en jeu. Le
Délégué de 1’État Serbe-Croate-Slověne aura
ce droit lorsque des questions relatives á l’Autriche, á la Hongiie ou á la Bulgarie seront
examinées.
Chaeun des Gouvernements représentés
á la Commission aura le droit de s’en retirer

Delegates to this Commission shall be nominated by the United States of America,
Great Britain, France, Italy, Japan, Belgium
and the Serb-Croat-Slovene State. Each of
these Powers vili appoint one Delegáte and
also one Assistant Delegáte, who will také his
plače in čase of illness or necessary absence,
but at other times will only háve the right to
be present at proceedings without taking any
part therein.

(10) Damage in the form of levies, fines
and other similar exactions imposed by Ger
many or her alliés upon the civilian population.

On no occasion shall the Delegates of more
than five of the above Powers háve the right
to také part in the proceedings of the Com
mission and to record their votes. The Dele
gates 01 the United States, Great Britain,
France and Italy shall háve this right on all
oecasions. The Delegáte of Belgium shall háve
this right on all oecasions other than those
referred to below. The Delegáte of Japan shall
háve this right on occassions when questions
xelating to damage at sea, and questions arising under Article 260 of Part IX (Financial
Clauses) in which Japanese interests are concerned, are under consideration. The Delegáte
of the Serb-Croat-Slovene State shall háve
this right when questions relating to Austria,
Hungary or Bulgaria are under consideration.
Each Government represented on the Com
mission shall háve the right to withdraW
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9. škody na jakémkoli statku kdekoli leží
cím, náležejícím některé z mocností spojených
a sdružených neb jejím příslušníkům (vyjí
maje díla a materiál vojenský i námořní),
který byl jednáním Německa neb jeho
spojenců na zemi, na moři nebo ve vzdu
chu odvlečen, zabaven, poškozen neb zničen;
dále škody, které jsou přímým následkem ne
přátelského jednání neb jakýchkoli válečných
operací.
10. škody způsobené ve formě vynucených
záloh, pokut nebo podobných jiných vydírání
se strany Německa nebo jeho spojenců na
újmu občanského obyvatelstva.
PŘÍLOHA II.
§ IKomise zřízená článkem 233 bude míti ná
zev „komise reparační“; v následujících člán
cích bu ' označována slovem „komise".
§2.
Zástupci do komisé budou vysláni Spoje
nými státy americkými, Velkou Britannií,
Francií, Itálií, Japonskem, Belgií a státem
srbsko - chorvátsko - slovinským. Každá tato
mocnost vyšle po jednom zástupci a jednom
náhradníkovi, který onoho bude zastupovaťi
v nemoci neb za nutné nepřítomnosti, který
však za všech jiných okolností bude míti jen
právo býti přítomen při jednání bez jakékoli
účasti v něm.

V žádném případě nesmějí se účastni ti jed
nání komise a hlasovali zástupcové více než
pěti z hořejších mocností. Zástupci Spoje
ných států, Velké Britannie, Francie a Itálie
budou míti toto právo vždy. Zástupce Belgie
bude míti toto právo ve všech případech mi
mo ty, jež jsou vyjmenovány níže. Zástupce
Japonska bude míti toto právo v případech,
kdy budou zkoumány otázky týkající se škod
utrpěných na moři a dále otázky, o nichž jed
ná článek 260 Části IX (Klausule finanční),
pokud při nich jde o japonské zájmy. Zá
stupce státu srbsko - chorvátsko - slovinského
bude míti toto právo, když budou zkoumány
otázky týkající se Rakouska, Uherska nebo
Bulharska.
Každá z vlád zastoupených v komisi bude
míti právo vystoupili z ní po dvanáctiměsíční
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aprěs un préavis de douze mois notifié á la
Commission et confirmé au cours du sixiěme
mois aprěs ia dáte de la notification primi
tive.
§ 3.

therefrom upon twelve months notice filed
with the Commission and confirmed in the
course of the sixth month after the dáte cf
the originál notice.
3.

Telle ďentre les autres Puissances alliées
et associées, qui pourra etre intéressée, aura
le droit de nommer un Déléerué qui ne sera
present et n'agira, en qualité ďassesseur,
que lorsque les créances et intéréts de ladíte
Puissance seronť examinés ou discutés; ce
Délégué n’anra pas le droit de vote.

Such of the other Allied and Associated
Powers as may be interested shall háve the
right to appoint a Delegáte to be present and
act as Assessor only while their respective
claims and interests are under e^amination
or discussion, but without the right to vote.

§ 4-

4.
In čase of the death, resignation or recall
of any Delegáte, Assistant Delegáte or As
sessor, a successor to him shall be nominated
as soon as possible.

En cas de mort, démission ou rappel de
tout Délégué, Délégué adjoint ou assesseur,
un suceesseur devra lui étre désigné aussitót
que possible.
§ 5.
La Commission aura son principál bureau
permanent á Paris et y tiendra sa premiére
réunion dans le plus bref délai possible aprěs
la mise en vigueur du présent Traité; elle se
réunira ensuite en tels lieux et á telles époques qu’elle estimera convenables et qui
pourront étre nécessaires en vue de l’accomplissement le plus rapide de ses obligations.

5.
The Commission will háve its principál
permanent Bureau in Paris and will hold its
.first meeting in Paris as soon as practicable
after the connng into force of the present
Treaty, and thoreafter will meet in such plače
or places and at such lime as it may deem
convenient and as may be neccesary for' tlie
most expeditious discharge of its duties.

§ 6.

6.

Děs sa premiére réunion, la Commission
élira, parmi lesdits Délégués visés ci-dessus,
un President et un Vice-Président, qui resteront en fonctions pendant une année et seřont rééligibles; si le poste de Président ou
de Vice-Président devient vacant au cours
ďune période annuelle, la Commission procédera immédiatement á une nouvelle
élection pour le reste de ladíte période.

As its first meeting the Commission shall
elect, from among the Delegates referred to
above, a Chairman and a Vice-Chairman, who
shall hold office for one year and shall be
eligible. for re-election. If a vacancy in the
Chairmanship or Vice-Chairmanship should
occur during the annual period, the Comnussicm shall proceed to a new election for the
remainder of the said period.

§ 7.

7.
The Commission is authorised to appobh
ah necessary officers, agents and employees
who may be required for the pxecution of > s
functions, and to fix their rémunération,
constitute committees, ivhose members noc ^
not necessarily be members of the Comirns^
sion, and to take all executive steps necessaD
for the purpose of discharging its duties; nj]
to delegáte authority and discretion to oi
cers, agents and committees.

La Commission est autorisée á nommer
touš fonctionnaires, agents et employés, qui
peuvent étre nécessaires pour 1’exécution de
ses fonctions, et á fixer leur rémunération,
á constituer des comités, dont les membres
ne seront pas nécessairement ceux de la Com
mission, et á prendre toutes mesures ďexécution nécessaires pour raccomplissement
de sa táche, á déléguer autoritě et pleins pou•voirs á ses fonctionnaires, agents et comités.
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výpovědi, již třeba notifikovati komisi a potvrditi během šestého měsíce následujícího po
dni prvotní notifikace.

§ 3.
Z ostatních mocností spojených a sdruže
ných ty, jez by mohly míti zájem, budou
oprávněny vyslati po zástupci, jenž bude pří
tomen a zúčastní se jednání jako přísedící,
avšak jen, pokud budou zkoumány a projed
návány nároky a zájmy oné mocnosti; ta
kovýto zástupce nebude míti právo hlasovati.
§4.
Zemře-li, vzdá-li se nebo bude odvolán
kterýkoli zástupce, náhradník nebo přísedící,
musí jeho nástupce co možno nejdříve býti
jmenován.
§ 5.
Komise bude míti svoji hlavní stálou úřa
dovnu v Paříži a tu se shromáždí k prvé schů
zi ve lhůtě co nejkratší, jakmile nabude tato
smlouva působnosti; později se bude shromažďovati na takovém místě a v takových ob
dobích, jak shledá vhodným a jak bude ne
zbytné k nej rychlejšímu vyřizování jejích
úkolů.
§ 6.

V první své schůzi si komise zvolí ze zá
stupců svrchu uvedených předsedu a místo
předsedu, kteří podrží svoje funkce rok a bu
dou moci býti znovu voleni. Jestliže se místo
předsedovo neb místopředsedovo uprázdní
během ročního období, přikročí komise ihned
k novým volbám pro zbytek řečeného období.

§7.

Komise jest oprávněna jmenovati úřední
ky, jednatele a zřízence potřebné k vykoná
vání svých úkolů a stanovití jejich plat; zří
dí ti výbory, jejichž členové nemusí býti nutně
členy komise, a učiniti jakákoliv opatření pro
váděcí, nezbytná k vyplnění svých úloh; ko
nečně přenésti své oprávnění a zplnomocnění
na svoje úředníky, jednatele a výbory.
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§ 8.
Toutes les délibérations de la Commission
seront secrětes, á moins que, pour des
raisons spéciales, la Commission, dans des
cas particuliers, n’en décide autrement.

All proceedings of the Commission shall be
private, unless, on particular occassions, the
Commission shall otherwise determine for
speciál reasons.

§ 9.
La Commission devra, dans les délais
qu’elle fixera de temps á antre, et si le Gouvernement allemand en fait la demande, entendre touš arguments et témoignages présentés par FAllemagne sur toutes questions
se rattachant á sa capacité de payement.

9.
The Commission shall be required, if the
German Government so desire, to hear,
within a period which it will fix from time to
time, evidence and arguments on the part of
Germany on any question connected with her
capacity to pay.

§ 10.
La Commission étudiera les reclamations
et donnera au Gouvernement allemand 1’équitable faculté de se faire entendre, sans qu’il
puisse prendre aucune part, quelle qu’elle
soit, aux décisions de la Commission. La
Commission donnera la méme faculté aux
alliés de FAllemagne, lorqďelle jugera que
leurs intéréts sont en jeu.

10.

The Commission shall consider the claims
and give to the German Government a just
opportunity to be heard, but not to také any
part whatever in the décisions of the Com
mission. The Commission shall afford a similar opportunity to the alliés of Germany,
when it shall consider that their interests
are in question.

§ 11.

11.

La Commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code particuliers. ni par
aucune rěgle spéciale concemant Finstruction ou la procédure; elle sera guidée par la
justice, Féquité et la bonne foi. Ses décisions
devront se conformer á des principes et á des
rěgles uniformes dans touš les cas oú ces
principes et ces rěgles seront applícables.
Elle fixera les rěgles relatives aux modes de
prevue des réclamations. Elle pourra employer toute méthode légitime de calcul.

The Commission shall not be bound by any
particular code or rules of law or by any partícular rule of evidence or of proceduře, but
shall be guided by justice, equity and good
faith. Its décisions must follow the same
principles and rules in all cases where they
are applicable. It will establish rules relating to methods of proof of claims. It may
act on any trustworthy modes of computation.

§ 12-

12.

La Commission aura touš les pouvoirs et
exercera toutes les attributkms á elle conférés par le présent Traité.

- The Commission shall háve all the powers
conferred upon it, and shall exercise all the
functions assigned to it, by the present
Treaty.
The Commission shall in generál háve wide
latitude as to its control and handling of the
whole reparation problém as dealt with in
this Part of the present Treaty and shall
háve authority to interpret its provisions.
Subject to the provisions of the present
Treaty, the Commission is constituted by the
several Allied and Associated Governments
referred to in paragraphs 2 and 3 above as
the exclusive agency of the said Governments
respectively for receiving, selling, holding,
and distributing the reparation payments to
be made by Germany under this Part o

La Commission aura, ďune facon générale,
les pouvoirs de contróle et ďexécution les
plus étendus en ce qui concerne le problěme
des réparations tel qu’il est traité dans la
présente Partie du présent Traité et aura
pouvoir ďen interpréter les dispositions.
Souš réserve des dispositions du présent
Traité, la Commission est constituée par Fensemble des Gouvernements alliés et associés
visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver
et répartir le payement des réparations á

8.
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§8Všechny porady komise budou tajné, leda
že by se ze zvláštních důvodů v jednotlivých
případech komise rozhodla jinak.

§9.
Komise musí v obdobích, jež čas od času
určí, a na požádání vlády německé vyslechnouti všechny vývody a důkazy předložené
Německem o všech otázkách týkajících se je
ho platební schopnosti.

§ 10.
Komise bude zkoumati nároky a poskytne
vládě německé slušnou možnost vyjádřiti se,
aniž se však tato vláda bude jakkoliv moci
účastniti rozhodování komise. Komise po
skytne stejnou možnost spojencům Německa,
bude-li toho mínění, že jde o jejich zájmy.

§ 11.
Komise nebude vázána žádným zákonodár
stvím ani určitým zákoníkem, ani zvláštními
pravidly o vyšetřování a řízení. Bude se říditi spravedlivostí, slušností a poctivostí. Její
rozhodnutí budou se musiti přizpůsobiti jed
notným zásadám a pravidlům všude, kde bu
de možno užiti takových zásad a pravidel.
Ustanoví pravidla vztahující se na způsob,
jak nároky prokázati. Bude moci používati
kteréhokoli řádného způsobu výpočtu.
§ 12.
Komise bude míti všechnu moc a bude vykonávati všechna oprávnění udělená jí touto
smlouvou.
Komise bude vůbec oprávněna měrou co
nejširší dozírati na vše a prováděti vše, co
se týče otázky napravení škod, jak jest upra
veno v této části této smlouvy, a bude moci
vykládat! její ustanovení. V rámci ustano
vení této smlouvy jest komise zřízena všemi
vládami spojenými a sdruženými, vyjmeno
vanými v paragrafech 2 a 8, jako jejich výhradný zástupce, který by podle jejich přísluš
ného podílu přijímal, prodával, uschovával
a rozděloval platby, jež má Německo podle
ustanovení této části této smlouvy poskytovati k náhradě škod. Komise se
83
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effectuer par TAllemagne aux termes de la
présente Partie du présent Traité. Elle devra
se conformer aux eonditions et dispositions
sníván tes:

the present Treaty. The Commission must
compiy with the following eonditions and
provisions:

a) Toute fraction du montant total des
créances vérifiées qui ne sera pas payée en
or, ou en navires, valeurs et marehandises ou
de toute autre facon, devra étre couverte par
TAllemagne dans des eonditions que la Commission déterminera par la remise, á titre
de garantie, ďun montant équivalent de bons,
de titres ďobligations ou autres, en vue de
constituer une reconnaissance de la fraction
de dette dont il s’agit.

(a) Whatever part of the full amount of
the proved claims is not paid in gold, or in
ships, securities and commodities or otherwise, Germany shall be required, under such
cond-itioiís as the Commission may determine,
to cover by way of guarantee by an equivalent issue of bonds, obligations or otherwise, in order to constitute an aeknowledgment of the said part of the debt.

b) En estimant périodiquement la capacité de payement de rAllémagne, la Commission examinera le systéme fiscal allemand:
lo afin que touš les revenus de TAllemagne,
y compris les revenus destinés au Service ou
á 1’acquittement de tout emprunt intérieur,
soient affectés par pnvilěge au payement
des sommes dues par elle á titre de réparations, et — 20 de fagon á acquérir la certitude qu’en général le systéme fiscal allemand
est tout á fait aussi lourd, proportionnellement, qui celui ďune quelconque des Puissances représentées á la Commissíon.

(b) In periodically estimating Germany’s
capacity to pay, the Commission shall examine the German systém of taxation, first,
to the end that the sums for reparation
which Germany is required to pay shall become a charge upon all her revenues prior to
that for the . Service or discharge of any domestic loan, and secondly, so as to satisfy itself that, in generál, the German scheme of
taxation is fully as heavy proportionately as
that ot any of the Powers represented on the
Commission.

c) Afin de faciliter et de poursuivre la restauration immédiate de la vie économique
des Pays alliées et associés, la Commission,
ainsi qu’il est prévu á 1’article 235, recevra
de TAllemagne, comme garantie et recon
naissance de sa dette, un premier versement
de bons au portěur en or, libres de taxe ou
iinpóts de toute nátuře, établis ou susceptibles de 1’étre par les Gouvemements de
1’Empire ou des États aílemands ou par
toute autoritě en dépendant; ces bons
seront remis en acompte et en trois
fractions, comme il est dit ci-aprěs (le maik
or étant payable conformément á 1’article 262
de la Partie IX [Clauses financiěres] du
présent Traité):

(c) In order to facilitate and continue the
immediate restoration of the economic life of
the Allied and Associated countries, the Com
mission will as provided in Article 235 také
from Germany by way of security for and
acknowledgment of her debt a first instalment of gold bearer bonds freě of all taxes
and charges of every deseription established
or to be established by the Government of the
German Empire or.of the German States, or
by any authorjty subject to them; these
bonds will be delivered on account and in
thrée portions, the marks gold being payable
in conformity with Article 262 of Part IX
(Financial Clauses) of the present Treaty as
follows:

1° Pour étre émis immédiatement, 20 miliards (vingt milliards) de marks or en bons
au porteur, payables jusqu’au Těr mai 1921
au plus tard, sans intéréts; on appliquera
notamment á ramortissement de ces bons les
versements que 1’Allemagne s’est engagée
á effectuer conformément á Tarticle 235,
déduetion faite des sommes affectées au remboursement des dépenses ďentretien des troupes ďcccupation et au payement des dépenses
du ravitailíement en vivres et matiěres premi-

(1) To be issued forthwith, 20,000,000,000
Marks gold bearer bonds, payable not later
■than May 1, 1921, without interest. There
shall be specially applied towards the amortisation of these bonds the payments which
Germany is pledged to make in conformity
with Article 235, after deduction of the sums
ušed for the reimbursement of expenses of
the armies of occupation and for payment of
foodstuffs and raw materials. Such bonds as
háve not been redeemed by May 1, 1921, shall

747

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
bude říditi těmito výminkami a ustanove
ními :

a) Každý díl celkové částky uznaných po
hledávek, který nebude zaplacen zlatém neb
loďmi, cennými papíry a zbožím neb kte
rýmkoli jiným způsobem, bude musiti býti od
Německa uhrazen podle podmínek komisí sta
novených odevzdáním poukázek, obligačních
neb jiných cenných papírů v příslušné výši
jakožto záruky tak, aby tím byl uznán díl
dluhu, o riSjž jde.
b) Odhadujíc občas platební schopnost Ně
mecka, bude komise zkoumati daňový systém
německý: 1. za tím účelem, aby všech příjmů
Německa, počítajíc v to i příjmy určené
k platům neb úhradám vyplývajícím z jaké
koli půjčky vnitřní, bylo použito výsadně
k úhradě částky dlužné z důvodu náhrady
škod, a 2. tak, aby nabyla jistoty, zda v celku
daňový systém německý jest poměrně stejně
přísný jako systém kterékoliv mocnosti za
stoupené v komisi.
c) Aby se usnadnila neodkladná obnova
hospodářského života států spojených a sdru
žených, a aby se v ní mohlo pokračovat!,
přijme komise, tak jak jest ustanoveno v člán
ku 235, od Německa jako záruku a uznání
jeho dluhu první splátku poukázek ve zlatě,
svědčících majetniku, prostých jakýchkoli po
platků a daní, jež jsou nebo mohly býti za
vedeny vládami německé říše neb států nebo
kteroukoli jinou veřejnou mocí na nich zá
vislou. Tyto poukázky budou složeny jako
splátky ve třech částech, jak jest určeno dále
(při čemž marky ve zlatě jsou splatné podle
článku 262 části IX [Klausule finanční] té
to smlouvy):
1. Vydá se ihned za 20 miliard (dvacet
miliard) marek ve zlatě poukázek, svědčí
cích majetní ku, splatných bezúročně nejpozději do 1. května 1921; k umoření těchto
poukázek použije se především platů, ^ke
kterým se Německo zavázalo podle či. 235,
po srážce částek určených k úhradě výloh na
udržování okupačních vojsk a k zaplacení
výloh za zásobování potravinami a surovi
nami; ony poukázky, které by nebyly ještě
umořeny k 1. květnu 1921, budou pak vy83
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ěres; ceux de ces bons qui n’auraient pas été
amortis á la dáte l6r mai 1921 seront alors
échanges contre de nouveaux bon du méme
type que ceux prévus ci-aprěs (12, c), 2°).
2° Pour étre émis immédiatement, 40 milliards (quarante milliards) de marks or en
bons au porteur, portant intéréts á 21/2 %
(deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926
et ensuite á 5 % (cinq pour cent) avec 1 %
(un pour cent) en supplément pour 1’amortissement, á partir de 1926 sur le montant total
de Fémission.
3° Pour étre délivré immédiatement, en
couvertui’e, un engagement écrit ďémettre
á titre de nouveau versement, et seulement
lorsque la Commission sera eonvaincue que
1’Allemagne peut assurer le Service des inté
réts et du fonds ďamortissement desdits
bons, 40 milliards (quarante milliards) de
marks or en bons au porteur, portant inté
réts á 5 p. % (cinq pour cent), les époques
et le mode de payement du principál et des
intéréts devant étre déterminés par la Comfnission.
Les dates auxquelles les intéréts sont dus,
le mode ďemploi du fonds ďamortissement
et toutes questions analogues relatives á
Fémission, á la gestion et á la réglementation
de Fémission des bons seront déterminés de
temps á autre par la Commission.
De nouvelles émissions, á titre de reconnaissance et de garantie, peuvent étre exigées dans les conditions que la Commission
déterminera ultérieurement, de' temps á
autre.
d) Au cas oů des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes émis par FA1lemagne, comme garantie ou reconnaissance
de sa dette de réparation, seraient attribués,
á titre définitif et non á titre de garantie,
á des personnes autres que les divers Gouvernements au profit desquels a été fixé á
Forigine le montant de la dette de réparation
de 1’Allemagne, ladíte dette sera á Fégard
de ces derniers considérée comme éteinte,
pour un montant correspondant á la valeur
npminale des bons qui ont été ainsi attribués
définitivement et Fobligation de FAllemagne
afférente auxdits bons sera limitée á Fobli
gation qui y est exprimée.
e) Les frais nécessités par les réparations
et reconstructions des propriétés situées
dans les régions envahies et dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront évalués au
cout de réparation et de reeonstruction á
Fépoque oú les travaux seront exécutés.

then be exchanged for new bonds of the
same type as those provided for below (paragraph 12, c, (2).
(2) To be issued forthwith, further
40^000,000,000 Marks gold bearer bonds, bearing interest at 2V2 per cent. per annum
between 1921 and 1926, and thereafter at 5
per cent. per annum with an additional 1 per
cent. for amortisation beginning in 1926 on
the whole amount of the issue.
(3) To be delivered forthwith a covering
undertaking in writing to issue when, but
not until, the Commission is satisfied that
Germany can meet such interest and sinking
fund Obligations, a further instalment of
40,000,000,000 Marks gold 5 per cent. bearer
bonds, the time and mode of payment of
principál and interest to be determined by
the Commission.

The dates for payment of interest, the
mauner of appiying the amortisation fund,
and all other questions relating to the issue,
management and regulation of the bond
issue shall be determined by the Commission
from time to time.
Further issues by way of acknowledgment
and security may be required as the Commission subsequently determines from time
to time.

(d) In the event of bonds, obligations or
other evidence of indebtedness issued by
Germany by way of security for or acknow
ledgment of her réparation debt being disposed of outright, not by way of pledge, to
persons other than the several Governments
in whose favour Germany’s originál reparation indebtedness was created, an amount
of such réparation indebtedness shall be
deemed to be cxtingUished corresponding to
the nominal value of the bonds, etc., so disposed of outright, and the obligation of Ger
many in respect of such bonds shall be confined to her liabilities to the holders of the
bonds, as expressed upon their face.
(e) The damage for repairing, reconstructing and rebuilding property in the mvaded and devastated districts, including re"
installation of furniture, machinery an n
| other equipment, will be calculated accordmg
| to the cost at .the dates when the work is
! doně.
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měněny za nové poukázky téhož způsobu
jako poukázky uvedené zde níže (12 c) 2).
2. Vydá se ihned za 40 miliard ^čtyřicet
miliard) marek ve zlatě poukázek, svědčí
cích majetniku, zúročitelných 21/2°/o (dvěma
a půl procenty) od r. 1921 do r. 1926 a potom
5% (pěti procenty) s příplatkem dalšího 1%
(jednoho procenta) na umoření celé sumy
emise, počínajíc od roku 1926.
3. Vydá se ihned jako záruka úpis, že Ně
mecko složí, ovšem jen bude-li komise pře
svědčena, že může zajistiti jejich zúročení
a úmor, jako další splátku za 40 miliard
(čtyřicet miliard) marek ve zlatě poukázek,
svědčících majetníku, zúročitelných 5%
(pěti procenty), při čemž komise má určili
lhůty splatnosti a způsob zaplacení jistiny
i úroků.

Doba splatnosti úroků, způsob použití fon
du umořovacího a všechny ostatní otázky
obdobné, týkající se vydání, správy a úpravy
vydání poukázek, budou čas od času stano
veny komisí.
Další emise za účelem uznání a záruky
mohou býti požadovány čas od času za pod
mínek, jež komise ustanoví později.

á) Jestliže by poukázky, dlužní úpisy neb
jinaká uznání dluhu vydaná Německem jako
záruka neb uznání jeho dluhu za náhradu škod
byly přiděleny s konečnou platností a nikoli
jako záruka jiným osobám nežli jednotlivým
vládám, k jejichž prospěchu byla původně
určena suma dluhu Německa za náhradu
škod, bude řečený dluh vzhledem k těmto
vládám pokládán za zaniklý částí rovnající
se jmenovité hodnotě poukázek, jež byly tak
to konečně přiděleny, a příslušný závazek
Německa, pokud jde o tyto poukázky, se
omezí na závazek na nich vyjádřený.
e) Výdaje způsobené opravami a znovuvybudováním statků ležících v zabraných a
zpustošených krajích, zahrnujíc v to i znovuzřízení svršků, strojů a všeho ostatního ma
teriálu, budou odhadovány podle toho, co
budou státi opravy a znovuzřízení v době,
kdy práce budou provedeny.
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b) Questions relatives au montant et aux
conditions des bons et autres titres ďobligations á remettre par le Gouvernement allemand et á la fixation de 1’époque et du mode
de leur vente, négociation ou répartition;

(/) Décisions of the Commission relating
to the total or partial cancellation of the Ca
pital or interest of any verified debt of Germany must be accompanied by a statement of
its reasons.
18.
As to voting, the Commission will observe
the following rules:
When a décision of the Commission is
taken, the votes of all the Delegates entitled
to vote, or in the absence of any of them, of
their Assistant Delegates, shall be recorded.
Abstention from voting is to be treated as a
vote against the proposal under discussion.
Assessors háve no vote.
On the following questions unanimity is
necessary:
(a) Questions involving the sovereignty of
any of the Allied and Associated Powers, or
the cancellation of the whole or any part of
the debt or obligations of Germany;
(b) Questions of determining the amount
and conditions of bonds or other obligations to
be issued by the German Goverríment and of
fixing the time and manner for selling, negotiating or distributing such bonds;

c) Tout report total ou partiel, au dělá de
1’année 1930, des payements venant á échéance entre le ler mai 1921 et la fin de 1923
incluse;

(c) Any postponement, total or partial,
beyond the end of 1930, of the payment of
instalments falling due between May 1, 1921,
and the end of 1926 inclusive;

f) Les décisions de la Commission relatives
á une remise totale ou partielle, en Capital ou
en intéréts, de toute dette vérifiée de 1’Allemagne devront étre motivées.

§ 13.
En ce qui concerne les votes, la Commission
se conformera aux rěgles suivantes:
Quand la Commission prend une décision,
les votes de touš les Délégués ayant le droit de
voter, ou, en 1’absence de certains ďentre eux,
de leurs Délégués adj oints, seront enregistrés.
L’abstention est considérée comme un vote
émis contre la proposition en discussion. Les
assesseurs n’ont pas le droit de vote.
Sur les questions suivantes 1’unanimité est
nécessaire:

a) Questions intéressant la souveraineté
des Puissances alliées et associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou
des obligations de TAllemagne;

d) Tout report total ou partiel, pour une
durée supérieure á trois années, des paye
ments venant á échéance aprěs 1926;
e) Questions relatives á 1’application, dans
un cas particulier, ďune méthode ďévaluation des dommages dif férente de celle qui a
été préeédemment adoptée dans un cas semblable;

f) Questions ďinterprétation des dispositions de la présente Partie du présent Traité.
Toutes autres questions seront résolues par
un vote á la majoritě.
Au cas oú surgirait entre les Délégués un
conflit ďopinion sur la question de savoir si
une espěce déterminée est une de celles dont
la décision exige ou non un vote unanime et
au cas oú ce conflit ne pourrait étre résolu par
un appel á leurs Gouvernements, les Gouvernements alliés et associés s’engagent á déférer immádiatement ce conflit á 1’arbitrage
ďune personne impartiale sur la désignation
de laquelie ils se mettront ďaccord et dont ils
s’engagent á accepter la sentence.

(d) Any postponement, total or partial, of
any instalment falling due after 1926 for a
period exceeding three years;
__
(e) Questions of applying in any particular čase a method of measuring damages
different from that which has been P1'6'
viously applied in a similar čase;
(/) Questions of the interpretation of the
provisions of this Part of the present Treaty.
All other questions shall be decided by the
vote of a majority.
In čase of any difference of opinion aniong
the Delegates, which cannot be solved by ^c'
ference to their Governments, upon the ques
tion whether a given čase is one which iequires a unanimous vote for its décision o
not, such difference shall be referred to the
immediate arbitration of some impartia^
person to be agreed upon by their Govemments, whose award the Allied and Asso
ciated Governments agree to accept.
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f) Rozhodnutí komise vztahující se na
úplné neb částečné prominutí jistiny neb
úroků kteréhokoli zjištěného dluhu Německa
budou musiti býti odůvodněna.
§ 13.
Co se týká hlasování, bude se komise říditi
těmito pravidly:
Kdykoliv se komise usnáší, zapíší se hlasy
všech zástupců s právem hlasovacím nebo,
je-li některý z nich nepřítomen, jejich ná
hradníků. Zdržeti se hlasování pokládá se za
hlasování proti návrhu projednávanému.
Přísedící nemají práva hlasovacího.
Jednohlasnosti jest třeba o otázkách, jež
mají za předmět:

a) svrchovanost mocností spojených a sdru
žených aneb úplné neb částečné prominutí
dluhu neb závazků Německa;
b) výši a podmínky poukázek a jiných obligačních papírů, které má složití vláda ně
mecká, a stanovení doby i způsobu jejich pro
deje, dání na trh neb rozdělení;
c) jakékoli celkové neb částečné odložení
plateb dospívajících mezi 1. květnem 1921 a
koncem roku Í926, tento rok v to počítajíc,
přes rok 1930;
cl) jakékoli celkové neb částečné odložení
plateb dospívajících po roce 1926 na dobu
delší tří let;
e) použití jiného způsobu odhadu škod v ně
kterém jednotlivém případě, než jaký byl při
jat v dřívějším případu podobném;
f) výklad ustanovení této části této
smlouvy.
Všechny ostatní otázky budou rozhodo
vány většinou hlasů.
Jestliže by nastala mezi zástupci různost
mínění o tom, zdali k rozhodnutí jisté věci je
zapotřebí jednohlasnosti čili nic, a jestliže
by tento rozpor nemohl býti urovnán odvolá
ním k jejich vládám, zavazují se vlády spo
jené a sdružené neodkladně vznésti takovýto
spor na osobu nestrannou jakožto rozhodčího,
o jehož jmenování se dohodnou a jehož vý
rok se zavazují uznati.
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§ 14.

Les décisions prises par la Commission en
conformité des pouvoirs qui lui sont conférés
seront aussitot exéeutoires et pourront recevoir application immédiate sans autre for
malitě.

14.
Décisions of the Commission, in accordance with the powers conferred upon it,
shall forthwith become binding and may be
put into immediate execution without further
proceedings.

§ 15.
La Commission remettra á chaque Puissance intéressée, en telle formě qďelle fixera:

15.
The Commission will issue to each of the
interested Powers, in such form as the Com
mission shall fix:

1° Un certificat mentionnant qďelle détient pour le compte de ladíte Puissance des
bons des émissions susmentionnées, ledit cer
tificat pouvant, sur la demande de la Puis
sance dont il s’agit, étre divisé en un nombre
de coupures n’excédant pap cinq;

(1) A certificate stating that it holds for
the account of the said Power bonds of the
issues mentioned above, the said certificate,
on the demand of the Power concerned, being
divisible in a number of parts not exceeding
five;
(2) From time to time certificates stating
the goods delivered by Germany on account
of her réparation debt which it holds for the
account of the said Power.

2° De temps á autre, des certifieats men
tionnant qu’elle détient pour le compte de la
díte Puissance touš autres biens livrés par
kAllemagne en acompte sur sa dette pour réparations.
Les certifieats susvisés seront nominatifs
et pourront, aprěs notification á la Commis
sion, étre transmis par voie ďendossement.
Lorsque des bons sont émis pour étre
vendus ou négociés et lorsque des biens sont
livrés par la Commission, un montant correspondant de certifieats doit étre retiré.

The said certificates shall be registered,
and upon notice to the Commission, may be
transferred by endorsement.
When bonds are issued for sále or negotiation, and when goods are delivered by the
Commission certificates to an equivalent
value must be withdrawn.

§ 16.
Le Gouvernement allemand sera débité, á
partir du ler mai 1921, de 1’intérét sur sa
dette telle qďelle aura été fixée par la Com
mission, déduction faite de touš versements
effectués sous fořme de payements en espěces
ou leurs équivalents ou en bons émis au profit
de la Commission et de touš payements visés
á ťarticle 243. Le taux de cet intérét sera fixé
á 5 p. %, á moins que la Commission
ďestime, á quelque dáte ultérieure, que les
circonstances justifient une modification de
ce taux.
La Commission, en fixant au ler mai 1921
le montant globál de la dette de TAllemagne,
pourra tenir compte des intéréts dus sur les
sommes afférentes á la réparation des dommages matériels a partir du 11 novembre
1918 jusqďau ler mai 1921.

16.
Interest shall be debited to Germany as
from May 1, 1921, in respect of her debt as
détermined by the Commission, after allowing for sums already covered by cash payments or their equivalent, or by bonds issued
to the Commission, or under Article 243. The
rate of interest shall be 5 per cent. unless
the Commission shall determined at some
future time that circumstances justify a
variation of this rate.

§ 17.
En cas de manquement par l’Allémagne á
l’exécution qui lui incombe de Funě quelconque des obligations visées á la présente Par
tie du présent Traité, la Commission signa-

17.
In čase of default by Germany in the Per'
formance of any obligation under this Part o
the present Treaty, the Commission vď
forthwith give notice of such default to each

The Commission, in fixing on May 1, 1921,
the total amount of the debt of GermanVi
may také account of interest due on sums
arising out of the réparation of materiál
damage as from November 11, 1918, up í°
May 1, 1921.
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§ 14.
Rozhodnutí komise, která budou y souhlase
s pravomocí jí udělenou, budou se ihned vykonávati a bude beze všeho možno jich hned
použiti.
§ 15.
Komise dodá každé zúčastněné mocnosti
ve formě, jakou sama určí:
1. potvrzení, že má v držení na účet jme
nované mocnosti poukázky z^ emisí nahoře
vytčenýchtoto potvrzení muže na požádání
oné mocnosti býti rozděleno v díly, ne však
více než pět;
2. čas od času potvrzení svědčící, že komise
má v držení na účet jmenované mocnosti vše
liké jiné předměty majetkové dodané Něme
ckem na splátku jeho dluhu za náhradu škody.
Potvrzení svrchu řečená budou vydávána
na jméno a bude možno, je po předchozím
zpravení komise přenášeti rubopisem.
Jestliže poukázky jsou vydány, ^aby byly
prodány neb dány na trh, a jestliže komise
vydala předměty majetkové,^ musí příslušná
část potvrzení býti vzata zpět.
§ 16.
Vládě německé se od 1. května 1921 připíše
na vrub úrok z jejího dluhu, tak jak jej usta
noví komise po srážce všech splátek provede
ných v hotovosti nebo v hodnotách jí rovno
cenných aneb v poukázkách vydaných ku pro
spěchu komise a všech plateb uvedených
v článku 243. Výše tohoto úroku bude uičena
na 5%, leda že by komise někdy později usou
dila, že jest poměry odůvodněno tuto výši
změniti.
Komise, stanovíc k 1. květnu 1921 celko
vou sumu dluhu Německa, bude moci úroky
z dlužných částek vztahujících se k napraveni
škod věcných účtovati mezi 11. listopadem
1918 a 1. květnem 1921.
§ 17.
Nedostojí-li Německo kterémukoliv závaz
ku určenému touto částí této smlouvy, oznámí
komise ihned toto nesplnění každé mocnosti
zúčastněné, připojujíc všechny návrhy ovšech
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lera immédiatement cette inexécution á chacune des Puissances intéressées en y joignant
toutes propositions qui lui paraitront opportunes au sujet des mesures á prendre en
raison de cette inexécution.

of the interested Powers and may make such
recommendations as to the action to be taken
in consequence of such default as it may
think necessary.

§ 18.
Les mesures que les Puissances alliées et
associées auront le droit de prendre en cas
ae manquement volontaire par TAllemagne,
et que l’Allemagne s’eiigage á ne pas considérer comme des actes ďhostilité, peuvent
comprendre des actes de prohibitions et de
représailles économiques et financiěres et, en
général, telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstanees.

18.
The measures which the Allied and Asso
ciated Powers shall the right to také, in čase
of voluntary default by Germany, and whicn
Germany agrees not to regard as acts of war,
may include economic and financial prohibi
tions and reprisals and in generál such other
measures as the respective Governments may
determine to be necessary in the circumstances.

§ 19.
Les payements, qui doivent étre effectués
en or ou ses équivalents en acompte sur les
réciamations vérifiées des Puissances alliées
et associées peuvent á tout moment étre acceptés par la Commission sous formě de biens
mobiliers et immobiliers, de marchandises,
entreprises, droits et concessions en terri-toires allemands ou en dehors de ces territoires, de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nátuře ou monnaies de 1’Allemagne ou ďautres États; leur valeur de remplacement par rapport á l’or étant fixée á un
taux juste et loyal par la Commission elleméme.
§ 20.
La Commission, en fixant ou acceptant les
payements qui s’effectueront par remise de
biens ou droits déterminés, tiendra compte
de touš droits et intéréts légitimes des Puis
sances alliées et associées ou neutřes et de
leurs ressortissants dans lesdits.

19.
Payments required to be made in gold or
its equivalent on account of the proved claims
of the Allied and Associated Powers may at
any time be accepted by the Commission in
the form of chattels, properties, commodities,
businesses, rights, concessions, within or
without German territory, ships, bonds,
shares or securities of any kind, or currencies of Germany or other States, the value
of such substitutes for gold being fixed at a
fair and just amount by the. Commission
itself.
20.
The Commission, in fixing or accepting
payment in specified properties or rights,
shall háve due regard for any legal or equitable interests of the Allied and Associated
Powers or of neutrál Powers or of their nationals therein.

§ 21.
Aucun membre de la Commission ne sera
responsable, si ce n’est vis-á-vis du Gouvernement qui Fa désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun des
Gouvernements alliées et associées n’assume
de responsabilité pour le compte ďaucun
autre Gouvernement.

21.
No member of the Commission shall be
resoonsible, except to the Government appointing him, for any action or omission as
such member. No one of the Allied or Asso
ciated Governments assumes any responsibility in respect of any other Government.

§ 22.
Sous réserve des stipulations clu présent
Traité, la présente Annexe pourra étre
amendée par la décision unanime des Gouver
nements représentés á la Commission.

22.
Subject to the provisions of the present
Treaty this Annex may be amended by the
unanimous décision of the Governments represented from time to time upon the Com
mission,
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opatřeních, jež uzná za vhodná vzhledem
k tomuto nesplnění.

§ 18.
Opatření, k nimž mocnosti spojené a sdru
žené budou oprávněny, jestliže by Německo
svévolně závazků nesplnilo, a jež se Německo
zavazuje napokládati za činy nepřátelství,
mohou obsahovati zákazy a donucovací pro
středky rázu hospodářského a finančního
a vůbec taková jiná opatření, jež by příslušné
vlády snad pokládaly za vynucena okolnostmi.

Platby, které se mají provésti ve zlatě nebo
v hodnotách jemu rovnocenných na srážku
uznaných nároků mocností spojených a sdru
žených, mohou kdykoli býti přijaty komisí
v podobě statku movitého i nemovitého, zboží,
podniků, práv a koncesí v územích německých
neb mimo ně, lodí, obligací, akcií neb cenných
papírů jakéhokoli druhu, peněz Německa neb
jiných států; jejich hodnotu v poměru k zlatu
určí komise sama podle sazeb spravedlivých
a poctivých.
§ 20.
Komise, stanovíc nebo přijímajíc platby,
které se vykonají odevzdáním určitých statků
neb práv, bude přihlížeti u nich ke všem
oprávněným právům a zájmům mocností spo
jených a sdružených neb neutrálních i jejich
příslušníků.
§ 21.
žádný člen komise není odpověden za jaký
koli čin neb opominutí plynoucí z jeho funkcí,
než vládě, která jej jmenovala, žádná vláda
spojená a sdružená nepřijímá ručení za kte
roukoli jinou vládu.

§ 22.
Tato příloha může v mezích ujednání této
smlouvy býti změněna jednohlasným usne
sením vlád zastoupených v komisi.
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§ 23.
Quand TAllemagne et ses Alliés se seront
acquittés de toutes sommes dnes par eux en
exécution du présent Traité ou des décisions
de la Commission et quand toutes les sommes
recues ou leurs équivalents auront été répartis entre les Puissances intéressées, la
Commission sera dissoute.

When all the amounts due from Germany
and her alliés under the present Treaty or
the décisions of the Commission háve been
discharged and all sums received, or their
equivalents, shall háve been distributed to
the Powers interested, the Commission shall
be dissolved.

ANNEXE III.

A N N E X III.

§ ler.
L’Allemagne reconnaít le droit des Puis
sances alliées et associées au remplacement
tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de touš les navires et
bateaux de commerce et de péche perdus ou
endommagés par faits de guerre.
Toutefois, et bien que les navires et bate
aux allemands existant á ce jour représentent
un tonnage trěs inférieur á celui des pertes
subies par les Puissances alliées et associées,
en conséquence de 1’agression allemande, le
droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces
navires et bateaux allemands dans les conditions suivantes:
Le Gouvernement allemand, en son nom et
de fagon á lier touš autres intéressés, cěde
aux Gouvernements alliés et associés la propriété de touš navires marchands de 1,600
tonnes brutes et au-dessus appartenant á ses
ressortissants, ainsi que la moitié en tonnage
des navires dont le tonnage brut est compris
entre 1,000 et 1,600 tonnes et le quart en ton
nage des chalutiers á vapeur, ainsi que le
quart en tonnage des autres bateaux de
péche.

1.
Germany recognises the right of the Allied
and Associated Powers to the replacement,
ton for ton (gross tonnage) and class for
class, of all merchant ships and fishing boats
lost or damaged owing to the war.

§ 2.
Le Gouvernement allemand, dans un délai
de deux mois apres la mise en vigueur du
présent Traité, remettre á la Commission
des réparations touš les navires et bateaux
visés par le paragraphe ler.

2.
The German Government will, within two
months of the coming into force of the pre
sent Treaty, deliver tú the Reparation Com
mission all the ships and boats mentioned in
paragraph 1.

§ 3.
Les navires et bateaux visés par le para
graphe ler comprennent touš les navires et
bateaux: a) battant ou ayanť le droit de
battre le pavillon marchand allemand; ou
b) appartenant á un ressortissant allemand,
á une société ou á une compagnie allemande
ou á une société ou compagnie ďun pays autre
que les Pays alliés ou associés et sous le con-

3.
The ships and boats mentioned in para
graph 1 include all ships and boats which (a)
fly, or may be entitled to fly, the German
merchant flag; or (b) are owned by any
German national, company or Corporation or
by any company or Corporation belonging to
a country other than an Allied br Associated
country and under the control or direction

Nevertheless, and in špite of the fact that
the tonnage of German shipping at present
in existence is much less than that lost by the
Allied and Associated Powers in consequence of the German aggression, the right
thus recognised will be enforced on German
ships and boats under the following conditions:
The German Government, on behalf of
themselves and so as to bind all other persons
interested, cede to the Allied and Associated
Governments the property in all the German
merchant ships which are of 1,600 tons
gross and upwards; in one-half, reckoned in
tonnage, of the ships which are between
1,000 tons and 1,600 tons gross; in onequarter, reckoned in tonnage, of the steam
trawlers; and in one-quarter, reckoned in
tonnage, of the other fishing boats.
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§ 2.?.
Jakmile Německo-a jeho spojenci vyrovnají
všechny částky, jež jsou dlužni podle této
smlouvy neb rozhodnutí komise, a jakmile
všechny částky přijaté neb hodnoty je zastu
pující budou rozděleny mezi příslušné moc
nosti, bude komise rozpuštěna.

PŘÍLOHA III.
§ INěmecko uznává právo mocností spojených
a sdružených, aby všechny lodi a čluny ob
chodní i rybářské, událostmi válečnými zni
čené nebo poškozené, byly nahrazeny tuna za
tunu (hrubé nosnosti) a třída za třídu.
Přes to, že dnešní německé loďstvo předsta
vuje tonáž, o mnoho nižší nežli tonáž, kterou
mocnosti spojené a sdružené ztratily něme
ckým napadením, bude právo svrchu Uznané,
pokud jde o německé lodi a čluny, vykonáno
takto:

Německá vláda svým jménem a tak, že za
vazuje všechny ostatní zájemníky, postupuje
vládám spojeným a sdruženým vlastnictví
ke všem obchodním lodím o 1600 hrubých
tunách a větším, které náležejí jejím přísluš
níkům, dále polovici tonáže lodí o hrubé tonáži
mezi 1000 a 1600 tunami, a čtvrtinu tonáže
parních šalup i čtvrtinu tonáže ostatních ry
bářských člunů.

§ 2.
Německá vláda odevzdá komisi reparační
všechny lodi a čluny, o něž jde v paragrafu 1,
do dvou měsíců ode dne, kdy tato smlouva na
bude působnosti.
§ 3.
Lodi a čluny vzpomenuté v paragrafu 1 za
hrnují všechny lodi a čluny a) plující neb
oprávněné plouti s obchodní vlajkou něme
ckou; b) náležející německému státnímu pří
slušníku, německé společnosti neb sdružení,
nebo společnosti neb sdružení v některém
jiném státě než spojeném nebo sdruženém,
stoji-li pod dozorem neb správou německých
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trole ou la direction de ressortissants allemands; ou c) actuellement en construction:
lo en Allemagne; 2° dans des pays autres que
les Pays alliés ou associés pour e compte ďun
ressortissant allemand, ďune societě ou ďune
compagnie allemande.

of German nationals; or (c) are now under
construction (1) in Germany, (2) in other
than Allied or Associated countries for the
account of any German national, company
or Corporation.

§ 4.
Afin de fournir des titres de propriété
pour chacun des navires remis comme cidessus, le Gouvernement allemand:

4.
For the purpose of providing documents
of title for the ships and boats to be handed
over as above mentioned, the German Go
vernment will:

a) Remettra pour chaque navire á la Commission des réparations, suivant sa demande,
un acte de vente ou tout autre titre de pro
priété établissant le transfert á ladíte Commission de la pleine propriété du navire libře
de touš privilěges, hypothěques et charges
quelconques;

(a) Deliver to the Reparation Commission
in respect of each vessel a bili of sále or
other document of title evidencing the trans
fer to the Commission of the entire property
in the vessel, free from all encumbrances,
charges and liens of all kinds, as the Com
mission may require;

h) Prendra toutes mesures qui pourront
étre indiquées par la Commission des répa
rations pour assurer la mise de ces navires á
la disposition de ladíte Commission.

(b) Také all measures that may be indicated by the Reparation Commission for
ensuring that the ships themselves shall be
placed at its disposal.

§ 5Comme mode supplémentaire de réparation partielle, 1’Allemagne s’engage á faire
construire des navires de commerce, sur les
chantiers allemands, pour le compte des Gouvernements alliés et associés, de la facon
suivante:
a) Dans un délai de trois mois á dater de la
mise en vigueur du présent Traité, la Com
mission des réparations notifiera au Gouver
nement allemand le montant du tonnage á
mettre en chantier dans chacune des deux
années qui suivront les trois mois ci-dessus
mentionnés.

5.
As an additional part of reparation, Ger
many agrees to cause merchant ships to be
built in German yards for the account of the
Allied and Associated Governments as
follows:

&) Dans le délai de deux ans á dater de la
mise en vigueur du présent Traité, la Com
mission des réparations notifiera au Gouver
nement allemand le montant du tonnage á
mettre en chantier dans chacune des trois
années qui suivront les deux années cidessus mentionnées.
cj Le montant du tonnage á mettre en
chantier pour chaque année ne dépassera pas
200,000 tonneaux de jauge brute.

d) Les spécifications des navires á con
struire, les conditions dans lesquelles ils
devront étre construis ou livrés, le prix par
tonneau pour lequel ils devront étre portés
en compte par la Commission des répara-

(a) Within three months of the coming
into force of the present Treaty, the Repara
tion Commission will notify to the German
Government the amount of tonnage to be
laid down in German shipyards in each of
the two years next succeeding the three
months mentioned above.
(b) Within two years of the coming into
force of the present Treaty, the Reparation
Commission will notify to the German Go
vernment the amount of tonnage to be laid
down in each of the three years foliowing the
two years mentioned above.
(c) The amount of tonnage to be laid
down in each year shall not exceed 200,000
tons, gross tonnage.
(d) The spécifications of the ships to be
built, the conditions under which they are
to be built and delivered, the price per tou
at which they are to be accounted for by the
I Reparation Commission, and all other que-
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příslušníků; nebo c) toho času stavěné 1. v Ně
mecku, 2. v některém jiném státě, než spo
jeném neb sdruženém, pro německé přísluš
níky, německou společnost nebo sdružení.

§ 4.
Aby se opatřily doklady o vlastnictví pro
každou loď odevzdanou jak nahoře řečeno,
německá vláda :

a) odevzdá o každé lodi komisi reparační
k její žádosti kupní smlouvu neb jakoukoli
jinou listinu zakládající převod plného vlast
nictví lodi na jmenovanou komisi, a to vlast
nictví nezatíženého žádnou výhradou, zá
stavou neb jakýmkoli břemenem;
b) učiní všechna opatření předpsaná komisí
reparační, aby tyto lodi byly k disposici ře
čené komisi.
§ 5.
Doplňkem k částečné náhradě se Německo
zavazuje dáti stavěti obchodní lodi na něme
ckých loděnicích na účet vlád spojených
a'sdružených podle těchto ustanovení:

a) Do tří měsíců ode dne, kdy nabude tato
smlouva působnosti, oznámí komise reparační
vládě německé úhrn tonáže, která se má vystavěti v každém ze dvou let následujících po
třech měsících svrchu vzpomenutých.
b) Do dvou let ode dx^e, kdy tato smlouva
nabude působnosti, oznámí komise reparační
vládě německé úhrn tonáže, která se má vy
stavět! v každém ze tří let následujících po
dvou letech svrchu vzpomenutých.
c) 'Úhrn tonáže, jejž bude výstavěti každého
roku, nebude přesahovat! 200.000 tun hrubé
nosnosti.

d) Specifikace lodí, které se mají stavěti,
podmínky, podle kterých mají býti stavěny
neb dodávány, cena za tunu, jíž budou účto
vány komisí reparační, a všechny ostatní
otázky vztahující se na objednávku, stavbu
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tions, et toutes autres questions relatives á
la commande, á la construction et á la livraison des navires ainsi qu’á leur entrée en
compte, seront déterminés par ladíte Commission.

stions relating to the accounting, ordering,
building and delivery of the ships, shall be
determined by the Commission.

§ 6.
L’Allemagne s’engage á restituer en ná
tuře et en état normál ďentretien aux Puissances alliées et associées, dans un délai de
deux mois á dater de la mise en vigueur du
présent Traité, conformément á une procédure qui sera établie par la Commission des
réparations, touš les bateaux et autres engins
mobiles de navigation fluviale qui, depuis le
lor aoút 1914, ont passé, á un titre quelconque en sa possession ou en possession de Tun
de ses ressortissants, et qui pourront étre
identifiés.
En vue de compenser les pertes du tonnage
fluvial, dues á iťimporte quelle cause, subies
pendant la guerre par les Puissances alliées
et associées et qui ne pourront pas étre réparées par les restitutions prescrites cidéssus, l’Allemagne s’engage á eéder á la
Commission des réparations une partie de sa
batellerie fluviale jusqďá concurrence du
montant de ces pertes, ladíte cession ne pouvant dépasser 20 p. 100 du total de cette ba
tellerie telle qďelle existait á la dáte du 11
novembre 1918.
Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus á 1’article 339 de
la Partie XII (Ports, Voies ďeau et Voies
ferrées) du présent Traité, qui sont chargés
de résoudre les diffjcultés relatives á la répartition du tonnage fluvial et résultant du
nouveau régime international de certains
réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

6.
Germany undertakes to restore in kind
and in normál condition of upkeep to the
Allied and Associated Powers, within two
months of the coming into force of the present Treaty, in accordance with proceduře
to be laid down by the Reparation Commis
sion, any boats and other movable appliances belonging to inland navigation which
since August 1, 1914, háve by any means
whatever come into her possession or into
the possession of her nationals, and which
can be identified.
With a view to make good the loss in in
land navigation tonnage, from whatever
cause arising, which has been incurred during the war by the Allied and Associated Po
wers, and which cannot be made good by
means of the restitution prescribed above,
Germany agrees to cede to the Reparation
Commission a portion of the German river
fleet up to the amount of the loss mentioned
above, provided that such cession shall not
exceed 20 per cent. of the river fleet as it
existed on November 11, 1918,
The conditions of this cession shall be
settled by the arbitrators referred to in Articlo 339 of Part XII (Ports, Waterways and
Railways) of the present Treaty, who are
charged with the settlement of difficulties
relating to the apportionment of river ton
nage resulting from the new international
régime applicable to certain river systems or
from the territorial changes affecting thdse
systems.

§ 7.
L’Allemagne s’engage á prendre toutes les
mesures que la Commission des réparations
peut lui indiquer en vue ďobtenir le plein
droit de propriété sur touš les navires qui
peuvent avoir été transférés pendant la
guerre ou étre en voie de transfert sous pavillons neutřes, sans le consentement des ,Gouvernements alliés et associés.

7.
Germany agrees to také any measures that
may be indicated to her by the Reparation
Commission for obtaining the full title to the
property in all ships which háve during the
war been transferred, or are in process of
transfer, to neutrál flags, without the consent of the Allied and Associated Governments.

§ 8.
L’Allemagne renonce á toute revendication
de quelque nátuře que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés et leurs ressor-

8.
Germany waives all claims of any description against the Allied and Associated Governments and their nationals in respect ot
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a dodávku lodí a jich účtování budou stano
veny jmenovanou komisí.

§ 6.
Německo se zavazuje vrátiti in natura
a v normálním udržovacím stavu mocnostem
spojeným a sdruženým do dvou měsíců oda
dne, kdy tato smlouva nabude působnosti,
v souhlase s řízením, jež ustanoví komise reparační, všechny lodi a pohyblivá zařízení pro
říční plavbu, jež od 1. srpna 1914 přešly z ja
kéhokoliv důvodu v držení Německa neb ně
kterého jeho příslušníka, a jejichž totožnost
bude možno zjisti ti.

Aby se nahradily ztráty říční tonáže,
vzniklé z jakékoli příčiny, jež utrpěly za války
mocnosti spojené a saružené, a jež nebude
možno nahradit! navrácením svrchu stanove
ným, zavazuje se Německo postoupit! reparační komisi část svého říčního loďstva až do
výše oněch ztrát; toto postoupení však nesmí
přesahovali 20% tohoto říčního loďstva, jak
bylo dne 11. listopadu 1918.

Způsob tohoto postoupení bude určen roz
hodčími stanovenými v článku 339 části XII
(Přístavy, vodní cesty a železnice)^ této
smlouvy; ti mají za úkol řešiti obtíže, jež stran
rozdělení říční tonáže vyplývají z nové mezi
národní správy určitých říčních sítí nebo
z územních změn týkajících se těchto sítí.

§ 7.
Německo se zavazuje učiniti všechna opa
tření, jež by mu komise reparační udala, aby
nabyla plného vlastnického práva ke všem
lodím, jež byly snad za války postoupeny nebo
mají býti postoupeny pod neutrální vlajky
bez svolení vlád spojených a sdružených.

§ 8.
Německo se zříká všech nároků jakéhokoli
rázu proti vládám spojeným a sdruženým

a

jejich příslušníkům, pokud se tkne držení
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tissants, en ce qui concerne la détention ou
rutilisation de touš navires ou bateaux allemands et toute perte ou dommage subis par
lesdits navires ou bateaux, exception faite
des payments dus par suitě de Temploi de ces
bateaux en conformité du Protocole ďArmistice du 13 janvier 1919 et des Protocoles subséquents.

the detention, employment, loss or damage
of any Germany ships or boats exception
being made of payments due in respect of
the employment of ships in conformity with
the Armistice Agreement of January 18,
1919, and subsequent Agreements.

La livraison de la flotte commerciale allemande devra continuer á étre effectuée sans
interruption, conformément auxdits Pro
tocoles.

The handing over of the ships of the German mercantile marine must be continued
without interruption in accordance with the
said Agreement.

§ 9.

9.

L’Allemagne renonce á toutes revendications sur des navires ou cargA ^ns coulés du
fait ou par la suitě ďune action navale ennemie et sauvés ensuite, et dans lesquels un des
Gouvernements alliés oů associés ou leurs
ressortissants ont des intéréts, comme propriétaires, affréteurs, assureurs ou á tout
autre titre, nonobstant tout jugement de condamnatión qui peut avoir été prononcé par un
Tribuna! des prises de l’Allemagne ou de ses
alliés.

Germany waives all claims to vessels or
cargoes sunk by or in consequence of naval
action and subsequently salved, in which any
of the Allied or Associated Governments or
their nationals may háve any interest either
as owners, charterers, insurers or otherwise,
notwithstanding any decree of condemnation
which may háve been made by a Prize Court
of Germany or of her alliés.

ANNEXE IV.

A N N E X IV.

§ ler.

1.

Les Puissances alliées et associées exigent,
et rAllemagne accepte que TAllemagne, en
satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente Partie, et suivant
les modalités ci-apres définies, applique
ses ressources économiques directement á
la restauration matérielle des régions envahies des Puissances alliées et associées,
dans la mesure oú ces Puissances le détermineront.

The Allied and Associated Powers require,
and Germany undertakes, that in part satisfaction of her obligations expressed in the
present Part she will, as hereinafter provided, devote her economic resosrces directly
to the physical restoration of the invaded
areas of the Allied and Associated Powers,
to the extent that these Powers may determine.

§ 2.

2.

Les Gouvernements des Puissances alliées
et associées saisiront la Commission des réparations de listes donnant:

The Allied and Associated Governments
may filé with the Reparation Commission
lists showing:

a) Les apimaux, machines, équipements,
tours, et touš articles similaires ďun caractěre commercial qui ont été saisis, usés ou
détruits par rAllemagne, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires, et
que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents,
voir étre remplacés par des animaux ou ar
ticles de méme nátuře, existant sur le territoíre allemand á la dáte de la mise en vigueur
du présent Traité;

(a) Animals, machinery, equipment, tools
and like articles of a commercial character,
which háve been seized, consumed or destroyed by Germany or destroyed in direct
consequence of military opérations, and
which such Governments, for the purpose of
meeting immediate and urgent needs, desire
to háve replaced by animals and articles of
the same nátuře which are in being in German territory at the dáte of the coming into
and in normál condition of upkeep to the
force of the present Treaty;
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anebo užívání'jakýchkoli lodí neb člunů něme
ckých a pokud se tkne všech ztrát nebo škod
utrpěných na uvedených lodích nebo. člu
nech, vyjímaje platby za užívání těchto lodí
povinované podle protokolu o příměří ze dna
13. ledna 1919 a podle protokolů následujících.

Odevzdávání obchodního loďstva něme
ckého musí býti dále prováděno bez přerušení
podle uvedených protokolů.

§ 9.
Německo se zříká všech nároků na lodi neb
jejich náklady, jež byly potopeny přímo nebo
následkem nepřátelské akce námořní a jež
potom byly zachráněny, má-li na nich zájem
některá z vlád spojených a sdružených nebo
jejich příslušníci ať jako vlastníci, nájemci,
pojišťovatelé či z kteréhokoli jiného důvodu,
a to nehledě k jakémukoli odsuzujícímu roz
sudku, jejž snad vynesl některý kořistrí sov
německý nebo soud jeho spojenců.

i

P ii í L O H A IV.
§ IMocnosti spojené a sdružené požadují a Ně
mecko se k tomu zavazuje, aby Německo k čá
stečnému splnění závazků stanovených v té:o
části a způsobem dále naznačeným poskytlo
přímo svoje hospodářské zdroje k věcnému
znovuvybudování zabraných území mocností
spojených a sdružených měrou těmito moc
nostmi určenou.

§ 2.
Vlády mocností spojených a sdružených
odevzdají reparační komisi seznamy udá
vající:
a) zvířata, stroje, nářadí, náčiní a všecky
podobné předměty rázu obchodního, jež byly
vzaty, spotřebovány nebo zničeny od Německa
nebo zničeny přímým následkem vojenských
operací a jež si tyto vlády, aby dostály po
třebám neodkladným a spěšným, přejí míti
nahrazeny zvířaty nebo předměty téhož
druhu, nalézajícími se na německém území
v době, kdy tato smlouva nabude působnosti;

-ť
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b) Les matériaux de reconstruction (pierre,
briques, briques réfractaires, tuiles, bois
de charpente, verres á vitres, acier, chaux,
ciment, etc.), machines, appareils de chauffage, meubles et touš articles ďun caractere
commercial que lesdits Gouvernements desirent voir étre produits et fabriqués en Allemagne et livrés á eux pour la restauration
des régions envahies.

(b)
Reconstruction materials
(stones,
bricks,
refractory bricks;
tiles,
wood,
window-glass, steel, lime, cement, etc.), machinery, heating apparatus, furniture and
like articles of a commercial character which
the said Governments desire to háve produced and manufactured in Germany and dě
li vered to them to permit of the restoration
of the invaded areas.

§ 3.

3.

Les listes relatives aux articles mentionnés
dans le paragraphe 2 a) ci-dessus seront
fournies dans les soixante jours qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité.

The lists relating to the articles mentioned
in 2 (a) above shall be filed within sixty days
after the dáte of the coming into force of the
present Treaty.

Les listes relatives aux articles mentionnés
dans le paragraphe 2 b) ci-dessus seront
fournies le 31 décembre 1919, dernier délai.

The lists relating to the articles in 2 (b)
above shall be filed on or before December 31, 1919.

Les listes contiendront touš les détails
ďusage dans les contrats commerciaux relatifs aux articles visés, y compris spécification, délai de livraison (ce délai ne devant
pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison;
mais elles ne contiendront ni prix, ni estimation, ces prix pu estimation devant étre fixés
par la Commission, comme il est dit ci-apres.

The lists shall contain all such details as
are customary in commercial contracts dealing with the subject matter, including specifications, dates of delivery (but not extending over more than four years), and places
of delivery, but not price or value, which
shall be fixed as hereinafter provided by the
Commission.

§ 4.

4.

Děs réception des listes, la Commission
examinera dans quelle mesure les matériaux
et animaux mentionnés dans ces listes peuvent étre exigés de TAllemagne. Pour fixer
sa décision, la Commission tiendra compte
des nécessités intérieures de TAllemagne,
autant que cela sera nécessaire au maintien
de sa vie sociále et économique; elle fera état
également des prix et des dates auxquels les
articles semblables peuvent étre obtenus
dans les Pays alliés et associés et les comparera á ceux applicables aux articles allemands; elle fera état, enfin, de Tintérét général qu’ont les Gouvernements alliés et as
sociés á ce que la vie industrielle de 1’Allemagne ne soit pas désorganisée au point de
compromettre sa capacité ďaccomplir les
autres actes de réparation exigés ďelle.

Immediately upon the filing of such lists
with the Commission, the Commission shall
consider the amount and number of the ma
terials and animals mentioned in the lists
provided for above which are to be required
of Germany. In reaching a décision on this
matter the Commission shall také into account such domestic rcquirements of Gerrhany as it deems essential for the maintenance of Germany’s sociál and economic life,
the prices and dates at which similar articles
can be obtained in the Allied and Associated
countries as compared with those to be fixed
for German articles, and the generál interest
of the Allied and Associated Government that
the industrial life of Germany be not so disorganised as to affect adversely the ability
of Germany to perform the other acts of reparation stipulated for.

Toutefois, il ne sera demandé á TAllemagne
Machinery, equipment, tools and like art
des machines, des équipements, des tours et j icles of a commercial character in actual
touš articles similaires d'un caractere com
industrial use are not, however, to be demercial actuellement en Service dans l’inmanded of Germany unless there is no free
dustrie, que si aucun stock 'de ces articles
stock of such articles respectively which is
n’est disponible et á vendre ; ďautre part, les
not in use and is available, and then not in
demandes de cette nátuře n’excéderont pas
excess of thirty per cent. of the quantity of
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b) potřeby k znovuvybudování (kámen,
cílily, ohnivzdorné cihly, tašky, tesařské dří
ví, okenní tabule, ocel, vápno, cement atd.),
stroje, otopná zařízení, nábytek a všechny
předměty rázu obchodního, o nichž si uvede
né vlády přejí, aby byly vyrobeny a zhoto
veny v Německu a jím dodány k znovuzřízení
území válkou postižených.

§ 3.
I
Seznamy vztahující se k předmětům vzpo
menutým v hf íejším paragrafu 2 a) budou
dodány do šedesáti dnů po tom, kdy tato
smlouva nabude působnosti.
Seznamy vztahující se k-předmětům vzpo
menutým v hořejším paragrafu 2 b) budou
dodány nejpozději do 31. prosince 1919.
Seznamy budou obsahovati všechny po
drobnosti obvyklé v obchodních smlouvách
o jmenovaných věcech, počítaje v to i výčet,
dodací lhůtu (tato lhůta nesmí přesahovati
čtyři léta) a místo dodání; nebudou však ob
sahovati ani určení ceny, ani odhad; stano
vití cenu nebo odhad ponechává se komisi,
jak jest určeno dále.

Jakmile dostane tyto seznamy, bude komi
se zkoumati, v jaké míře mohou býti požado
vány od Německa předměty a zvířata v sezna
mech uvedené. Při svém rozhodování bude se
komise říditi ohledem na vnitřní potřeby Ně
mecka, pokud toho bude potřebí k udržování
jeho života sociálního a hospodářského. Rov
něž bude míti zřetel na ceny a lhůty, v nichž
podobné předměty lze dostati ve státech spo
jených a sdružených, a srovná je s těmi, jichž
se má úžíti u předmětů německých. Konečně
obrátí zřetel na obecný zájem, jejž mají vlá
dy spojené a sdružené, aby průmyslový život
Německa nebyl rozrušen do té míry, že by
byla ohrožena jeho schopnost dostáti ostat
ním povinnostem k náhradě škody cd něho
požadované.

Avšak stroje, nářadí a náčiní a všecky po
dobné předměty obchodního rázu, jichž se
právě používá v průmyslu, budou požadová
ny od Německa jenom, nebudou-li žádné ji
né zásoby těchto věcí po ruce a ke koupi; za
to požadavky tohoto rázu nebudou převyšovati 30% množství kterékoli věci, jíž se užívá
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SO p. 100 des quantités de chaque article en
Service dans un établissement allemand ou
une entreprise allemande quelconque.

such articles in use in any one establishment
or undertaking.

La Commission donnera aux représentants
du Gouvernement allemand la faculté de se
faire entendre, dans un délai déterminé, sur
sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.

The Commission shall give representatives
of the German Government an opportunity
and a time to be heard as to their capacity
to furnish the said materiais, articles and
animals.

La décision de la Commission sera ensuite,
et ie plus rapidement possible, notifiée au
Gouvernement allemand et aux différents
Gouvernements alliés et associés intéressés.

The décision of the Commission, shall
thereupon and at the earliest possible mo
ment be communicated to the German Go
vernment and to the several interested
Allied and Associated Governments.

Le Gouvernement allemand s’engage á
livrer les matériaux, objets et animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvěrnements alliés et associés intéressés s’engag&nt,
chacun pour ce qui le concerne, á accepter ces
mémes fournitures, sous réserve qďelles
seront conformes aux spécifications données
ou ne seront pas, de 1’avis de la Commission,
impropres á Temploi requis pou le travail de
réparation.

The German Government undertakes to
deliver the materiais, articles and animals as
specified in the said communication, and the
interested Allied and Associated Govern
ments severally agree to accept the same,
provided they conform to the specification
given, or are not, in the judgment of the
Commission, unfit to be utilized in the work
of réparation.

§ 5.

5.

La Commission déterminera la valeur á
attribuer aux matériaux, objets et animaux,
livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gou
vernements alliés et associés qui recevront
ces fournitures acceptent ďétre débités de
leur valeur et reconnaissent que la somme
correspondante devra étre traitée comme un
payement fait par 1’Allemagne, á répartir
conformément á 1’article 237 de la présente
Partie du présent Traité.

The Commission shall determine the value
to be attributed to the materiais, articles and
animals to be delivered in accordance with
the foregoing, and the Allied or Associated
Power receiving the same agrees to be
charged with such value, and the amount
thereof shall be treated as a payment by Germany to be divided in accordance with Art
icle 237 of this Part of the present Treaty.

Dans le cas oú le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus
définies sera exercé, la Commission s’assurera que la somme portée au cyédit de 1’Allemagne représente la valeur normále du trávail fait ou des matériaux fournis par elle et
que le montant de la réclamation faite par la
Puissánce intéressée pour le dommage ainsi
partiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution á la réparation
ainsi fournie.

In cases where the right to require physical restoration as above provided is exercised, the Commission shall ensure that the
amount to be credited against the réparation
obligation of Germany shall be the fair value
of work doně or materiais supplied by Ger
many, and that the claim made by the in
terested Power in respect of the damage so
repaired by physical restoration shall be discharged to the extent of the proportion
which the damage thus repaired bears to the
whole of the damage thus claimed for.

§ 6.

6.

A titre ďavance immédiate, en acompte
sur les animaux visés au paragraphe 2 (a)
ci-dessus, FAllemagne s’engage á livrer dans
les trois mois qui suivront la mise en vigueur
du présent Traité, á raison ďun tiers par
mois et par espěce, les quantités ci-dessous de
bétail vivant:

As an immediate advance on account of
the animals referred to in paragraph 2 («-)
above, Germany undertakes to deliver in
equal monthly instalments in the three
months following the coming into force of
the present Treaty the following quantities
of live stocks:
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v německém podniku neb vůbec v jakémkoli
německém závodě.
Komise poskytne zástupcům vlády německé
možnost vyjádři ti se v určité lhůtě o schop
nosti poskytnout! jmenovaný materiál, zví
řata a předměty.
Rozhodnutí komise bude potom, a to co
nejdříve, oznámeno vládě německé a jednotli
vým zúčastněným vládám spojeným a sdru
ženým.
Vláda německá se zavazuje dodávati ma
teriál, předměty a zvířata určené v tomto
oznámení, a zúčastněné vlády spojené a s< užené zavazují se každá, pokud se jí ýče, přijímati tyto dodávky předpokládaje, že budou
vyhovovat! podanému výčtu nebo že podle mí
nění komise nebudou nevhodné k tomu, aby
se jich použilo k provedení náhrady škody.

§ 5.
Komise určí hodnotu materiálu, předmětů
a zvířat dodávaných, jak jest nahoře řečeno,
a vlády spojené a sdružené, jež přijmou tyto
dodávky, souhlasí, aby se příslušná částka
připsala na jejich vrub, a uznávají platbu
Německa, která se má rozvrhnouti podle člán
ku 237 této části této smlouvy.

Kde právo, požadovati věcné znovuvybudování, bude za těchto podmínek vykonáno, ko
mise se přesvědčí, že částka připsaná ku pro
spěchu Německa vyjadřuje normální hodnotu
vynaložené práce neb dodaného Německem
materiálu a že výše nároků uplatňovaných
dotčenou mocností za škodu tímto způsobem
z části napravenou se zmenšila v témž poměru,
v jakém přispělo k nápravě škody.

§ 6.
Jako okamžitou splátku na závazek stran
zvířat, vzpomenutých v hořejším paragrafu
2 a), se Německo zavazuje dodati ve třech
měsících následujících po dni, kdy tato smlou
va nabude působnosti, množství živého dobyt
ka tuto udané, a to třetinu každého druhu
měsíčně:
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1° Au

Gouvernement franqais.

600 étalons de 3 á 7 ans;
30.000 pouliches et juments de 18 mois
á 7 ans, des races ardennaise, boulonnaise ou belge;
2.000 taureaux de 18 mois á 3 ans;
90.000 vaches laitiěres de 2 á 6 ans;
1.000 béliers;
100,000 brebis;
10.000 chěvres.
2°

(1)

To the French Government.

500 stallionš (3 to 7 years);
30.000 fillies and mares (18 months to
7 years), type: Ardennais, Boulonnais or Belgian;
2.000 bulls (18 months to 3 years);
90.000 milk cows (2 to 6 years);
1.000 rams;
100,000 sheep;
10.000 goats.

Au Gouvernement belge.

200 étalons de 3 á 7 ans, de la race de
gros trait belge;
5.000 juments.de 3 á 7 ans, de la race de
gros trait belge;
5.000 pouliches de 18 mois á 3 ans, de la
race de gros trait belge;
2.000 taureaux de 18 mois á 3 ans;

(2)

To the Belgian Government.

200 stallions (3 to 7 years), large Bel
gian type;
5.000 mares (3 to 7 years), large Belgian
type;
5.000 fillies (18 months to 3 years), large
Belgian type;
2.000 bulls (18 months to 3 years);

50.000 vaches laitiěres de 2 á 6 ans;

50.000 milk cows (2 to 6 years) ;

40.000 génisses;
200 béliers;

40.000 heifers;
200 rams;
20.000 sheep;

20.000 brebis;
15.000 truies.

15.000 sows.

Les animaux livrés seront de santé et de
condition normále.
Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas
étre identifiés comme ayant été enlévés ou
saisis, leur valeur sera portée au crédit des
obligations de réparations de TAllemagne,
conformément aux stipulations du paragraphe 5 de la présente Annexe.

The animals delivered shall be of average
health and condition.
To the extent that animals so delivered
cannot be identified as animals taken away
or seized, the value of such animals shall be
credited against the reparation obligations
of Germany in accordance with-paragraph 5
of this Annex.

§ 7.

7.

Sans attendre que les décisions de la Commission prévue au paragraphe 4 de la pré
sente Annexe puissent étre prises, TAllemagne devra continuer á effectuer á la
France les livraisons de matériel agricole,
prévues á 1’article III du renouvellement
ďArmistice en dáte du 16 janvier 1919.

Without waiting for the décisions of the
Commission referred to in paragraph 4 of
this Annex to be taken, Geimany must continue the delivery to France of the agricultural materiál referred to in Article III of the
renewal dated January 16, 1919, of the Ar-

ANNEXE V.
§ ler.
L’Allemagne s’engage á livrer, sur leur demande respective, aux Puissances signataires
du présent Traité ci-dessous mentionnées, les
quantités de charbons et de dérivés du charbon ci-aprěs définies.

mistice.

ANNEX

V.

1.
Germany accords the following options foi
the delivery of coal and derivatives of coal
to the undermentioned signatories of the
present Treaty.
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1.

Vládě francouzské:

500 hřebců 3—Tletých;
30.000 hřebic a klisen od 18 měsíců do 7 let
plemene ardennského, boulognského a belgi
ckého ;
2.000 býků od 18 měsíců do 3 let;
90.000 dojnic 2—Gletých;
1.000 beranů;
100.000 ovcí;
10.000 koz.
2.

Vládě belgické:

200 hřebců 3—Tletých těžkého chovu bel
gického ;
5.000 klisen 3—Tletých těžkého chovu bel
gického ;
5.000 hřebic cd 18 měsíců do 3 let těžkého
chovu belgického;
2.000 býků od 18 měsíců do 3 let;
50.000 dojnic 2—Gletých;
40.000 jalovic;
200 beranů;
20.000 ovcí;
15.000 prasnic.
Zvířata dodaná budou zdravá a v normál
ním stavu.
Nebude-li se moci u zvířat takto dodaných
zjistiti, že jsou totožná s těmi, jež byla od
vlečena nebo zabrána, bude jejich cena počí
tána ku prospěchu závazků Německa k ná
hradě škody podle ustanovení paragrafu 5
této přílohy.
§ 7.
Nečekajíc, až komise bude moci učiniti roz
hodnutí podle paragrafu 4 této přílohy, musí
Německo dále dodavati Francii zemědělský
materiál určený článkem 3 smlouvy o pro
dloužení příměří ze dne 16. ledna 1919.

PŘÍLOHA V.
§ 1-

'

Německo se zavazuje dodávati níže uvede
ným signatárním mocnostem této smlouvy na
žádost každé z nich uhlí a jeho deriváty

v množství dále určeném.
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§ 2.

2.

L’Allemagne livrera á la France sept millions de tonnes de charbon par an, pendant
dix ans. En outre, FAllemagne livrera
chaque année á la France une quantité de
charbon égale á la différence entre la production annuelle avant la guerre des mineš
du Nord et du Pas-de-Calais détruites du fait
de la guerre et la production du bassin couvert par ces mineš pendant 1’année envisagée.
Cette derniěre fourniture sera effectuée
pendant dix ans et ne dépassera pas vingt
millions de tonnes par an pendant les cinq
premiěres années et huit millions de tonnes
par an pendant les cinq années suivantes.
II est entendu que toute diligence sera faite
pour la remise en état des mineš du Nord et
du Pas-de-Calais.

Germany undertakes to deliver to France
seven million tons oř coal per year for ten
years. In addition, Germany undertakes to
deliver to France annually for a period not
exceeding ten years an amount of coal equal
to the difference between the annual pro
duction before the war of the coal mineš of
the Nord and Pas de Calais, destroyed as a
result of the war, and the production of the
mineš of the same area during the years in
question: such delivery not to exceed twenty
million tons in any one year of the first five
years, and eight million tons in any one year
of the succeeding five years.
It is understood that due diligence will be
exercised in the restoration of the destroyed
mineš in the Nord and the Pas de Calais.

§

3.

3.

IřAllemagne livrera á la Belgique huit mil
lions de tonnes de charbon par an pendant
dix ans.

Germany undertakes to deliver to Belgium
eight million tons of coal annually for ten
years.

§ 4.

4.

UAllemagne livrera á 1’Italie les quantités
maxima de charbon ci-aprěs:

Germany undertakes to deliver to Italy up
to the following quantities of coal:

Juillet 1919 á juin 1920: 4 millions Vá de
tonnes,
Juillet 1920 á juin 1921: 6 millions de
tonnes,
Juillet 1921 á juin 1922: 7 millions 1/2 de
tonnes,
Juillet 1922 á juin 1923: 8 millions de
tonnes,
Juillet 1923 á juin 1924: 8 millions 1/2 de
tonnes.
et, pendant chacune des cinq années sui
vantes : 8 millions 1/2 de tonnes.

July 1919 to June 1920.... 41/2million tons,

Les deux tiers au moins des livraisons
seront faites par voie de terre.

At least two-thirds of the actual deliveries
to be land-borne.

—

1920

--

1921__ 6
i

—

—

1921

—

1922_71/2

—

1922

—

1923__ 8

—

—

1923

—

1924.... 8I/0

—

•

—

and each of the 'following five years 8%.

§ 5.
L’Allemagne livrera au Luxembourg, si
elle en est requise par la Commission des réparations, une quantité annuelle de charbon
égale á la quantité annuelle de charbon allemand consommée par le Luxembourg avant
la guerre.

Germany further undertakes to deliver
annually to Luxemburg, if directed by the
Reparation Commission, a quantity of coal
equal to the pre-war annual consumption of
German coal in Luxemburg.

§ 6.

6.

Les prix á payer pour les livraisons de
charbon effectuées en vertu desdites options
seront les suivants:

The prices to be paid for coal delivered
under these options shall be as follows:
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§ 2.
Německo bude dodávali Francii po deset
let po sedmi milionech tun uhlí ročně. Vedle
toho bude Německo dodávali každého roku
Francii uhlí v množství rovnajícím se roz
dílu mezi ročním předválečným výtěžkem do
lů v Severní oblasti a v Pas-de-Calais, zniče
ných válkou, a mezi výtěžkem, jejž skýtají
tylo důlní pánve za příslušný rok. Tyto p^uvě uvedené dodávky budou se díti po deset let
a nebudou převyšovat! dvacet milionů tun
ročně po prvních pět let a osm milionů tun
ročně po dalších pět let.

Rozumí se, že bude všechna péče věnována
znovuzřízení dolů v Severní oblasn a v Pasde-Calais.
§3.
Německo bude dodáváti Belgii
milionech tun uhlí po deset let.

po osmi

§4.
Německo bude dodávati Itálii uhlí až do
tohoto množství:
od července 1919 do června 1920 414 mil. tun

ti

i*

1920 „

>»

1921 „

ii

1922 „

u

1923 „

ti

19216

„

„

1922 71/2

„

„

„

„

1923 8
1924 8i/2

a v každém roce z dalších pěti let

S1/^

mil. tun.

Nejméně dvě třetiny těchto dodávek pro
vedou se po souši.
§5.
Německo bude dodávati, bude-li za to po
žádáno komisí reparační, Lucembursku uhlí
v množství rovnajícím se roční lucemburské
předválečné spotřebě německého uhlí.

§6.
Ceny za uhelné dodávky, provedené podle
tuto uvedených přídělových nároků, budou
tyto:
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a)

Fourniture par voie de fer ou par eau.

— Le prix sera le prix allemand sur carreau
de la mine payé par les ressortissants allemands, plus le fret jusqďaux frontiěres
francaise, belge, italienne ou luxembourgeoise, étant entendu que le prix sur le car
reau de la mine n’excédera pas le prix, sur le
carreau de la mine, du charbon anglais pour
1’exportation. Dans le cas du charbon de
soute belge, le prix ne dépassera pas celui du
charbon de soute hollandais.

(a) For overland delivery, including delivery by barge, the German pithead price to
German nationals, plus the freight to French,
Belgian, Italian or Luxemburg frontiers,
provided that the pithead price does not exceed the pithead price of British coal for
export. In the čase of Belgian bunker coal,
the price shall not exceed the Dutch bunker
price.

Les tarifs de transport par voie de fer ou
par eau ne dépasseront pas les tarifs les plus
bas appliqués aux transports de méme nátuře
en Allemagne.

Railroad and barge tariffs shall not be
higher than the lowest similar rates paid in
Germany.

b) Fourniture par voie de 'tner. — Le prix
sera soit le prix ďexportation allemand f. o.
b. dans les ports allemands, soit le prix ďex
portation anglais f. o. b. dans les ports
anglais et dans touš les cas le plus bas des
deux.

(&) For sea delivery, the German export
price f.o.b. German ports, or the British ex
port price f.o.b. British ports, whichever may
be lower.

§ 7.

7.

Les Gouvernements alliés et associés intéressés pourront demander la livraison de
coke métallurgique en remplacement de char
bon, á raison de 3 tonnes de coke par 4 tonnes
de charbon.

The Allied and Associated Governments
interested may demand the delivery, in plače
of coal, of metallurgical coke in the proportion of 3 tons of coke to 4 tons of coal.

\

§ 8.

8.

Germany undertakes to deliver to France,
L’Allemagne s’engage á foumir á la
France, et á transportér á la frontiěre fran- j and to transport to the French frontier by
rail or by water, the following products, duQaise, par voie de fer ou par eau, les produits
ring each of the three years following the
suivants, pendant chacune des trois années
coming into force of this Treaty:
qui suivront la mise en vigueur du présent
Traité:
Benzol

..................................... 35,000 tonnes.

Goudron de houille.......... 50,000
Sulfáte ďammoniaque. . . 30,000

—
—

Tout ou partie du goudron de houille
pourra étre remplacé, au choix du Gouvernement franqais, par des quantités équivalentes
des produits de distillation, tels que huiles légěres, huiles lourdes, anthracene, naphtaline
ou brai.

Benzol

..............................

35,000 tons.

Coal tar............................... 50,000 tons.
Sulphate of ammonia 30,000 tons.
All or part of the coal tar may, at the
optipn of the French Government, be replaced by corresponding quantities of products
of distillation, such as light oils, heavy oils,
anthracene, naphtalene or pitch.

§ 9.

9.

Le prix payé pour le coke et les autres pro
duits visés au paragraphe 8 sera le prix payé
par les ressortissants, toutes conditions ďemballage et de port jusqďá la frontiěre fran$aise ou jusqiťaux ports allemands étant les
plus avantageuses conseňties pour les mémes
produits aux ressortissants allemands.

The price paid for coke and for the articles
referred to in the preceding paragraph shall
be the same as the price paid by German na
tionals under the same conditions of shipment to the French frontier or to the German
ports, and shall be subject to any advantages
which may be accorded similar products furnished to German nationals.
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a) Dodávky

po

dráze, vebo

po

vodě. Ce-

nou bude cena placená v Německu německými
státními příslušníky na šachtě, zvýšená o do
pravné k hranici francouzské, belgické, italské
nebo lucemburské, při čemž se rozumí, že cena
na šachtě nebude převyšovali cenu vývozního
uhlí anglického na šachtě. U lodního uhlí urče
ného pro Belgii nebude cena převyšovat] cenu
lodního uhlí nizozemského.

Sazby dopravní po dráze nebo po vodě ne
budou převyšovali nejnižší sazby používané
v Německu při dopravách stejného druhu.
b) Dodávky po moři. Cena se bude rovnali
vývozní ceně německé (f. o. b.) v přístavech
německých nebo vývozní ceně anglické
(f. o. b.) v přístavech anglických, a ve všech
případech té z obou, která je nižší.

§7.
Vlády spojené a sdružené mohou žádá ti,
aby jim byl dodáván metalurgický koks na
místě uhlí, v poměru 3 tuny koksu za 4 tuny
uhlí.

§8.
Německo se zavazuje, že každoročně po
tři léta následující po době, kdy tato smlouva
nabude působnosti, bude dodávati Francii a
dopravovali k francouzským hranicím po
dráze nebo po vodě tyto výrobky:

benzolu

............................................ 35.000 tun,

uhelného dehtu............................50.000 tun,
síranu amonatého .....................30.000 tun.
Všechen uhelný dehet nebo jeho část může
býti podle volby vlády francouzské nahrazen
rovnocenným množstvím destilačních vý
robků, jako lehkých olejů, těžkých olejů, antracenu, naftalinu nebo smoly.
§ 9.
Cena placená za koks a jiné výrobky jme
nované v paragrafu 8 bude táž, jako cena pla
cená německými příslušníky, předpokládaje
nejvýhodnější podmínky o balení a o dopravě
k francouzským hranicím nebo do přístavů
německých, poskytované pro tytéž výrobky
příslušníkům německým.
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§ 10.

Les options de la présente Annexe seront
exercées par Tintermédiaire de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir,
pour 1’exécution des dispositions ci-dessus, de
statuer sur toutes questions relatives á la
proceduře, aux qualités et quantités des fournitures, á la quantité de coke á fournir en
remplacement de charbon, aux délais et
modes de livraison et de payement. Les demandes aceompagnées des spécifications
utiles devront étre notifiées á FAllemagne
cent vingt jours avant la dáte fixée pour le
commencement de 1’exécution, en ce qui concerne les livraisons á faire á partir du ler
janvier 1920, et trente jours avant cette d^e
pour les livraisons á faire entre la dáte de
mise en vigueur du présent Traité et le ler
janvier 1920. En attendant que FAllemagne
ait regu les demandes prévues au présent
paragraphe, les stipulations du Protocole du
25 décembre 1918 (Exécutioň de Farticle VI
de FArmistice du 11 novembre 1918) restent
en vigueur. Les demandes relatives aux substitutions prévues par les paragraphes 7 et 8
seront notifiées au Gouvernement allemand
avec un délai préalable jugé suffisant par la
Commission. Si la Commissicn juge que la
satkfaction complěte des demandes est de
nátuře á peser ďune fa§on excessive sur les
besoins industriels allemands, elle pourra les
différer ou les annuler, et ainsi fixer touš
ordres de prioritě; mais le charbon á fournir
en remplacement du charbon des mineš détruites sera fourni par prioritě sur toutes
livraisons.

10

.

The foregoing options shall be exercised
through the intervention of the Reparation
Commission, which, subject to the specific
provisions hereof, shall háve power to determine all questions relative to proceduře
and the qualities and quantities of products,
the quantity of coke which may be substituted for coal, and the times and modes of
delivery and payment. In giving notice to
the German Government of the foregoing
options the Commission shall give at least
120 days’ notice of deliveries to be made
after January 1, 1920, and at least 30 days’
notice of deliveries to be made between the
coming into force of this Treaty and January
1, 1920. Until Germany has received the
demands referred to in this paragraph,. the
provisions of the Protocol of Decembef 25,
1918, (Execution of Article VI of the Armistice of November 11, 1918) remain in force.
The notice to be given to the German Gov
ernment of the exercise of the right of substitution accorded by paragraphs 7 and 8
shall be such as the Reparation Commission
may consider sufficient. If the Commission
shall determine that the full exercise of the
foregoing options would interfere unduly
with the industrial requirements of Ger
many, the Commission is authorised to postpone or to cancel deliveries, and in so doing
to settle all questions of priority; but the
coal to replace coal from destroyed mineš
shall receive priority over other deliveries.

ANNEXE VI.

ANNEX VI.

§ ler.

1.

L’Allemagne donne á la Commission des
réparations une option de livraison, á titre
de réparation partielle, des quantités et des
espčces de matiěres colorantes et produits
chimiques pharmaceutiques qui seront désignés par elle, á concurrence de 50 p. 100 du
stock total de chaque espěce de matiěres colo
rantes et produits chimiques pharmaceutiauss existant en Ailemagne ou se trouvant
sous le contróle allemand á la dáte de la mise
en vigueur du présent Traité.

Germany accords to the Reparation Com
mission an option to require as part of repa
ration the delivery by Germany of such quan
tities and kinds of dyestuffs and Chemical
drugs as the Commission may designate, not
exceeding 50 per cent. of the total stock of
each and every kind of dyestuff and cheirucal
drug in Germany or under German control at
the daté coming into force of the presént

Cette option sera exercée dans les soixante
jours de la réception, par la Commission, de
Fétat détaillé des stocks, fourni dans la formě
demandée par elle.

This option shall be exercised within sixty
days of the receipt by the Commission of

Treaty.

such particulars as to stocks as may be considered necessary by the Commission.
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§ 10.
Přídělové nároky po rozumu této přílohy
budou se prováděti prostřednictvím komise
reparační. Tato komise bude ku provádění
hořejších opatření oprávněna rozhodovati
o všech otázkách vztahujících se k příslušnému
řízení, k jakosti a množství dodávek, k množ
ství koksu dodávanélio místo uhlí, ke lhůtám
a podmínkám dodacím a platebním, žádosti,
provázené potřebnými výčty, budou oznámeny
Německu sto dvacet dní přede dnem určeným
za počátek provedení dodávek, pokud jde o do
dávky, jež se mají provésti od 1. ledna 1920,
a třicet dní před tímto dnem, pokud jde o do
dávky, jež se mají provésti mezi dnem, kdy
tato smlouva nabude působnosti, a 1. lednem
1920. Dokud Německa nedojdou žádosti stano
vené tímto paragrafem, zůstávají v platnosti
protokolární úmlpvy ze dne 25. prosince 1918.
(Provedení ČI. VI příměří z 11. listopadu
1918). žádosti vztahující se na záměnu stano
venou v paragrafech 7 a 8 budou oznámeny
německé vládě v předběžné
lhůtě,
již
komise
uzná
za
dostatečnou.
Bude-li
komise toho názoru, že by úplné splnění žá
dostí přílišně zatížilo německé průmyslové po
třeby, bude moci je oddáíiti nebo zrušiti a
týmž způsobem určití pořad dodávek, avšak
uhlí, jež se má dodati náhradou za uhlí ze zni
čených dolů, bude míti přednost před kterou
koli dodávkou jinou.

PŘÍLOHA VI.
§1.
Německo poskytuje reparační komisi vol
nost, požadovat! jako částečnou náhradu do
dávku barviv a chemických léčiv v množství
a druhu, jež komise určí, a to až do 50% všech
zásob kteréhokoli barviva a chemického lé
čiva, které jsou v Německu nebo jsou pod jeho
mocí v den, kdy tato smlouva nabude působ
nosti.

Toto právo bude provedeno do šedesáti dnů
po té, kdy bude doručen komisi podrobný
seznam zásob, sestavený způsobem od ní po
žadovaným.

775
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§ 2.

2.

L’AlIemagne donne en outre á la Commission des réparations une option pour la livraison, pendant la période qui s’écoulera
entre la mise en vigueur du présent Traité et
le ler juin 1920, puis, pendant chaque période
ultérieure de six mois, jusqu’au ler janvier
1925, de toutes matiěres colorantes et touš
produits chimiques pharmaceutiques, á conciu*rence de 25 p. 100 de la production allemander pendant la période des six mois précédents, ou, si la production, pendant cette
période de six mois, était, de 1’avis de la Commission, inférieure á la production normále,
á concurrence de 25 p. 100 de cette production
normále.

Germany further accords to the Reparation Commission an option to require delivery during the period from the dáte of the
coming into force of the present Treaty until
January 1, 1920, and during each period of
six months thereafter until January 1, 1925,
of any specified kind of dyestuff and Che
mical drug up to an amount not exceediug
25 per cent. of the German production of
such dyestuffs and Chemical drugs during
the previous six months period. If in any
čase the production during such previous
six months was, in the opinion cf the Com
mission, less than normál, the amount required may be 25 per cent. of the normál
production.
Such option shall be exercised within four
weeks after the receipt of such particulars as
to production and in such form as may be
considered necessary by the Commission;
these particulars shall be furnished by the
German Government immediately after the
expiration of each six months period.

Cette option sera exercée dans les quatre
semaines qui suivront la réception des états
de production pendant la période de six mois
precedente; ces états seront produits- par íe
Gouvernement allemand á kexpiratim de
chaque période de six mois et dans la formě
jugée nécessaire par la Commission.
§ 3.

3.

Pour les matiěres colorantes et produits
chimiques pharmaceutiques fournis en exécution du paragraphe ler, le prix sera fixé par
la Commission en fonction du prix net ďexportation ďavant-guerre et des variations du
prix de revient survenues.

For dyestuffs and Chemical drugs delivered under paragraph 1, the price shall be
íixed by the Commission having regard
to pre-war net export prices and to subsequent increases of cost.

Pour les matiěres colorantes et produits
chimiques pharmaceutiques livrés en exécution du paragraphe 2, le prix sera fixé par la
Commission en fonction du prix net ďexportation ďavant-guerre et des variations du
prix de revient survenues, ou en fonction du
prix de vente le plus bas des mémes matiěres
á un autre acheteur quelconque.

For dyestuffs and Chemical drugs delivered
under paragraph 2, the price shall be fixed
by the Commission having regard to pre-war
net export prices and subsequent variations
of cost, or the lowest net selling price of similar dyestuffs and Chemical drugs to any
other purchaser.

§ 4.

4.
All details, including mode and times of
exercising the options, and making delivery,
and all other questions arising under this ar
rangement' shall be determined by the Reparation Commission; the German Government
will furnish to the Commission all necessary
information and other assistance which it

Touš les détails, en particulier touchant le
mode et les délais ďexercire de 1’option et de
la livraison, ainsi que toutes les questions
soulevées pour Texecution des prescriptions
ci-dessus, seront réglés par la Commission
des réparations. á qui le Gouvernement alle
mand fournira toutes les informations néčessaires et toutes autres facilités qui seront requises par elle.
§ 5.
Les matiěres colorantes et produits chi
miques pharmaceutiques visés á la présente
Annexe comprennent toutes les matiěres co-

may require.

5.
The above expression „dyestuffs and Che
mical drugs" includes all synthetic dyes acC*
drugs and intermediate or other productS
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§2.
Vedle toho poskytuje Německo leparační
komisi právo, aby v čase mezi dnem, kdy tato
smlouva nabude působnosti, a 1. červnem
1920, a daje v každém následujícím šesti
měsíčním období až do 1. ledna 1925 požado
vala dodávku jakýchkoli barviv a chemi
ckých léčiv do 25% německé výroby za uply
nulá. období šesti měsíců, aneb, byla-li výroba
v tomto šestiměsíčním období podle mínění
komise nižší než normálně, do 25% normální
výroby.

Toto právo bude provedeno do čtyř neděl
ode dne, kdy dostane komise soupis o výrobě
v předcházejícím šestiměsíčním období; tyto
soupisy budou předkládány vládou německou
po každém šestiměsíčním období způsobem,
jejž komise uzná za potřebný.
§3.
Pro barviva a chemická léčiva dodaná podle
paragrafu 1 bude cena určena komisí se zře
telem k čisté předválečné ceně vývozní a ke
změnám výrobních nákladů potom nastalým.
Pro barviva a chemická léčiva dodaná podle
paragrafu 2 bude cena určena komisí se
zřetelem k čisté předválečné ceně vývozní
a ke změnám výrobních nákladů poté nasta
lým, anebo se zřetelem k noimžší prodejní
ceně týchž látek pro kteréhokoli kupce jiného.

§4.
Všechny podrobnosti, zvláště ty, které se
týkají způsobu a lhůty provedení přídělových
nároků a dodávek, jakož i všechny otázky, jež
vzniknou prováděním hořejších ustanovení,
budou upraveny komisí reparační, jíž vláda
ličmecká poskytne všechny potřebné zprávy
a jakákoliv usnadnění od ní žádaná.

§5.
Barviva a chemická léčiva, o nichž jedná
tato příloha, zahrnují všechna barviva a
chemická léčiva syntetická, jákož i všechny
65
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lorantes et touš les produits chimiques pharmaceutiques synthétiques, ainsi que touš les
pioduits intermédiaires et autres employés
dans les Industries correspondantes et fabriqués pour la vente. Les dispositions qui pre
cedent _ s’appliquent également á 1’écorce de
quinquina et aux sels de quinine.

ušed in connection with dyeing, so far as they
are manufactured for sále. The present ar
rangement shall also apply to cinchona bark
and salts of quinine.

ANNEXE VII.

ANNEX VII.

L’Allemagne renonce en son nom et au
nom de ses nationaux, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, á touš
droits, titres ou privilěges de toute nátuře
qu’elle possěde sur les cábles ou portions de
cábles, énumérés ci-aprěs :
Emden-Vigo: du pas de Calais au large de
Vigo:
Emden-Brest: du large de Cherbourg á
Brest:
Emden-Ténériffe: du large de Dunkerque
au large de Ténériffe;
Emden-Asores (1): du pas de Calais á
Fayal ;
Emden-Asores (2): du pas de Calais á
Fayal;
Asores-New-York(l): de Fayal á NewYork;
Agores-New-York (2): de Fayal á la longitude ďHalifax;
Ténériffe-Monrovia: du large de Ténériffe
au large de Monrovia:
Monrovia-Lome:

Germany renounces on her own behalf and
on behalf of her nationals in favour of the
Principal Allied and Associated Powers all
rights, titles or privileges of whatever nátuře
in the submarine cábles set out below, or in
any portions thereof:
Emden-Vigo: from the Straits of Dover to
off Vigo;
Emden-Brest: from off Cherbourg to
Brest;
Emden-Teneriffe: from off Dunkirk to off
Teneriffe;
Emden-Azores (1) : from the Straits of
Dover to Fayal;
Emden-Azores (2): from the Straits of
Dover to Fayal;
Azores-New-York (1): from Fayal to New
York;
Azores-New-York (2): from Fayal to the
longitude Halifax;
Teneriffe-Monrovia: from of Teneriffe to
off Monrovia;
Monrovia-Lome:

du point défini par
du point défini par
et du point défini par

I lat.

: 2° 30’ N.;

(long. : 7° 40’ O. do Greenwich;
lat. : 2° 20’ N.;
long. : 5° 30’ O. de Greenwich;
lat.

from about . . .
to about . . . .

: 3° 48’ N.;

1 long. : 0° 00’;

jusqu’á Lome;
Lome-Duala: de Lome á Duala;
Monrovia-Pernambouc: du large de Mon
rovia au large de Pernambouc,
Constantinople-Constantza: de Constantinople á Constantza;
Yap-Shangai, Yap-Guam et Yap-Menado
(íles Célěbes) : de Hle Yap á Shanghai, de Tile
Yap á Pile Guam et de Píle Yap á Menado.
^ La valeur des cábles ou des portions de
cábles ci-dessus mentionnés, en tant que
ceux-ci constituent des propriétés privées,

and from about .

í lat.
( long.
j lat.
| long.

: 2° 30’
: 7° 40’
: 2° 20’
: 5° 30’

N.;
W. of Greenwich;
N.;
W. of Greenwich;

j lat.

: 3° 48’ N.;
I long. : 0° 00’,

to Lome;
Lome-Duala: from Lome to Duala;
Monrovia-Pernambuco: from off Monrovia
to off Pernambuco;
Constantinople-Constanza: from Constantinople to Constanza;
Yap-Shanghai, Yap-Guam, and Yap- Me
nado (Celebes): from Yap Island to Shanghai, from Yap Island to Guam Island, and
from Yap Island to Menado.
The value of the above mentioned cábles
or portions thereof in so far as they are privately owned, calculated on the basis of the
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výrobky vedlejší a jiné, jichž se užívá v pří
slušných průmyslových odvětvích a jež sa
vyrábějí pro prodej. Hořejšího ustanovení
se použije i na kůru a sůl chininovou.

PftíLOHA VII.
Německo se zříká ve jménu svém a svých
příslušníků ve prospěch čelných mocností
spojených a sdružených všech práv, titulů a
jakýchkoli výsad, jež má na kabelech a ka
belových částech tuto jmenovaných:
Emden-Vigo: od průlivu Calaiského až po
šířku Viga;
Emden-Brest: od šířky cherbourské do
E restu;
mden-Teneriffa: od šířky dunkerkské do
šířky teneriífské;
Emden-Azory (1): od průlivu Calaiského
do Fayalu;
Emden-Azory (2): od průlivu Calaiského
do Fayalu,
ú zory-Nový York (1): od Fayalu do Nov.
Yorku;
■ zory-Nový York (2): od Fayalu k zeměp.
délce Halifaxu;
Teneriffa-Monrovia: od šířky teneriffské
do šířky Monrovie;
Monrovia-Lome:
od bodu určeného 2° 30’ sev. šířky a 7° 40’
vých. délky podle Greenwiche,
k bodu určenému 2° 20’ sev. šířky a 5° 30'
vých. délky podle Greenwiche a
od bodu určeného 3° 48’ sev. šířky a 0° 00’
vých. délky
až k Lome;
Lome-Duala: od Lome k Duala;
Monrovia-Pemambuko: od šířky Monrovia
po šířku Pemambuka;
Cařihrad - Constanza: od Cařihradu do
Constanzi;
Yap-Šanchaj, Yap-Guam a Yap-Menado
(ostrovy celebeské): od ostrova Yapu do
Šanchaje, od ostrova Yapu k ostrovu Guamu
a od ostrova Yapu k Menádu.
Hodnota těchto kabelů neb jejich částí,
pokud
’ orným vlastnictvím, vypočítaná
zařizovacích nákladů a
85'
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ladíte valeur calculée sur la base du prix
ďétablissement et diminuée ďun pourcentage convenable pour dépréciation, sera portée au crédit de TAllemagne, au chapitre des
réparations.

originál cost less a suitable allowance for depreciation, sbalí be credited to Germany in
the reparation account.

SECTION II.

SECTION II.

DISPOSITIONS PARTICUL I Ě R E S.

SPECIÁL PROVISIONS.

A r t i c 1 e 245.
Dans le six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement
allemand devra restituer au Gouvernement
frangais les trophées, archives, souvenirs
historiques ou ceuvres ďart enlevés de France
par les autorités allemandes au cours de la
guerre de 1870—1871 et de la derniěre
guerre, suivant la liste qui lui en sera
adressée par le Gouvernement francais, et
notamment les drapeaux francais pris au
cours de la guerre de 1870—1871, ainsi que
Tensemble des papiers politiques pris par les
autorités allemandes le 10 octobre 1870 au
cháteau de Cercay, pres Brunoy (Seine-etOise), appartenant alors á M. Rouher,
ancien Ministře ďÉtat.

A r t i c 1 e 245.
Within six months after the coming into
force of the present Treaty the German Go
vernment must restore to the French Go
vernment the trophies, archives, historical
souvenirs or works of art carried away from
France by the German authorities in the
course of the war of 1870—1871 and during
this last war, in accordance with a list which
will be communicated to it by the French
Government: particularly the French flags
taken in the course of the war of 1870—1871
and all the political papers taken by the
German authorities on October 10, 1870, at
the chateau of Cergay, near Brunoy (Seineet-Oise) belonging at the time to Mr. Rouher,
formerly Minister of State.

A r t i c 1 e 246.
Dans les six mois qui suivront la mise en
vigueur du présent Traité, TAllemagne devra
restituer a Sa Majesté le Roi du Hedjaz le
Korán originál ayant appartenu au Calife
Osman et enlevé de Médine par les autorités
turques pour étre offert á Tex-Empereur
Guillaume II.
Le cráne du Sultán Makaoua ayant été
enlevé du protectorat allemand de TAfrique
orientale et transportě en Allemagne sera,
dans le méme délai, remis par TAllemagne au
Gouvernement de Sa Majesté Britannique.
La remise de ces objets sera effectuée dans
tels lieu et conditions que fixeront les Gouvernements, auxquels ils doivent étre restitués.

A r t i c 1 e 246.
Within six months from the coming into
force of the present Treaty, Germany will
restore to His Majesty the King of the Hedjaz
the originál Korán of the Caliph Othman,
which was removed from Medina by the
Turkish authorities and is stated to háve
been presented to the ex-Emperor William II.
Within the same period Germany will hand
over to His Britannic Majesty’s Govern
ment the skuli of the Sultán Mkwawa which
was remored from the Protectorate of Ger
man East Africa and taken to Germany.
The-dělivery of the articles above referred
to will be effected in such plače and in such
conditions as may be laid down by the Governments to which they are to be restored.

A r t i c 1 e 247.

A r t i c 1 e 247.

L’ Allemagne s’engage á fournir á l’Université de Louvain dans les trois mois qui
suivront la demande qui lui en sera faite par
1’intermédiaire de la Commission des répara
tions,^ les manuscrits, incunables, livres imprimés, cartes et objets de collection correspondant en nombre et en valeur aux objets

Germany undertakes to furnish to the Uni
versity of Louvain, within three months
after a request made by it and transmitted
through the intervention of the Reparation
Commission, manuscripts, incunabula, printed books, maps and objects of collection
corresponding in number and value to those
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zmenšená o přiměřené procento za opotře
bování, bude připsána ku prospěchu Německa
na účtu náhrad škod.

ODDÍL II.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ.
Článek 245.
Do šesti měsíců následujících po dni, kdy
smlouva tato nabude působnosti, jest vláda
německá povinna vrátiti vládě francouzské
trofeje, archivy, památky historické ^nebo
umělecká díla odvlečená z Francie němec
kými úřady za války 1870—1871 a za po
slední války, a to podle seznamu, který^ jí
bude dodán vládou francouzskou, a zejména
prapory francouzské
vzaté za války
1870—1871, jakož i všechny politické do
klady vzaté německými úřady dne 10. října
1870 na zámku Cercay u Brunoy (Seine-etOise), jenž tehdy náležel panu Rouherovi,
bývalému státnímu ministru.

Článek 246.
Do šesti měsíců ode dne, kdy tato smlouva
nabude působnosti, jest Německo jpovmno
vrátiti Jeho Veličenstvu králi hedžáskému
originál koránu, který náležel kalifu Osmanovi a byl z Médiny odnesen tureckými úřa
dy, aby byl darován bývalému císaři. Vilé
mu II.
•
, v
V téže lhůtě bude vydána Německem vládě
Jeho britského Veličenstva lebka sultána
Makauy, odnesená z německého protektorátu
Východní Afriky a poslaná do Německa.
Tyto předměty budou odevzdány na místě
a za podmínek, jaké určí vlády, jimž mají
býti vráceny.
Článek 247.
Německo se zavazuje dodati universitě
v Louvainu rukopisy, prvotisky, knihv ti
štěné, mapy a předměty sbírky rovnající se
počtem a hodnotou podobným předmětům zni
čeným při požáru knihovny louvainské způ
sobeném Německem, a to ve třech měsících
následujících po příslušné žádosti, která mu
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semblables détruits dans Tincendie mis par
FAllemagne á la Bibliothbque de Louvain.
Touš les détails concemant ce remplacement
seront déterminás par la Commission des réparations.
UAllemagne s’engage á remettre á la Belgique, par Tintermédiaire de la Commission
des réparations, dans les six moia qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,
et afin de lui permettre de reconstituer deux
grandes oeuvres ďart:
1° Les volets du tryptique de YAgneau
mystique peint par les frěres Van Eyck,
autrefois dans 1’église de Saint-Bavon á Gand
et actuellement au Musée de Berlin;
2« Les volets du tryptique de la Cěne, peint
par Dierick Bouts, autrefois dans Téglise de
Saint-Pierre á Louvain, et dont deux sont
maintenant au Musée de Berlin et deux á
fancienne Pinacothěque de Munich.

(1) The leaves of the triptych of the Mystic Lamb painted by the Van Eyck broíhers,
formerly in the Church of Št. Bavon at
Ghent, now in the Berlin Museum;
(2) The leaves of the triptych of the Last
Supper, painted by Dierick Bouts, formerly
in the Church of St. Peter at Louvain, two
of which are now in the Berlin Museum and
two in the Old Pinakothek at Munich.

PART IX.

PARTIE IX.

CLAUSES FINANCIĚRES.

FINANCIAL CLAUSES.

A r t i c 1 e 248.
Souš réserve des dérogations qui pourraient étre accordées par la Commission des
réparations, un privilěge de premier rang
•est établi sur touš les biens et ressources de
FEmpire et des États allemands, pour le réglement des réparations et autres charges ré~
sultant du présent Traité, ou de touš autres
traités et conventions complémentaires, ou
des arrangements conclus entre FAllemagne
et les Puissances alliées et associées pendant
FArmistice et ses prolongations.
Jusqďau ler mai 1921, le Gouvernement
allemand ne pourra ni exportér de For ou en
disposer, ni autoriser que de For soit exporté
ou qu’il en soit disposé sans autorisation
préalable des Puissances alliées et associées
représentées par la Commission des répara
tions.

A r t i c 1 e 248.
Subject to such exceptions as the Repara
tion Commission may approve, a first charge
upon all the assets and revenues of the
German Empire and its constituent States
shall be the cost of reparation and all other
costs arising under the present Treaty or any
treaties or agreements supplementary thereto or under arrangements concluded between Geimany and the Allied and Associated
Powers during the Armistice or its extensions.
Up to May 1, 1921, the German Govern
ment shall not export or dispose of, and shall
forbid the export or disposal of, goid without
the previous approval of the Allied and As
sociated Powers acting through the Repara
tion Commission.

A r t i c 1 e 249.
Le cout total ďentretien de toutes les
armées alliées et associées dans les territoires
allemands occupés sera á la charge de FAlle
magne á partii- de la signatuře de FArmistice
du 11 novembre 1918,y compris la subsistance
des hommes et animaux le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage,
Féclairage, Fhabillement, Féquipement le harnachement, Farmement et le matériel roulant,
les Services de Faéronautique, le traitement

A r t i c 1 e 249.
There shall be paid by the German Govern
ment the total cost of all armies of the Allied
and Associated Governments in occUpied
German territory from the dáte of the signa
tuře of the Armistice November 11, 1918,
including the keep of men and beasts, lodging and billeting, pay and allowances, salaries and wages, bedding, heating, lighting,
clothing, equipment, harness and saddlery,
armament and rollingstock, air Services
treatment of sick and wounded, veterinary

destroyed in the burning by Germany of the
Library of Louvain. Aíl details regarding
such replacement will be determined by the
Iteparation Commission.
Germany undertakes to deliver to Belgium,
through the Reparation Commission, within
six months of the coming into force of the
present Treaty, in order to enable Belgium
to rečonstitute two great artistic works:

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
bude podána prostřednictvím komise reparační. Všecky podrobnosti týkající se této ná
hrady budou stanovený komisí reparační.

Německo se zavazuje odevzdati Belgii
prostřednictvím komise reparační do šesti
měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabude
působnosti, ke znovuzřízení dvou velkých
uměleckých děl:
1. křídla trojdílného obrazu „Mystický be
ránek" bratří Van Eycků, kdysi v kostele sv.
Bavona v Gandu a nyní v berlínském museu;
2. křídla trojdílného obrazu „Večeře Páně"
Diericka Boutse, kdysi v kostele sv. Petra
v Louvainu, z nichž dvě jsou nyní v museu
berlínském a dvě v staré pinakotéce mni
chovské.
ČÁST IX.

KLAUSULE FINANČNÍ.
článek 248.
S výhradou výjimek, které by mohly býti
povoleny komisí reparační, zřizuje se před
nostní právo prvého pořadí na všech statcích
a důchodech německé říše a německých
států pro úhradu náhrad a jiných povinností
plynoucích z této smlouvy, jakož i ze všech
jiných, doplňujících ji smluv a úmluv nebo
úprav sjednaných mezi Německem a moc
nostmi spojenými a sdruženými po dobu
příměří a jeho prodloužení.
Až do 1. května 1921 nebude moci vláda
německá ani vyváželi zlato, ani s ním volně
nakládali, ani udíleti povolení, aby zlato bylo
vyváženo nebo aby s ním bylo volně naklá
dáno bez předchozího souhlasu mocností spo
jených a sdružených, zastoupených komisí
reparační.
článek 249.
Celkový náklad na vydržování všech armád
mocností spojených a sdružených na obsaze
ných územích německých ponese Německo
ode dne podepsání příměří ze dne 11. listo
padu 1918, počítaje v to výživu lidí i zvířat,
ubytování a umístění v leženích, platy i pří
davky, služné i mzdy, nocleh, otop, osvětlení,
ošacení, výstroj, postroj, výzbroj a oboz,
službu leteckou, ošetřování nemocných a ra
něných, službu zvěrolékařskou a týkající se
remont, službu dopravní všeho druhu (jako
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des malades et blessés, les Services vétérinaires et de la remonte, les Services des transporcs de toute nátuře (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviaie, camions automobiles), les Communications et correspondances, et en général touš les Services administratifs et techniques, dont le fonctionnement est nécessaire á Fentraínement des
troupes, au maintien de leurs effectifs et de
leur puissance militaire.

and remount Services, transport Service of
all sorts (such as by rail, sea or river, motor
lorries), Communications and correspondence, and in generál the cost of the admini
strativě or technical Services the working
of which is necessary for the training
of troops and forkeeping their numbers
up to strength and preserving their militaiy
efficiency.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant
qu’elles correspondent á des achats ou réquisitions effectués par les Gouvernements alliés
et associés dans les territoires occupés, sera
payé en marks au taux de change courant
ou accepté, par le Gouvernement allemand
aux Gouvernements alliés et associés. Toutes
les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées en marks or.

The cost of such liabilities under the above
heads so far as they relate to purchases or
requisitions by the Allied and Associated
Governments in the occupied territories shall
be paid by the German Government to the
Allied and Associated Governments in
marks at the current or agreed rate of exchange. All other of the above costs shall be
paid in gold marks.

Article 250.
L’Allemagne confirme la reddition de tout
le matériel livré par elle aux Puissanees alliées et associées, en exécution de 1’Armistice
du 11 novembre 1918 et de toutes Conventions ďarmistice ultérieures, et reconnait le
droit des Puissanees alliées et associées sur
ce matériel.
Sera portée au crédit du Gouvernement allemand, en déduction des sommes dues pour
réparations aux Puissanees alliées et asso
ciées, la valeur estimée par la Commission
des réparations, prévue á 1’article 233 de la
Partie VIII (Réparations) du présent Traité,
du matérie! livré conformément á 1’article
VII de 1’Armistice du 11 novembre 1918, ou.
a Tarticle III de TArmistice du 16 janvier
1919, ainsi que tout autre matériel livré en
exécution de 1’Armistice du 11 novembre
1918 et de toutes Conventions ďarmis
tice ultérieures, et dont la Commission des
réparations, estimerait qu’á raison de son caractěre non militaire, la valeur doit étre por
tée au crédit du Gouvernement allemand.

Article 250.
Germany confirms the surrender of all ma
teriál handed over to the Allied and Asso
ciated Powers in accordance with the Armistice of November 11, 1918, and subsequent Armistice Agreements, and recognises
the title of the Allied and Associated Powers
to such materiál.
There shall be credited to the German Go
vernment, against the sums due from it to
the Allied and Associated Powers for reparation, the value, as assessed by the Reparation- Commission, referred to in Article 233
of Part VIII (Reparation) of the present
Treaty, of the materiál handed over in accor
dance with Article VII of the Armistice of
November 11, 1918, or Article III of the Ar
mistice Agreement of January 16, 1919b as
well as of any other materiál handed over in
accordance with the Armistice of November
11, 1918, and of subsequent Armistice
Agreements, for which, as having non-military value, crédit should in the judgment of
the Reparation Commission be allowed to the
German Government.
Property belonging to the Allied and Asso
ciated Governments or their nationals restored or surrendered under the Armistice Ag
reements in specie shall not be credited to the
German Government.

Ne seront pas portés au crédit du Gouver
nement allemand les biens appartenant aux
Gouvernements alliés et associés ou á leurs
ressortissants rendus ou livrés á 1’identique
en exécution des Conventions ďarmistice.
Article 261.
Le privilěge établi par 1’article 248 s’exercera dans 1’ordre suivant, sous la réserve
mentionnée au demier paragraphe du présent
article r

Article 251.
The priority of the charges established by
Article 248 shall, subject to the qualifications
made below, be as foliows:
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dopravu železniční, námořní, říční, automo
bilovými nákladními vozy), dopravní spojení
a přípojky a vůbec _ náklad na všechnu
službu správní a technickou, jež jest
nutná k výcviku vojenských oddílů, k udržo
vání jich v plném počtu a k zachování jejich
vojenské zdatnosti.

Všechny výdaje spadající do hořejších
skupin, pokud souvisí s nákupy nebo rekviSicemi vykonanými od vlád spojených a sdru
žených v obsazených územích, zaplatí vládám
spjjeným a sdruženým v markách za kursu
téžného neb smluveného vláda německá.
Všechna ostatní vydání nahoře vypočtená
budou placena v markách zlatých.

Článek 250.
Německo potvrzuje, že se vzdává všeho ma
teriálu, který vydalo mocnostem spojen; n
a sdruženým při provádění příměří ze dne
11. listopadu 1918 a všech pozdějších úmluv
o příměří, a uznává právo mocností spojených
a sdružených na tento materiál.
Německé vládě bude připsána ku prospěchu
cena materiálu vydaného podle článku VII
příměří ze dne 11. listopadu 1918 nebo pcd’e
článku III příměří ze dne 16. ledna 1919,
jakož i cena každého jiného materiálu vyda
ného při provádění příměří ze dne 11. listo
padu 1918 a všech pozdějších úmluv • o pří
měří, odhadnutá komisí reparační ustano
venou v článku 233 části VIII (Náhrada
škod) této smlouvy, o kterémžto materiálu
by reparační komise rozhodla, že hledíc k jeho
nevojenskému rázu je cenu jeho připsati
ku prospěchu německé vládě, a to na srážku
částek dlužných mocnostem spojeným a sdru
ženým z důvodu náhrady škod.
Německé vládě nebudou připsány ku pro
spěchu statky náležející vládám spojeným
a sdruženým nebo jejich státním přísluš
níkům, odevzdané a vydané in specie při pro
vádění podmínek příměří.
Článek 251.
Přednostní právo zřízené článkem 248
vykoná se s výhradou uvedenou v posledním
paragrafu tohoto článku tímto pořadem:
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a) Le cout des armées ďoccupation, tel
qu’il est défini á Tarticle 249, pendant TArmistice et ses prolongations;

(a) The cest of the armies of occupation
as defined under Article 249 during the
Armistice and its extensions;

b) Le cout de toutes armées ďoccupation,
tel qu’il est défini á l’article 249, aprěs la
mise en vigueur du présent Traité;

(ů) The cost of any armies of occupation
as defined under Article 249 after the
coming into force of the present Treaty;

c) Le montant des réparations résultant
du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires;

(c) The cost of reparation arising out of
the present Treaty or any treaties or
conventions supplementary thereto;

d) Toutes autres charges incombant á
l’Allemagne en vertu des Conventions ďarmistice, du présent Traité ou des traités et
conventions complémentaires.

The cost of all other obligations incumbent on Germany under the Ar
mistice Conventions or under this Treaty
or any treaties or conventions supple
mentary thereto.
The payment for such supplies of food and
raw materiál for Germany and such other
payments as may be judged by the Allied
and Associated Powers to be essential to
enable Germany to meet her obligations in
respect of reparation v/i 11 háve priority to
the extent and upon the conditions which
háve been or may be determined by the Governments of the said Powers.

Le payement du ravitaillement de 1’Allemagne en denrées alimentaires et en matiěres
premiěres et touš autres payements á effectuer par FAllemagne, dans la mesure oú les
Gouvernements alliés et associés les auront
jugés nécessaires pour permettre á l’Allemagne de faire face á son obligation de réparer, auront prioritě dans la mesure et dans
les conditions qui ont été ou pourront étre
établies par les Gouvernements alliés et
associés.

{d)

Article 252.
Les dispositions qui précědent ne portent
pas atteinte au droit de chacune des Puissances alliées et associées de disposer des
avoirs et propriétés ennemis se trouvant sous
leur juridiction au moment de la mise en vi
gueur du présent Traité.

Article

252.

The right of each of the Allied and Asso
ciated Powers to dispose of enemy assets and
property within its jurisdiction at the dáte
of the coming into force of the present
Treaty is not affected by the foregoing provision.

Article 258.

Article 253.

Ces dispositions ne peuvent affecter, en
aucune maniěre, les gages ou hypothéques
réguliěrement constitués au profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par 1’Empire ou les États allemands
ou par des ressortissants allemands sur 'les
biens et revenus leur appartenant, dans touš
les cas^ oú la constitution de ces gages ou
hypothéques serait antěrieure á 1’existence
de 1’état de guerre entre le Gouvernement
allemand et chacun des Gouvernements intéressés.

Nothing in the foregoing provisions shall
prejudice in any manner charges" or mortgages lawfully eifected in favour of the
Allied or Associated Powers or their nationals respectively, before the dáte at which
a statě of war existed between Germany
and the Allied or Associated Power concerned, by the German Empire or its constituent States, or by German nationals, on as
sets in their ownership at the dáte.

Article 254.
Les Puissances auxquelles sont cédés des
territoires ^ allemands devront, sous réserve
des dispositions de 1’artiele 255, assumer le
payement de:
1° Une part de la Dette de 1’Empire alle
mand, telle qu’elle était constituée le ler aoůt
1914, et calculée en prenant pour base la

.

Article 254.

The Powers to which German territory is
ceded shall, subject to the qualifications made
in Article 255, undertake to pay:
(1) A portion of the debt of the German
Empire as it stood on August 1, 1914,
calculated on the basis of the ratio
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a) náklad na vojsko okupační, jak je určen
v článku 249, po dobu příměří a jeho pro
dloužení ;
b) náklad na všechna okupační vojska, jak
je určen v článku 249, od doby, kdy tato
smlouva nabude působnosti;
c) suma náhrad škod vyplývající z této
smlouvy nebo ze smluv a úmluv ji doplňu
jících;
d) všechny ostatní platební povinnosti ná
ležející Německu z úmluvy o příměří, z této
smlouvy nebo ze smluv a úmluv ji doplňujících.

Platby na zásobování Německa potravinami
a .surovinami a všechny ostatní platby, jež
má Německo vykonati, pokud vlády spojené
a sdružené budou to pokládat! za potřebné,
aby umožnily Německu dostáti jeho závazku
k náhradě škod, budou míti přednostní právo
tou měrou a za těch podmínek, které byly neb
budou moci býti stanoveny vládami spoj enými
a sdruženými.

Článek 252.
Předcházející ustanovení se nedotýkají
práva kterékoli z vlád spojených a sdružených,
volně nakládati s majetkem a vlastnictvím
nepřátelským stojícím pod jejich pravomocí
ve chvíli, kdy tato smlouva nabude působnosti.

Článek 253.
Tato ustanovení nemohou žádným způso
bem míti vliv na zástavy a hypotéky, ve pro
spěch mocností spojených a sdružených nebo
ve prospěch jejich příslušníků řádně zřízené
říší neb státy německými nebo příslušníky
německými na statcích a důchodech jim nále
žejících, ve všech případech, kde byly tyto
zástavy a hypotéky zřízeny dříve, než nastal
válečný stav mezi vládou německou a tou neb
onou z vlád, jež má na nich zájem.

Článek 254.
Mocnosti, kterým jsou postoupena německá
území, budou povinny s výhradou ustanovení
článku 255 vžiti na se placení:
1. části
dluhu říše němedjé podle stavy,
jaký byl 1. srpna 1914; část táto se vypočítá,
vezme-li se za základ průměr tří finančních
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moyenne des trois années financiěres 1911,
1912 et 1913, ďaprěs le rapport existant
entre telle catégorie de revenus dans le territoire cédé et les revenus correspondants de la
totalitě de TEmpire allemand qui seront désignés par la Commission des réparations
comme donnant la juste mesure des facultés
respectives de payement des territoires cédés;

2°
Une part de la Dette, telle qu’elle
existait au ler aoút 1914, de 1’État allemand
auquel le territoire cédé appartenait et calculée ďapřés le principe exposé ci-dessus.

Ces parts seront déterminées par la Com
mission des réparations.
Le mode ďexécution de Tobligation ainsi
assumée, á la fois en Capital et en intéréts,
sera fixé par la Commission des réparations.
II pourra affecter, entre autres, la formě suivante: le Gouvernement cessionnaire assumera les obligations de TAllemagne au regard de la Dette allemande, dont ses propres
nationaux sont les porteurs. Mais, au cas oů
la méthode adoptée impliquerait des payements á effectuer au Gouvernement allemand,
lesdits payements seraient transférés á la
Commission des réparations, au compte des
sommes dues pour réparation, pendant tout
le temps oú 1’Allemagne restera débitrice de
ce chef ďun solde quelconque.
Article 255.

1°

En considération de dérogation aux stipulations qui précědent et de ce que 1’Allemagne a refusé en 1871 de prendre á sa
charge aucune portion de la Dette frangaise,
la France sera exemptée, en ce qui concerne
1’Alsace-Lorraine, de tout payement résultant
de 1’article 254.
_ 2« En ce qui concerne la Pologne, la fraction de Ift Dette dont la Commission des répa
rations attribuera 1’origine aux mesures
prises par les Gouvernements allemand et
prussien pour la colonisation allemande de
la Pologne, sera exlue de 1’attribution á faire
en execution de 1’article 254.
3o En ce qui concerne touš les territoires
cédés autres que TAlsace-Lorraine, la fraction de la Dette de 1’Empire ou des États allemands dont la Commission des réparations
estimera qu’elle correspond á des dépenses
effectuées par 1’Empire ou les États allemands á 1’occasion des biens et propriétés
visés á Particle 256, sera, exclue de 1’atrtibution á faire en exécution de Particle 2Š4.

between the average for the three
financial years 1911, 1912, 1913, of
such revenues of the ceded territory,
and the average for the same years
of such revenues of the whole German
Empire as in the judgment of the
Réparation Commission are best calculated to represeňt the relative ability of the respective territories to
to make payment;
(2) A portion of the debt as it stood on
August 1, 1914, of the German State
to which the ceded territory belonged,
to be determined in accordance with
the principle stated above.
Such portions shall be determined by the
Réparation Commission.
The method of discharging the obligation,
both in respect of Capital and of interest, so
assumed _ shall be fixed by the Réparation
Commission. Such method may také the
form, inter alia, of the assumption by the
Power to which the territory is ceded of Germany’s liability for the German debt held by
her nationals. But in the event of the method
adopted involving any payments to the German Government, such payments shall be
transferred to the Réparation Commission
on account of the sums due for réparation
so long as any balance in respect of such
sums remains unpaid.
Article 255.
(1) As an exception to the above provision
and inasmuch as in 1871 Germany refused to
undertake any portion of the burden of the
French debt, France shall be, in respect of
Alsace-Lorraine, exempt from any payment
under Article 254.
(2) In the čase of Poland that portion of
the debt which, in the opinion of the Reparation Commission, is attributable to the
measures taken by the German and Prussian
Governments for the German colonisation of
Poland shall be excluded from the apportionment to be made under Article 254.
(3) In the čase of all ceded territories
other than Alsace-Lorraine, that portion of
the debt of the German Empire or German
States which, in the opinion of the Reparation Commission, represents expenditure
by the Governments of the German Empire
or States upon the Government properties
referred to in Article 256 shall be excluded
from the apportionment to be made under
Article 254.
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let 1911, 1912 a 1913 podle poměru, jaký byl
mezi onou skupinou důchodů z postoupeného
území a mezi obdobnými důchody z celé říše
německé, o nichž bude komisí reparační
uznáno, že poskytují správné měřítko po
měrné platební schopnosti postoupených
území;

2. části dluhu onoho státu německého, ke
kterému postoupené území náleželo, podle
stavu, jaký byl 1. srpna 1914, vypočtené podle
zásady výše vyložené.

Tyto části budou vymezeny komisí repa
rační.
Způsob, jak bude splniti závazek takto pře
vzatý, i pokud se týče kapitálu i pokud se
týče úroků, bude určen komisí reparační. Bu
de moci býti použito mimo jiné tohoto způ
sobu: vláda přejímající takové území vezme
na se platební povinnosti Německa stran dlu
hu Německa, jehož věřiteli jsou jeho vlastní
příslušníci. Ale činil-li by přijatý způsob nut
ným, aby se platilo vládě německé, byly by
ony platby přeneseny na komisi reparační na
účet částek povinovaných na náhradu škod
po celou tu dobu, po kterou Německo z tohoto
důvodu zůstane dlužníkem jakéhokoli zbytku.

Článek 255.
1. Výjimkou z předcházející úpi'avy a hle
díc k tomu, že Německo odepřelo v roce 1871
vžiti na sebe jakoukoli část dluhu francouz
ského, bude Francie, pokud se týče AlsaskaLotrinska, zproštěna jakéhokoli placení vy
plývajícího z článku 254.
2. Co se týče Polska, bude zlomek dluhu,
o kterém reparační komise rozhodne, že vy
plývá z opatření vlád německé a pruské pod
niknutých pro německou kolonisaci v Polsce,
vyloučen z přidělení podle článku 254.

3. Co se týče všech jiných postoupených
území mimo "Álsasko-Lotrinsko, bude zlomek
dluhu říše nebo států německých, o kterém
komise reparační rozhodne, že odpovídá ná
kladům vynaloženým říší neb státy německý
mi na statky a majetek, k nimž se vztahuje
článek 256, vyloučen z přidělení podle člán
ku 254.
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Ar ti cle 256.

Article 256.

Les Puissances cessionnaires de territoires
allemands acquerront touš biens et propriétés
appartenant á 1’Empire ou aux États alle
mands et situés dans ces territoires. La valeur de ces acquisitíons sera fixée par la Commission des réparations et payée par 1’État
cesslonnaire á la Commission des répara
tions pour étre portée au crédit du Gouvernement allemand á valoir sur les sommes
dues au titre des réparations.

Powers to which German territory is eeded
shall acquire all property and possessions
situated therein belonging to the German
Empire or to the German States, and the
value of such acquisitíons shall be fixed by
the Eeparation Commission, and paid by the
State acquiring the territory to the Reparation Commission for the crédit of the Ger
man Government on account of the suma
due for reparation.
For the purposes of this Article the pro
perty and possessions of the German Em
pire and States shall be deemed to include
all the property of the Crown, the Empire
or the States, and the private property of
the former German Emperor and other
Royal personages.
In view of the terms on which AlsaceLorraine was eeded to Germany in 1871,
France shall be exempt in respect thereoí
from making any payment or crédit under
this Articie for any property or possessions
of the German Empire or States situated
therein.

Au sens du présent artícle, les biens et pro
priétés de TEmpire et des États allemands
seront considérés comme comprenant toutes
les propriétés de la Couronne, de TEmpire,
des États allemands et les biens privés de
1’ex-Empereur ďAllemagne et des autres personnes royales.
En raison des conditions dans lesqueiles
FAlsace-Lorraine a été cádée á TAllemagne
en 1S71, la France sera exemptée, en ce qui
concsrne FAlsace-Lorraine, de tout payement
ou imputation au crédit de FAliemagne pour
la valeur des biens et propriétés appartenant
á FEmpire ou aux États allemands et situés
en Alsace-Lorraine et visés au présent article.
La Belgique sera également exemptée de
tout payement ou imputation au crédit de
FAliemagne, pour la valeur des biens et pro
priétés appartenant á FEmpire ou aux États
allemands et situés sur les territoires acquis
par la Belgique en vertu du présent Tráité.

Belgium also shall be exempt from making
any payment or any crédit under this Article
for any property or possessions of the Ger
man Empire or States situated in German
territory eeded to Belgium under the present Treaty.

Article 257.

Article 257.

Dana le cas des anciens territoires alle
mands, y compris les colonies, protectorats
et dépendances, administrés par mandataire
ďaprěs Farticle 22 de la Partie I (Société des
Nations) du présent Traité, ni la territoire,
ni la Puissance mandataire ne supporteront
aucuna part du Service de la Dette de FEm
pire ou des États allemands.
Touš les biens et propriétés appartenant á
FEmpire ou ayx États allemands et situés
sur ces territoires seront transférés, en méme
tempa que les territoires, á la Puissance
mandataire, prise en cette qualité, et aucun
payement ne sera effectué, ni aucune somme
portée au crédit de ces Gouvemements du
íait de ce transfert.
Au sens du présent article, les biens et pro
priétés de FEmpire ou des États allemands
seront considérés comme comprenant toutes
les propriétés de la Couronne, de FEmpire,
des États et les biens privés da Fex-empereur
ďAllemagne et des autres personnes royales.

In the čase of the former German territories, including colonies, proteetorates or dependencies, administered by a Mandatory
under Article 22 of Part I (League of Nations) of the present Treaty, neither the ter
ritory nor the Mandatory Power shall be
charged with any portion of the debt of the
German Empire or States.
AU property and possessions belonging to
the German Empire or to the German States
situated in such territories shall be transferred with the territories to the Mandatory
Power in its capacity as such and no pay
ment shall be made nor any creclit given to
thosa Governments in consideration of this
transfer.
For the purposes of this Article the pro
perty and possessions of the German Em
pire an'd of the German States shall be deepied to include all the property of the Crown,
the Empire or the States and the private
property of the former German
and other Royal personages.

Emperor
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Článek 256.
Mocnosti přejímající území Německa zí
skají všecky statky a majetek náležející říši
nebo státům německým a ležící v těchto úze
mích. Cena oněch získaných statků bude
určena komisí reparační a od státu území
přejímajícího zaplacena komisi reparační ku
prospěchu vlády německé na účet částek
dlužných z důvodu povinnosti k náhradě
škod.
Po rozumu tohoto článku bude se vyrozumívati statky a majetkem říše a států něme
ckých všechen majetek koruny, říše a států
německých a soukromý majetek bývalého cí
saře německého a jiných osob panovnických.

Hledě k podmínkám, za jakých bylo Alsasko-Lotrinsko postoupeno Německu v roce
1871, bude Francie zproštěna, pokud se týče
A1 iska-Lotrinska, jakéhokoli placení ceny
statků a majetku náležejících říši nebo stá
tům německým a ležících v Alsasku-Lotrinsku a dotčených tímto článkem, nebo zaúčto
vání jejího ku prospěchu Německa.
Belgie bude rovněž zproštěna jakéhokoli
placení ceny statků a majetku náležejících
říši neb státům německým a ležících na úze
mích získaných Belgií podle této smlouvy, ne
bo zaúčtování jejího ku prospěchu Německa.
článek 257.
Pokud se týče bývalých území německých,
počítaje v to osady, protektoráty a území zá
vislá, spravovaných mandatářem podle člán
ku 22 části I (Společnost národů) této
smlouvy, neponese ani to jisté území, ani
mocnost mandát vykonávající žádnou část
dluhu říše neb států německých.
Všechny statky a majetek náležející říši
neb státům německým a ležící na těchto úze
mích budou převedeny spolu s územím na
mocnost mandát vykonávající v této její
vlastnosti; a žádná platba nebude vykonána
a nic nebude připsáno ku prospěchu oněm
vládám za toto převedení.
Po rozumu tohoto článku bude se vyrozumí
vá ti statky a majetkem říše a států něme
ckých všechen majetek koruny, říše a států
německých a soukromý majetek bývalého cí
saře německého a jiných osob panovnických.
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A r t i c 1 e 258.

A r t i c I e 258.

L’Allemagne renonce á toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assuraient á
elle-méme ou á ses ressortissant dans ]’administration ou le contróle des commissions,
agences et banques ďÉtat et dans toutes
autres organisations financiěres et économiques internationales de contróle ou de gestion
fonctionnant dans 1’un quelconque des États
alliés et associés, en Autriche, en Hongrie, en
Bulgarie ou en Turquie, ou dans les possessions et dépendances des États susdits, ainsi
que dans 1’ancien Empire russe.

Germany renounces all rights accorded to
her or her nationals by treaties, conventions
or agreements, of whatsoever kind, to representation upon or participation in the control or administration of commissions, statě
banks, agencies or other financial or economic organisations of an international character. exercising powers of control or admi
nistration, and operating in any of the Allied
or Associated States, or in Austria, Hungary, Bulgaria or Turkey, or in the dependencies of these States, or in the former
Russian Empire.

A r t i c 1 e 259.

A r t i c 1 e 259.

lo L’Allemagne s’engage á třansférer dans
le délai ďun mois á compter de la mise en
vigueur du présent Traité á telles autorités,
qui pourraient étre désignées par les Principales Puissances alliées et associées, la somme en or qui devait étre déposée á la Reichsbank au nom du Conseil ďadministration de
la Dette publique ottomane comme garantie
de la premiére émission de billets de monnaie
du Gouvernement ture.

( ) Germany agrees to deliver within one
mounth from the dáte of the coming into
force of the present Treaty, to such authority as the Principal Allied and Associated
Po-vr-rs may designate, the sum in gold which
was to be deposited in the Reichsbank in the
name of the Council of the Administration
of the Ottoman Public Debt as security for
the first issue of Turkish Government currency notes.

2° L’Allemagne reconnait son engagement
ďeffectuer annuellement pendant une période
de douze ans les payements en or qui sont
stipulés sur les bons du Tresor allemand déposés par lui á diverses époques au nom du
Conseil ďadministration de la Dette publi
que ottomane comme garantie de la seconde
émission de billets de monnaie du Gouverne
ment ture et des émissions subséquentes.

(2) Germany reeognises her obligation to
make annually for the period of twelve years
the payments in gold fer which provision is
made in the German Treasury Bonds depo
sited by her from time to time in the name
of the Council of the Administration of the
Ottoman Public Debt as security for the
second and subsequent issues of Turkish
Government currency notes.

3° LbAllemagne s’engage á transférer dans
le délai ďun mois á compter de la mise en
vigueur du présent Traité á telles autorités
qui pourraient étre désignées par les Principales Puissances alliées et associées le dépót
ďor constitué á la Reichsbank ou ailleurs en
contre-partie du reliquat de 1’avance en or
consentie le 5 mai 1915 par le Conseil ďad
ministration de la Dette publique ottomane
au Gouvernement impérial ottoman.

(3)
Germany
undertakes to deliver,
within one month from the coming into force
of the present Treaty, to such authority as
the Principal Allied and Associated Powers
may designate, the gold deposit constituted
in the Reichbank or elsewhere, representing
the residue of the advance in gold agreed
to on May 5, 1915, by the Council of the
Administration cf the Ottoman Public Debt
to the Imperiál Ottoman Government.
O) Germany agrees to transfer to the
Principal Allied and Associated Powers any
title that she may háve to the sum in gold
and silver transmitted by her to the Turkish
Ministry of Finance, in November, 1918, in
anticipation of the payment to be made in
May, 1919, for the Service of the Turkish
Interna] Loan.
(5) Germany undertakes to transfer to
the Principal Allied and Associated Powers
within a period of one month from the com
ing into force of the present Treaty, any

%

4o L’Allemagne s’engage á transférer aux
Principales Puissances alliées et associées les
droits qďil peut avoir sur la somme en or et
argent transmise par lui au Ministěre ture
des finances en novembre 1918 comme provision pour le payement écháant en mai 1919
pour le Service de 1’emprunt ture intérieur.
5° L’AIlemagne s’engage á transférer, dans
le délai ďun mois á compter de la mise en
vigueur du présent Traité, aux Principales
Puissances alliées et associées toutes sommes
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Článek 258.
Německo se vzdává jakéhokoli zastoupení
nebo účastenství, jež jakékoli smlouvy, úmlu
vy neb dohody zabezpečovaly jemu samému
neb jeho příslušníkům ve správě komisí,
agentur a státních bank a ve všech ostatních
mezinárodních finančních a hospodářských
organisaeíeh kontrolních a správních, půso
bících v kterémkoli ze států spojených a sdru
žených, v Rakousku, Uhrách, Bulharsku, Tu
recku nebo v državách a- závislých územích
států shora jmenovaných, stejně jako v bý
valé říši ruské, jakož i v dohledu nad nimi.
Článek 259.
1. Německo se zavazuje, že do měsíce ode
dne, kdy tato smlouva nabude působnosti,
úřadům, které by byly určeny čelnými moc
nostmi spojenými a sdruženými, odevzdá část
ku ve zlatě, která měla býti uložena v Říšské
bance německé na jméno správní rady stát
ního dluhu ottomanského jako záruka první
emise papírových peněz vlády turecké.

2. Německo uznává svůj závazek uskutečňovati ročně po dvanáct let ve zlatě platby,
které se zavázalo konati na německé poklad
niční poukázky, uložené jím v různých dobách
na jméno správní rady státního dluhu otto
manského jako záruky druhé emise papíro
vých peněz vlády turecké a emisí následu
jících.
3. Německo se zavazuje převésti do měsíce
ode dne, kdy tato smlouva nabude působnosti,
na úřady, které by byly určeny čelnými moc
nostmi spojenými a sdruženými, deposit ve
zlatě, uložený v Říšské bance německé nebo
kdekoli jinde, jako zbytek zálohy ve zlatě po
volené dne 5. května 1915 správní radou stát
ního dluhu ottomanského císařské vládě ottomanské.
4. Německo se zavazuje převésti na čelné
mocnosti spojené a sdružené jakákoli práva,
která snad má na částku ye zlatě a ve stříbře,
jež jím byla odevzdána finančnímu minister
stvu tureckému v listopadu 1918 zálohou na
placení, které mělo býti uskutečněno v květ
nu 1919 k účelům turecké vnitřní půjčky.
5. Německo se zavazuje odevzdati do mě
síce ode dne, kdy tato smlouva nabude pů
sobnosti, čelným mocnostem spojeným a sdru
ženým všechny částky ve zlatě, které byly Ně-
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en or transférées á TAllemagne ou á ses ressortissants á titre de gage ou de collatéral, á
1’occasion des préts faits par TAllemagne ou
ses ressortissants au Gouvernement austrohongrois.

sums in gold transferred as pledge or as
collatéral security to the German Govern
ment or its nationals in connection with
loans made by ťnem to the Austro-Hungarian Government.

6° L’Allemagne confirme sa renonciation,
prévue par Farticle XV de TArmistice du
11 novembre 1918, au bénéfice de toutes les
stipulations insérées dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litovsk et traités complémentaires, sans qu’il soit porté atteinte á
Farticle 292, Partie X (Clauses économiques)
du présent Traité.

(c) Without prejudice to Article 292 of
Part X (Economic Clauses) of the present
Treaty, Germany confirms the renunciation
provided for in Article XV of the Armistice
of November 11, 1918, of any benefit disclosed by the Treaties of Bucharest and of
Brest-Litovsk .and by the treaties supplementary thereto.

Elle s’engage á transférer respectivement
soit á la Roumanie, soit aux Principales Puissances alliées et associées touš instruments
monétaires, espěces, valeurs et instruments
négociables ou produits, qiťil a recus en exécution des Traités susdits.

Germany undertakes to transfer, either
to Roumania or to the Principal Aílied and
Associated Powers as the čase may be, all
monetary instruments, specie, securities and
negotiable instruments, or goods, which she
has received under the aforesaid Treaties.

7o Les sommes en espěces et instruments
monétaires, valeurs et produits quelconques
qui doivent étre livrés, payes ou transférés
en vertu des stipulations du présent article,
seront employés par les Principales Puissances alliées ou associées suivant des modalités
á déterminer ultérieurement par lesdites
Puissances.

(7) The sums of money and all securities,
instruments and goods of whatsoever ná
tuře, to be delivered, paid and transferred
under the provisions of this Article, shall be
disposed of by the Principal Allied and As
sociated Powers in a manner hereafter to be
determined by those Powers.

Article 260.

Article 260.

Sans qu’il soit porté atteinte á la renon
ciation, par FAllemagne, en vertu du présent
Traité, á des droits lui appartenant ou appartenant á ses nationaux, la Commission des
réparations pourra, dans un délai ďun an á
compter de la mise en vigueur du présent
Traité, exiger que FAllemagne acquiěre touš
droits ou intéréts de ressortissants allemands
dans toute entreprise ďutilité publique ou
dans toute concession en Russie, en Chině, en
Autriche, en Hongrie, en Bulgarie, en Turquie, dans les possessions et dépendances de
ces États, ou sur un territoire qui, ayant
appartenu á FAllemagne ou á ses alliés, doit
étre cédé ou administré par un mandataire
en vertu du présent Traité; le Gouvernement
allemand devra, ďautre part, dans un délai
de six mois á compter de la dáte de la demande, transférer á la Commission des répara
tions la totalitě de ces droits et intéréts et
de touš les droits et intéréts que FAllemagne
peut elle-méme posséder.

Without prejudice to the renunciation of
any rights by Germany on behalf of herself or
of her nationals in the other provisions of the
present Treaty, the Reparation Commission
may within one year from the coming into
force of the present Treaty demand that the
German Government become possessed of
any rights and interests of German nationals
in any public utility undertaking or in any
concession operating in Russia, China, Turkey, Austria, Hungary and Bulgaria, or in
the possessions or dependencies of these
States or in any territory formerly belonging to Germany or her allies, to be ceded by
Germany or her allies to any Power or to be
administered by a Mandatory under the pre
sent Treaty, and may require that the Ger
man Government transfer, within six months
of the dáte of demand, all such rights and
interests and any similar rights and inte
rests the German Government may itself

possess to the Reparation Commission.
L’Allemagne supportera la charge ďinGermany shall be responsible for indemnifying her nationals so dispossessed, and
demniser ses ressortissants ainsi dépossédes
et la Commission des réparations portera au ■ the Reparation Commission shall credit
crédit de FAllemagne, á valoiv sur les sommes
Germany, on account of sums due for repa
dues au titre des réparations, les sommes
ration, with such sums in respect of the
value of the transferred rights and interests
correspondant á la valeur des droits et inté-
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mecku nebo jeho příslušníkům odevzdány ja
ko zástava nebo jiné zajištění při půjčkách
poskytnutých Německem nebo jeho příslušní
ky vládě rakousko-uherské.
6. Německo potvrzuje, že se zříká, jak
o tom mluví článek XV úmluvy o příměří za
dne 11: listopadu 1918, výhod plynoucích z ja
kýchkoli závazků obsažených ve smlouvách
bukureštské a brestlitovské a ve smlouvách
je doplňujících, aniž je tím dotčen článek 292
Části X (Klausule hospodářské) této smlouvy.
Zavazuje se odevzdati, ať Rumunsku, ať
Čelným mocnostem spojeným a sdruženým,
všechna platidla, mince, hodnoty, obchodní
papíry a zboží, kteř í dostalo na splnění jme
novaných smluv.
7. částek v hotovosti a v platidlech, v hod
notách i zboží jakéhokoli druhu, jež mají býti
vydány, placeny nebo převedeny podle usta
novení tohoto článku, bude použito čelnými
mocnostmi spojenými a sdruženými způso
bem, jaký bude jmenovanými mocnostmi poz
ději stanoven.

Článek 260.
Bez újmy ustanovení, že se Německo podle
ostatních článků této smlouvy zříká jakých
koli práv náležejících jemu neb jeho přísluš
níkům, bude komise reparační moci do roka
ode dne, kdy tato smlouva nabude působnosti,
požadovati, aby Německo získalo všechna prá
va i všechny zájmy příslušníků německých
v jakémkoli podniku obecně užitečném nebo
v jakékoli koncesi v Rusku, v Číně, v Rakou
sku, v Uhrách, v Bulharsku, v Turecku a
v državách i v závislých územích těchto stá
tů neb na území, které, náleževši Německu
nebo jeho spojencům, má podle této smlouvy
býti postoupeno nebo spravováno mandatářem, a aby vláda německá do šesti měsíců
ode dne, kdy o to bude požádána, převedla
na reparační komisi soubor těchto práv a
zájmů a všech podobných práv a zájmů, kte
ré samo Německo má snad ve svém držení.

Německu přísluší odškodniti své příslušní
ky takto práv zbavené, a komise reparační
připíše ku prospěchu Německu na účet částek
dlužných z důvodu náhrady škod částky od
povídající hodnotě práv a zájmů postoupe
ných tak, jak tato hodnota bude stanovena
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réts transférés, telle qrťelle sera fixée par
la Commission des réparations. Le Gouvernement allemand, dans un délai de six mois
á dater de la mise en vigueur du présent
Traité, devra communiquer á la Commission
des réparations la liste de touš les droits et
intéréts en question, qu’ils soient acquis,
éventuels, ou non encore exercés, et renoncera en faveur des Puissances alliées et associées, en son nom et en celui de ses ressortissants, á touš droits et intéréts susvisés qui
n’auraient pas été mentionnés sur la liste
ci-dessus.

as may be assessed by the Reparation Com
mission, and the German Government shall,
within six months from the coming into
force of the present Treaty, communicate
to the Reparation Commission all such rights
and interests, whether already granted, contingent or not yet exercised, and shall renounce on behalf of itself and its nationals
in favour of the Allied and Associated Powers all such rights and interests which
háve not been so communicated.

A r t i c 1 e 261.

Article 261.

I/Allemagne s’engage á transférer aux
Puissances alliées et associées toutes ses créances sur 1’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie
et la Turquie et notamment celles qui résultent ou résulteront pour elle de Texecution
des engagements q’uelle a pris envers ces
Puissances pendant la guerre.

Germany undertakes to transfer to the
Allied and Associated Powers any claims
she may háve to payment or repayment by
the Governments of Austria, Hungary, Bulgaria or Turkey, and, in particular, any
claims, which may arise, now or hereafter,
from the fulfilment of undertakings made by
Germany during the war to those Govern
ments.

A r t i c 1 e 262.

Article 262.

Toute obligation de TAllemagne de payer
en espěces, en exécution du présent Traité,
et exprimée en marks or, sera payable au
choix des créanciers en livres sterling payables á Londres, dollars or des États-Unis
payables á New-York, francs or payables á
Paris et lires or payables á Rome.

Any monetary obligation due by Germany
arising out of the present Treaty and cxpressed in terms of gold marks shall be payable
at the option of the creditor in pounds sterl
ing payable in London; gold dollars of the
United States of America payable in New
York; gold francs payable in Paris; or gold
liře payable in Rome.

Aux íins du présent article, les monnaies
or ci-dessus sont convenues étre du poids et
du titre légalement établis au ler janvier 1914
pour chacune ďentré elles.

For the purpose of this Article the gold
coins mentioned above shall be defined as
being of the weight and fineness of gold as
enacted by law on January 1, 1914.

Article 263.

Article 233.

JL’Allemagne garantit au Gouvernement
brésilien le remboursement, avec intéret au
taux ou aux taux qui ont été convenus, de
toutes sommes déposées á la banque Bleichroeder á Berlin, provenant de la vente de
cafés appartenant á 1’État de Sao-Paulo dans
les ports de Hambourg, Bréme, Anvers et
Trieste. L’Allemagne s’étant opposée au
transfert en temps utile desdites sommes á
1’État de Sao-Paulo, garantit également que
le remboursement sera effectué au taux du
change du mark au jour du dépot.

Germany gives a guarantee to the Brazilian Government that all sums representing
the sále of coffee belonging to the State of
Sao Paolo in the ports of Hamburg, Břemen,
Antwerp and Trieste, which were deposited
with the Bank of Bleichrdder at Berlin, shall
be reimbursed together with interest at the
rate or rate agreed upon. Germany, having
prevented the transfer of the sums in question
to the State of Sao Paolo at the proper time,
guarantees also that the reimbursement
shall be effected at the rate of exchange of
the day of the deposit.
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komisí reparační.
Vláda německá do šesti
měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabude pů
sobnosti, bude povinna oznámiti reparační
komisi soupis všech oněch práv a zájmů, ať
již skutečně zaručených či nejistých a dosud
nevykonávaných, a vzdá se ve prospěch moc
ností spojených a sdružených svým jménem
a jménem svých příslušníků všech práv a
zájmů nahoře jmenovaných, o nichž by ne
bylo zmínky v hořejším soupisu.

článek 281.
Německo se zavazuje převésti na mocnosti
spojené a sdružené všechny své pohledávky
proti Rakousku, Uhrám, Bulharsku a Ture
cku, a zvláště ty, které vyplývají nebo budou
vyplývali pro ně z plnění závazků, které pře
vzalo k těmto mocnostem za války.

Článek 232.
Jakýkoli závazek Německa, platiti podle té
to smlouvy hotovými a vyjádřený zlatými
markami, bude splatný podle volby věřitelů
v librách šterlinků, splatných v Londýně,
ve zlatých dolarech Spoj. států, splatných
v Novém Yorku, ve zlatých francích, splat
ných v Paříži, a ve zlatých lirách, splatných
v Římě.
Po rozumu tohoto článku jest smluveno,
že zlaté mince shora vzpomenuté jsou váhy
a zrna stanovených pro každou z nich záko
nem dne 1. ledna r. 1914.

Článek 263.
Německo zaručuje vládě brasilské, že za
platí s úroky podle sazby nebo sazeb smlu
vených všechny částky uložené v bance
Bleichroederově v Berlíně, které pocházejí
z prodeje kávy náležející státu Sao-Paolo
v přístavech Hamburku, Brémách, Antver
pách a v Terstu. Poněvadž Německo odepřelo
dáti převésti tento peníz ve vhodné době na
stát Sao-Paolo, zaručuje rovněž, že se zapla
cení stane podle kursu marky v den, kuy
peníz byl uložen v bance.

79

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.

793

PARTIE X.

PART X.

CLAUSES ÉCONOMIQUES.

ECONOMC CLAUSES.

SECTION I.

SECTION I.

RELATIONS CQMMERCIALES.

COMMERCIAL RELATIONS.

CHAPITRE I.

CHAPTER I.

RÉGLEMENTATION, taxes et
DOUANIĚRES.

restricttons

A r t i c 1 e 264.

CUSTOMS REGULATIONS, DUTIES AND RE,
STRICTIONS.
Article 264.

L’Allemagne s’engage á ne pas soumettre
les marchandises, produits naturels ou fabriqués de 1’un quelconque des États alliés'ou
assocíés, importés suv le territoire allemand,
quel que soit 1’endroit ďoů ils arrivent, á des
droits ou charges, y compris les impots intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mémes marchandises,
produits naturels ou fabriqués ďun autre
quelconque des dits États ou ďun autre pays
étranger quelconque.

Germany undertakes that goods the produce or manufacture of any one of the Allied
or Associated States imported into German
territory, from whatsoever plače arriving,
shall not be subjected to other or higher
duties or charges (including internal char
ges) than those to which the like goods the
produce or manufacture of any other such
State or of any other foreign country are
subject.

L’Allemagne ne maintiendra ou ďimposera
aucune prohibition ou restriction á 1’importation sur le territoire allemand de toutes
marchandises, produits naturels ou fabriqués
des territoires de Tun quelconque des États
alliés ou associés de quelque endroit qďils
arrivent, qui ne s’étendra pas également á
1’ímportation des mémes marchandises, pro
duits naturels ou fabriqués ďun autre quel
conque desdits États ou ďun autre pays
étranger quelconque.

Germany will not maintain or impose any
prohibition or restriction on the importation
into German territory of any goods the pro
duce or manufacture of the territories of any
one of the Allied or Associated States, from
whatsoever plače arriving, which shall not
equally extend to the importation of the like
goods the produce or manufacture of any
other such State or of any other foreign
country.

Article 265.

Article 265.

UAllemagne s’engage en outre, á ne pas
établir, en ce qui concerne le régime des importations, de différence au détriment du
commerce de l’un quelconque des États alliés
ou associés par rapport á un autre quelcon
que desdit États, ou par rapport á un autre
pays étranger quelconque, méme par des
moyens indirects, tels que ceux résultant de
la réglementation ou de la procédure douaniěre, ou des méthodes de vérification ou
ďanalyse, ou des conditions de payement des
droits, ou des méthodes de classification ou
ďinterprétation des tarifs, ou encore de
1’exercice de monopoles.

Germany further undertakes that, in the
matter of the régime applicable on import
ation, no discrimination against the com
merce of any of the Allied and Associated
States as compared ,with any other of the
said States or any other foreign country
shall be made, even by indirect means, such
as customs regulations or proceduře, methods of vérification or analysis, conditions
of payment of duties, tariff classification or
interpretation, or the operation of monopolies.

Article 266.

Article 266.

;
ce qui concerne la sortie, TAllemagne
s’engage á ne pas soumettre les marchan
dises, produits naturels ou fabriqués exportés
du territoire allemand verš les territoires
de Tun quelconque des États alliés ou associés,

In all the concerns exportation Germany
undertakes that goods, natural products or
manufactured articles, exported from Ger
man territory to the territories of any one
of the Allied or Associated States shall not

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
ČÁST X.

KLAUSULE HOSPODÁŘSKÉ.
ODDÍL I.
VZTAHY

OBCHODNÍ.

HLAVA PRVÁ.

CELNÍ PŘEDPISY, CLA A OMEZENÍ CELNÍ. '
Článek 264.
Německo se zavazuje, že nepodrobí zboží,
ať produkty přírodní či výrobky, kteréhokoli
ze států spojených nebo sdružených, dová
žené na území německé, ať dojdou odkudkoli,
jiným nebo vyšším clům neb poplatkům, po
čítaje k nim i vnitřní dávky, než jsou cla
nebo poplatky, jimž je podrobeno stejné
zboží, ať produkty přírodní či výrobky, kte
réhokoli jiného z řečených států aneb které
koli jiné země cizí.
Německo neponechá v platnosti ani neuloží
žádného zákazu neb omezení dovážeti na
území německé jakékoli zboží, ať produkty
přírodní či výrobky, z území kteréhokoli ze
států spojených neb sdružených, ať dojdou
odkudkoli, jež by se nevztahovaly stejně
na dovoz téhož zboží, ať produktů přírodních
či výrobků, kteréhokoli jiného z řečených
států aneb kterékoli jiné země cizí.

Článek 265.
Německo se mimo to zavazuje, že při
úpravě dovozu nebude činiti rozdílu ke škodě
obchodu kteréhokoli ze států spojených nebo
sdružených vzhledem ke kterémukoli jinému
z řečených států nebo ke kterékoli jiné cizí
zemi, a to ani prostředky nepřímými, na př.
takovými, jaké jsou dány celním řádem neb
řízením celním, nebo metodami verifikace neb
rozboru, nebo podmínkami placení cel., nebo
metodami klasifikace neb výkladem tarifů,
nebo konečně monopolisováním.

článek 266.
Pokud jde o vývoz, zavazuje se Německo,
že nepodrobí zboží, ať produkty přírodní či
výrobky, vyvážené z území německého do
území kteréhokoli ze států spojených nebo
sdružených jiným nebo vyšším clům nebo po-
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á des droits ou charges, y compris les impóts
intérieurs, autres ou plus élevés que ceux
payés pour les mémes mkrchandises exportées verš un autre quelconque desdits Etats
ou verš un pays étranger quelconque.
UAllemagne ne maintiendra ou n’imposera
aucune prohibition ou restriction á 1’exportation de toutes marchandises expediées du
territoire allemand verš 1’un quelconque des
États alliés ou associés qui ne s’étendra pas
également á Texportation des mémes marchandises, produits naturels ou fabriqués expédiés verš un autre quelconque desdits
États ou verš un autre pays étranger quel

be subjected to other or higher duti es or
charges (including internal charges) than
those paid on the like goods exported to any
other such State or to any other foreign
country.
Germany will not maintain or impose any
prohibition or restriction on the exportation
of any goods sent from her territory to any
one of the Allied or Associated States which
sbalí not equally extend to the exportation
of the like goods, natural products or manufactured articles, sent to any other such
State or to any other foreign country.

conque.
A r t i c 1 e 257.

A r t i c 1 e 267.

Toute faveur, immunité ou privilěge concernant 1’importation, 1’exportation ou le
transit de marchandises, qui serait concédé
par TAllemagne á 1’un quelconque des États
alliés ou associés ou á un autre pays étranger
quelconque, sera simultanément et inconditionnellement, sans qu’il soit besoin de demande ou de compensation, étendu á touš les
États alliés ou associés.

Every favour, immunity or privilege in
regard to the importation, exportation or
transit of goods granted by Germany to any
Allied or Associated State or to any other
foreign country whatever shall simultaneously and unconditionally, without request
and without compensation, be extended to all
the Allied and Associated States.

A r t i c 1 e 268.

A r t i c 1 e 268.

Les dispositions des articles 264 á 267 du
présent Chapitre et de 1’article 323 de de la
Partie XII (Ports, Voies ďeau et Voies ferrées) du présent Traité recevroňt les exceptions suivantes:

The provisions of Articles 264 to 267 inclusive of this Chapter and of Article 323
of Part XII (Ports, Waterways and Railways) of the present Treaty are subject to
the following exceptions:

a) Pendant une période de cinq années, á
dater de la mise en vigueur du présent Traité,
les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires alsaciens
et lorrains réunis á la France, seront recus á
leur entrée sur le territoire douanier alle
mand en franchise de touš droits de douane.

(a) For a period of five years from the
coming into force of the present Treaty, na
tural or manufactured products which both
originate in and come from thé territories
of Alsace and Lorraine reunited to France
shall, on importation into German customs
territory, be exempt from all customs duty.

Le Gouvernement frangais fixera chaque
année, par décret notifié au Gouvernement
allemand, la nátuře et la quetité de produits
qui bénéficieront de cette franchise.

The French Government shall fix each
year, by decree communicated to the Ger
man Government, the nátuře and amount of
the products which shall enjoy this exemp- ’
tion.

Les quantités de chaque produit qui pourront étre ainsi envoyées annuellement en
Allemagne ne pourront dépasser la moyenne
annuelle des quantités envoyées au cours des
années 1911 á.1913.

The amount of each product which may
be thus sent annually into Germany shall not
exceed the average of the amounts sent annu
ally in the years 1911—1913.

En outre, et pendant la période ci-dessus
mentionnée, le Gouvernement allemand s’engage á laisser librement sortir ďAllemagne,
et á laisser réimporter en Allemagne en fran
chise de touš droits de douaije et autres
charges, y compris les impots intérieurs, les

Further, during the period above mentioned the German Government shall allow
the free export from Germany, exempt from
re-importation into Germany, exempt from
all customs duties and other charges (includ
ing internal charges), of yarns, tissues, and
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plátkům, počítaje k nim i vnitřní dávky, než
takovým^ jaké se platí ze stejiiélm zboží vy
váženého do kteréhokoli jiného z řečených
států nebo do-kterékoli jiné země cizí.
Německo neponechá v platnosti ani neuloží
žádného zákazu neb omezení vyvážeti jaké
koli zboží vypravované z území německého
do kteréhokoli zé států spojených nebo sdru
žených, jež by se nevztahovaly stejně na vý
voz téhož zboží, ať produktů přírodních či vý
robků, vypravovaných do kteréhokoli jiného
z řečených států neb do kterékoli jiné země
cizí.
•

článek 267.
,
Veškeré výhody, svobody a-výsady do
vozní, vývozní neb průvozní, 'které by Ně
mecko povolilo kterémukoli ze států spoje
ných neb sdružených nebo kterémukoli
z jiných států cizích, budou se zároveň a bez
podmínečně vzt&hovati na všechny státy,
spojené nebo sdružené, aniž musí o to žádati
nebo poskytnouťi kompensace.

t

Článek 268.
Ustanovení článků 264 až 267 této Hlavy
a článku 323 části XII (Přístavy, vodní
cesty a železnice) této smlouvy budou platiti
s těmito výjimkami:

a) Po pět let po tom,, kdy tato smlouva na
bude působnosti, budou produkty přírodní
i výrobky pocházející a přicházející z území
alsaských a lotrinských znovu sloučených
s Francií při dovozu do německého celního
území prosty všech poplatků celních.
Vláda francouzská určí každého roku de
kretem oznámeným Vládě německé druh a
množství produktů, které budou požívati to
hoto osvobození.
Množství každého produktu, jež bude možno
takto každoročně posílati do Německa, nesmí
převyšovati průměrné roční množství zasílané
v letech 1911—1913.
Vláda německá dále dovolí po dobu shora
vzpomenutou volně vyvážeti z Německa
a volně zpět dovážeti do Německa s osvobo
zením ode všech celních poplatků a jiných
dávek, čítaje v to i vnitřní dávky, přízi, tka
niny a jiný materiáj téxtilní nebo výrobky
/
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fils, tissus et autres matiěres ou produits textiles de toute nátuře et á touš états, venus
ďAllemagne dans les territoires alsaciens ou
lorrains pour y subir des opérations de finissage quelconques, telles que: blanchiment,
teinture, impression, mercerisage, gazage,
retordage ou apprét.

other textile materials or textile products of
any kind and in any condition, sent from
Germany into the territories of Alsace or
Lorraine, to be subjected there to any finishing process, such as bleaching, dyeing,
printing, mercerisation, gassing, twisting or
dressing.

b) Pendant une période de trois années á
dater de la mise en vigueur du présent Traité,
les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires polonais
ayant fait avant la guerre partie de 1’Allemagne, seront recus á leur entrée sur le territoire douanier allemand en franchise de touš
droits de douaneLe Gouvernement polonais fixera chaque
année, par décret notifié au Gouvernement
allemand, la nátuře et la quotité des produits
qui bénéficieront de cette franchise.

(b) During a period of three years from
the coming into force of the present Treaty
natural or manufactured products which
both originate in and come from Polish terri
tories which before the war were part of
Germany shall, on importation into German custorns territory, be exempt from all
customs duty.
The Polish Government shall fix each
year, by decree communicated to the German Government, the nátuře and amount of
the products which shall enjoy this exemption.

Les^quantités de chaque produit, qui pourront étre ainsi envoyées annuellement en
Allemagne, ne pourront dépasser la moyenne
annuelle des quantités envoyées au cours des
années1911á1913.
c) Les Puissances alliées et associées se
réservent la faculté ďimposer á 1’Allemagne
1’obligation de recevoir en franchise de touš
droits de douane, á leur entrée sur le territoire douanier allemand, les produits naturels
ou fabriqués, originaires et en provenance du
Grand-Duché de Luxembourg, pendant une
période de cinq années á dater de la mise en
vigueur du présent Traité.
La nátuře et la quotité des produits qui
bénéficieront de ce régime seront notifiés
chaque année au Gouvernement allemand.

The amount of each product which may
be thus sent annually into Germany shall
not exceed the average of the amounts sent
annually in the years 1911^—1913.

Les^ quantités de chaque produit qui pour
ront étre ainsi envoyées annuellement en
Allemagne ne pourront dépasser la moyenne
annuelle des quantités envoyées au cours des
années 1911 á 1913.
A r t i c 1 e 269.
Pendant un délai de six mois á dater de la
mise en vigueřtr du présent Traité, les taxes
imposés par 1’Allemagne aux importations
des Puissances alliées et associées ne pour
ront étre supérieures aux taxes les plus favorables, qui étaient en application pour les im
portations en Allemagne á la dáte du 31
juillet 1914.
Cette disposition continuera á étre appliquée pendant une secohde période de
trente mois aprěs Texplratipn des six premiers

(c) The Allied and Associated Powers re
servo the right to require Germany to accord
freedom from customs duty, on importation
into German customs territory, to natural
products and manufactured articles which
both originate in and come from the Grand
Duchy of Luxemburg, for a period of five
years from the coming into force of the pre
sent Treaty.
The nátuře and amount of the products
which shall enjoy the benefits of this régime
shall be communicated each year to the Ger
man Government.
The amount of each product which may
be thus sent annually into Germany shall
not exceed the average of the amounts sent
annually in the years 1911—1913.
A r t i c 1 e 269.
During the first six months after the com
ing into force of the present Treaty, the
duties imposed by Germany on imports from
Allied and Associated States shall not be
higher than the most favourable duties which
were applied to imports into Germany on
July 31, 1914,
During a further period of thirty months
after the expiration of the first six months,
this provision shall continue to be applied

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217,
textilní všeho druhu a v každém stavu, za
slané z Německa do území alsaských nebo
lotrinských, aby zde byly podrobeny jakému
koli zušlechťovacímu procesu, jako jest bělení,
barvení, potiskování, mercerisování, ožehování, soukání nebo upravování.

bj Po dobu tří let po tom, kdy tato mírová
smlouva nabude působnosti, budou produkty
přírodní a výrobky pocházející a přicházející
z polských území, která před válkou přiná
ležela k Německu, při dovozu do německého
celního území prosty všech celních poplatků.
Vláda polská určí každého roku dekretem
oznámeným vládě německé druh a množství
produktů, které budou požívali tohoto osvo
bození.
Množství každého produktu, jež bude takto
možno každoročně posílali do Německa, nesmí
převyšovati průměrné roční množství zasílané
v letech 1911—1913.

c) Mocnosti spojené a sdružené vyhrazují
si právo uložiti Německu, aby při dovozu do
německého celního území poskytovalo osvo
bození ode všech celních poplatků produktům
přírodním i výrobkům pocházejícím a přichá
zejícím z velkovévodství lucemburského po
dobu pěti let po tom, kdy tato smlouva nabude
působnosti.
Druh a množství produktů, jež mají poží
vali výhody této úpravy, budou každoročně
vládě německé oznamovány.
Množství každého produktu, jež bude možno
takto každoročně zasílati do Německa, nesmí
převyšovati průměrné roční množství zasílané
v letech 1911—1913.
článek 269.
Po šest měsíců ode dne, kdy tato smlouva
nabude působnosti, nesmějí cla uložená Ně
meckem na dovoz ze států spojených a sdru
žených býti vyšší nežli nej výhodnější cla, jež
platila pro dovoz do Německa dne 31. čer
vence 1914.
Po další období třicíti měsíců od vypršení
prvých šesti měsíců zůstane toto ustanovení
ještě v platnosti, avšak toliko pro produkty,
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mois, exclusivement á 1’és'ard des produits
qui, étant compris dans la premiére catégorie,
section A, du tarif douanier allemand dn 25
décembre 1902, jouissaient á la dáte du 31
juillet 1914 de droits conventionnels par des
traités avec les Puissanees alliées ou associées, avec addition de toute espěce de vinš et
ďhuiles végétales, de la soie artificielle et de
la laine lavée ou dégraissée, ayant ou non fait
Pobjet de conventions spéciales avant le 31
juillet 1914.

exclusively with regard to products which,
being comprised in Section A of the First
Category of the German Customs Tariff of
December 25, 1902, enjoyed at the abovementioned dáte (July 31, 1914) rates conventionalised by treaties with the Allied and
Associated Powers, with the addition of all
kinds of wine and vegetable oils, of artificial
silk and of washed or scoured wool, whether
or not they were the subject of speciál con
ventions before July 31, 1914.

A r t i c 1 e 270.
Les Puissanees alliées et associées, dans le
cas oú ces mesures leur paraítraient nécessaires pour sauvegarder les interéts économiques de la pepulation des territoires allemands occupés par leurs troupes, se réservent ďappliquer á ces territoires un régime
douanier spécial, tant en ce qui touche les importations que les exportations.

A r t i c 1 e 270.
The Allied and Associated Powers reserve
the right to apply to German territory occiipied by their troops a speciál customs
régime as rěgards imports and exports, in
the event of such a measure being necessary
in their opinion in order to safeguard the
economic interests of the population of these
territories.

CHAPITRE II.

CHAPTER II.

TEAITEMENT DE LA NAVIGATION.
A r t i c 1 e 271.
En ce qui concerne la péche, le cabotage et
le remorquage maritimes, les navires et bateaux des Puissanees alliées et associées bénéficieront, dans les eaux territoriales allemandes, du traitement qui sera accordé aux
navires et bateaux de la nation la plus favorisée.
A r t i c 1 e 272.
L’Allemagne accepte que, malgré toute stipulation contraire contenue dans les Conven
tions relatives aux pécheries et au trafic des
liqueurs dans la mer du Nord, touš droits
ďinspection et de police seront, lorsqďil
s’agit de bateaux de péche des Puissanees
alliées, exercés uniquement par des batiments
appartenant á ces Puissanees.
A r t i c 1 e 273.
# Dans le cas de navires des Puissanees al
liées ou associées toutes espěces de certificats
ou de documents ayant rapport aux navires
et bateaux, qui étaient reconnus comme valables par 1’Allemagne avant la guerre, ou
qui pourront ultérieurement étre reconnus
comme valables par les principaux États ma
ritimes, seront reconnus par lAllemagne
comme valables et comme équivalents aux
certificats correspondants octroyés á des
navires et bateaux allemands.

SHIPPING.
A r t i c 1 e 271.
As regards sea fishing, maritime coasting
trade, and maritime towage, vessels of the Alhed and Associated Powers shall enjoy, in
German territorial waters, the treatment
accorded to vessels of the most favoured
nation.
A r t i c 1 e 272.
Germany _ agrees that, notwithstanding
any stipulation to the contrary contained in
the Conventions relating to the North Sea
fisheries and liquor traffic, all rights of
impection and police shall, in the čase of
Psning-Loats of the Allied Powers, be exercised solely by ships belonging to those
Powers.
A r t i c 1 e 273.
In the čase of vessels of the Allied or
Associated Powers, all clases of certificates
or documents relating to the vessel, which
were recognised as valid by Germany before
the war, or which may hereafter be recog
nised as valid by the principál maritime
States, shall be recognised by Germany as
valid and as equivalent to the corresponding
certificates issued to German vessels.
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které, jsouce obsaženy v oddíle A první sku
piny německého celního tarifu ze dne 25. pro
since 1902, požívaly dne 31. července 1914
sazeb smluvních podle smluv s mocnostmi spo
jenými nebo sdruženými, dále pro všecky
druhy vína a rostlinných olejů, umělého hed
vábí a prané neb odtučněné vlny, bez rozdílu,
zda byly předmětem zvláštních konvencí před
31. červencem 1914 čili nic.

Článek 270.
Mocnosti spojené a sdružené vyhrazují si,
kdyby se jim taková opatření jevila nezbyt
nými k ochraně hospodářských zájmů obyva
telstva německých území obsazených jejich
vojsky, právo zavěsti vtěchto územích zvláštní
celní řád, jak pro dovoz, tak pro vývoz.

HLAVA DRUHÁ.
PLAVBA.
Č 1 á n e k 271.
Pokud se týče mořského rybolovu, mořské
pobřežní plavby a námořní vlečné plavby,
bude se s loďmi a čluny mocností spojených
a sdružených v německých územních vodách
zacházeli stejně jako s loďmi a čluny státu
požívajícího nej vyšších výhod.
Článek 272.
Německo dává souhlas k tomu, že přes
opačná ustanovení obsažená v úmluvách o ry
bolovu a obchodu s lihovinami v Severním
moři budou veškerá práva dozorčí a policejní,
pokud se týče rybářských lodí spojených moc
ností, vykonávána jediné plavidly náležejí
cími těnito mocnostem.
Článek 273.
Pokud jde o lodi spojených nebo sdružených
mocností, budou veškery druhy certifikátů
nebo listin vztahujících se na lodi a čluny,
jež byly Německem uznány za platné před
válkou nebo jež budou snad později uznány za
platné čelnými námořskými státy, uznány
Německem za platné a rovnocenné s obdob
nými certifikáty vydanými pro německé lodi
a čluny.
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Seront reconnus de la méme maniěre les
certificats et documents délivrés á leurs navires et bateaux par les Gouvernements des
nouveaux États qu’ils aient ou non un littoral
maritime, á condition que ces certificats et
documents soient délivrés en conformité avec
les usages généralement pratiqués dans les
principaux États maritimes.
Les Hautes Parties Contractantes s’accordent á reconnaitre íe pavillon des navires de
toute Puissance alliée ou associée qui n’a pas
de littoral maritime, lorsqďils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur
son territoire; ce lieu tiendra lieu á ces na
vires de port ďenregistrement-

A similar recognition sbalí be aceorded
to the certificates and documents issued to
their vessels by the Governments of new
States, whether they háve a sea-coast or not,
provided that such certificates and docu
ments shall be issued in conformity with the
generál practice observed in the principál
maritime States.

CHAPITRE III.

CHAPTER III.

CONCURRENCE DÉLOYALE.

UNFAIR COMPETITION.

A r t i c 1 e 274.
L’Allemagne s’engage á pfendre toutes les
mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels
ou fabriqués originaires de l’une quelconque
des Puissances alliées ou associées contre
toute formě de concurrence déloyale dans les
transactions commerciales.
L/Allemagne s’oblige á réprimer et á prohiber, par la saisie et par toutes autres
sanctions appropriées, Timportation et l’exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente á 1’intérieur,
de touš produits ou marchandises portant sur
eux-mémes, ou -sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des
marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l’ori~
gine, Tespěce, la nátuře ou les qualités spéciííques de ces produits ou marchandises.

Article 274.
Germany undertakes to adopt all the necessary legislativě and administrativě measures to protéct goods the produce or manufacture of any one of the Allied and Asso
ciated Powers from all forms of unfair
competetion in commercial transaction.

Article 275.
L’Allemagne, á la condition qu’un traitement réeiproque lui soit accordé en cette matiěre, s’oblige á se conformer aux lois, ainsi
qu’aux décisions administratives ou judiciaires prises conformément á ces lois, en vigueur dans un Pays allié ou associé et réguliěrement notifiées á 1’Allemagne par les autorités compétentes, determinant ou réglementant le droit á une appellation régionale,
pour les vinš ou spiritueux produits dans le
pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles 1’emploi ďune appella
tion régionale peut étre autorisé; et Fimportation, 1’exportation, ainsi que la fabrication,

The High Contracting Parties agree to
recognise the flag flown by the .vessels of an
Allied or Associated Power having no seacoast which are registered at some one specified plače situated in its territory; such plače
shall serve as the port of registry of such
vessels.

Germany undertakes to prohibit and
repress by seizure and by other appropriate
remedies the importation, exportation, manufacture, distribution, sále or offering for sále
in its territory of all goods bearing upon
themselves or their usual get-up or wrappings any marks, names, devices, or descriptions whatsoever which are calculated to convey directly or indirectly a falše indication
of the origin, type, nátuře, or speciál characteristics of such goods.

Article 275.
Germany undertakes on condition that re
ciprocity is aceorded in these matters to
fespect any law, or any administrativě or judicial decision given in conformity with such
law, in force in any Allied or Associated
State and duly communicated to her by the
proper authorities, defining or regulating the
right to any regional appellation in respect
of wine or spirits produced in the State to
which the region belongs, or the conditions
under which the use of any such appellation
may be permitted; and the importation, expertation, manufacture, distribution, sále or
offering for sále of products or articles
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Týmž způsobem budou uznány certifikáty
a listiny, které vydají svým lodím a člunům
vlády nových států, bez rozdílu, zdali mají
mořské pobřeží či nikoli, s podmínkou, že ty
to certifikáty a listiny budou vydány sou
hlasně s obecnou praxí zachovávanou v čel
ných námořských státech.
Vysoké smluvní strany se shodují, že uzná
vají vlajku lodí kterékoli mocnosti spojené
neb sQi-užené, jež nemá mořského pobřeží,
jsou-li zapsány v rejstříku v určitém jediném
místě ležícím na jejím území; toto místo bu
de pro ony lodi přístavem zápisním.

HLAVA TŘETÍ.
NEKALÁ SOUTĚŽ.
Článek 274.
Německo se zavazuje, že učiní veškerá opa
tření zákonodárná neb správní nutná k tomu,
aby zabezpečilo produkty přírodní a výrobky
pocházející z kteréhokoli státu spojeného ne
bo sdruženého proti jakémukoli způsobu ne
kalé soutěže v obchodních stycích.
Německo se zavazuje zamezovati a potlačovati zabavením a všemi jinými vhodnými
trestními opatřeními jak dovoz tak vývoz, ja
kož i domácí výrobu, oběh, prodej a nabídku
všech produktů neb zboží, jež jsou přímo ne
bo ve své výpravě neb na svém obalu ozna
čeny jakýmikoli známkami, jmény, nápisy
neb značkami vyjadřujícími přímo neb nepří
mo falešné označení původu, rázu, druhu neb
zvláštních vlastností těchto produktů neb to
hoto zboží.

Článek 275.
S podmínkou, že mu bude poskytnuta vzá
jemnost v těchto věcech, zavazuje se Něme
cko, žé se přizpůsobí zákonům, rozhodnutím
správním neb soudním vydaným podle těchto
zákonů, platícím v některé zemi spojené nebo
sdružené a řádně notifikovaným Německu
od příslušných úřadů, stanovícím a upravují
cím právo na okrskové pojmenování vín a
lihovin vyrobených v zemi, k níž okrsek při
náleží, neb ustanovujícím a upravujícím pod
mínky, za kterých okrskové pojmenování
může býti povoleno; dovoz, vývoz, jakož i vý
roba, oběh, prodej nebo nabídka produktů
neb zboží opatřených okrskovým pojmeno-
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la circulation, la vente ou la mise en vente
des produits ou marehandises portant des
appellations régionales contrairement aux lois
ou décisions précitées seront interdites par
ťAllemagne et réprimées par les mesures
prescrites á Tarticle qui précěde.

bearing regional appellations inconsistent
with such law or order shall be prohibited
by the German Government and repřessed
by the measures preseribed in the preceeding
Article.

CHAPITRE IV.

C H A P T E R IV.

TRAITEMENT DES RESSORTISSANTS DES
PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES.

TREATMENT OF^NATIONALS OF ALLIED
AND ASSOCIATED POWERS.

A r t i c 1 e 276.
L’Allemagne s’engage:
a) A nbmposer aux ressortissants des Puissances alliées et associées en ce qui concerne
Texercice des métiers, professions, commetces
et Industries, aucune exclusion qui ne serait
pas également applieable á touš les étrangers
sans exception;

Article 276.
Germany undertakes:
(a) Not to subject the nationals of the
Allied and-Associated Powers to any prohibition in regard to the exercise of occupations, professions, trade and industry,- which
shall not be equally applieable to all aliens
without exception;

b) A ne soumettre les ressortissants des
Puissances alliées et associées á aucun rěglement ou restrictions, en ce qui concerne les
droits visésvau paragraph e* a) qui pourraient
porter directement ou indirectement atteinte
aux stipulations du dit paragraphe, ou qui^
seraient autres ou plus désavantageux que’
ceux qui s’appliquent aux étrangers ressor
tissants de la nation la plus favorisée;

(b) ‘ Not to subject the nationals of the
Allied and Associated Powers in regard to
the rights referred to in paragraph (a) to
any reg«ulation or restriction which might
contravene directly or indirectly the stipula
tions of the said paragraph, or which shall
be other or moré disadvantageous than those
which are applieable to nationals of the most
favoured nation j*

(c) Not to subject. the nationals of the
c) A ne soumettre les ressortissants des
Puissances alliées et associées, leurs. biens, Allied and Associated Powers, their property,
droits ou intéréts, y compris les sociétés ou rights or interests, inclůding companies and
associations dans lesquelles ils sont inté- associations in which they are interested, to
ressés, á aucune charge, taxe ou inipots di- any charge, tax or impost, direct or indirect,
rects ou indirécts, autres ou plus élevés que q.ther or higher than those which are or may
ceux qui sont ou pourront étre imposés á‘ ses 'be imposed on her own nationals or their
ressortissants ou á leurs biens, droits ou in property, rights or interests;
téréts ;

d) A ne pas imposer jaux ressortissants de
Funě quelconque des Puissances alliées et
associées une restriction quelconque Kqui
n’était pas applieable aux ressortissants de
ces Puissances á la dáte du ler juillet 1914,
á moins que la méme restriction ne soit éga
lement imposée á ses propres nationaux.

(d) Not to subject the nationals of any
one of the . Allied and Associated Powers to
any restriction which was not applieable on
July 1, 1914, to-the nationals of such Powers
unless such restriction is likewise imposed on
her own nationals.

A r t i c 1 e 277.

Article 277.
The natiortals of the Allied and Associated
Powers shall enjoy in German terřitory n
constant protection for their persons and fo1
their property, rights and interests, and shai
háve free access to the eourts of law.

Les ressortissants des Puissances alliées et
associées jouiront sur le territoire allemand,
ďune constante protection, pour leur personne, leurs biens, droits et intéréts et auront
libře accěs devant les tribunaux.
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váním proti řečeným zákonům neb rozhod
nutím budou Německem zapověděny a potla
čovány opatřeními předepsanými v článku
předešlém.

HLAVA ČTVRTÁ.

NAKLÁDANÍ SE STÁTNÍMI PŘÍSLUŠNÍKY
MOCNOSTI
SPOJENÝCH A SDRUŽENÝCH.
článek 276.
Německo se zavazuje,
а) že nebude ukládati příslušníkům moc
ností spojených a sdružených žádných vylu
čujících výminek, pokud jde o provozování
živností, povolání, obchodu a průmyslu, které
by zároveň neplatily pro všechny cizozemce
bez výjimky;
б) že nepodřídí příslušníků mocností spo
jených a sdružených nijakému řádu neb ome
zení, pokud jde o práva naznačená v odstav
ci a), jež by mohly přímo neb nepřímo odporovati ustanovením řečeného odstavce anebo
jež by byly jiné neb méně příznivé než ty,
které se vztahují na příslušníky národa poží
vajícího největších výhod;

cj že nepodřídí příslušníků mocností spo
jených a sdružených, jejich statků, práv a
zájmových účastenství, čítaje v to i společ
nosti neb sdružení, v kterých jsou zúčastněni,
nižádným dávkám, poplatkům neb daním pří
mým neb nepřímým, jež by byly jiné neb vyš
ší než dávky, poplatky a daně, které jsou ne
bo budou uloženy vlastním příslušníkům nebo
jejich statkům, právům neb zájmovým úča
stenstvím ;
d) že nebude ukládati příslušníkům které
koli mocnosti spojené a sdružené nižádného
omezení, které by se nebylo vztahovalo dne
1. července 1914 na příslušníky týchž mocno
stí, leda že by totéž omezení stejně uložilo
svým vlastním příslušníkům.

článek 277.
Příslušníci mocností spojených a sdruže
ných budou požívati na území německém stálé
ochrany svých osob, statků, práv a zájmo
vých účastenství a budou míti volný přístup
k soudům.
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A r t i c 1 e 278.

Article 278.

L’Allemagne s’engage á reconnaitre la nouvelle nationalité qui aurait été ou serait
acquise par ses ressortissants ďaprěs les lois
des Puissances alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par Teffet ďune clause ďun
traité et á dégager á touš les points de vue
ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-á-vis de leur Etat ďorigine.

Germany undertakes to recognise any new
nationality which has been or may be acquired by her nationals under the laws of
the Allied and Associated Powers and in accordance wiih the décisions of the competent
authorities of these Powers pursuant to naturalisation laws or under treaty stipulations,
and to regard such persons as having, in consequence of the acquisition of such new natio
nality, in all respects severed their allegiance
to their country of origin.

A r t i c 1 e 279.

Article 279.

Les Puissances alliées et associées pourront
nommer des consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires dans les villes et
ports ďAllemagne. L’Allemagne s’engage á
approuver la désignation de ces consuls gé
néraux, consuls, vice-consuls et agents consu
laires, dont les noms lui seront notifiés, et á
les admettre á Texemce de leurs fonctions
conformément aux rěgles et usages habituels.

The Allied and Associated Powers may
appoint consuls-general, consuls, vice-consuls,
and consular agents in German towns and
ports. Germany undertakes to approve the
désignation of the consuls-general, consuls,
vice-consuls, and consular agents, whose
names shall be notified to her, and to admit
them to the exercise of their functions in
conformity with the usual rules and customs.

CHAPITRE V.

CHAPTER V.

CLAUSES GÉNÉRALES.

GENERAL ARTICLES.

A r t i c 1 e 280.

Article 280.

Les obligations, imposées á TAllemagne
par le Chapitre I et par les articles 271 et
272 du Chapitre II ci-dessus, cesseront ďétre
en vigueur cinq ans aprěs la dáte de la mise
en vigueur du présent Traité, á moins que le
contraire résulte du texte ou que le Conseil
de la Société des Nations décide, douze mois
au moins avant 1’expiration de cette période,
que ces obligations seront maintenues pour
une période subséquente avec ou sans amendement.

The obligations imposed on Germany by
Chapter i and by Articles 271 and 272 of
Chapter II above shall cease to háve effect
five years from the dáte of the coming into
force -1 the present Treaty, unless ctherwise
provided in the text, or unless the Council of
the League of Nations shall, at least twelve
months before the expirátion of that period,
decide that these obligations shall be maintained for a further period with or without
amendment.

L’article 276 du Chapitre IV restera en
vigueur aprěs cette période de cinq ans, avec
ou sans amendement, pour telle période, s’il
en est une, que fixera la majoritě du Conseil
de la Société des Nations, et qui ne pourra
dépasser cinq années.

Article 276 of Chapter IV shall remain in
operation, with or without amendment, after
the per.od of five years for such further pe
riod, if any, not exceeding five years, as
may be determined by a majority of the
Council of the League of Nations.

Ar ti cle 281.

Article 281.

Si le Gouvernement allemand se livre au
commerce international, il n’aura, á ce point
de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des
droits, privilěges et immunités de la souveraineté.

If the German Government engages in
international trade, it shall not in respect thereof háve or be deemed to háve any rights,
privileges or immunities of sovereignty.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.

811

Článek 278.
Německo se zavazuje, že uzná novou státní
příslušnost, která byla neb bude získána jeho
příslušníky podle zákonů mocností spojených
nebo sdružených a ve shodě s rozhodnutím
přís’ šných úřadů oněch mocností buď naturalisací, nebo podle některého ustanovení
smluvního, a že je zprostí v každém směni,
hledíc k této jejich nově získané státní pří
slušnosti, veškeré závislosti na státu jejich
původu.

Článek 279.
Mocnosti spojené a sdružené budou moci
jmenovati generální konsuly, konsuly, místokonsuly a konsulární jednatele v německých
městech a přístavech. Německo se zavazuje,
že schválí jmenování těchto generálních konsulů, konsulů, místokonsulů a konsulárních
jednatelů, jejichž jména mu budou oznámena,
a že je připustí k vykonávání jejich úřadu
podle obvyklých pravidel a zvyklostí.

HLAVA PÁTÁ.

OBECNÁ USTANOVENÍ,
článek 280.
Závazky uložené svrchu Německu Hlavou I
a články 271 a 272 Hlavy II pozbudou plat
nosti za pět let po dni, kdy nabude působnosti
tato smlouva, leda že by ze znění jejich vy
plýval opak, anebo že by Rada Společnosti ná
rodů rozhodla aspoň dvanáct měsíců před vy
pršením tohoto období, že tyto závazky zůsta
nou v platnosti po další období, buď s pří
padnými změnami, anebo bez nich.

Článek 276 Hlavy IV zůstane v působnosti
po tomto pětiletém období s případnými změ
nami nebo bez nich po další období, které
snad ustanoví Rada Společnosti národů větši
nou hlasů, jež však nesmí přesahovati dobu
pěti let.
Článek 281.
Bude-li vláda německá provozovat! mezi
národní obchod, nebude požívati, aniž se bude
za to míti, že požívá, po této stránce něja
kých práv, výsad a svobod vyplývajících za
avrchovanosti.
87'
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SECTION II.

T R AIT É S.
A r t i c 1 e 282.

II.

SECTION

TREATIES.
A

rtic1e

282.

Děs la mise en vigueur du présent Traité
et sous réserve des dispositions qui y sont
contenues, les traités, conventions et accords
plurilatéraux, de caractěre économique ou
technique, énumérés ci-aprěs et aux articles
suivants, seront seuls appliqués entre 1’Allemagne et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties:

From the coming into force of the present
Treaty mid subject to the provisions thereof
the multilateral treaties, conventions and
agreements of an economic or technical :haracter enumerated below and in the subsequent Articles shall alone be applied as
between Germany and those of the Allied and
Associated Powers party thereto:

lo Conventions du 14 mars 1884, du lor décembre 1886 et du 23 mars 1887 et Protocole
de clóture du 7 juillet 1887, relatifs á la protection des cábles sousmarins;

(1) Conventions of March 14, 1884, Decembre 1, 1886, and March 23, 1887, and
Finál Protocol of July 7, 1887, regarding the
protection of submarine cables.

2o Convention du 11 octobre 1909, relative
á la circulation internationale des automobiles;

(2) Convention of October 11, 1909, re
garding the internacionál circulation of
motor-cars.

3° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis á la douane et
Protocole du 18 mai 1907;

(3) Agreement of May 15, 1886, regarding
the sealing of railway trucks subject to customs inspection, and Protocol of May 18,1907.

4° Accord du 15 mai 1886, relatif á i’unité
technique des chemins de fer;

(4) Agreement of May 15, 1886, regarding
the technical standardisation of railways.

5° Convention du 5 juillet 1890, relative á
la publication des tariřs de douane et á 1’organisation ďune Union internationale pour la
publication des tarifs douaniers;

(5) Convention of July 5, 1890, regarding
the publication of custom tariffs and the organisation of an International Union for the
publication of customs tariffs.

6° Convention du 31 décembre 1913, rela
tive á Funification des statistiques commerciales;

(6) Convention of December 31, 1913, re
garding the unification of commercial statistics.

7° Convention du 25 avril 1907, relative á
Félévation des tarifs douaniers ottomans;

(7) Convention of Apríl 25, 1907, re
garding the raising of the Turkish customs
tariff.

8° Convention du 14 mars 1857, relative au
rachat des droits de péage du Sund et des
Belts;

(8) Conventions of March 14, 1857, for
the redemption of toll dues on the Sound and

9° Convention du 22 juin 1861, relative au
rachat des droits de péage sur 1’Elbe;

Belts.
(9) Convention of June 22, 1861, for the
redemption of the Stade Toll on the Elbe.

10° Convention du 16 juillet 1863, relative
au rachat des droits de péage sur FEscaut;

(10) Convention of July 16, 1863, for the
redemption of the toll dues on the Scheldt.

lio Convention du 29 octobre 1888, rela
tive á Fétablissement ďun régime définitif
destiné á garantir le libře usage du canal de
Suez;

(11) Convention of October 29, 1888, re
garding the establishment of a definite ar
rangement guaranteeing the free use of the

o Conventions du 23 septembre 1910, relatives á Funification de certaines rěgles en
matiěre ďabordage, ďassistance et de sauvetage maritimes;
12

13° Convention du 21 décembre 1904, rela
tive á Fexemption pour les bátiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports;

Suez Canal.
(12) Conventions of September 28, 1910,
respecting the unification of certain regulations regarding collisions and salvage at sea.
(13) Convention of December 21, 1904, re
garding the exemption of hospital ships from
dues and charges in ports.
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ODDÍL II.

SMLOUVY.
článek 282.
Jakmile tato smlouva nabude působnosti a
s výhradou ustanovení v ní obsažených, bude
mezi Německem a těmi mocnostmi spojenými
a sdruženými, jež jsou jejich smluvními stra
nami, používáno toliko těch několikastranných smluv, úmluv a dohod rázu hospodář
ského neb technického, které jsou vypočteny
níže a v článcích následujících:
1. úmluv ze dne 14. března 1884, 1. pro
since 1886 a 23. března 1887 a závěrečného
protokolu ze dne 7. července 1887 o ochraně
podmořských kabelů;
2. úmluvy ze dne 11. října 1909 o meziná
rodním provozu automobilů;
3. dohody ze dne 15. května 1886 o plom
bování železničních vozů nákladních podléha
jících prohlídce celní a protokolu ze dne
18. května 1907;
4. dohody ze dne 15. května 1886 o tech
nické jednotnosti železnic;
5. úmluvy ze dne 5. července 1890 o uve
řejňování celních tarifů a o organisaci Mezi
národní jednoty pro uveřejňování celních ta
rifů ;
6. úmluvy ze dne 31. prosince 1913 o zjednotnění obchodní statistiky;
7. úmluvy ze dne 25. dubna 1907 o zvýšení
celních tarifů ottomanských;
8. úmluvy ze dne 14. března 1857 o výkupu
plavebních poplatků v úžinách Sundu a Beltu;

9. úmluvy ze dne 22. června 1861 o výkupu
plavebních poplatků na Labi;
10. úmluvy ze dne 16. července 1863 o vý
kupu plavebních poplatků na šeldě;
11. úmluvy ze dne 29. října 1888 o zave
dení definitivního řádu zaručujícího volné
používání Suezského průplavu;

12. úmluv ze dne 23. září 1910 o zjednotnění některých pravidel o srážkách, výpomoci
i záchraně na moři;
13. úmluvy ze dne 21. prosince 1904 o osvo
bození nemocničních lodí od dávek a poplatků

v přístavech;
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14° Convention du 4 février 1898, relative
sn jaugeage des bateaux de navigation inténeure;

(14) Convention of February 4, 1898, regarding the tonnage measurement of vessels
for inland navigation.

15° Convention du 26 septembre 1906, pour
la suppression du travail de nuit pour les
íernmes;

(15) Convention of September 26, 1906,
for the suppression of nightwork for women.

18° Convention du 26 septembre 1906, pour
la suppression de Temploi du phosphore blanc
dans la íabrieation des allumettes;

(16) Convention of September 26, 1906,
for the suppression of the use of white phosphorus in the manufacture of matches.

l?o Conventions des 18 mai 1904, 4 mai
1910, relatives á la répression de la traite
des blanches;

(17) Conventions of May 18, 1904, and
May 4, 1910, regarding the suppression of
the White Slavě Traffic.

18° Convention du 4 mai 1910, relative á
la suppression des publications pornographiques;

(18) Convention of May 4, 1910, regarding
the suppression of obscene publications.

19° Conventions sanitaires du 30 janvier
1892, du 15 avril 1893, du 3 avril 1894, du
19 mars 1897 et du 3 décembre 1903;

(19) Sanitary Conventions of .January 20,
1892, Apríl 15, 1893, Apríl 3, 1894, Marclí

20° Convention du 20 mai 1875, relative á
Tunification et au perfectionnement du sy
stéme métrique;

(20) Convention of May 20, 1875, re
garding the unífication and improvement of
the metric systém.

21° Convention du 29 novembre 1906, re
lative á 1’unification de la formule des médicaments héroiques;

(21) Convention of November 29, 1906, re
garding the unífication of pharmacoposial
formulse for potent drugs.

22o Convention du 16 et 19 novembre 1885,
relative á la construction ďun diapason
normál;

1885, regarding the establishment of
cert pitch.

23° Convention du 7 juin 1905, relative á
la création ďun Institut international agricole á Rome;

(23) Convention of June 7, 1905, regar
ding the création of an International Agricultural Institute at Rome.

24o Conventions des 3 novembre 1881,
15 avril 1889, relatives aux mesures á
prendre contre le phylloxéra;

(24) Conventions of November 3, 1SS1,
and Apríl 15, 1889, regarding precautionary
measures against phylloxéra.

25° Convention du 19 mars 1902, relative
la protection des oiseaux utiles á 1’agriculture;

(25) Convention of March 19, 1902, regar
ding the protection of birds useful to agriculture.

26° Convention du 12 juin 1902, relative
la tutelle des mineurs.

(26) Convention of June 12, 1902, as to the
protection of minors.

k

k

19, 1897, and December 3, 1903.

(22) Convention of November 16 and 19,

a

con-

A r t i c 1 e 283.

Artiele 283.

Děs la mise en vigueur du présent Traité,
les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-aprěs désignés, en tant qďils les
concernent, sous condition de 1’application,
par TAllemagne, des stipulations particuliěres
contenues dans le présent artiele.

From the Corning into force of present
Treaty the High Contracting Parties shall
appiy the conventions and agreements hereinafter mentioned, in so far as concerns them,
on condition that the speciál stipulations
contained in this Artiele are fulfilled by
Germaiiy.

Conventions postales:

Conventions et arrangements de 1’Union
postale universelle, signés á Vienne, le 4 juillet 1891;

Postál Conventions:

Conventions and agreements of the Universal Postál Union concluded
July 4, 1891.

at

Víenna,

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
14. úmluvy ze dne 4. února 1898 o cejcho
vání lodí pro plavbu vnitrozemskou;
15. úmluvy ze dne 26. září 1906 o odstra
nění noční práce žen;
16. úmluvy ze dne 26. září 1906 o zákazu
používat! bílého kostíku k výrobě zápalek;
17. úmluv ze dne 18. května 1904 a 4. květ
na 1910 o potlačování obchodu s děvčaty;
18. úmluvy ze dne 4. května 1910 o potla
čování pornografických publikací;
19. zdravotních úmluv ze dne 30. ledna
1892, 15. dubna 1893, 3. dubna 1894, 19. břez
na 1897 a 3. prosince 1903;
20. úmluvy ze dne 20. května 1875 o zjednotnění a zdokonalení metrické soustavy;
21. úmluvy ze dne 29. listopadu 1906
o zjednotnění lékárnické formule pro léky
drastické;
22. úmluvy ze dne 16. a 19. listopadu 1885,
týkající se konstrukce normální ladičky;
23. úmluvy ze dne 7. června 1905 o zřízení
mezinárodního zemědělského ústavu v Římě;
24. úmluv ze dne 3. listopadu 1881 a 15.
dubna 1889 o opatřeních proti révokazu;
25. úmluvy ze dne 19. března 1902
o ochraně ptáků užitečných v zemědělství;
26. úmluvy ze dne 12. června 1902 o poručenství nad nezletilci.
článek 283.
Ode dne, kdy nabude působnosti tato
smlouva, budou Vysoké smluvní strany po
užívat! znova úmluv a úprav níže uvedených,
pokud se jich týkají, s podmínkou, že Ně
mecko bude používati zvláštních ustanovení
obsažených v tomto článku.

Úmluvy poštovní:

úmluvy a úpravy Světové unie poštovní,
podepsané ve Vídni dne 4. července 1891;
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Conventions et arrangement de 1’Union postale, signés á Washington, le 15 juin 1897;
Conventions et arrangements de 1’Union
Postale, signés á Rome, le 26 mai 1906.
Conventions télégraphiques:

Conventions and agreements of the Postál
Union signed at Washington, June 15, 1897.
Conventions and agreements of the Postál
Union signed at Rome, May 26, 1906.
Telegraphic

Conventions:

Conventions télégraphiques internationales, signées á Saint-Pétersbourg, le 10/22
juillet 1875;

International
Telegraphic
Conventions
signed at St. Petersburg July 10/22, 1875.

Rěglement et tarifs arrétés par la Conférence télégraphique intemationale de Lisbonne le 11 juin 1S08.

Regulations and Tariffs drawn up by the
International Telegraphic Conference, Lisbon, June 11, 1908.

L’Allemagne s’engage á ne pas refuser son
consentement á la conelusion avec les nouveaux Etats des arrangements spéciaux prévus par les conventions et arrangements relatiís á rUnion postale universelle et á TUnion
télégraphique intemationale, dont lesdits nouveaux États font partie ou auxquels ils adhéreront.

Germany undertakes not to refuse her
assent to the conelusion by the new States
of the speciál arrangements referred to in
the conventions and agreements relating to
the Universal Postai Union and to the Inter
national Telegraphic Union, to which the
said new States háve adhered or may adhere.

A r t i c 1 e 284.

A r t i c 1 e 284.

Děs la mise en vigueur du présent Traité,
les Hautes Parties Contractantes appíiqueront de nouveau, en tant qu’elle les concerne,
la Convention radio-télégraphique intemationale du 5 juillet 1912, sous condition de
1’application par l’Allemagne des rěgles provisoires, qui lui seront indiqués par les Puissances alliées et associées.
Si, dans les cinq années qui suivront la
mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention réglant les relations radiotélégraphiques internationales vient á étre
conclue en remplaqement de la Convention du
5 juillet 1912, cette nouvelle convention bera
PAllemagne, méme au cas oů celle-ci aurait
refusé soit de participer á 1’élaboration de la
convention, soit ďy souscrire.
Cette nouvelle convention remplacera également les rěgles provisoires en vigueur.

From the coming into force of the present
Treaty the High Contracting Parties shall
apply, in so far as concerns them, the Inter
national Radio-Telegraphic Convention of
July 5, 1912, on condition that Germany řulfils the provisional regulations which will be
indicated to her by the Allied and Associated
Powers.
If within five years after the coming into
force of the present Treaty a new conven
tion regulating international radio-telegraphic Communications should háve been concluded to také the plače of the Convention of
July 5. 1912, this new convention shall bind
Germany, even if Germany should refuse
either to také pa~t in drawing up the conven
tion, or to subseribe thereto.
This new convention will likewise replace
the provisional regulations in force.

A r t i c 1 e 285.

A r t i c 1 e 285.

Děs la mise en vigueur du présent Traité,
les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu’elles les concernent, et sous
la condition stipulée á l’article 272, les con
ventions ci-aprěs désignées:
1° Conventions des 6 mai 1882
et ler févner 1889 en vue de réglementer la péche
dans la mer du Nord, en dehors des eaux
territoriales;

From the coming into force of the present
Treaty the High Contracting Parties shall
apply in so far as concerns them and under the
conditions stipulated in Article 272, the con
ventions hereinafter mentioned:
(1) The Conventions of May 6, 1882, and
February 1, 1889, regulating the fisheries
in the North Sea outside territorial waters.

2° Les Conventions et Protocoles des 16 novembre 1887, 14 février 1898 et du 11 avril
1894, relatifs au trafic des liqueurs dans la
mer du Nord.

(2) The Conventions and Protocols of November 16, 1887, February 14, 1893, aaa
April 11, 1894, regarding the North Sea li'
quor traffic.
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úmluvy a úpravy Unie poštovní, podepsané
ve Washingtonu dne 15. června 1897;
úmluvy a úpravy Unie poštovní, podepsané
v Římě dne 26. května 1906.

Úmluvy telegrafní:
mezinárodní telegrafní úmluvy, podepsané

v Petrohradě dne 10./22. července 1875;
řády a tarify stanovené mezinárodní te
legrafní konferencí v Lisaboně dne 11. červ
na 1908.
Německo se zavazuje, že neodepře svého
souhlasu k uzavření zvláštních úprav s no
vými státy, vztahujících se na úmluvy a
úpravy o Světové unii poštovní a Meziná
rodní unii telegrafní, k nimž jmenované nové
státy přistoupily nebo k nimž přistoupí.

Článek 284.
Ode dne, kdy nabude působnosti tato
smlouva, budou používati Vysoké smluvní
strany znovu, pokud se jich týká, meziná
rodní radiotelegrafické úmluvy ze dne 5. čer
vence 1912, s podmínkou, že Německo bude
zachovávali prozatímní pravidla, která mu
budou udána mocnostmi spojenými a sdru
ženými.
Bude-li do pěti let ode dne, kdy nabude pů
sobnosti tato smlouva, uzavřena nová úmlu
va, nahrazující úmluvu ze dne 5. července
1912 a upravující mezinárodní styky radio
telegrafické, bude tato nová úmluva vázati
Německo i tehdy, kdyl y odmítlo zúčastniti
se jejího vypracování nebo ji podepsati.
Tato nová úmluva nahradí též prozatímní
pravidla právě platná.
Článek 285.
Ode dne, kdy tato smlouva nabude působ
nosti, budou Vysoké smluvní strany použí
vati těchto úmluv, pokud se jich dotýkají a
s podmínkou stanovenou v článku 272:
1. úmluv ze dne 6. května 1882 a 1. února
1889, týkajících se řádu rybolovu v Severním
moři mimo územní vody;
2. úmluv a protokolů ze dne 16. listopadu
1887, 14. únoi'a 1893 a 11. dubna 1894, týka
jících se obchodu s lihovinami v Severním

moři.
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A r t i c 1 e 286.
La Convention internationale de Paris du
20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, revisée á Washington le
2 juin 1911 et la Convention internationale
de Berne du 9 septembre 1886 pour la pro
tection des ceuvres littéraires et artistiques,
revisée á Berlin le 13 novembre 1908 et complétée par le Protocole additionnel signé á
Berne le 20 mars 1914, seront remises en
vigueur et reprendront leur effet á partir de
la mise en vigueur du présent Traité, dans
la mesure oů ils ne seront pas affectés et modifiés par les exceptions et restrictions résultant dudit Traité.

Article 286.
The International Convention of Paris of
March 20, 1883, for the protection of industrial property, revised at Washington on
June 2, 1911, and the International Conven
tion of Berne of September 9, 1886, for the
protection of literary and artistic works, re
vised at Berlin on November 13, 1908, and
completed by the additional Protocol signed
at Berne on March 20, 1914, will again come
into effect as from the coming into force of
the present Treaty, in so far as they are not
affected or modified by the exceptions and
restrictions resulting therefrom.

A r t i c 1 e 287.
Děs la mise en vigueur du présent Traité,
les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu’elle les concerne, la Conven
tion de la Haye du 17 juillet 1905 relative á la
procédure civile. Toutefois, cette remise en
vigueur demeure et demeurera sans effet
vis-á-vis de la France, du Portugal et de la
Roumanie.

Article 287.
From the coming into force of the present
Treaty the High Contracting Parties shall
apply, in so far as concerns them, the Conyention of the Hague of July 17, 1905, relating to civil proceduře. This renewal, however,
will not apply to France, Portugal and Eoumania.

Artícle 288.
Les droits et privilěges spéciaux accordés á
TAllemagne par Tarticle 3 de la Convention
du 2 décembre 1899 relative aux íles Samoa,
seront considérés comme ayant pris fin á la
dáte du 4 aoůt 1914.

Article 288.
The speciál rights and privileges granted
to Germany by Article 3 of the Convention
of December 2, 1899, relating to Samoa shall
be considered to háve terminated on August
4, 1914.

A r t i c 1 e 289.
Chacune des Puissances alliées ou associées, shnspirant des principes généraux ou
des stipulations particuliěres du présent
Traité, notifiera á TAllemagne les conventions bilatérales ou les traités bilatéraux,
dont elle exigera la remise en vigueur avec
elle.
La notification prévue au présent article
sera faite, soit directement, soit par Tentremise ďune autre Puissance. II en sera accusé
réception par écrit par 1’Allemagne; la dáte
de la remise en vigueur sera celle de la noti
fication.
Les Puissances alliées ou associées s’engagent entre elles á ne remettre en vigueur avec
TAllemagne que les conventions ou traités
qui sont confomies aux stipulations du pré
sent Traité.
La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions ou traités qui, n’étant pas conformes
aux stipulations du présent Traité, ne seront
pas considérées comme remises en vigueur.

Article 289.
Each of the Allied or Associated Powers,
being guided by the generál principles or
speciál provisions of the present Treaty,
shall notify to Germany the bilateral treaties
or conventions which such Allied or Asso
ciated Power wishes to revive with Germany.
The notification referred to in the present
Article shall be made either directly or
through the intermediary of another Power.
Receipt thereof shall be acknowledged in
writing by Germany. The dáte of the revival
shall be that of the notification.
The Allied and Associated Powers undertake among themselves not to revive with
Germany any conventions or treaties which
are not in accordance with the terms of the
present Treaty.
The notification shall mention any proyisions of the said conventions and treaties
which, not being in accordance with the
terms of the present Treaty, shall not be
considered as revided.
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Článek 286.
^Mezinárodní úmluva pařížská ze dne 20.
března 1833 o ochraně průmyslového ma
jetku, revidovaná ve Washingtone dne 2.
června 1911, a mezinárodní úmluva bernská
ze dne 9. září 1886 o ochraně děl literárních
a uměleckých, revidovaná v Berlíně dne 13.
listopadu 1908 a doplněná dodatečným pro
tokolem podepsaným v Bernu dne 20. břez
na 1914, budou míti poznovu působnost a
účinnost ode dne, kdy tato smlouva nabude
půcobnosti, potud, pokud nebudou dotčeny
neb pozměněny výjimkami a omezeními ply
noucími z této smlouvy.
Článek 287.
Ode dne, kdy nabude působnosti tato
smlouva, budou používati Vysoké smluvní
strany, nokud se jich týče, úmluvy haagské
ze dne 17. července 1905 o soudním řízení ob
čanském. Toto obnovení působnosti se nedo
týká a nebude dotýkati Francie, Portugalska
a Rumunska.
Článek 288.
Práva a zvláštní výsady poskytnuté Ně
mecku článkem 3 úmluvy ze dne 2. prosince
1899 o ostrovech Samojských budou poklá
dány za zaniklé dnem 4. srpna 1914.
článek 289.
Každá z mocností spojených neb sdruže
ných bude notifikovati v duchu obecných
zásad neb zvláštních ustanovení této smlou
vy Německu všecky dvoustranné úmluvy neb
smlouvy jakéhokoli druhu, jejichž obnovení
s ním bude požadovati.
Notifikace, o kterou jde v tomto článku,
stane se buď přímo, nebo skrze třetí mocnost.
Její přijetí bude Německem potvrzeno pí
semně. Den notifikace platí za den, kdy
smlouva nabude působnosti.
Mocnosti spojené neb sdružené se vzájemně
zavazují, že nepoužijí vůči Německu jiných
úmluv neb smluv než těch, které jsou ve shodě
8 ustanoveními této smlouvy.
V notifikaci budou po případě uvedena ona
ustanovení těchto úmluv nebo smluv, která,
nejsouce v souhlasu s ustanoveními této
smlouvy, nebudou pokládána za obnovená.

819

820

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.

En cas de divergence ďavis, la Société des
Nations sera appelée á se prononcer.
Un délai de six mois, qui courra depuis la
mise en vigueur du présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour
procéder á la notification.
Les conventions bilatérales et traités bilatéraux, qui auront fait l’objet ďune telle no
tification, seront seuls remis en vigueur
entre les Puissances alliées ou associées et
TAllemagne; touš les autres sont et demeureront abrogés.
Les rěgles ci-dessussont applicables á toutes conventions bilatérales ou traités bilatéraux existant entre toutes les Puissances
alliées et associées signataires du présent
Traité et TAllemagne, méme si lesdites Puis
sances alliées et associées n’ont pas été en
état de guerre avec elle.

In čase of any difference of opinion, the
League of Nations will be called on to decide.
A period of six months from the coming
into force of the present Treaty is allowed
to the Allied and Associated Powers within
which to make the notification.
Only those bilateral treaties and conven
tions which háve been the subject of such
a notification shall be revived between the
Allied and Associated Powers and Germany;
all the others are and shall remain abrogated.
The above regulations aply to all bilateral
treaties or conventions existing between all
the Allied and Associated Powers signatories to the present Treaty and Germany,
even if the said Allied and Associated Powers
háve not been in a statě of war with Ger
many.

A r t i c 1 e 290.
L’Allemagne reconnait comme étant et
demeurant abrogés par le présent Traité
touš les traités, conventions ou accords
qu’elle a conclus avec TAutriche, la Hongrie,
la Bulgarie ou la Turquie depuis le l0r aoút
1914 jusqu’á la mise en vigueur du présent
Traité.

A r t i c 1 e 290.
Germany recognises that all the treaties,
conventions or agreements which she has
concluded with Austria, Hungary, Bulgaria
or Turkey since August 1, 1914, until the
coming into force of the present Treaty are
and remain abrogated by the present Treaty.

A r t i c 1 e 291.
L’Allemagne s’engage á assurer de plein
droit aux Puissances alliées et associées ainsi
qu’aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le bénéfice de touš
les droits et avantages de quelque ná
tuře que ce soit qu’elle a pu concéder á l’Autriche, á la Hongrie, á la Bulgarie, ou á la
Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et
ressortissants de ces États, par traités, con
ventions ou accords, conclus avant le lor aoůt
1914, aussi longtemps que ces traités, conven
tions ou accords resteront en vigueur.
Les Puissances alliées et associées se réseryent ďaccepter ou non le bénéfice de ces
droits et avantages.

A r t i c 1 e 291.
Germany undertakes to secure to the Allied
and Associated Powers, and to the officials
and nationals of the said Powers, the enjoyment of all the rights and advantages of any
kind which she may háve granted to Austria,
Hungary, Bulgaria or Turkey, or the offi
cials and nationals of these States by treaties,
conventions or arrangements concluded before August 1, 1914, so long as those treaties,
conventions or arrangements remain in force.
The Allied and Associated Powers reserve
the right. to accept or not the enjoyment of
these rights and advantages.

A r t i c 1 e 292.
L’Allemagne reconnait comme étant et de
meurant abrogés touš les traités, conventions
ou accords qu’elle a conclus avec la Russie ou
avec tout État ou Gouvemement dont le territoire constituait antérieurement une partie
de la Russie, ainsi qďavec la Roumanie,
avant le lor aoůt 1914 ou depuis cette dáte
jusqu’á la mise en vigueur du présent Traité.

A r t i c 1 e 292.
Germany recognises that all treaties, con
ventions or arrangements which she conclu
ded with Russia, or with any State or Gov
ernment of which the territory previously formed a part of Russia, or with Rouniania,
before August 1, 1914, or after that dáte
until the coming into force of the present
Treaty, are and remain abrogated.
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Při různosti mínění bude Společnost národů
požádána o vyjádření.
Spojeným neb sdruženým mocnostem vy
hrazena jest k notifikaci lhůta šesti měsíců
ode dne, kdy tato smlouva nabude působnosti.
Jenom ty dvoustranné úmluvy a smlouvy,
které byly předmětem takovéto notifikace,
nabudou působnosti mezi mocnostmi spoje
nými nebo sdruženými a Německem; všechny
ostatní jsou a zůstanou zrušeny.
Hořejších pravidel možno používati o všech
dvoustranných úmluvách neb smlouvách, exi
stujících mezi kteroukoli mocností spojenou
a sdruženou podepsavší tuto smlouvu a Ně
meckem, i když ona mocnost spojená a sdru
žená nebyla s Německem ve stavu válečném.

Článek 290.
Německo uznává, že jsou a zůstávají zru
šeny touto smlouvou všechny smlouvy, úmluvy
neb dohody, které uzavřelo s Rakouskem,
Uherskem, Bulharskem neb Tureckem ode
dne 1. srpna 1914 až do dne, kdy tato smlouva
nabude působnosti.

Článek 291.
Německo se zavazuje, že zajistí ipso facto
mocnostem spojeným a sdruženým, jakož
i úředníkům a příslušníkům řečených moc
ností výhody vyplývající ze všech práv a před
ností jakéhokoli druhu, jež snad poskytlo Ra
kousku, Uhrám, Bulharsku neb Turecku neb
jež poskytlo úředníkům neb příslušníkům
těchto států smlouvami, úmluvami neb do
hodami uzavřenými před 1. srpnem 1914, na
tak dlouho, dokud tyto smlouvy, úmluvy neb
dohody zůstanou v působnosti.
Mocnosti spojené a sdružené si vyhrazují
právo přijmouti neb nepřijmouti výhody ply
noucí z těchto práv a předností.
Článek 292.
Německo uznává, že jsou a zůstávají zru
šeny všechny smlouvy, úmluvy neb dohody,
které uzavřelo s Ruskem nebo s kterýmkoli
státem nebo vládou, jejichž území bylo dříve
součástí Ruska, nebo s Rumunskem před
1. srpnem 1914 nebo po tomto dni až do dne,
kdy nabude působnosti tato smlouva.
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A r t i c 1 e 293.

Au cas oú, depuis le ler aoút 1914, une
Puissance alliée ou associée, la Russie, ou un
État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieureraent une partie de la Rus
sie, aurait été contrait á la suitě ďune occupation militaire, par tout autre moyen ou
pour toute autre cause, ďaccorder ou de laisser accorder par un acte émanant ďune auto
ritě publique quelconque, des concessions, privilěges et faveurs de quelque nátuře que ce
soit á rAllcmagne ou á un ressortissant allemand, ces concessions, privilěges et faveurs
sont annulés de plein droit par le présent
Traité.
Toutes cliarges ou indemnités pouvant
éventuellement résulter de cette annulation
ne seront en aucun cas supportées par les
Puissances alliées et associées, ni par les
Puissances, États, Gouvernements ou autorités publiques que le présent article délie de
leurs engagements.

Article 293.
Should an Allied or Associated Power,
Russia, or a State or Government of which
the territory formerly constituted a part of
Russia, háve been forced since August 1,
1914, by reason of military occupation or by
any other means or for any other cause, to
grant or to allow to be granted by the act of
any public authority, concessions, privileges
and favours of any kind of Germany or to a
German national, such concessions, privi
leges and favours ipso facto annulled by the
present Treaty.
No claims or indemnities which may result
from this annulment shall be charged against
the Allied or Associated Powers or the Powers, States, Goyernments or public authorities which are released from their engage
ments by the present Article.

Article 294.
Děs la mise en vigueur du présent Traité,
TAllemagne s’engage á faire bénéficier de
plein droit les Puissances alliées et associées,
ainsi que leurs ressortissants, des droits et
avantages de quelque nátuře que ce soit
qu‘elle a concédés depuis le ler aoút 1914
jusqďá la mise en vigueur du présent Traité,
par traités, conventions ou accords, á des
États non belligérants ou ressortissants de
ces États, aussi longtemps que ces traités,
conventions ou accords resteront en vigueur.

Article 294.
From the coming into force of the present
Treaty Germany undertakes to give the Al
lied and Associated Powers and their nationals the benefit ipso facto of the rights and
advantages of any kind which she has gran
ted by treaties, conventions, or arrangements
to non-belligerent States or their nationals
since August 1, 1914, until the coming into
force of the present Treaty, so long as those
treaties, conventions or arrangements remain in force.

Article 295.
Celles des Hautes Parties Contractantes
qui ďauraient pas encore signé ou qui, aprěs
avoir signé, n’auraient pas encore ratifié la
Convention sur TOpium, signée á la Haye le23
jartvier 1912, sont ďaccord pour mettre cette
convention en vigueur, et, á cette fin, pour
édicter la législation nécessaire aussitót qu’il
sera possible et, au plus tard, dans les douze
mois qui suivront la mise en vigueur du
présent Traité.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles ďentre elles qui
n’ont pas encore ratifié ladíte Convention,
que la ratification du présent Traité équivaudra, & touš égards, á cette ratification et
á la signatuře du Protocole spécidl ouvert á
la Haye conformément aux résolutions de la
troisiěme Conférence sur Topium, tenue en
1914 pour la mise en vigueur de ladíte Con
vention.

Article 295.
Those of the High Contracting Parties
who háve not yet signed, or who háve signed
but not yet ratified, the Opium Convention
signed at The Hague on January 23, 1912,
agree to bring the said Convention into force,
and for this purpose to enact the necessary
législation without delay and in any čase
within a period of twelve months from the
coming into force of the present Treaty.
Furthermore, they agree that ratification
of the present Treaty should in the čase of
Powers which háve no yet ratified the Opium
Conventions be deemed in all respects equivalent to the ratification of that Convention
and to the signatuře of the Speciál Protocol
which was cpened at The Hagne in accordance with the résolutions adopted by the
Third Opium Conference in 1914 for bringing the said Convention into force.
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Článek 293.
Jestliže by po 1. srpnu 1914 některá z moc
ností spojených neb sdružených, Rusko nebo
některý stát nebo vláda, jejichž území bylo
dříve součástí Ruska, byly bývaly přinuceny
následkem vojenského obsazení neb jakým
koli jiným prostředkem neb z jakékoli jiné
příčiny povolí ti neb dáti povolí ti jakýmkoli
úředním jednáním koncese, výsady neb vý
hody jakéhokoli druhu Německu nebo přísluš
níku německému, jsou tyto koncese, výsady
a výhody ipso facto zrušeny touto smlouvou.

Náklady neb náhrady jakéhokoli druhu,
které by snad vyplývaly z tohoto zrušení, ne
budou v žádném případě hrazeny mocnostmi
spojenými a sdruženými aniž mocnostmi, stá
ty, vládami neb veřejnými úřady, jež tento
článek zprošťuje jejich závazků.
Článek 294.
Ode dne, kdy nabude působnosti tato smlou
va, zavazuje se Německo, že ipso facto po
skytne mocnostem spojeným a sdruženým
i jejich příslušníkům práva a výhody jakého
koli druhu, jež vyhradilo ode dne 1. srpna
1914 až do dne, kdy nabude působnosti tato
smlouva, státům, jež se nezúčastnily války,
neb jejich příslušníkům smlouvami, úmlu
vami neb dohodami, na tak dlouho, dokud
tyto smlouvy, úmluvy neb dohody zůstanou
v působnosti.
Článek 295.
Ony Vysoké smluvní strany, jež doposud
nepodepsaly nebo jež podepsavše doposud
neratifikovaly úmluvu o opiu, podepsanou
v Haagu dne 23. ledna 1912, jsou zajedno
v tom, že uvedou tuto úmluvu v působnost
a že k tomu cíli vydají potřebné zákony co
možno nejdříve, nejdéle do dvanácti měsíců
ode dne, kdy tato smlouva nabude působnosti.
Mimo to ujednávají smluvní strany, pokud
jde o ty z nich, které ještě neratifikovaly ře
čenou úmluvu, že ratifikace této smlouvy bude
ve všech směrech platiti za ratifikaci a za
podpis zvláštního protokolu, který byl vyložen
v Haagu ve shodě s resolucí třetí konference
opiové z roku 1914 k tomu cíli, aby tato úmlu
va byla ^vedena v působnost.
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Le Gonvemement de la République francaise commumquera au Gouvernement des
Pays-Bas une copie certifiée conforme du
procěs-verbal de dépót des ratifications du
présent Traité et invitera le Gouvernement
des Pays-Bas á accepter et recevoir ce document comme dépót des ratifications de la
Convention du 23 janvier 1912 et comme sig
natuře du Protocole additionnel de 1914.

For this purpose the Government of
French Republic will c-mmunicate to the
Government of the Nethertands a certified
copy of the protocol of the deposit of ratifications of the present Treaty, and will invite
the Government of the Nethertands to accept
and deposit the said certified copy as if it
were a deposit of ratifications of the Opium
Convention and a signatuře of the Additional Protocol of 1914.

SECTION III.
D E T T E S.
A r t i c 1 e 296.
Seront réglées par 1’intermédaire ďOffices
de véníícation et de compensation qui seront
constitués par chacune de Hautes Parties
Contractantes dans un délai de trois mois á
dater de !a notification prévue á 1’alinéa e) ciaprěs, les catégories suivantes ďobligations
pécuniaires:
1° Les dettes exigibles avant la guerre et
dues par les ressortissants ďune des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette Puissance, aux ressortissants
ďune Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance;
2o Les dettes devenues exigibles pendant
la guerre, et dues aux ressortissants ďune
des Puissances Contractantes résidant sur le
territoire de cette Puissance et résultant de
transactions ou de contrats, passés avec les
ressortissants ďune Puissance adverse rési
dant sur le territoire de cette Puissance, dont
l’exécution totale ou partietle a été suspendue
du fait de la déclaration de guerre;
3o Les intéréts échus avant et pendant la
guerre, et dus á un ressortissant ďune des
Puissances Contractantes, provenant des valeurs émises par une Puissance adverse,
po urvu que le payement de ces intéréts aux
ressortissants de cette Puissance ou aux
neutřes n’ait pas été suspendu pendant la
guerre;
40 Les capitaux remboursables avant et
pendant la guerre, payables aux ressortis
sants d‘une des Puissances Contractantes, représentant des valeurs émises par une Puis
sance adverse, pourvu que le payement de ce
Capital aux ressortissants de cette Puissance
ou aux neutřes n’ait pas été suspendu pen
dant la guerre.
Les produits des liquidations des biens,
droits et intéréts ennemis visés dans la Section IV et son Annexe, seront pris en charge
dans la monnaie et au change prévus ci-aprěs

SECTION III.
D E B T S.
A r t i c 1 e 296.
There shall be settled through the intervention of Clearing Offices to be established
by each of the High Contracting Parties
within three months of the notification referred to in paragraph (e) hereafter the
foliowing classes of pecuniary obligations:

(1) Debts payable before the war and due
by a national of one of the Contracting Powers, residing within its territory, to a na
tional of an Opposing Power, residing within
its territory;
(2) Debts which became payable during
the war to nationals of one Contracting Po
wer residing within its territory and arose
out of transactions or contracts with the na
tionals of an Opposing Power, resident its
territory, of which the total or partial execution was suspended on account of the
déclaration of war;
\
(3) Interest which has accrued due before
and during the war to a national of one of
the Contracting Powers in respect of securities issued by an Opposing Power, provided that the payment of interest on such
securities to the nationals of that Power or
to neutrals has not been suspended durang
the war;
(4) Capital sums which háve become pay
able before and during the war to nationals
of one of the Contracting Powers in respect
of securities issued by one of the Opposing
Powers, provided that the payment of such
Capital sums to nationals of that Power or
to neutrals has not been suspended during
the war.
The proceeds of liquidation of enemy property, rights and interests mentioned in
Section IV and in the Annex thereto will be
accounted for through the Clearing Offices,
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Za tím účelem odevzdá vláda republiky
francouzské vládě nizozemské ověřený sou
hlasný opis protokolu o složení ratifikací této
smlouvy a vyzve vládu nizozemskou, aby při
jala a pokládala tento dokument za složení
ratifikací úmluvy ze dne 23. ledna 1912 a za
podpis dodatečného protokolu z r. 1914.

ODDÍL III.
DLUHY.
“
Článek 296.
Tyto druhy peněžních závazků budou vy
rovnávány prostřednictvím úřadů verifikač
ních a kompensačních, které budou zřízeny
každou z Vysokých smluvních stran do tří
měsíců po notifikaci vzpomenuté v odstav
ci ej níže:
1. dluhy splatné před válkou, jimiž jsou po
vinni příslušníci jedné ze smluvních mocno
stí, sídlící na území této mocnosti, příslušní
kům mocnosti protivné, sídlícím na území té
to mocnosti;
2. dluhy dospělé za války, jimiž jest někdo
povinen příslušníkům některé ze smluvních
mocností, sídlícím^ na území této mocnosti, a
jež vyplývají z transakcí nebo smluv ujed
naných s příslušníky protivné mocnosti, sídlí
cími na území této mocnosti, a jejichž vymá
hání bylo úplně nebo částečně přerušeno ná
sledkem stavu válečného;
3. úroky před válkou neb za války 1 )spělé
a dlužné příslušníku některé ze smluvních
mocností, jež vyplývají z cenných papírů vy
daných protivnou mocností, předpokládajíc,
že vyplácení těchto úroků vlastním příslušní
kům této mocnosti nebo neutrálům nebylo po
dobu války zastaveno;
4. jistiny, které se staly splatnými před válkou nebo za války a které mají býti vyplace
ny příslušníkům některé smluvní mocnosti,
představujíce cenné papíry vydané protivnou
mocností, předpokládajíc, že vyplacení tako
véhoto kapitálu vlastním příslušníkům této
mocnosti neb neutrálům nebylo po dobu vál
ky zastaveno.
Výtěžky likvidací nepřátelských majetků,
práv a zájmových účastenství, uvedených
v Oddílu IV a jeho příloze, budou účtovány
verifikačními a kompensačními úřady v měně

-
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á Talinéa d), par les Offices de vérification
et de compensation et affectés par eux dans
les conditions prévues par lesdites Section et
Annexe.
_ Les opérations vísées dans le présent article seront effectuées selon les principes suivants et conformément á FAnnexe de la présente Section:
a) Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, des la mise en vigueur dip
présent Traité touš payements, acceptations
de payements et généralement toutes Commu
nications entre les parties intéressées, relativement au rěglement desdites dettes, autrement que par 1’intermédiaire des Offices de
vérification et de compensation susvisés;

in the curreney and at the rate of exchange
hereinafter provided in paragraph (d), and
disposed of by them under the conditions
provided by the said Section and Annex.
The settlements provided for in this Article shall be effected according to the following principles and in accordance with the
Annex to this Section:

(a) Each of the High Contracting Parties
shall prohibit, as from the coming into force
of the présent Treaty, both the payment and
the acceptance of payment of such debts,
and also all Communications between the
interested parties with regard to the settle
ment of the said debts otherwise than through
the Clearing Offices;

b) Chacune des Hautes Parties Contrac(b) Each of the High Contracting Parties
tantes .sera respectivement responsable du
shall be respectively responsible for the pay
payement desdites dettes de ses nationaux,
sauf dans le cas oů le débiteur était, avant ment of such debts due by its nationals, exla guerre, en faillite, en déconfiture ou en cept in the cases whére before the war the
état ďinsolvabilité déclarée ou si la dette debtor v/as in a statě of bankruptcy or failuétait due par une société, dont les affaires , re, or had given formal indication of insolont été liquidées pendant la guerre confor vency or where the debt was due by a commément á la législation exceptionnelle de pany whose business has been liquidated
guerre. Néanmoins les dettes des habitants under emergency législation during the war.
des territoires envaliis ou occupés par l’en- Nevertheless, debts due by the inhabitants
nemi avant 1’Armistice ne seront pas garan- of territory invaded or occupied by the enemy
ties par les-États dont ces territoires font before the Armistice will not be guaranteed
by the States of which those territories
partie ;
form part;
c) Les sommes dues aux ressortissants
(c) The sums.due to the nationals of one
ďune des Puissances Contractantes par les
ressortissants ďune Puissance adverse se of the High Contracting Parties by the na
ront portées au débit de 1’Office de vérifica tionals of an Opposing State will be debited
tion et de compensation du pays du débiteur to the Clearing Office of the country of the
et versées au créancier par 1’Office du pays debtor, and paid to the creditor by the Clear
ing Office of the country of the creditor;
de ce dernier;
d) Les dettes seront payées ou créditées
(d) Debts shall be paid or credited in the
dans la monnaie de celle des Puissances alcurreney
of such one of the Allied and Asso
liées et associées (y compris les colonies qt
protectorats des Puissances alliées, les Domi ciated Powers, their colonies or protectoni on s britanniques et 1’Inde), qui sera inté- rates, or the British Dominions or India, as
may be concerned. If the debts are payable
ressée. Si les dettes doivent étre réglées dans in some other curreney they shall be paid
toute autre monnaie, elles seront payées ou
or credited in • the curreney of the country
créditées dans la monnaie de la Puissance concerned, whether an Allied or Associated
alliée ou associée intéressée (colonie, protecPower, Colony, Protectorate, British Domi
torat, Dominion britarinique ou Inde). La nion or India, at the pre-war rate of ex
conversion se fera au taux du change change.
ďavant-guerre.
Pour 1’application de cette disposition, on
For the purpose of this provision the preconsiděre que le taux du change ďavant- war rate of exchange shall be defined as the
guerre est égal á la moyenne des taux des average cable transfer rate prevailing in the
transferts' télégraphiques de la Puissance Allied or Associated country concerned
alliée ou associée intéressée pendant le mois during the month immediately preceding the
précédant immediatement Fouverture des ho- outbreak of war between the said country
stilités entre ladíte Puissance intéressée et concerned and Germany.
1’Allemagne.
|
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a za kurs stanovený níže v odstavci d) a bude
s nimi naloženo podle podmínek stanovených
v řečeném Oddílu a příloze.
Operace tímto č1ánkem stanovené budou se
prováděli podle těchto zásad a v souhlase
s přílohou tohoto oddílu :

a) Každá z Vysokých smluvních stran za
poví ode dne, kdy nabude působnosti tato
smlouva, veškeré platby, přijímání plateb a
vůbec veškeren styk mezi zájemníky týkající
se vyrovnání řečených dluhů jinak než pro
střednictvím shora zmíněných úřadů verifi
kačních a kompensačních.
b) Každá z Vysokých smluvních stran bude
ručiti za placení řečených dluhů svých pří
slušníků státních, vyjímajíc případ,, byl-li
dlužník před válkou ve stavu úpadku, insol
vence, nebo bylo-li vyhlášeno zastavení jeho
platů, aneb byla-li dlužníkem společnost, je
jíž obchody byly za války likvidovány podle
výjimečných zákonů válečných. Nicméně dlu
hy obyvatelů území, do nichž před příměřím
nepřítel vpadl nebo jež obsadil, nebudou zaru
čeny státem, jehož součástí jsou tato území.

c) částky dlužné příslušníkům jedné smluv
ní mocnosti příslušníky protivné mocnosti
připíší se na vrub verifikačního a kompensačního úřadu země dlužníkovy a budou zapraveny věřitelovi úřadem státu věřitelova.
d) Dluhy budou placeny neb uvěřeny v mě
ně té mocnosti spojené a sdružené (k nimž
se počítají i kolonie a protektoráty mocností
spojených, britská dominia a Indie), o kte
rou jde. Mají-li dluhy býti vyrovnány v jiné
měně, budou splaceny neb uvěřeny y měně
mocnosti spojené nebo sdružené (kolonie, pro
tektorátu, britského dominia neb Indie), o
kterou jde. Konverse se provede v kursu
předválečném.
Pro použití tohoto ustanovení bude se míti
za to, že se předválečný kurs rovná prů
měru přepočítacích kursů telegrafních, které
platily pro mocnost spojenou nebo sdruženou,
o kterou jde, v měsíci, který předcházel pří
mo před začetím stavu válečného mezi řeče
nou mocností, o kterou jde, a Německem.
88’*
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Dans le cas oů un contrat stipulerait expressément un taux fixe de chanr>;e pour la
conversion de la monnaie, dans laquelle 1’oblig-ation est exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéresée, la disposition ci-dessus, relative au taux du change ne
sera pas applicable.

If a contract provides for a fixed rate of
exchange governing the conversion of the
currency in which the debt is stated into the
currency of the Allied or Associated country
coheerned, then the above provisions concerning the rate of exchange shall not apply.

En ee qui concerne les Puissances nouvellement créées, la monnaie de rěglement et le
taux du change applicables aux dettes á
payer ou á créditer seront fixés par la Commission des réparations prévus dans la Par
tie VIII (Réparations);

In the čase of new States the -currency in
which and the rate of exchange at which
debts shall be paid or credited shall be determined by the Reparation Commission provided for in Part VIII (Reparation);

e) Les prescriptions du présent article et
de 1’Annexe ci-jointe ne s’appliqueront pas
entre 1’Allemagne ďune part et, ďautre part,
1’une quelconque des Puissances alliées ou
associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou 1’un quelconque des Dominions britanniques, ou hinde, á moins que, dans un
délai ďun mois, á dater du depot de la ratification du présent Traité par la Puissance en
question ou de la ratification pour le compte
de ce Dominion ou de 1’Inde, notification á
cet effet ne soit donnée á 1’Allemagne par les
Gouvernements de telle Puissance aliée ou
associée, de tel Dominion britannique, ou de
1’Inde, suivant le cas;

(e) The provisions of thís Article and of
the Annex hereto shall not apply as between
Germany on the one hand and afty one of the
Allied and Associated Powers, their colonies
or protectorates, or any one of the British
Dominions or India on the other hand, unless within a period of one month from the
deposit of the ratification of the present
Treaty by the Power in question, or of the
ratification on behalf of such Dominion or
of India, notice to that effect is given to
Germany by the Government of such Allied
or Associated Power br of such Dominion or
of India as the čase may be;

f) Les Puissances alliées et associées qui
ont adhéré au présent article et á 1'Annexe
ci-jointe, pourront convenir entre elles de les
appliquer á leurs ressortissants respectifs
étabiis sur leur territoire, en ce qui concerne
les rapports entre ces ressortissants et les
ressortissants allemands. Dans ce cas, les
payements effectués par application de la
présente disposition feront 1’objet de réglements entre les Offices de vérification et de
compensation alliés et associés intéressés.

(f) The Allied and Associated Powers who
háve adopted this Article and the Annex
heřeto may agree between themselves to
apply them to their respective nationals
established in their territory so far as regards matters between their nationals and
German nationals. In this čase the payments
made by application of this provision will be
subject to arrangemeirts between the Allied
and Associated Clearing Offices concerned.

A N N E X E.
§ 1.
Chacunes des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de trois mois, á
dater de la notification prévue á 1’article
296 e) un „Office de vérification et de compensation" pour le payement et le recouvrement des dettes ennemies.
II pourra étre créé des Offices locaux pour
une partie des territoires des Hautes Parties
Contractantes. Ces Offices agiront sur ces
territoires comme les Offices centraux; mais

'

ANNEX.

1.
Each of the High Contracting Parties will,
within three months from the notification
provided for in Article 296, paragraplí (e),
establish a Clearing Office for the colleCtion
and payment of enemy debts.
Local Clearing Offices may be established
for any particular portion of the territories
of the High Contracting Parties. Such local
Clearing Offices may perform all the func-
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Jestliže smlouva ustanovuje výslovně pevný kurs konverse měny, v níž je závazek vy
jádřen, v měnu mocnosti spojené nebo sdru
žené, o kterou jde, nebude hořejších ustano
vení o kursu použito.

Pokud jde o mocnosti nově utvořeně, bu
dou měna a kurs, v kterých mají býti vyrov
nány dluhy, jež mají býti zaplaceny neb
uvěřeny, ustanoveny komisí reparační, o níž
jedná Oddíl VIII (Náhrada škod).

e) Předpisy tohoto článku a připojené pří
lohy nebudou platiti mezi Německem s jedné
strany a kteroukoliv mocností spojenou nebo
sdruženou, její kolonií, protektorátem, dominiemjbritským nebo Indií, se strany druhé,
leda že do měsíce po dni, kdy bude složena
ratifikace této smlouvy mocností, o niž jde,
nebo ratifikace jménem onoho dominia nebo
Indie, se dostane Německu v tom směru notifikace vládou oné mocnosti spojené neb sdru
žené, onoho dominia britského neb Indie, po
dle toho, o koho j,de.

f) Mocnosti spojené a sdružené, které při
jaly tento článek a připojenou přílohu, mo
hou se mezi sebou dohodnouti, že jich použijí
o svých příslušnících, sídlících na jejich úze
mí, pokud jde o vztahy mezi těmito přísluš
níky a příslušníky německými. V tomto pří
padě budou platby provedené podle tohoto
předpisu vyrovnávány mezi úřady verifikač
ními a kompensačnírrii států spojených a
sdružených, kterých se věc týká.

P Ř í L O II A.
§ 1.
Každá z Vysokých stran smluvních zřídí
do tří měsíců od notifikace podle čláriku 296,
odstavec e), „úřad verifikační a kompensační“ pro placení a vymáhání nepřátelských
dluhů.
Pro jednotlivé díly území Vysokých stran
smluvních mohou býti zřízeny místní úřady.
Tyto úřady budou ve svém obvodu zastávati
veškery funkce ústředních úřadů; ale veške-
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touš les rapports avec 1’Office établi dans le
pays adverse auront lieu par rintermédiaire
de TOffice centrál.

tions of a centrál Clearing Office in their
respective districts, except that all transactions with the Clearing Office in the Opposing State must be effected through the
centrál Clearing Office.

§2.
Dans la présente Annexe, on désigne par
les mots „dettes ennemies“ obligations pécuniares visées au premier paragraphe de l’article 298 par „débiteurs ennemis“ les personnes qui aoivent ces sommes, par „créanciers
ennem:s“ ies personnes á qui elles sont dues,
par „Office créancier“ TOffice de vérification
et compensation fonctionnant dans le pays du
créancie:’ et par „Office débiteur" TOffice
de vérification et compensation fonctionnant
dans le pays du débiteur.

2.
In the Annex the pecuniary obligations
referred to in the first paragraph of Árticle
296 are described „as enemy debts", the persons from whom the same are due as „enemy
debtors", the persons to whom they are due
as „enemy creditors", the Clearing Office in
the country of the creditor is called the „Creditor Clearing Office", and the Clearing
Office in the country of the debtor is called
the „Debtor Clearing Office".

§3.
Les Hautes Parties Contranctes sanctionneront les infractions aux dispositions du
paraghaphe aj de Tarticle 296 par les peines
prévues actuellement, dans leur législation,
pour le commerce avec Tennemi. Elles interdiront également sur leur territoire toute
action en justice relative au payement des
dettes ennemies, en dehors des cas prévus par
la présente Annexe.

3.
The High Contracting Parties will subject contraventions of paragraph (a) of
Article 296 to the same penalties as are at
present provided by their législation for
trading with the enemy. They will similarly
prohibit within their territory all legal prócess relating to payment of enemy debts,
except in accordance with the provisions of
this Annex.

§4.
La garantie gouvernementale prévue au
paragraphe b) de Tarticle 296 s’applique,
lorsque le recouvrement ne peut étre effectué, pour quelque cause ce soit, sauf dans le
cas oú, selon la législation du pays du débi
teur, la dette était prescrite au moment de la
déclaration de guerře ou si, á ce moment, le
débiteur était en faillite, en déconfiture ou
en état ďinsolvabilité déclarée ou si la dette
était due par une société dont les affaires cnt
été liquidées conformément á la égislation
exceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procédure prevue par la présente Annexe s’appliquera au payement des répartitions.
_ Les termes „en faillite, en déconfiture"
visent Tapplication des législations qui prévoient ces situations juridiques. L’expression
„en état ďinsolvabilité déclarée" a la méme
signification qu’en droit anglais.

4.
The Government guarantee specified in pa
ragraph (b) of Article 296 shall také effect
whenever, for any reason, a debt shall not be
recoverable, except in a čase where at the
dáte of the outbreak of war the debt was barred by the laws of prescription in force in
the country of the debtor, or where the deb
tor was at that time in a statě of bankruptcý
or failure or had given formal indication of
insolvency, or where the debt was due by
a company whose business has been liquidated under emergency législation during the
war. In such čase the proceduře specified by
this Annek shall apply to payment of the di
ví dends.
The terms „bankruptcý" and „failure"
refer to the application of législation providing for such juridical conditions. The expression „formal indication of insolvency" bears
the same meaning as it has in English la\v.

§ 5.
Les créanciers notifieront, á TOffice créancier, dans le délai de six mois, á dater de sa
création, les dettes qui leur sont dues et fourniront á cet Office touš les documents et
renseignements qui leur seront demadés.

5.
Creditors shall give notice to the Creditor
Clearing Office within six months of its establishment of debts due to them, and shall furnish the Clearing Office with any documents
and information required of them.
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ré styky s úřadem v protivné zemi musí býti
prováděny skrze ústřední úřad.

§ 2.
V této příloze jsou označeny slovy „nepřá
telské dluhy" závazky peněžní uvedené v prv
ním odstavci čl. 296, slovy „nepřátelští dluž
níci" osoby, které jsou tyto částky dlužny,
slovy „nepřátelští věřitelé" osoby, kterým
jsou dlužny, slovy „úřad věřitelský", úřad ve
rifikační a kompensační působící v zemi věři
telově, a slovy „úřad dlužnický" úřad verifi
kační a kompensační působící v zemi dluž
níkově.
§ 3.
Vysoké strany smluvní podrobí přestoupení
odstavce a) článku 296 týmž trestům, jaké
jsou nyní v zákonné platnosti na obchodo
vání s nepřítelem. Rovněž zakáží na svém
území veškeré právní spory vztahující se na
placení nepřátelských dluhů s výjimkou pří
padů vypočtených v této příloze.

§ 4.
Vládní záruky uvedené v odstavci b) člán
ku 296 bude použito, je-li dluh z jakéhokoli
důvodu nedobytný, vyjímajíc případ, byl-li
v době vypovědění války dluh již promlčen
podle zákonů v zemi dlužníkově, nebo byl-li
dlužník v této chvíli ve stavu úpadku, insol
vence, nebo bylo-li vyhlášeno zastavení jeho
platů, aneb byla-li dlužníkem společnost, je
jíž obchody byly likvidovány podle výjimeč
ných zákonů válečných. V tomto případě bude
řízení stanovené v této příloze platiti pro pla
cení repartic z massy.

Výrazy „stav úpadku" a „insolvence" míří
na zákony, které znají tyto právní stavy. Vý
raz „vyhlášení zastavení platů" má týž vý
znam jako v právu anglickém.
§ 5.
Věřitelé podají zprávu úřadu věřitelskému
do šesti měsíců od jeho ustavení o svých po
hledávkách a opatří mu veškeré písemné do
klady a vysvětlení, které na nich budou žá
dány.
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Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures utiles pour poursuivre
et punir les collusions qui pourraient se produire entre créancíers et débiteurs ennemis.
Les Offices se communiqueront toutes les indications et renseignements pouvant aider á
découvrir et á punir de semblables collusions.

The Iligh Contracting Parties will také all
suitable measures to trace and punish collusion between enemy creditors and debtors.
The Clearing Offices will communicate to
one another any evidence and information
which might help the discovery and punishment of such collusion.

Les Hautes Parties Contractantes faciliteront autant que possible la communication
postale et télégraphique, aux frais des par
ties et par Tintermédiaire des Offices, entre
débiteurs et créanciers désireux ďarriver á
un accord sur le montant de leur dette.

The High Contracting Parties will facilitate as much as possible postál and telegraphic communication at the expense of the
parties concerned and through the intervention of the Clearing Offices between debtors
and creditors desirous of coming to an agreement as to the amount of their debt.
The Creditor Clearing Office will notify the
Debtor Clearing Office of all debts declai’ed
to it. The Debtor Clearing Office will, in due
course, inform the Creditor Clearing Office
which debts are admitted and which debts are
contested. In the latter čase, the Debtor Clear
ing Office will give the grounds for the nonadmission -of debt.

L’Offiee créancier notifiera á TOffice débiteur toutes les dettes qui lui auront été déclarées. L’Office débiteur fera, en temps utile,
connaítre á FOffice créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce
dornier ea_, 1’Office débiteur mentionnera 1es
motifs de la non-reconnaissance de la dette.
§6.
Lorsqnune dette aura été reconnue, en
tout ou partie, 1’Office débiteur créditera
aussitót du montant reconnu FOffice créan
cier qui sera, en méme temps, avisé de ce
crédit.

6.
When a debt has been admitted, in whole
oř in part, the Debtor Clearing Office will at
once crédit the Creditor Clearing Office with
notify it of such crédit.

§ 7.
La dette sera considérée comme reconnue
pour r:a totalitě et le montant en sera immédiatement porté au crédit de FOffice créan
cier, á moins que, dans un délai de trois mois
á partir de la réception de la notification qui
lui aura été faite (sauf prolongation de ce
délai acceptée par FOffice créancier), FOffice
débiteur ne fasse connaítre que la dette iťest
pas reconnue.

7.
The debt shall be deemed to be admitted
in full and shall be credited forthwith to the
Creditor Clearing Office unless within three
months from the receipt of the notification
or such longer time as may be agreed to by
the Creditor Clearing Office notice has been
given by the Debtor Clearing Office that it is
not admitted.

§ 8.
Dans le cas oů la dette ne serait pas recon
nue, en tout ou partie, les deux Offices examineront Faffaire ďun commun accord et
tenteront de concilier les parties.

8.
When the whole or part of a debt is not
admitted the two Clearing Offices will examine into the matter jointly and will endeavour to bring the parties to an agreement.

§ 9L’Office créancier payera aux particuliers
créanciers les sommes portées á son crédit
en utilisant á cet effet les fonds mis á sa disposition par le Gouvernement de son pays et
dans les conditions fixées par ce Gouverne
ment, en opérant notamment toute retenue
jugée nécessaire pour risques, frais ou droits
de commission.

9.
The Creditor Clearing Office will pay t°
the individual creditor the sums credited to
it out of the funds placed at its disposal by
the Government of its country and in accordance with the conditions fixed by the said
Government, retaining any sums considered
necessary to cover risks, expenses or commissions.
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Vysoké strany smluvní učiní veškerá opa
tření potřebná k stíhání a potrestání tajného
dorozumění mezi nepřátelskými věřiteli a
dlužníky, úřady tyto oznámí si vespolek veš
kery údaje a zprávy, které by pomáhaly odkrýti a potrestat! taková dorozumění.
Dlužníkům a věřitelům přejícím si doroz
umění o výši dluhu usnadní Vysoké smluvní
strany co možno nejvíce spojení poštovní a
telegrafní na útraty zúčastněných stran skrze
úřady ústřední.

úřad věřitelský oznámí úřadu dlužnickému
veškeré dluhy, které mu budou přihlášeny.
Úřad dlužnický zpraví v pravý čas úřad věři
telský o dluzích uznaných a dluzích sporných.
V tomto případě úřad dlužnický udá, proč
dluh nebyl uznán.

§ 6.
Kdykoli bude některý dluh uznán zcela
nebo z části, připíše úřad dlužnický ihned
uznanou částku ku prospěchu úřadu věřitel
skému, který bude současně o této kreditní
položce zpraven.
§ 7.
Dluh bude pokládán za uznaný v celku
a bude připsán ku prospěchu úřadu věřitel
skému, jestliže do tří měsíců od přijetí zprávy
nebo do delší lhůty, kterou povolí úřad věři
telský, úřad dlužnický nedá zprávy, že dluh
uznán nebyl.

§ 8.
Jestliže dluh nebude uznán v celku nebo
z části, vyšetří oba úřady společně tu věc
a pokusí se o to, aby se strany dohodly.

§ 9.
Úřad věřitelský zaplatí jednotlivým věřite
lům částky jemu ku prospěchu připsané, použí
vaje k tomu cíli prostředků daných mu k dispo
sici vládou svého státu a za podmínek ustano
vených touto vládou, zadrží však částku, již
uzná za potřebnou k úhradě risika, výloh

a provisí.
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§ 10.

10.

Toute personne qui aura reclamé le payement ďune dette ennemie dont le montant
n’aura pas été reconnu en tout ou en partie
devra payer á TOffice, á titre ďamende, un
intérét de 5 p. 10Ó sur la partie non reconnue
de la dette. De méme, toute personne qui
aura indument refusé de reconnaitre tout ou
partie ďune dette á elle réclamée devra payer,
á titre ďamende, un intérét de 5 p. 100 sur le
montant au sujet duquel son refus n’aura pas
été reconnu justifié.

Any person having claimed payment of an
enemy debt which is not admitted in whole
or in part shall pay to the clearing office, by
way of fine, interest at 5 per cent, on the
part not admitted. Any person having unduly refused to admit the whole or part of
a debt claimed from him shall pay, by way
of fine, interest at 5 per cent, on the amount
with regard to which his refusal shall be disallowed.

_ Cet intérét sera du á partir du jour de íexpiration du délai prévu au paragraphe 7 jusqu’au jour oú la réclamation aura été recon
nue injustifiée ou la dette payée.

Such interest shall run from the dáte of
e-.piration of the period provided for in paragraph 7 until the dáte on which the claim
shall háve been disallowed or the debt paid.

Les Offices, chacun en ce qui le concerne,
poursuivront le recouvrement des amendes
ci-dessus visées et seront responsables dans le
cas ou ces amendes ne pourront pas étre recouvrées.

Each Clearing Office shall in so far as it
is concerned také steps to collect the fines
above provided for, and will be responsible
if such fines cannot be collected.

j Les amendes seront portées au crédit de
FOffice adverse, qui les conservera á titre de
contribution aux frais ďexécution des présentes dispositions.

The fines will be credited to the other
Cleaidng Office, which shall retain them as
a contribution towards the cost of carrying
out the present provisions.

§ 11.

11.

La balance des opérations entre les Offices
sera établie touš les mois et le solde réglé par
1’État débiteur dans un délai de huitaine et
par versement effectif de numéraire.

The balance between the Clearing Offices
shall be struck monthly and the credit balance
paid in cash by the debtor State within
a week.

Toutefois, les soldes pouvant étre dus par
une ou plusieurs Puissances alliées ou associées seront retenus jusqiťau payement intégral des sommes dues aux Puissances
alliées ou associées ou á leurs ressortissants
du chef de la guerre.

Nevertheless, any credit balances which
may be due by one or more of the Allied and
Associated Powers shall be retained until complete payment shall háve been effected of the
sums due to the Allied and Associated Powers
or their nationals on account of the war.

§ 12.
En vue de faciliter la discussion entre les
Offices, chacun ďeux aura un représentant
dans la ville oú fonctionnera l’autre.

12.
To facilitate discussion between the Clear
ing Offices each of them shall háve a representative at the plače where the other is
established.

§ 13.
Sauf exception motivée, les affaires seront
discutées autant que possible dans les bureaux de FOffice débiteur.

Except for speciál reasons all discussions
in regard to claims will, so far as possible,
také plače at the Debtor Clearing Office.

§ 14.

14.

Par application de Farticle 296, paragraphe
b), les Hautes' Parties Contractantes sont
responsables du payement des dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs.

In conformity with Arti cle 296, paragraph
(b), the High Contracting Parties are rcsponsible for the payment of the enemy
debts owing by their nationals.
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§ 10.
Kdokoli bude požadovali zaplacení nepřá
telského dluhu, který nebude uznán v celku
nebo z části, musí zaplatí ti úřadu jako pokutu
5%ní úrok z neuznané částky dluhu. Rovněž,
kdokoli neoprávněně odmítne zcela nebo z části
uznati dluh od něho požadovaný, musí zapla
tili jako pokutu 5%ní úrok z částky, stran
které jeho odmítnutí nebude uznáno za opráv
něné.

Tento úrok se bude počítali od konce lhůty
naznačené v paragrafu 7 do dne, kdy poža
davek bude uznám za neoprávněný, nejpo kdy
dluh bude splacen.
Každý úřad se musí ve svém oboru působ
nosti postarati o vymezení pokut shora nazna
čených a bude ručili v případech, kde tyto po
kuty nebudou vymoženy.
Pokuty budou připsány ku prospěchu pro
tivnému úřadu, který je zadrží jako příspěvek
na výlohy spojené s provedením těchto před
pisů.
§ 11.
Zúčtování mezi úřady bude konáno měsíčně
a saldo zapravováno v hotovosti státem dluž
níkovým do osmi dnu.
Salda však, jež by snad měla platiti jedna
nebo několik mocností spojených nebo sdru
žených, budou zadržena až do úplného zapla
cení částek příslušejících mocnostem spoje
ným nebo sdruženým nebo jejich přísluš
níkům z důvodů válečných.
§ 12.
Aby bylo usnadněno jednání mezi úřady,
bude míli každý z nich zástupce v sídle dru
hého úřadu.

§ 13.
Veškerá jednání budou, nehledíc k odůvod
něným výjimkám, konána pokud možno při
úřadě dlužnickém.
\
§ 14.
Podle článku 296, odstavec b), ručí Vysoké
strany smluvní za to, že jejich příslušníci za
platí nepřátelské pohledávky.
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_ L’Office débiteur devra donc créditer 1’Office créancier de toutes les dettes reconnues,
alors méme que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. Le
Gouvernements devront néanmoins donner á
leur Office tout pouvoir nécessaire pour
poursuivre le recouvrement des créances re
connues.

The Debtor Clearing Office will therefore
credit the Creditor Clearing Office witli all
debts admitted, even in čase of inability to
collect them from the individua! debtor. The
Governments concemed will, nevertheless,
invest their respective Clearing Offices with
all necessary powers for the recovery of
debts which háve been admitted.

Exceptionnellement, les dettes reconnues
qui sont dues par des personnes ayant subi
des dommages de guerre ne seront inscrites
au crédit de TOffice créancier que lorsque
1’indemnité qui pourrait leur étre due pour
ces dommages aura été payée.

As an exception, the admitted debts owing
by persons having suffered jury from acts of
war shall only be credited to the Creditor
Clearing Office when the compensation due
to the person concerned in respect of such
injury shall háve been paid.

§ 15.
Chaque Gouvernement garantira les frais
de 1’Office installé sur son territoire, y compris les appointements du personnel.
§ 16.
En cas de désaccord entre deux Offices sur
la réalité de la dette ou en cas de conflit entre
le débiteur et le créancier ennemis ou entre
les Offices, la contestation sera ou soumise
á un arbitrage (si les parties y consentent et
dans les conditions fixées par elles ďun commun accord), ou portée devant le Tribunál
arbitral mixte prévu dans la Section VI ciaprěs.
La contestation peut toutefoiš, á la demande de 1’Office créancier, étre soumise á la
juridiction des Tribunaux de droit commun
du domicile du débiteur.
§ 17.
_ Les sommes allouées par le Tribunál ar
bitral mixte, par les tribunaux de droit com
mun ou par le,tribunál ďarbitrage seront recouvrées par fintermédiaire des Offices
comme si ces sommes avaient été reconnues
dues par 1’Office débiteur.
§ 18.
Les Gouvernements intéressés désignent
un agent chargé ďintroduire les instances de
vant le Tribuna! arbitral mixte pour le
compte de son Office. Cet agent exerce un
contróle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays.
Le Tribunál juge sur piěces. II peut toutefois entendre les parties comparaissant en
personne ou représentées, á leur gré, soit par
des mandataires agréés par les -deux Gouvcr-

15.
Each Government will defray the expenses
of the Clearing Office set up in its territory,
including the salaries of the staff.
16.
Where the two Clearing Offices are unable to agree whether a debt claimed is due,
or in čase of a difference between an enemy
debtor and an enemy creditor or between the
Clearing Offices, the dispute shall either be
referred to arbitration if the parties so agree
under conditions fixed by agreement between
them, or referred to the Mixed Arbitral Tri
bunál provided for in Section VI hereafter.
At the request of the Creditor Clearing
Office the dispute may, however, be submitted to the juridiction of the Courts of the
plače of domicile of the debtor.
17.

. Recovery of sums found by the Mixed Ar
bitra! Tribuna], the Court, or the Arbitra
tion Tribunál to be due shall be effected
through the Clearing Offices as if these
sums were debts admitted by the Debtor
Clearing Office.
18.

Each of the Governments concerned shall
appoint an agent who will be responsible for
the presentation to the Mixed Arbitral Tri
bunál of the cases conducted on behalf of its
Clearing Office. This agent will exercise
a generál control over the representatives
or counsel employed by its nationals.
Decisions will be arrived at on documentary evidence, but it will be open to the Tri
bunál to hear the parties in person, or according to their preference by their repre-
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Úřad dlužnický bude tedy povinen připsali
ku prospěchu úřadu věřitelskému veškeré
dluhy uznané, třeba by byly u jednotlivého
dlužníka nedobytné. Ávšak zúčastněné vlády
musí svým úřadům dáti veškerou moc potřeb
nou k dobytí uznaných dluhů.

Výjimečně budou uznané dluhy, kterými
jsou povinny osoby utrpěvší škody válečné,
připsány ku prospěchu úřadu věřitelskému
jen tenkrát, jestliže odškodnění náležející jim
za tyto škody bude zaplaceno.
1'

'

§ 15.
Každá vláda zaručí náklady úřadu zříze
ného na jejím území, počítajíc v to plát úřed
nictva.
§ 16.
Vznikla-li by neshoda mezi dvěma úřady
o oprávněnosti nároků nebo spor mezi dluž
níkem a věřitelem nepřátelským nebo mezi
úřady, bude spor podroben buď řízení rozhod
čímu, jestliže strany s tím vysloví souhlas a za
podmínek stanovených vzájemnou dohodou,
anebo bude předložen smíšenému rozhodčímu
soudu ustanovenému v následující části VI.
Spor může však býti na žádost úřadu věři
telského předložen k rozhodnutí řádným sou
dům v bydlišti dlužníkově.

§ 17.
Částky přiznané smíšenýnr rozhodčím sou
dem, řádnými soudy nebo soudem rozhodčím
budou vymáhány skrze úřad, jako kdyby byly
uznány úřadem dlužnickýrn.

§ 18.
-Každá ze zúčastněných vlád ustanoví zá
stupce, kterému bude uloženo vznášeti jmé
nem jejího úřadu žaloby před smíšeným roz
hodčím soudem. Tento zástupce bude vykonávati všeobecný dohled nad zmocněnci nebo
právními zástupci příslušníků svého státu.
Soud rozhoduje podle spisů. Může však
slyšeti strany předstupující osobně nebo podle
vlastní vůle zastoupené buď zmocněnci schvá
lenými oběma vládami nebo zástupcem shora

/
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nements, soit par 1’agent visé ci-dessus, qui
a pouvoir ďintervenir aux cótes de la partie
conime de reprendre et soutenir la demande
abandonnée par elle.

sentatives approved by the two Governments,
or by the agent referred to above, who shall
be competent to intervene along with the
party or to re-open and maintain a elaim
abandoned by the same.

§ 19-

19.

Les Offices intéressés fourniront au Tri
bunál arbitral mixte touš renseignements et
documents qu’ils auront en leur possession,
afin de permettre au Tribunál de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.
§ 20.

The Clearing Offices concerned will lay before the Mixed Arbitral Tribuna! all the information and documents in their possession,
so as to enable the Tribunál to decide rapidiy
on the cases which are brought before it.

Les appels de 1’une des parties contre la décision conjointe des deux Offices entrainent,
á la charge de 1’appelant, une consignation
qui n’est restituée que lorsque la premiére
décision est réformée en faveur de 1’appelant
et dans la mesure du succěs de ce dernier, son
adversaire devant, en ce cas, étre, dans une
égale proportion, condamné aux dommages
et dépens.
La consignation peut étre remplacée par
une caution acceptée par le Tribunál.

Where one of the parties concerned appeals against the joint décision of the two
Clearing Offices he shall make a deposit
against the costs, which deposit shall only be
refunded when the first judgment is modified
in favour of the appellant and in proportion to
the suceess he may attain, his opponent in
čase of such a refund being required to pay
an equivalent proportion of the costs and expenses. Security accepted by the Tribuna!
may be substituted for a deposit.
A fee of 5 per cent. of the amount in
dispute shall be charged in respect of all cases
brought before the Tribunál. This fee shall,
unless the Tribunál directs otherwise, be
borne by the unsuccessful party. Such fee
shall be added to the deposit referred to. It is
also independent of the security.

Un droit de 5. p. 100 sur le montant de la
somme en litige sera prélevé pour toutes les
affaires soumises au Tribunál. Sauf décision
contraire du Tribunál, le droit sera supporté
par la partie perdante. Ce droit se cumulera
avec la consignation visée ci-dessus. II est également indépendant de la caution.
Le Tribunál peut allouer á 1’une des parties
des dommages et intéréts á concurrence des
frais du proces.
Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au crédit de
1’Office de la partie gagnante et fera 1’objet
ďun compte séparé.
§ 21.

20.

The Tribunál may award to one of the
parties a sum in respect of the expenses of
the proceedings.
Any sum payable under this paragraph
shall be credited to the Clearing Office of the
successful party as a separate item.

En vue de 1’expédition rapide des affaires,
il sera tenu compte, pour la désignation du
personel des Offices et du Tribunál ařbitral mixte, de la connaissance de la langue
du pays adverse intéressé.

21.
With a view to the rapid settlement of
elarms, due regard shall be paid in the appointment of all persons connected with the Clear
ing Offices or with the Mixed Arbitral Tribu
nál to their knowledge of the language of the

Les Offices pourront correspondre librement entre eux et se transmettre des docu
ments dans leur langue.

other country concerned.
Each of the Clearing Offices will be at
liberty to correspond with the other and to
forward documents in its own language.

§ 22.
Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes porteront intérét
dans les conditions suivantes:

22.
Subject to any speciál agreement to the
contrary between the Governments cohcerned, debts shall carry interest in accordance
with the following provisions:
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uvedeným, který má právo přidružiti se ke
straně, jakož i převzíti a držeti žalobní nárok
jí opuštěný.

§ 19.
Zúčastněné úřady předloží smíšenému roz
hodčímu soudu všecky informace a listinné
doklady, které budou míti, aby umožnily soudu
rychle rozhodnouti o právních věcech naň
vznesených.
§ 20.
Kde se jedna ze zúčastněných stran odvolá
ze spojeného rozhodnutí obou úřadů, musí slo
žití jistotu k úhradě nákladů, kterážto jistota
bude vrácena toliko, jestliže první rozsudek
bude změněn ve prospěch odvolatelův, a v po
měru k úspěchu, jehož dosáhne, v kterémžto
případě bude jeho odpůrce přidržen zaplatiti
poměrný podíl škod a výloh. Jistota může býti
nahrazena jinou zárukou, kterou by soud
přijal.
Pětiprocentní poplatek sporné částky bude
vyměřen ve všech případech přednesených
soudu. Tento poplatek ponese strana podleh
nuvší, nerozhodne-li soud jinak. Tento po
platek platí se vedle jistoty shora vzpomenuté.
Rovněž není závislý na záruce.
Soud může přiznati jedné ze stran odškodné
až do výše útrat vzniklých procesem.
Každá částka dlužná podle tohoto paragrafu’
bude připsána ku prospěchu úřadu vítězné
strany a bude zúčtována odděleně.
§ 21.
K rychlému vyřizování sporů bude při jme
nování všech osob pro úřady nebo pro smíšený
rozhodčí soud přihlíženo k znalosti řeči dru
hého zúčastněného státu.

Každý z úřadů bude moci volně dopiso
vat! i předkládat! listiny druhému ve svém
vlastním jazyku.
§ 22.
Nebude-li opačné dohody mezi zúčastně
nými vládami, zúrokují se dluhy podle těchto
pravidel:

/
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Aucun intérét n’est du sur les sommes dues
á titre de dividendes, intéréts ou autres payements périodiques représentant Tintéret du
Capital.

Interest shall not be payable on sums of
money due by way of dividend, interest or
other periodical payments which themselves
represent interest on Capital.

Le taux de Tintéret sera de 5% par an sauf
si, en vertu ďun contrat, de la loi ou de la
coutume locale, le créancier devait recevoir
un intérét ďun taux différent. Dans ce cas,
c’est ce taux qui sera appliqué.

The rate of interest shall be 5 per cent. per
annum except in cases where, by contract,
law or custom, the creditor is entitled to payment of interest at a different rate. In such
cases the rate to which he is entitled shall
prevail.

Les intéréts courront du jour de 1’ouverture
des hostilités ou du jour de 1’échéance si 3a
dette á recouvrer est échue au cours de la
guerre, et jusqďau jour oú le montant de la
dette aura été porté au crédit de 1’Office
créancier.

Interest shall run from the dáte of commencement of hostilities (or, if the sum of
money to be recovered fell due during the
war, from the dáte at which it fell due) until
the sum is credited to the Clearing Office of
the creditor.

Les intéréts, en tant qďils sont dus, seront
considérés comme des dettes reconnues par
les Offices et portés, dans les mémes conditions, au crédit de 1’Office créancier.

Sums due by way of interest
treated as debts admitted by the
Offices and shall be credited to the
Clearing Office in the same way
debts.

shall be
Clearing
Creditor
as such

§ 28.

23.

Si, á la suitě ďune décision des OfLces ou
du Tribunál arbitral mixte, une réclamation
n’est pas considérée, comme rentrant dans
les cas prévus dans Tarticle 296, le créancier
aura la faculté de poursuivre le recouvrement
de sa créance devant les tribunaux de droit
commun ou par toute autre voie de droit.

Where by décision of the Clearing Offices
or the Mixed Arbitral Tribuna! a claim is held
not to fall within Article 296, the creditor
shall be at liberty to presecute the claim
before the Courts or to také such other proceedings as may be open to him.

La demande adressée á 1’Office est interruptive de prescription.

The presentation of a claim to the Clearing
Office suspends the operation of any period
of prescription.

§ 24.

24.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les. décisions du Tribunál
arbitral mixte comme définitives et de les
rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

The High Contracting Parties agree to regard the décisions of the Mixed Arbitral Tri
bunál as finál and conclusive, and to render
them binding upon their nationals.

§ 25.

25.

Si un Office créancier se refuse á notifier
á 3’Office débiteur une réclamation ou á accomplir un acte de procédure prévu á la présénte Annexe pour faire valoir, pour tout ou
partie, une.demande qui lui aura été dument
notifié, il sera tenu de délivrer au créancier
un čerti ficat indiquant la somme réclamée et
-ledit créancier aura la faculté de poursuivre
le recouvrement de la créance devant les tri
bunaux de droit commun ou par toute autre
voie de droit.

In any čase where a Creditor Clearing
Office dechneš to notify a claim to the Debtor
Clearing Office, or to také any step provided
for in this Annex, intended to make effective
in whole or in part a request of which it has
received due notice, the enemy creditor shall
be entitled to receive from the Clearing Office
a certificate setting out the amount of the
claim, and shall then be entitled to proseču to
the claim before the courts or to také such
other proceedings as may be open to him.
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žádný úrok se nebude platiti z dlužný ih
dividend, úroků nebo jiných občasných platů,
které samy jsou úrokem z kapitálu.
úroková míra bude 5% ročně, leda že by
podle smlouvy, zákona nebo místního zvyku
věřitel měl právo na úrok podle jiné míry;
v těchto případech bude platiti tato míra.

úrok se bude počítati ode dne zahájení ne
přátelství (nebo, jestliže částka, která má
býti uhrazena, dospěla během války, ode dne
dospělosti) až do dne, kdy dluh bude připsán
ku prospěchu úřadu věřitelskému.
Pokud jsou úroky dluhovány, budou poklá
dány za dluhy uznané od úřadů a budou za
týchž podmínek připsány ku prospěchu úřadu
věřitelskému.

§ 23.
Jestliže rozhodnutím úřadů nebo smíšeného
soudu rozhodčího bude o některém nároku
uznáno, že nespadá pod článek 296, může vě
řitel vymáhati svoji pohledávku před řád
nými soudy nebo kteroukoli jinou právní
cestou.
Přednese-li se nárok úřadu, staví se lhůty
promlčení.

§ 24.
Vysoké strany smluvní se zavazují, že
uznají nálezy smíšeného soudu rozhodčího
za konečné a že je učiní závaznými pro své
příslušníky.
§ 25.
Jestliže úřad věřitelský odmítne oznámiti
úřadu dlužnickému nárok nebo postupovat!
podle této přílohy k tomu cíli, aby byl vymožen
zcela nebo z části nárok, který mu byl řádně
ohlášen, bude povinen vydati věřiteli osvěd
čení udávající požadovanou částku, a řečený
věřitel bude oprávněn vymáhati pohledávku
před řádnými soudy nebo jakoukoli jinou
právní cestou.
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SECTION IV.

SECTION IV.

BIENS, DROITS ET INTÉRÉTS.

PROPERTY,RIGHTSANDINTER E S T S.

A r t i c 1 e 297.

A r.t i cl e 297.

La question des biens, droits et
privés en pays ennemi recevra sa
conformément aux principes posés
présente Section et aux dispositions
nexe ci-jointe.

intéréts
solution
dans la
de 1’An-

The question of private property, rights
and interests in an enemy country shail be
settled according to the principles laid down
in this Section and to the provisions of the
Annex hereto.

a) Les mesures exceptionnelles de guerre
et les mesures de dispositions, telles qíťelles
sont définies dans FAnnexe ci-jointe, paragraphe 3, prises par FAllemagne, concernant
les biens, droits et intéréts des ressórtissants
des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressórtissants étaient intéressés,
seront immédiatement levées ou arrétées
lorsque la liquidation n’en aura pas été terminée, et les biens, droits et intéréts dont il
s’agit seront restitués aux ayants droit, qui
en auront la pleine jouissance dans les conditions fixées par 1’article 298.

(a) The exceptional war measures and
measures of transfer (ďefined in paragraph 3
of the Annex hereto) taken by Germany with
respect to the property, rights and interests
of nationals of Allied or Associated Powers,
including companies and associations in which
they are interested, when liquidation has not
been completed, shail be immediately discontinued or stayed and the property, rights
and interests concerned restored to their
owners, who shail enjoy full rights therein
in accordance with the provisions of
Article 298.

b) Souš réserve des dispositions contraires
qui pourraient résulter du présent Traité, les
Puissances alliées ou associées se réservént
le droit de retenir et le liquider touš les biens,
droits et intéréts appartenant, á la dáte de
la mise en vigueur du présent Traité, á des
ressórtissants allemands ou des sociétés contrólées par eux sur leur territoire, dans leurs
colonies, possessions et pays de protectorat,
y^ compris les territoires qui leur ont été
cédés en vertu du présent Traité.

(b) Subject to any contrary stipulations
which may be provided for in the present
Treaty, the Allied and Associated Powers reseive the right to retain and liquidate all
property, rights and interests belonging at
the dáte of the coming into force of the pre
sent Treaty to German nationals, or compa
nies controlled by them, within their territories, colonies, possessions and protectorates,
including territories ceded to them by the
present Treaty.

La liquidation anra lieu conformément
aux lois de 1’Etat allié ou associée intéressé
et le propriétaire allemand ne pourra disPoser de ces biens, droits et intéréts, ni les
grever ďaucune charge, sans le consentement de cet État.

The liquidation shail be carried out in ac
cordance with the laws of the Allied or Asso
ciated State concerned, and the German owner
shail not be able to dispose of such property,
rights or interests nor to subject them to any
charge without the consent of that State.

Ne seront pas considérés, au sens du pré
sent paragraphe, comme ressórtissants alle
mands, les ressórtissants allemands qui acquiěrent de plein droit la nationalité ďune
Puissance alliée ou associée, par application
du présent Traité.

German nationals who acquire ipso facto
the nationality of an Allied or Associated
Power in accordance with the provisions of
the present Treaty will not be considered as
German nationals within the meaning of this
paragraph.
(c) The price or the amount of compensation in respect of the exercise of the right
referred to in the preceding paragraph (b)
will be fixed in accordance with the methods
of sále or valuation adopted by the laws of the
country in which the property has been retained or liquidated.

c) Les prix ou indemnités résultant de
l exercice du droit visě au paragraphe b)
seront fixés ďaprěs les modes ďévaluation
et de liquidation déterminés par la législation du pays, dans lequel les biens ont été
retenus ou liquidés.
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ODDÍL IV.
MAJETEK, PRÁVA A ZÁJMOVÁ
ÚČASTENSTVÍ.
Článek 297.
Otázka soukromého majetku, soukromých
práv a zájmových účastenství v zemích nepřá
telských bude i’ozřešena podle zásad vyslove
ných v tomto Oddíle a podle ustanovení při
pojené přílohy.

a) Mimořádná opatření válečná, jakož i opa
tření disposiční, tak jak jsou vymezena v pří
loze v odstavci 3, která Německo učinilo o ma
jetku, právech a zájmových účastenstvích
příslušníků mocností spojených nebo sdru
žených, počítaje v to společnosti a družstva,
v nichž tito příslušníci byli zúčastněni, budou,
nebude-li likvidace již ukončena, neprodleně
zrušena aneb zastavena, a budou majetek,
práva a zájmová účastenství, o něž jde, vrá
cena oprávněným, kteří k nim budou míti plná
práva za podmínek stanovených v článku 298.
h) S výhradou opačných ustanovení, která
by snad vyplývala z této smlouvy, vyhrazují
si mocnosti spojené neb sdružené právo zadržeti a lik vidová ti veškerý majetek, práva a
zájmová účastenství, jež v době, kdy tato
smlouva nabude působnosti, náležejí němec
kým příslušníkům nebo společnostem jimi
kontrolovaným a jsou na jejich území, v je
jich osadách, državách a protektorátech, po
čítajíc v to i území, která jim byla postoupena
podle této smlouvy.
Likvidace bude provedena podle zákonů zú
častněného státu spojeného anebo sdruženého,
a nebude německý vlastník směti nakládali
s tímto majetkem, právy a zájmovými účas
tenstvími, aniž jest mu dovoleno uvaliti na ně
jakékoli břemeno bez svolení tohoto státu.
Za německé příslušníky ve smyslu tohoto
odstavce nebudou pokládání ti němečtí pří
slušníci, kteří po rozumu této smlouvy nabý
vají ipso facto státní příslušnosti některé
z mocností spojených anebo sdružených.

c) Platy nebo náhrady vyplývající z výkonu
práva, o kterém se mluví v odstavci b), určí
se podle způsobu ocenění a likvidace stanove
ného zákonodárstvím země, v níž byl majetek
zadržen nebo likvidován.
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d) Dans les rapports entre les Puissances
alliées ou associées ou leurs ressortissants
ďune part, et 1’Allemagne ou ses ressortissants ďautre part, seront eonsidérées comme
définitives et opposables á toute personne,
sous les réserves prévues au présent Traité,
toutes mesures exceptionnelles de guerre ou
de dispositions, ou actes accomplis ou á accomplir en vertu de ces mesures, telles
qu’elles sont définies dans les paragraphes 1
et 3 de l’Annexe ci-jointe.

(d) As between the Allied and Associated
Powers or their nationals on the one hand
and Germany or her nationals on the other
hand, all the exceptional war measures, or
measures of transfer, or acts doně or to be
doně in execution of such measures as defined
in paragraphs 1 and 3 of the Annex hereto
shall be considered as finál and binding upon
all persons except as regards the reservations
laid down in the present Treaty.

e) Les ressortissants des Puissances alliées
ou associées auront droit á une indemnité
pour les dommages ou préjudices causés á
leurs biens, droits ou intéréts, y compris les
sociétés ou associations dans lesquelles ils
étaient intéressés sur le territoire allemand,
tel qu’il existait au ler aoút 1914, par l’application, tant des mesures exceptionnelles
de. guerre que des mesures de disposition
qui font Tobjet des paragraphes 1 et 3 de
1’Annexe ci-jointe. Les réclamations formulées a ce sujet par ces ressortissants seront
examinées et le montant des indemnités sera
fixé par le Tribuna! arbitral mixte prévu
par la Section VI ou par un arbitre désigné
par ledit Tribunál; les indemnités seront á
la charge de rAllemagne et pourront étre
prélevées sur les biens des ressortissants
allemands, existant sur le territoire ou se
trouvant sous le contróle de l’État du réelamant. Ces biens pourront étre constitués en
gage des obligations ennemies, dans les conditions. fixées par le paragraphe 4 de l’Annexe ci-jointe. Le payement de ces indem
nités pourra étre effectué par la Puissance
alliée ou associée et le montant porté au débit
de FAllemagne.

(e) The nationals of Allied and Associated
Powers shall be entitled to compensation in
respect of damage or injury inflicted upon
their property. rights or interests, including
any company or association in which they
are interested, in German territory as it existed on August 1, 1914, by the application
either of the exceptional war measures or
measures of transfer mentioned in para
graphs 1 and 3 of the Annex hereto. The
claims made in this respect by such nationals
shall be investigated, and the total of the com
pensation shall be determined by the Mixed
Arbitral Tribunál provided for in Section VI
or by an Arbitrator appointed by that Tribu
na!. This compensation shall be borne by Ger
many, and may be charged upon the property
of German nationals within the territory or
under the control of the claimanťs State. This
property may be constituted as a pledge for
enemy liabilities under the conditions fixed
by paragraph 4 of the Annex hereto. The payment of this compensation may be made by
the Allied or Associated State, and the
amount will be debited to Germany.

> (f) Toutes les fois que le ressortissant
d une Puissance alliée ou associée, propriétaire ďun bien, droit ou intérét qui a fait
1’objet ďune mesure de disposition sur le
territoire allemand en exprimera le désir, il
sera satisfait á la réclamation prévue au
paragraphe e), lorsque le bien existe encore
en nátuře, par la restitution dudit bien.
Dans ce cas, FAllemagne devra préndre
toutes les.mesures nécessaires pour remettre
le propriétaire évincé en possession de son
bien, libře de toutes charges ou servitudes
dont il aurait été grevé aprěs la liquidation,
et mdemniser tout tiers lésé par la restitu
tion.
Si la restitution visée au présent para
graphe ne peiii étre effectuée, des accords
particuliers, négociés par Fintermédiaire des
Puissances intéressées ou des Offices de

(f) Whenever a national of an Allied or As
sociated Power is entitled to property which
has been subjected to a measure of transfer
in German territory and expresses a desire
for its restitution, his claim for compensation
in accordance with paragraph (e) shall be
satisfied by the restitution of the said pi'0perty if it still exist in specie.
In such čase Germany shall také all necessary steps to restore the evicted owner to
the possession of his property, free from all
encumbrances or burdens with which it may
háve been charged after the liquidation, and
to indemnify all third parties injured by the
restitution.
,
If the restitution provided for in this para
graph cannot be effected, private agreements
arranged by the intermediation of the Powers
concerned or the Clearing Offices provided
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d) S výhradou ustanovení táto smlouvy
budou ve vztazích mezi mocnostmi spojenými
nebo sdruženými nebo jejich příslušníky se
strany jedné a Německem nebo jeho přísluš
níky se strany druhé všechna válečná opatření
mimořádná, dále opatření disposiční, jakož
i všechny akty, které byly vykonány anebo
mají býti vykonány na základě těchto opa
tření po smyslu paragrafů 1 a 3 přílohy, po
kládána za definitivní a mohou býti proti
každému namítnuta.
e) Příslušníci mocností spojených nebo
sdružených budou míti právo na náhradu škod
nebo újem, které byly způsobeny jejich ma
jetku, právu nebo zájmům, počítajíc v to
i společnosti nebo družstva, v nichž byli zú
častněni na území německém, jakým bylo dne
1. srpna 1914, buď mimořádnými opatřeními
válečnými anebo opatřeními disposičními,
o nichž jest řeč v paragrafu 1 a 3 v příloze.
Reklamace podané v té příčině od těchto pří
slušníků budou vyšetřeny a bude peníz náhrad
určen smíšeným soudem rozhodčím, stanove
ným v Oddíle VI anebo rozhodčím, jmenova
ným od tohoto soudu. Náhrady půjdou na
vrub Německa a mohou býti hrazeny ze jmění
německých příslušníků, kteří jsou na území
anebo pod kontrolou státu, jemuž přísluší reklamant. Tento majetek může býti prohlášen
za zástavu, ručící za závazky nepřátelské, za
podmínek stanovených v paragrafu 4 připo
jené přílohy. Tato náhrada může býti splacena
mocností spoj enou anebo sdruženou a peníz
bude připsán Německu dluhem.

f) V každém případě, kdy si příslušník moc
nosti spojené anebo sdružené, vlastník ma
jetku, práva nebo zájmového účastenství, na
které se vztahovalo opatření disposiční na
území německém, bude toho přáti, bude rekla
maci, o níž se jedná v odstavci e), vyhrtvěno
vrácením tohoto majetku, je-li tu ještě in
natura.
V tomto případě bude Německo povinno učiniti veškerá opatření nutná, aby byl vlastník
z držby vypuzený uveden v držení svého ma
jetku, zproštěného všech břemen nebo služeb
ností, kterými by byl zatížen po likvidaci, a
odškodniti třetí osoby, které by byly vrácením
poškozeny.
Není-li vrácení, o kterém je řeč v předešlém
odstavci, možné, mohou prostřednictvím zú
častněných mocností nebo úřadů ověřovacích
a kompensačních, o nichž je řeč v příloze při-
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vérification et de compensation visés a
1’Annexe jointe á la Section III, pourront
intervenir pour assurer que le ressortissant
ďune Puissance alliée ou associée soit indemnisé du prejudice visé au paragraphe e) par
1’attribution ďavantages ou ďéquivalents,
qu’il consent á accepter en représentation du
bien, des droits ou des intéréts dont il a été
évincé.
v En raison des restitutions effectuées coníormément au présent article, les prix ou
indemnités fixés par application du para
graphe e) seront diminués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indem
nités pour privation de jouissance ou détérioration.

for in the Annex to Section III may be made,
in order to secure that the national of the
Allied or Associated Power may secure com
pensation for the injury referred to in paragraph (e) by the grant of advantages or
of the property, rights or interests of which
equivalents which he agrees to accept in plače
he was deprived.

g) La faculté prévue au paragraph f) est
réservée aux propriétaires ressortissants
des Puissances alliées ou associées sur le territoire desquels des mesures législatives,
ordonnant la liquidation générale des biens,
droits ou intéréts ennemis, n’étaient pas en
application avant la signatuře de l’Armistice.
h) Sauf le cas oú, par application du paragra
phe f), des restitutions en nátuře ont été effec
tuées, le produit net des liquidations de biens,
droits et intéréts ennemis oú qu’ils aient été
situés, faites špit en vertu de la législation
exceptionnelle de guerre, soit par application
du présent article et généralement touš les
avoirs en numéraire des ennemis recevront
1’affectation suivante:
1° En ce qui concerne les Puissances adoptant la Section III et TAnnexe jointe, lesdits
produits et avoirs seront portés au crédit de
la Puissance dont le propriétaire est ressor
tissant, par 1’intermédaire de 1’Office de
vérification et de compensation institué par
lesdites Section et Annexe: tout solde créditeur en résultant en faveur de 1’Allemagne
sera traité conformément á 1’article 248.
2° En ce qui concerne les Puissances
n’adoptant pas la Section III et 1’Annexe
jointe, le produit des biens, droits et intéréts
et les avoirs en numéraire des ressortissants
des Puissances alliées ou associées, détenus
par rAllemagne sera immédiatement payé á
1’ayant droit ou á son Gouvernement. Chaque Puissance alliée ou associée pourra disposer du produit des biens, droits et intéréts
et des avoirs en numéraire des ressortissants
allemands qu’elle a saisis conformément á ses
lois et rěglements et pourra 1’affecter au
payement des réclamations et créances définies par le présent article ou par le para
graphe 4 de 1’Annexe ci-jointe. Tout bien,

(g) The rights conferred by paragraph (f)
are reserved to owners who are national of
Allied or Associated Powers within whose
territory legislativě measures prescribing the
generál liquidation of enemy property, rights
or interests were not applied before the signa
tuře of the Armistice.

Through restitution in accordance with
this Article, the price or the amount of com
pensation fixed by the application of para
graph (e) will be reduced by the actual
value of the property restored, aecount being
taken of compensation in respect of loss of
use or deterioration.

(h) Except in cases where, by application
of paragraph (f), restitutions in specie háve
been made, the net proceeds of sales of enemy
property, rights or interests wherever situated carried out either by virtue of war legíslation, or by application of this Article and in
generál all eash assets of enemies, shall be
dealt with as follows:
(1) As regards Powers adopting Section III
and the Annex thereto, the said proceeds and
cash assets shall be credited to the Power of
which the owner is a national, through the
Clearing Office established thereunder; any
credit balance in favour of Germany resulting
therefrom shall be dealt with as provided in
Article 243.
(2) As regards Powers not adopting Sec
tion III and the Annex thereto, the proceeds
of the property, rights and interests, and the
cash assets, of the nationals of Allied or As
sociated Powers held by Germany shall be
paid immediately to the person entitled there
to or to his Government; the proceeds of the
property, rights and interests, and the cash
assets, of German nationals received by an
Allied or Associated Power shall be subject
to disposal by such Power in accordance with
its laws and regulations and may be applied
in payment of the claims and debts defined
by this Article or paragraph 4 of the Annex
hereto. Any property, rights and interests or
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pojené k Oddílu III, býti uzavřena zvláštní
ujednání za tím účelem, aby příslušníku ně
které mocnosti spojené anebo sdružené bylo
zajištěno odškodnění za újmu, o níž je řeč
v odstavci e), přiřčením výhod aneb ekviva
lentů, které se uvolí přijmouti na místě ma
jetku, práv nebo zájmových účastenství, kte
rých byl zbaven.
Z důvodu restitucí učiněných podle tohoto
článku budou platy nebo náhrady stanovené
podle odstavce e) zmenšeny o nynější cenu
vráceného majetku, přihlížejíc k náhradám za
ztrátu požívacího práva a zhoršení.

g) Oprávnění stanovené v odst. f) jest vy
hrazeno vlastníkům, kteří jsou příslušníky
těch mocností spojených anebo sdružených,
na jejichž území zákonodárná opatření nařizu
jící obecnou likvidaci majetku, práv a zájmo
vých účastenství nepřátelských nebyla v plat
nosti před podepsáním smlouvy o příměří.
h) Vyjímaje případ, kdy bylo provedeno
vrácení in natura po smyslu odstavce f), bude
s čistým výtěžkem likvidace majetku, práv a
zájmových účastenství nepřátelských, ať se
nalézaly kdekoli, byla-li tato likvidace prove
dena buď na základě mimořádného válečného
zákonodárství anebo podle tohoto článku,
jakož i vůbec se všemi nepřátelskými aktivy
peněžními naloženo tímto způsobem:
1. Pokud se týče mocností, které přijmou
Oddíl III a připojenou přílohu, budou jmeno
vané výtěžky a aktiva prostřednictvím úřadu
verifikačního a kompensačního, stanove
ného tímto Oddílem a přílohou, připsány ku
prospěchu oné mocnosti, jejímž příslušníkem
jest vlastník. S každým saldem, jež odtud^ vy
plývá ve prospěch Německa, bude naloženo
podle článku 243.
2. Pokud se týče mocností, které ne
přijmou Oddíl III a připojenou přílohu,
bude výtěžek majetku, práv a zájmových
účastenství, jakož i peněžních aktiv přísluš
níků mocností spojených anebo sdružených,
Německem zadržených, přímo vyplacen
oprávněnému anebo jeho vládě. Každá moc
nost spojená nebo sdružená bude moci nakládati s výtěžkem majetku, práv nebo zájmů,
jakož i s peněžními aktivy německých pří
slušníků, které zabavila podle svých zákonů
a řádů, a bude ho moci použiti k uspokojení
reklamací a pohledávek stanovených v tomto
článku nebo v paragrafu 4 připojené přílony.
Každý majetek, právo anebo zájmové účasten-
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droit ou intérét ou produit de la liquidation
de ce bien ou tout avoir en numéraire dont
il iťaura pas été disposé conformément á ee
qui est dít ci-dessus, peut étre retenu par
ladíte Puissance alliée ou assoeiée, et, dans
ce cas, sa valeur en numéraire sera traitée
conformément á Tarticle 243.

proeeeds thereof or cash assets not ušed as
above provided may be retained by the said
Allied or Associated Power and if retained
the cash value thereof shall be dealt with
as provided in Article 243.

Dans les cas des liquidations effectuées soit
dans les nouveaux États signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les États qui ne participent
pas aux réparations á payer par TAllemagne,
le produit des liquidations effectuées par le
Gouvernement desdits États devra étre versé
directement aux propriétaires sous réserve
des droits de la Commission des réparations
en vertu du présent Traité, notamment des
articles 235 et 260. Si le propriétaire établit
devant le Tribunál arbitral mixte prévu par
la Section VI de la présente Partie, ou devant
un arbitre désigné par ce Tribunál, que les
conditions de la vente ou que des mesures
prises par le Gouvernement le 1’État dont il
s’agit en dehors de sa législation générale,
ont été injustement préjudiciables au prix,
le Tribuna! ou 1’arbitre aura la faculté ďaccorder a l’ayant droit uné indemnité équitable qui devra étre payée par ledit État.

In tne čase of liquidations effected in new
States, which are signatories of the present
Treaty as Allied and Associated Powers, or
in States which are not entitled to share in
the reparation payments to be made by Germany, the proceeds of liquidations effected by
such States shall, subject to the rights of the
Reparation Commission under the present
Treaty, particularly under Articles 235 and
260, be paid direct to the owner. If on the
application of that owner, the Mixed Arbitral
Tribunál, provided for by Section VI of this
Part, or an arbitrator appointed by that Tri
bunál, is satisfied that the conditions of the
sále or measures taken by the Government of
the State in question outside its generál legislation were unfairly prejudicial to the price
obtained, they shall háve discretion to award
to the owner equitable compensation to be
paid by that State.

i) IfAllemagne s’engage á indemniser ses
ressortissants en raison de la liquidation ou
de la rétention de leurs biens, dróits ou intéréts en Pays alliés óu associés.

(i) Germany undertakes to compensate
her nationals in respect of the sále or retention of their property, rights or interests in
Allied or Associated States.

j) Le montant des taxes et impóts sur le
Capital qui ont été levés ou pourraient étre
levés par TAllemagne sur les biens, droits
et intéréts des ressortissants des Puissances
alliées ou associées depuis le 11 novembre
1918 jusqďá l’expiration de trois mois aprěs
la mise en vigueur du présent Traité ou, s’il
s’agit de^ biens, droits et intéréts qui ont été
soumis a des mesures exceptionnelles de
guerre, jusqiťá la restitution conforme aux
dispositions du présent Traité, sera reversé
aux ayants droit.

(j) The amount of all taxes and imposts
upon Capital levied or to be levied by Ger
many on the property, rights and interests
of the nationals of the Allied or Associated
Powers from November ,11, 1918, until three
months from the coming into force of the
present Treaty, or, in the čase of property,
rights or interests which háve been subjected
to exceptional measures of war until restitu
tion in accordance with the present Treaty,
shall be restored to the owners.

A r t i c 1 e 298.
L’Allemagne s’engage, en ce qui concerne
les biens, droits et intéréts restitués, par
application de 1’article 297, paragraphe a)
ou
aux ressortissants des Puissances
alliées ou associées, y compris les sociétés et
associations dans lesquelles ces ressortissants
étaient intéressés:

Article 298.
Germany undertakes, with regard to the
property, rights and interests, including
companies and associations in which they
were interested, restored to nationals of Al
lied and Associated Powers in accordance
with the provisions of Article 297, paragraph (a) or (f):
(a) to restore and maintain, except as expressly provided in the present Treaty, the
property, rights and interests of the nationals
of Allied or Associated Powers in the legal

_a) á placer et maintenir, sauf les exceptions expressément prévues dans le présent
Traité, les biens, droits et intéréts des res
sortissants des Puissances alliées ou asso-
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ství anebo výtěžek jejich likvidace nebo jaké
koli peněžní aktivum, jimiž nebude dispono
váno tak, jak bylo svrchu řečeno, může býti
zadržen jmenovanou mocností spojenou nebo
sdruženou, v kterémžto případě bude s jeho
cenou v penězích naloženo podle článku 243.
Jestliže byly provedeny likvidace v nových
státech, které podpisují tuto smlouvu jako
mocnosti spojené a sdružené, nebo ve státech,
které nejsou účastny náhrad, jež má platiti
Německo, musí býti výtěžek likvidací prove
dených v těchto státech vyplacen přímo vlast
níkům, při čemž arci práva daná komisi řepa-:
rační touto smlouvou, a zejména články 235
a 260, zůstávají vyhrazena. Dokáže-li vlastník
před smíšeným rozhodčím soudem, který se
zavádí Oddílem VI této části, anebo před roz
hodčím, kterého pojmenuje tento soud, že pod
mínky prodejové nebo opatření učiněná
státem, o který jde, nesrovnávající se s jeho
obecným zákonodárstvím, byly nespravedli
vým způsobem na újmu ceně, soud nebo roz
hodčí budou moci přiznati oprávněnému sluš
nou náhradu, kterou zaplatí onen stát.

i) Německo se zavazuje odškodniti své pří
slušníky za likvidaci anebo zadržení jejich ma
jetku, práv anebo zájmových účastenství v ze
mích spojených nebo sdružených.
j) Peníz dávek a daní z majetku, které Ně
meckem byly anebo mohly by býti vybrány
z majetku, práv anebo zájmových účastenství
příslušníků mocností spojených nebo sdruže
ných. ode dne 11. listopadu 1918 až do té doby,
kdy uplynou tři měsíce po tom, co nabude tato
smlouva působnosti, anebo, jde-li o majetek,
práva a zájmová účastenství podrobená
mimořádným opatřením válečným, až do doby
jejich navrácení podle této smlouvy, bude
taktéž navrácen oprávněným.
. článek 298.
Německo se zavazuje, pokud jde o majetek,
práva a zájmová účastenství vrácená podle
článku 297, odstavec a) anebo f), příslušní
kům mocností spojených nebo sdružených, po
čítaje v to společnosti a družstva, v nichž tito
příslušníci byli zúčastněni,

a) uvésti a udržovati práva a zájmová
účastenství příslušníků mocností spojených
nebo sdružených s výhradou výjimek vý
slovně v této smlouvě stanovených v tom
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ciées dans la situation de droit oú se trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la
guerre, les biens, droits et intérěts des ressortissants allemands;

position obtaining in respect of the property,
rigths and interests of German nationals
under the laws in force before the war;

b) a ne soumettre les biens, droits ou intéréts des ressortissants des États alliés ou associés á aucunes mesures portant atteinte á
la propriété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou intérěts de res
sortissants allemands et á payer des indemnités convenables dans le cas oú ces mesures
seraient prises.

(b) not to subject the property, rights or
interests of the nationals of the Allied or As
sociated Powers to any measures in derogation of property rights which are not applied
equally to the property, rights and interests
of German nationals, and to pay adequate
compensation in the event of the applieation
of these measures.

A N N Ě X E.

A N N E X.

§ 1.

1.

Aux termes de 1’article 297, paragraphe d),
est confirmée la validitě de toutes mesures
attributives de propriété, de toutes ordonnanees pour la liquidation ďentreprises ou de
sociétés ou de toutes autres ordonnances, réglements, décisions ou instructions rendues
ou données par tout tribunál ou administration ďune des Hautes Parties Contractantes
ou réputées avoir été rendues ou données par
applieation de la législation de guerre concernant les biens, droits ou intérěts ennemis.
Les intérěts de toutes personnes devront étre
considérés comme ayant valablement fait
1’objet de touš réglements, ordonnances, déci
sions ou instructions concernant les biens
dans lesquels sont compris les intérěts dont
il s’agit, que ces intérěts aient été ou non expressément visés dans lesdits ordonnances,
réglements, décisions ou instructions. II ne
sera soulevé aucune contestation relativement
á la régularité ďun transfert de biens, droits
ou ďintéřěts effectué en vertu des réglements,
ordonnances, décisions ou instructions susvisés. Est également confirmée la validité de
toutes mesures prises á 1’égard ďune propri
été, ďune entreprise, ou société, qu’il s’agisse
ďenquěte, de séquestre, ďadministration forcée, ďutilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vénte, ou de
l’administration des biens, droits et intérěts,
du recouvrement ou du payement des dettes,
du payement des frais, charges, dépenses ou
de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution ďordonnances, de rěglements, de décisions ou ďinstructions rendues,
données ou exécutées par touš třibunaux ou
administration ďune des Hautes Parties Con
tractantes ou réputées avoir été rendues,
données ou exécutées par applieation de la lé
gislation exceptionnelle de guerre concer
nant les biens, droits ou intéréts ennemis, á

In accordance with the provisions of Article 297, paragraph (a) the validity of vesting orders and of orders of the winding up of
businessess or companies, and of any other
orders, directions, décisions or instructions
of any couřt or any department of the Gov
ernment of any of the High Contracting
Parties made or given, or purporting to be
made or given, in pursuance of war legislation with regard to enemy property, rights
and interests is confirmed. The interests of
all persons shall be regarded as having been
effectively dealt with by any order, direction,
decision or instruction dealing with property
in which they may be interested, whether
or not such interests are specifically mentioned in the order, direction, decision or in
struction. No question shall be raised as to
the regularity of a transfer of any property,
rights or interests dealt with in pursuance
of any such order, direction, decision or in
struction. Every action taken with regard
to any property, business, or company, whe
ther as regards its investigation, sequestration, compulsory administration, use, requisition, supervision, or winding up, the sále or
management of property, rights or interests,
the collection or discharge of debts, the payment of costs, charges or expenses, or any
other matter whatsoever, in pursuance of
orders, directions, décisions, or instructions
of any court or of any department of the
Government of any of the High Contracting
Parties, made or given, or purporting to be
made or given, in pursuance of war legislation with regard to enemy property, rights
or interests, is confirmed. Provided that the
provisions of this paragraph shall not be held
to prejudice the titles property heretofore
acquired in good faith and for value and in
accordance with the laws of the country in
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právním stavu, v kterém byly podle zákonů
předválečných majetek, práva a zájmová
účastenství příslušníků německých;

b) nepodrobovati majetek, práva a zájmová
účastenství příslušníků států spojených nebo
sdružených žádným opatřením, která by se
nepříznivě dotýkala vlastnictví a která by ne
platila stejně o právech, majetku a zájmových
účastenstvích příslušníků německých, a zaplatiti přiměřenou náhradu, kdyby takováto
opatření byla učiněna.
PŘÍLOHA.
§ 1.
Ve shodě s ustanoveními čl. 297, odst. d),
potvrzuje se platnost všech opatření propůj
čujících vlastnictví, všech nařízení o likvidaci
podniků neb společností, nebo všech jiných
nařízení, předpisů, rozhodnutí neb instrukcí,
které byly učiněny nebo vydány od kterých
koli soudů neb správních úřadů jedné z Vyso
kých stran smluvních podle zákonodárství válečnéno o majetku, právech nebo zájmových
účastenstvích nepřátelských, jakož i opatření
takových, o kterých nutno míti za to, že byla
podle tohoto válečného zákonodárství učiněna
nebo vydána. Bude se míti za to, že zájmy
všech osob byly platně upraveny nařízeními,
předpisy, rozhodnutími neb instrukcemi jed
najícími o majetku, v němž jsou tyto osoby
zúčastněny, bez rozdílu, zdali v oněch naří
zeních, předpisech, rozhodnutích neb instruk
cích byly tyto zájmy výslovně uvedeny čili nic.
Nebude brána v odpor správnost převodu ma
jetku, práv neb zájmových účastenství usku
tečněného podle řečených nařízení, předpisů,
rozhodnutí neb instrukcí. Rovněž se potvrzuje
platnost veškerých opatření učiněných o ma
jetcích, obchodních podnicích neb společno
stech, pokud se týče jejich zjištění, sekvestrace, vnucené správy, využití, rek visíce, do
zoru neb likvidace, prodeje nebo správy ma
jetku, práv nebo zájmových účastenství, vy
máhání neb placení dluhů, placení útrat ná
kladů nebo výloh, nebo jakéhokoli jiného
opatření předsevzatého v důsledku nařízení,
předpisů, rozhodnutí neb instrukcí učiněných,
vydaných nebo provedených kterýmkoli sou
dem nebo správním úřadem jedné z Vysokých
stran smluvních podle mimořádných zákonů
válečných o majetku, právech a zájmových
účastenstvích nepřátelských, jakož i y, dů
sledku takových opatření, o kterých nutno
míti za to, že byla podle těchto výjimečných
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condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux droits de
propriété précédemment acquis de bonne foi
et á un juste prix, conformément á la loi de
la situation des biens, par les ressortissants
des Puissan^es alliées et associées.
Les stipulations du prásent parajraphe ne
s’appliquent pas á celles des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par 1’AIlemagne en territoires envahis ou oecupés, non
plus qu’á celles des mesures ci-dessus mentionnées qui ont été prises par TAllemagne
ou les autorités allemandes depuis le 11 novenjbre 1918, toutes ces mesures restant
nulles.
§2.
Aucune réclamation ni action de 1’Ailemagne ou de ses ressortissants, en quelque
lieu qďils aient leur résidence, iťest recevable contr - une Puissance alliée et ussociée
ou contre une personne quelconque agissant au
nom ou sous les ordres de toute juridiction ou
administration de ladíte Puissance alliée et
associée, relativement á tout acte ou toute
omission concernant les biens, droits ou intéréts des ressortissants allemands et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. Est également irrecevable toute réclamation ou action contre
toute personne á Fégard de tout acte ou
omission résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et rěglements do toute
Puissance alliée ou associée.
§ 3.
Dans 1’article 297 et la présente Annexe,
1‘expression „mesures exceptionnelles de guer
re" comprend les mesures de toute nátuře,
legislatives, administratives, judiciaires ou
autres prises ou qui seront prises ultérieurement á Fégard de biens ennemis et qui
ont eu ou
auront pour effet, sans affeeter la propri
été, ďenlever aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment les mesures
de surveillance, ďadministration forcée, de
séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront
pour objet de saisir, ďutiliser ou de bloquer
les avoirs ennemis, et cela pour quelque
motif, sous quelque formě et en quelque lieu
que ce soit. Les actes accomplis en exéeution
de ces mesures sont touš les arrétés, instructions, ordres ou ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures
aux biens ennemis, comme touš les actes ac
complis par toute personne commise á Fadministration ou á la surveillance des biens en-

which the property is situated by nationals
of the Allied and Associated Powers.

The provisions of this paragraph do not
apply to such of the above-mentioned measures as háve been taken by the German
authorities in invaded or occupied territory,
nor to such of the above mentioned measures
as háve been taken by Germany or the German
authorities since November 11, 1918, all of
which shall ke void.
2.
No claim or action shall be made or brought
against any Allied or Associated Power or
against any person acting on behalf of or
under the direction of any legal authority or
Department of the Government of such a
Power by Germany or by any German national wherever resident in respect of any
act or omission with regard to-his property,
rights or interests during the war or in preparation for the war. Similarly no claim or
action shall be made or brought against any
person in respect of any act or omission under
or in accordance with the exceptional war
measures, laws or regulations of any Allied
or Associated Power.

3.
In Article 297 and this Annex the expression „exceptional war measures" includes
measures of all kinds, legislativě, admini
strativě, judicial or others, that háve been
taken or will be taken hereafter with regard
to enemy property, and which háve had or
will háve the effect of removing from the
proprietors the power of disposition over
their property, though without affeeting the
ownership, such as measures of supervision,
of compulsory administration, and of sequestration; or measures which háve had or will
háve as an object the seizure of, the use of,
or the interference with enemy assets, for
whatsoever motive, under whatsoever form
or in whatsoever plače. Acts in the execution
of these measures include all detentions, instructions, orders or deerees of Government
departments or courts applying these measu
res to enemy property, as well as acts performed by any person connected with the
administration or the supervision of enemy

Sbírka zákonů a nařízení, ě. 217.
zákonů učiněna, s výhradou, že ustanovení
tohoto paragrafu nejsou na újmu majetkovým
právům, jichž příslušníci mocností spojených
a sdružených před tím nabyli bezelstně a za
přiměřenou cenu v souhlase se zákony státu,
v jehož území majetek leží.
Ustanovení tohoto paragrafu netýkají se
takových shora vypočítaných opatření, která
byla učiněna Německem na území přepade
ném neb obsazeném, ani opatření vzpome
nutých shora, která byla učiněna Německem
nebo německými úřady po 11. listopadu 1918;
veškerá tato opatření budou neplatná.
§2.
žádná reklamace ani žaloba nesmí býti
vznášena Německem nebo jeho příslušníky
kdekoli sídlícími proti kterékoli mocnosti spo
jené nebo sdružené nebo proti kterékoli osobě
jednající jménem nebo z příkazu kteréhokoli
úřadu soudního nebo správního řečené moc
nosti spojené neb sdružené ve věci jakéhokoli
jednání neb opominutí v příčině majetků,
práv nebo zájmových účastenství příslušníků
německých, které se zběhlo za války neb za
účelem příprav válečných. Rovněž nebude při
puštěna reklamace ani žaloba proti nikomu,
pokud jde o kterékoli jednání nebo opominutí
vyplývající z mimořádných opatření váleč
ných, zákonů a nařízení kterékoli mocnosti
spojené nebo sdružené.
§ 3.
V článku 297 a v této příloze zahrnuje výraz
„mimořádná opatření válečná" všeliká opa
tření zákonodárná, správní, soudní nebo jiná,
která byla nebo budou později učiněna ve věci
majetku nepřátelského a jejichž účinkem bylo
nebo bude odnětí disposice vlastníkům nad
jejich majetkem, avšak bez dotčení podstaty
práva vlastnického, zejména opatření o do
hledu, vnucené správě a sekvestraci, neb opa
tření, jejichž účelem bylo neb bude zabaví ti,
zužitkovati nebo obstaviti aktiva nepřátelská,
a to z jakéhokoli důvodu, v jakékoli formě
a na kterémkoli místě. Akty, kterými se tato
opatření proti majetku nepřátelskému prová
dějí, jsou veškerá rozhodnutí, instrukce, roz
kazy neb nařízení správních úřadů nebo soudů,
jakož i veškerá jednání osob pověřených sprá
vou nebo dozorem nad majetkem nepřátel
ským, jako nad placením dluhů, vybíráním
pohledávek, zapravováním útrat, nákladů neb
výloh, vybíráním platů.
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nemis tels que payements de dettes, encaissements de créances, payement de frais,
charges on dépenses, encaissements ďhonoraires.
Les „mesures de disposition“ sont celles qui
ont affecté ou affecteront la propriété des
biens ennemis en en transférant tout ou par
tie á une autre personne que le propriétaire
ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens
ennemis, 1’annulation des titres ou valeurs
mobiliěres.
§4.'
Les biens, droits et intéréts des ressortissants allemands dans les territoires ďune
Puissance alliée ou associée ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres
mesures de disposition, pourront étre grevés
par cette Puissance alliée ou associée: en pre
miér lieu, du payement des indemnités dues
á 1’occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs
biens, droits et intéréts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissánts étaient intéressés en territoire
allemand ou des créances qu’ils ont sur les
ressortissants allemands ainsi que du pay
ement des réclamations introduites pour des
actes commis par le Gouvernement allemand
ou par tou ,e autoritě allemand postérieurement au 81 juillet 1914 et avant que cette
Puissance alliée ou associée ne participát á
la guerre. Le montant de ces sortes de récla
mations pourra étre fixé par un arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou, á défaut, par le Tribunál arbitral
mixte prévu á la Section VI. Ils pourront étre
grevés, en second lieu, du payement des in
demnités dues á Toccasion des réclamations
des ressortissants de la Puissance alliée ou
associée concernant leurs biens, droits et in
téréts sur le territoire des autres Puissances
ennemies, en tant que ces indemnités n’ont
pas été acquittées d‘une autre maniěre.
§ 5.
Nonobstant les dispositions de 1’article 297
lorsque, immédiatement avant le début de la
guerre, une société autorisée dans un État
allié ou associé avait, en commun avec une
société contrólée par elle et autorisée en Allemagne, des droits á 1’utilisation dans ďautres
pays, de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqďelle avait la jouissance avec
cette société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou ďarticles pour la

property, such as the payment pf debts, the
collecting of credits, the payment of any
costs, charges or expenses, or the collecting
of fees.
Measures of transfer are those which háve
affected or will affect the ownership of enemy
property by transferring it in whole or in
part to a person other than the enemy
ovraer, and without his consent, such as mea
sures directing the sále, liquidation, or devolution of ownership in enemy property, or
the cancelling of titles or securities.
4.
All property, rights and interests of German nationals within the territory of any
Allied or Associated Power and the net proceeds of their sále, liquidation or other dealing therewith may be charged by that Allied
or Associated Power in the first plače with
payment of amounts due in respect of claims
by the nationals of that Allied or Associated
Power with regard to their property, rights
and interests, including companies and as
sociations in which they are interested, in
German territory, or debts owing to them by
German nationals, and with payment of
claims growing out of acts committed by the
German Government or by any German
authorities since July 31, 1914, and before
that Allied or Associated Power entered into
the war. The amount of such claims may be
assessed by an arbitrator appointed by Mr.
Gustave Ador, if he is willing, or if no such
appointment is made by him, by an arbitra
tor appointed by the Mixed Arbitral Tribunál
provided for in Section VI. They may be
charged in the second plače with payment of
the amounts due in respect of claims by the
nationals of such Allied or Associated Power
with regard to their property, rights and
interests in the territory of other enemy Powers, in so far as those claims are otherwise
unsatisfied.
5.
Notwithstanding the provisions of Article
297, where immediately before the outbreak
of war a company incorporated in an Allied
or Associated State had rights in common
with a company controlled by it and incorpo
rated in Germany to the use of trade-marks
in third countries, or enjoyed the use in com
mon with such company of unique means of
reproduction of goods or articles for sále in
third countries, the former company shall
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„Opatření disposiční" jsou taková, jimiž
byla nebo bude dotčena podstata vlastnictví
■k majetku nepřátelskému převodem celku
nebo části na osobu jinou než vlastníka nepřá
telského a bez jeho souhlasu, zejména opatření
nařizující prodej, likvidaci, propadnutí vlast
nického práva k majetku nepřátelskému,
anulování právních titulů aneb cenných pa
pírů.
§ 4.
Majetek, práva a zájmová účastenství pří
slušníků německých na územích kterékoli
mocnosti spojené nebo sdružené, jakož i čistý
výtěžek jejich prodeje, likvidace nebo jiných
opatření disposičních mohou býti touto moc
ností spojenou nebo sdruženou předně zatí
ženy tím, že se zaplatí náhrady dlužné podle
reklamací příslušníků této mocnosti za jejich
majetek, práva a zájmová účastenství, počítaj j k nim společnosti nebo družstva, v nichž
tito příslušníci byli zúčastněni na území ně
meckém, nebo pohledávky, jež mají za přísluš
níky německými, jakož i tím, že se uspokojí
reklamace vzniklé z jednání vlády německé
nebo kteréhokoli německého úřadu po 81. čer
venci 1914 a nežli tato mocnost spojená nebo
sdružená vstoupila do války. Výše takovýchto
požadavků může býti určena rozhodčím, kfcerého určí pan Gustav Ador, uvolí-li se, nebo,
neučiní-li tak, smíšeným rozhodčím soudem
zavedeným v Oddílu VI. Na druhém místě
mohou býti zatíženy tím, že se zaplatí náhrady
dlužné podle reklamací příslušníků mocnosti
spojené neb sdružené za jejich majetek,
Práva a zájmová účastenství na území ostat
ních mocností nepřátelských, pokud tato od
škodnění nebudou poskytnuta jinakým způ
sobem.

§ 5.
Nehledíc k ustanovením článku 297, jestli
že bezprostředně před vypuknutím války ně
která společnost povolená ve státě spojeném
nebo^ sdruženém měla společně se společností
°d ní kontrolovanou a povolenou v Německu
právo ^ používati známek továrních neb ob
chodních ve třetích státech, nébo jestliže po
žívala spolu s takovou společností práva ke
zvláštním procesům při výrobě zboží nebo
předmětů prodejných pro třetí státy, bude
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vente dans ďautres pays, la premiére société
aura seule le droit ďutiliser ces marques de
fabrique dans ďautres pays, á 1’exclusion de
la société allemande; et les procédés de fabrication communs seront remis á la premiére
société nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre allemande
á Tégard de la seconde société ou de ses in téréts, propriétés commerciales ou actions.
Néanmoins, la premiére société, si demande
lui en est faite, remettra á la seconde société
des moděles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront étre consommées en Allemagne.

alone háve the right to use these trade-marks
in third countries to the exclusion of the German company, and these unique means of
reproduction shall be handed over to the
former company, notwithstanding any action
taken under German war législation with
regard to the later company or its business,
industrial property or shares. Nevertheless,
the former company, if requested, shall deliver to the latter company derivative copies
permitting the continuation of reproduction
of artieles for use within German territory.

§ 6.
Jusqďau moment oú la restitution pourra
étre effectuée conformément á Tarticle 297,
1’Allemagne est responsable de la conservation des biens, droits et intérets des ressortissants des Puissances alliées ou associées y
compris les sociétés et associations dans
lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle á une mesure
exceptionnelle de guerre.

6.
Up to the time when restitution is carried
out in accordance with Article 297, Germany
is responsible for the conservation of pro
perty, rights and interests of the nationals
of Allied or Associated Powers, including
companies and associations in which they are
interested, that háve been subjected by her
to exceptional war measures.

§ 7.
Les Puissances alliées ou associées devront
faire connaitre, dans le délai ďun an, á la
dáte de la mise en vigueur du présent Traité,
les biens, droits et intérets sur lesquels ils
comptent exercer le droit právu á ťarticle
297, paragraphe f).

7.
Within one year from the coming into force
of the present Treaty the Allied or Associ
ated Powers will specify the property, rights
and interests over which they intend to exercise the right provided in Article 297, paragraph (f).

8.
§ 8.
The
restitution
.provided
in Article 297
Les restitutions prévus par Ťarticle 297
seront effectuées sur Forde du Gouvernement will be carried out by order of the German
allemand ou des autorités qui lui auront été ' Government or of the authorities which háve
substituées. Des renseignements détaillés sur been substituted for it. Detailed accounts of
la gestion des administrateurs seront fournis the action of administrators shall be furnisaux intéressés par les autorités allemandes, hed to the interested persons by the German
sur demande qui peut étre adressée děs la authorities upon request, which may be made
at any time after the coming into force of the
mise en vigueur du présent Traité.
present Treaty.
§ 9Les biens, droits et intérets des ressortis
sants allemands continueront, jusqu’á Fachěvement de la liquidation prévue á Farticle
297, paragraphe b), a étre soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou á
prendre á leur égard.

9.
Until completion of the liquidation pro
vided for by Article 297, paragraph (h), the
property, rights and interests of German
nationals will continue to be subject to excep
tional war measures that háve been or will
be taken with regard to them.

§ 10.
L’Allemagne remettra, dans un délai de síx
mois á dater de la mise en vigueur du présent
Traité, á chaque Puissance alliée ou associée,

10.
Germany will, within six months from the
coming into force of the present Treaty,
deliver to each Allied or Associated Power
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prvá společnost samojediná oprávněna užíváti oněch známek továrních ve třetích stá
tech s vyloučením společnosti německé; a spo
lečné právo k procesu výrobnímu bude vy
dáno této první společnosti bez ohledu na ja
kékoli opatření učiněné podle válečného zá
konodárství německého ^zhledem k této dru
hé společnosti nebo jejím zájmům, obchod
nímu vlastnictví nebo akciím. Nicméně první
společnost, bude-li za to žádáno, vydá druhé
společnosti modely dovolující pokračovat! ve
výrobě zboží, které se má spotřebovati v Ně
mecku.
§ 6.
Až do okamžiku, kdy bude provedena regí ituce podle článku 297, ručí Německo za za
chování majetku, práv a zájmových účasten
ství příslušníků mocností spojených nebo
sdružených — počítaje v to společnosti a
družstva, v nichž byli tito příslušníci zúčast
něni —, jež byly podrobeny v Německu něja
kému mimořádnému opatření válečnému.
§ 7.
Do roka po tom, kdy tato smlouva nabude
působnosti, ohlásí mocnosti spojené nebo
sdružené majetek, statky a zájmy, o kterých
míní použiti práva uvedeného v článku 297,
odst. f).
§ 8.
Restituce uvedené v článku 297 budou vy
konány na rozkaz vlády německé nebo úřadů,
které na místě ní budou ustanoveny. Podrob
né výkazy o vedení správy budou podány
zúčastněným osobám úřady německými na žá
dost, která může býti vznesena, jakmile tato
smlouva nabude působnosti.
§ 9Až do ukončení likvidace uvedené v cl. 297,
odst. b), zůstanou majetek, práva a zájmová
účastenství německých příslušníků podrobeny
mimořádným opatřením válečným, která byla
nebo budou o nich učiněna.
§ 10.
Do šesti měsíců po tom, kdy tato smlouva
nabude působnosti, vydá Německo každé moc
nosti spojené nebo sdružené všechny smlou90
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touš les contrats, certificats, actes et autres
titres de propriété, se trouvant entre les
mains de ses ressortissants et se rapportant
á des biens, droits et intéréts situés sur le
territoire de ladíte Puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou
autres valeurs mobiliěres de toutes sociétés
autorisées par la législation de cette Puis
sance.
L Allemagne fournira á touš moments, sur
la demande de la Puissance alliée ou associée
intéressée, touš renseignements concernant
les biens, droits et intéréts des nationaux alleniands dans ladíte Puissance alliée ou asso
ciée ainsi que sur les transactions qui ont pu
étre effectuées, depuis le ler juillet 1914 en ce
qui concerne lesdits biens, droits ou intéréts.
§ 11.
Dans le terme „avoir en numéraire", il
faut comprendre touš les dépóts ou provisions constítués avant ou aprěs la déclaration
de guerre, ainsi que touš les avoirs provenant
de dépóts, de revenus ou de bénéfices encaissés par les administrateurs, séquestres ou
autres de provisions constituées en banque ou
de toute autre source, á kexclusion de toute
somme ďargent appartenant aux Puíssances
alliées ou associées, ou á leurs États particuliers, provinces ou municipalités.

all securities, certificates, deeds, or other
documents of title held by is nationals and
relating to property, rights or interests situated in the territory of that Allied or Asso
ciated Power, including any shares, stock,
debentures, debenture stock, or other obli
gations of any company incorporated in accordance with the laws of that Power.
Germany will at any time on demand of
any Allied or Associated Power furnish such
information as may be required with regard
to the property, rights and interests of Gerrnan nationals within the territory of such
Allied or Associated Power, or with regard
to any transactions concerning such property,
rights or interests effected since July 1, 1914.
11.
Tne expression „cash assets“ includes all
deposits or funds established before or after
the déclaration of war, as well as all assets
coming from deposits, revenues, or profits
coilected by administrators, sequestrators,
or others from funds placed on deposit or
otherwise, but does not include sums belonging "to the Allied or Associated Powers or to
their component States, Provinces, or Municfpalities.

§ 12.
Seront annulés les placements effectués, oú
que ce soit, avec les avoirs en numéraire des
ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y compris les sociétés et associations
dans lesquelles ces ressortissants, étaient intéressés, par les personnes responsables de l’administration des biens ennemis ou contrólant
cette administration, ou par 1’ordre de ces
personnes ou ďune autoritě quelconque; le
rěglement de ces avoirs se fera sans tenir
compte de ces placements.

12.
All investments wheresoever effected with
the cash assets of nationals of the High Contracting Parties, including companies and
associations in which such nationals were
interested, by persons responsible for the
administration of enemy properties or having
control over such administration, or by order
of such persons or of any authority whatsoever shall be annulled. These cash assets
shall be accounted for irrespective of any
such investment.

§ 13.
L’Allemagne remettra respectivement aux
Puissances alliées ou associées, dans le délai
ďun mois á dater de la mise en vigueur du
présent Traité, ou sur demande, á iťimporte
quel moment par la suitě, touš les comptes
ou pieces comptables, archives, documents et
i enseignements de toute nátuře qui peuvent
se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intéréts des ressortis
sants de ces Puissances, y compris les soci
étés ou associations dans lesquelles ces res
sortissants étaient intěressés, qui ont fait

13.
Within one month from the coming into
force of the present Treaty, or on demand
at any time, Germany will deliver to the Al
lied and Associated Powers all accounts,
vouchers, records, documents and informa
tion of any kind which may be within German territory, and which concern the pro
perty, rights and interests of the nationals
of those Powers, including companies and
associations in which they are interested,
that háve been subjected to an exceptional
war measure, or to a measure of transfer
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vy, osvědčení, akty a právní tituly vlastni
ckého práva, jež jsou v rukou jeho přísluš
níků a vztahují se k majetku, právům nebo
zájmovým účastenstvím nalézajícím se na
území řečené mocnosti spojené nebo sdruže
né, čítaje v to akcie, obligace nebo jiné cenné
papíry všech společností povolených podle zá
konů této mocnosti.
Německo podá kdykoli na žádost mocnosti
spojené nebo sdružené všechna vysvětlení o
majetku, právech a zájmových účastenstvích
státních občanů německých na území této
mocnosti spojené nebo sdružené, jakož i o
všech transakcích, které byly s řečeným ma
jetkem, právy nebo zájmy snad provedeny po
1. červenci 1914.
§ 11.
Výraz „peněžní aktiva*' zahrnuje všecky
vklady nebo fondy zřízené před vypověděním
války anebo po něm, jakož i všechna aktiva
pocházející ze vkladů, důchodů neb užitků
inkasovaných správci, sekvestry nebo jinými
z úhrad bankovních nebo z jakéhokoli jiného
pramene, avšak nezahrnuje peněz náležejí
cích spojené anebo sdružené mocnosti nebo
státům, provinciím neb obcím, které ji tvoří.

§ 12.
Všechna kdekoli učiněná umístění peněž
ních aktiv příslušníků Vysokých stran smluv
ních, počítaje v to společnosti a družstva,
v nichž tito příslušníci byli kapitálově zúčast
něni, osobami odpovědnými za správu nepřá
telského majetku nebo majícími dozor nad
takovou správou anebo na rozkaz těchto osob
nebo kteréhokoli úřadu budou prohlášena za
neplatná. Tato peněžní aktiva budou vyúčto
vána bez ohledu k oněm umístěním.

§ 13.

Do měsíce po tom, kdy tato smlouva nabu
de působnosti, nebo na žádost vznesenou kdy
koliv poté, vydá Německo mocnostem spo
jeným nebo sdruženým všecky účty nebo do
klady účetní, archivy, listiny a vysvětlení vše
ho druhu nalézající se na jeho území a týka
jící se majetku, práv a zájmových účasten
ství příslušníků těchto mocností — počítaje
v to společnosti nebo družstva, v nichž tito
příslušníci byli zúčastněni —, jež byly podro
beny mimořádným opatřením. válečným neb
jakémukoli opatření disposičnímu buď v Ně90'
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1’objet ďune mesure exceptionnelle de guerre
on ďune mesure de disposition, soit en Allemagne, soit dans les territoires qui ont été
occupés par TAllemagne ou ses alliés.
Les contróleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement allemand, personnellement responsables
de la remise immédiate au complet et de
1’exactitude de ces comptes et dccuments.
§ 14.
Les dispositions de 1’article 297 et de la présente Annex, relatives aux biens, droits et intéréts en pays ennemis et au produit de leur
liquidation, s’appliqueront aux dettes, crédits
et comptes, la Section III ne réglant que les
méthodes de payement.
Pour le rěglement des questions visées par
Tarticle 297 entre TAllemagne et les Puissances alliées et associées, leurs colonies ou
protectorats ou Tun des Dominions britanniques ou 1’Inde, par rapport auxquels la déclaration n’aura pas été faite qďelles adoptent la Section III et entre leurs nationaux
respectifs,les dispositions de la Section III re
latives á la monnaie dans laquelle le payement
doit étre fait et au taux du change et des intéréts seront applicables, á moins que le Gouvernement de la Puissances alliée ou associée
intéressée ne notifie á 1’Allemagne, dans les
six mois á dater de la mise en vigueur du
présent TPaité, que lesdites clauses ne seront
pas applicables.

§ 15Les dispositions de Farticie 297 et de la
présente Annexe s’appliquent aux droits de
propriété industrielle, littéraire ou artistique
qui sont ou seront compris dans la liquida
tion de biens, droits, intéréts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les
Puissances alliées ou associées ou par appli
cation des stipulations de 1’article 297, paragraphe b).

either in German territory or in territory
occupied by Germany or her allies.
The controilers, supervisors, managers,
administrators, sequestrators, liquidators and
receivers shall be personally responsible
under guarantee of the German Government
for the immediate delivery in full of these
accounts and dccuments, and for their accuracy.
14.
The provisions of Article 297 and this
Annex relating to property, rights and interests in an enemy country, and the proceeds
of the liquidation thereof, apply to debts,
credits and accounts, Section III regulating
only the methcd of payment.
In the settlement of matters provided for
in Article 297 between Germany and the
Allied or Associated States, their colonies
or protectorates, or any one of the British
Dominions or India, in respect of any of which
a declaration shall not háve been made that
they adopt Section III, and between their
respective nationals, the provisions of Sec
tion III respecting the currency in which
payment is to be made and the rate of exchange and of interest shall apply unless the
Government of the Allied or Associated Po
wer concerned shall within six months of the
coming into force of the present Treaty
notify Germany that the said provisions are
not to be applied.
15.
The provisions of Article 297 and this
Annex apply to industrial, literary and artistic property which has been or will be dealt
with in the liquidation of property, rights,
interests, companies or businesses under
war legislation by the Allied or Associated
Powers, or in accordance with the stipula
tions of Article 297, paragraph (b).

CONTRATS, PRESCRIPTÍONS,
JUGEMENTS.

SECTION V.
CONTRACTS, PRESCRIPTÍONS,
J U7D G M E N T S.

A r t i c 1 e 299.

Article 299.

7 Les contrats conclus entre ennemis
seront considérés comme ayant été annulés
á partir du moment oú deux quelconques des
parties sont devenues ennemies, sauf en ce
qui concerne les dettes et autres obligationš

(a) Any contract concluded between enemies shall be regarded as having been dissolved as from the time when any two of the
parties became enemies, except in respect of
any debt or other pecuniary obligation aris-

SECTION V.
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mecku nebo v územích, která byla obsazena
Německem neb jeho spojenci.
Kontroloři, dozorci, vedoucí ředitelé, správ
ci, vnucení správci, likvidátoři a opatrovníci
biu-ju za ručení vlády německé osobně odpo
vědni za neprodlené a úplné vydání těchto
účtů a listinných dokladů a za jejich přesnost.
§ 14.
Ustanovení článku 297 a této přílohy o ma
jetku, právech a zájmových účastenstvích
v nepřátelských státech a o výtěžku jejich li
kvidace vztahují se na dluhy, úvěry a účty,
kdežto Oddíl III upravuje toliko způsoby
placení.
Pro úpravu otázek uvedených v čl. 297 mezi
Německem a mocnostmi spojenými a sdruže
nými, jejich koloniemi nebo protektoráty nebo
kterýmkoli z britských dominií nebo Indií,
o kterých nebude prohlášeno, že přijímají
Oddíl III, a mezi jejich příslušníky,budou pla
tili ustanovení Oddílu III o měně, v které se
mají díti platy, o kursu a úrocích, ačli zúčast
něná vláda spojené nebo sdružené mocnosti
neoznámí Německu do šesti měsíců po tom,
kdy tato smlouva nabude působnosti, že se ře
čených ustanovení nemá použiti.

§ 15.
Ustanovení článku 297 a této přílohy platí
o vlastnictví průmyslovém, literárním a umě
leckém, které jest nebo bude pojato do likvi
dace majetku, práv, zájmových účastenství,
společností nebo podniků, provedené podle
výjimečného válečného zákonodárství moc
nostmi spojenými nebo sdruženými nebo podle
podmínek článku 297, odstavce b).

ODDÍL V.
SMLOUVY, PROMLČENÍ,
ROZSUDKY.
článek 299.

a) Smlouvy uzavřené mezi nepřáteli budou
pokládány za zrušené od okamžiku, kdy se
kterékoli dvě strany staly nepřátely, vyjímajíc
případ, kde jde o dluhy nebo jiné povinnosti
peněžní, které vzniklý tím, že bylo něco podle
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pécuniaires résultant de rexécution ďun acte
o i payement právu par ces contrats et sous
réserve des exceptions et des rěgles spéciales
á certains contrats ou catégories de contrats
prévues ci-aprěs ou dans 1’Annexe ci-jointe.
Seront exceptés de rannulation, aux
termes du présent article, les contrats dont,
dans un intérét général, les Gouvernements
des Puissances alliées ou ašsociées, dont Tuně
des parties est un ressortissant, réclameront
rexécution, dans un délai de six mois á dater
de la mise en vigueur du présent Traité.
Lorsque rexécution des contrats ainsi
maintenus entraíne, pour une des parties, par
suitě du changement dans les conditions du
commerce, u préj udice considérable, le Tri
buna! arbitral rnixte prévu par la Section VI
pourra attribuer á la partie lésée une indemnité équitable.
c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des États-Unis ďAmérique,
du Brésil et du Japon, le présent article ainsi
que i’article 300 et 1’Ánnexe cijointe ne s’appliquem pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec des ressortissants allemands, et de méme, l’article 305 ne
s’applique pas aux États-Unis ďAmérique ou
á leurs ressortissants.
_ d) Le préso’'' article ainsi que l’Annexe
ci-jointe ne s’appliquent pas aux contrats dont
les parties sont devenues ennemies du fait
que l’une ďelle était un habitant ďun territoire qui change de souveraineté, en tant que
cette partie aura acquis, par application du
présent Traité, la nationalité ďune Puissance
alíiée ou associée, ni aux contrats conclus
entre ressortissants des Puissances alliées ou
associées entre lesquelles le commerce s’est
trouvé interdit du fait que 1’une des parties
se trouvait dans un territoire ďune Puissance
ailiée ou associée occupé par Tennemi.
e) Aucune disposition du présent article et
de 1’Annexe ci-jointe ne peut étre regardée
comme invalidant une opération qui a été
effectuée légalement en vertu ďun contrat
passé entre ennemis avec 1’autorisation ďune
des Puissances belligérantes.

ing out of any act doně or money paid thereunder, and subject to the exceptions and
speciál rules with regard to particular contracts or classes of contracts contained herein or in the Annex hereto.

Article 300.

Article 300.

a) Sur le territoire des Hautes Parties

Contractantes, dans les rapports entre en
nemis, touš délais quelconques de prescription, péremption ou forclusion de procédure
seront suspendus pendant la durée de la
guerre, qu’ils aient eommencé á courir avant le
debut de la guerre ou aprěs; ils recommenceront á courir au plus tot trois mois aprěs la

(b) Any contract of which the execution
shall be required in the generál interest,
within six months from the dáte of the coming
into force of the present Treaty, by the Allied
or Associated Governments of which one of
the parties is a national, shall be excepted
from dissolution under this Article.
When the execution of the contract thus
kept alive would, owing to the alteration of
trade conditions, cause one of the parties
substantial prejudice the Mixed Arbitral
Tribuna! provided for by Section VI shall be
empowered to grant to the prejudiced party
equitable compensation.
(c) Having regard to the provisions of the
constitution and law of the United States of
America, of Brazil, and of Japan, neither
the present Article, nor Article 300, nor the
Annex hereto shall apply to contracts made
between nationals of these States and German nationals; nor shall Article 305 apply
to the United States of America or its natio
nals.
(d) The present Article and the annex
hereto shall not apply to contracts the parties
to which became enemies by reason of one of
them being an inhabitant of territory of
which the sovereignty has been transferred,
if such party shall acquire under the present
Treaty he nationality of an Allied or Asso
ciated Power, nor shall they apply to con
tracts between nationals of the Allied and
Associated Powers between whom trading
has been prohibited by reason of one of the
parties being in Allied or Associated territory
in the occupation of the enemy.
(e) Nothing in the present Article or the
annex hereto shall be deemed to invalidate a
transaction lawfully carried out in accordance with a contract between enemies if it
has been carried out with the authority of
one of the belligerent Powers.
(a) All periods of prescription, or limitation of right of action, whether they began
to run before or after the outbreak of war,
shall be treated in the territory of the High
Contracting Parties, so far as regards relations between enemies, as having been suspended for the duration of the war. They
shall begin to run again at earliest three

\
Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
smlouvy vykonáno nebo placeno, a s výhradou
výjimek a zvláštních pravidel platných pro
jisté smlouvy nebo druhy smluv uvedených
níže nebo v připojené příloze.

b) Vyňaty jsou ze zrušení ve smyslu tohoto
článku smlouvy, jejichž splnění bude ve vše
obecném zájmu žádáno vládami mocností spo
jených nebo sdružených, jejichž příslušníkem
jest jedna ze stran, do šesti měsíců od doby,
kdy tato smlouva nabude působnosti.
Způsobí-li splnění smluv takto v platnosti
zachovaných následkem změny obchodních
poměrů jedné ze stran značnou újmu, může
smíšený rozhodčí soud, o němž je řeč v Od
díle VI, přiřknouti poškozené straně přimě
řenou náhradu.
c) Hledíc k předpisům ústavním a právním
ve Spojených státech amerických, v Brasilii
a Japonsku, neplatí tento článek ani článek 300
s připojenou přílohou o smlouvách uzavřených
mezi příslušníky těchto států a příslušníky
německými; stejně neplatí článek 305 pro Spo
jené státy americké nebo jejich příslušníky.

d) Tento článek, jakož i připojená příloha
neplatí pro smlouvy, jejichž strany se staly
nepřáteli tím, že jedna nebo druhá bydlila
v území, jehož suverenita se mění, pokud tato
strana nabude na základě této smlouvy státní
příslušnosti mocnosti spojené nebo sdružené,
ani pro smlouvy uzavřené mezi příslušníky
mocností spojených nebo sdružených, mezi
kterými byly obchodní styky zakázány proto,
že jedna ze stran byla na území některé z moc
ností spojených anebo sdružených, které bylo
obsazeno nepřítelem.
e) O žádném ustanovení tohoto článku a
připojené přílohy nelze míti za to, že by či
nila neplatným obchodní jednání zákonitě vy
konané na základě smlouvy uzavřené mezi ne
přáteli se schválením jedné z mocností vál
čících.
Článek 300.
a) Na území Vysokých stran smluvních
staví se ve vztazích mezi nepřáteli veškeré
lhůty promlčecí, práva omezující nebo preklusivní lhůty procesní po dobu války, ať počaly
běžeti před vypuknutím války či po něm;
počnou znovu běžeti nejdříve tři měsíce po
tom, kdy tato smlouva nabude působnosti.
Toto ustanovení platí o lh,ůtách k předložení
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mise en vigueur du présent Traité. Cette disposition s’appliquera aux délais de présentation Ge coupons ďintérěts ou de dividendes,
et de présentation, en vue du remboursement,
des valeurs sorties au tirage ou remboursables á tout autre titre.

months after the coming into force of the
present Treaty. This provision shall apply
to the period prescribed for the presentation
of interest or dividend coupons or for the
presentation for repayment of securities
drawn for repayment or repayable on any
other ground.

b) Dans le cas oú, en raison du non-accomplissement ďun acte ou ďune formalitě pen
dant la guerre, des mesures ďexécution ont
été prises sur le territoire allemand portant
préj udice á un ressortissant des Puissances
alliées ou associées, la réclamation formulée
par le ressortissant ďune Puissance alliée ou
associée sera portée devant le Tribunál arbitral mixte prévu par la Section VI, á moins
que Taffaire ne soit de la compétence ďun
Tribunál ďune Puissance alliée ou associée.

(b) Where, on account of failure to perform any act or comply with any formality
during the war, measures of execution háve
been taken in German territory to the pre
judice of a national of an Allied or Asso
ciated Power, the claim of such national shall,
if the matter does not fall within the competence of the Courts of an Allied or Associatec Power, be heard by the Mixed Arbit
ral Tribuna! provided for by Section VI.

c) Sur la demande du ressortissant intéressé ďune Puissance alliée ou associée, le
Tribunál arbitral mixte prononcera la restauration des droits lésés par les mesures ďexé
cution mentionnées au paragraphe b), toutes
les fois qu’en raison des circonstances spéciales de 1'affaire cela sera équitable et possible.

(c) Upon the application of any interested
person who is a national of an Allied or Asso
ciated Power the Mixed Arbitral Tribuna!
shall order the restoration of the rights which
háve been prejudiced by the measures of
execution referred to in paragraph (b),
wherever, having regard to the particular
circumstances of the čase, such restoration
is equitable and possible.
If such restoration is inequitable or im
possible the Mixed Arbitral Tribuna! may
grant compensation to the prejudiced party
to be paid by the German Government.

Dans le cas oú cette restauration serait
injuste ou impossible, le Tribunál arbitral
mixte pourra accorder á la partie lésée une
indemnité qui sera á la charge du Gouvernement allemand.

d) Lorsqďun contrat entre ennemis a été
invalidé, soit en raison du fait qu’une des
parties n’en a pas exécuté une clause, soit en
raison de 1’exercice ďun droit stipulé r.u
contrat, la partie lésée pourra s’adresser au
Tribuna! arbitral mixte pour obtenir réparation. Le Tribunál aura, dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c).

(d) Where a contract between enemies has
been dissolved by reason either of failure on
the part of either party to carry out its provisions or of the exercise of a right stipulated
in the contract itself the party prejudiced
may apply to the Mixed Arbitral Tribuna!
for relief. The Tribunál will háve the powers
provided for in paragraph (c).

e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s’appliqueront aux
ressortissants des Puissances alliées ou asso
ciées qui ont subi un préjudice en raison de
mesures ci-dessus prévues, prises par 1’Allemagne en territoire envahi ou occupé, s’ils
n’en ont été indemnisés autrement.

(e) The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall apply to the nationals of Allied and Associated Powers who
háve been prejudiced by reason of measures
referred to above taken by Germany in invaded or occupied territory, if they háve not
been otherwise compensated.

f) L’Allemagne indemnisera tout uers lésé
par les restiťutions ou restaurations de droit
prononcées par le Tribuna! arbitral mixte
conformément aux dispositions des paragra
phes précédents du présent article.

(f) Germany shall compensate any third
party who may be prejudiced by any restitution or restoration ordered by the Mixed
Arbitral Tribuna! under the provisions of
the preceding paragraphs of this Article.

ff) En ce qui conceme les effets de commerce, le délai de trois mois, prévu au para
graphe a), partira du jour oú auront pris fin

(g) As regards negotiable instruments the
period of three months provided under para
graph (a) shall commence as from the dáte
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kuponů úrokových anebo dividendových a
o lhůtách k předložení cenných papírů vylo
sovaných nebo z jakéhokoli jiného důvodu
splatných, pokud jde o jejich placení.

b) Byly-li následkem nevykonání nějakého
aktu anebo nevyhovění formálnímu předpisu
za války na území německém provedeny úkony
exekuční na újmu příslušníka některé z moc
ností spojených nebo sdružených, bude rekla
mace, podaná příslušníkem některé mocnosti
spojené nebo sdružené, vznesena na smíšený
rozhodčí soud stanovený v Oddíle VI, nespadá-li věc do pravomoci řádného soudu některé
mocnosti spojené nebo sdružené.
c) Na žádost interesovaného příslušníka
mocnosti spojené nebo sdružené nalezne smí
šený rozhodčí soud na znovuzřízení práv po
rušených úkony exekučními vzpomenutými
v odstavci b), kdykoli to hledíc k zvláštním po
měrům věci bude spravedlivo a možno.

Bylo-li by toto znovuzřízení nespravedlivo
nebo nemožno, může rozhodčí soud poskytnouti poškozené straně náhradu na vrub vlá
dy německé.
d) Stala-li se smlouva mezi nepřáteli ne
platnou buď tím, že jedna ze stran nesplnila
nějakou podmínku smluvní, anebo tím, že po
užila práva smlouvou stanoveného, může se
poškozená strana obrátiti o náhradu škody na
smíšený rozhodčí soud. Soud bude míti
vtomto případě práva stanovená v odstavci c,).
e) Ustanovení předešlých odstavců tohoto
článku budou platiti pro příslušníky mocností
spojených nebo sdružených, kterým se stala
újma opatřeními svrchu vzpomenutými, pro
vedenými od Německa v území přepadeném
nebo obsazeném, nedostalo-li se těmto přísluš
níkům za to jiné náhrady.
f) Německo hradí třetím osobám škodu,
kterou utrpěly vrácením nebo znovuzřízením
práva, na něž nalezl smíšený soud podle usta
novení předcházejících odstavců tohoto článku.
g) Co se týče skriptur obchodních, začne
tříměsíční lhůta, o níž jest řeč v odstavci a),
běžeti ode dne, kdy se definitivně ukončí mi-
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définitivement les mesures exceptionnelles
appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée relativement aux effets de
commerce.

on which any exceptional regulations applied
in the territories of the interested Power
with regard to negotiable instruments shall
háve definitely ceased to háve force.

A r t i c 1 e 301.
Dans les rapports entre ennemis, aucun
effet de commerce passé avant la guerre ne
sera considéré comme invalidé par le seul
fait de n’avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais
voulus, ni pour défaut ďavis aux tireurs ou
aux endousseurs de non-acceptation ou de
non-payement, ni en raison du défaut de
protét, ni pour défaut ďaccomplissement
ďune formalitě quelconque pendant la guerre.
Si la période pendant laquelle un effet de
commerce aurait du étre présenté á facceptation ou au payement ou pendant laquelle
1’avis de non-acceptation ou de non-payement
aurait du étre donné au tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle 1’effet aurait du
étre protesté, est échue pendant la guerre, et
si la partie qui aurait du présenter ou protester 1’effet ou donner avis de la non-accep
tation ou du non-payement ne l’a pas fait
pendant la guerre, il lui sera accordé au
moins trois mois aprěs la mise en vigueur du
présent Traité pour présenter 1’effet, donner
avis de non-acceptation ou de non-payement
ou dresser protét.

A r t i c 1 e 301.
As between enemies no negotiable instru
ment made before the war shall be deemed
to haVe become invalid by reason only of
failure within the required time to present
the instrument for acceptance or payment or
to give notice of non-acceptance or non-payment to drawers or indorses or to protest the
instrument, nor by reason of failure complete any formality during the war.

A r t i c 1 e 302.
^ Les jugements rendus par les tribunaux
ďune Puissance alliée ou associée, dans le cas
oú ces tribunaux sont compétents ďaprěs le
présent Traité, seront considérés en Allemagne comme ayant 1’autorité de la chose
jugée et y seront exécutés sans qu’il soit
besoin ďexequatur.
Si un jugement, en quelque matiěre qu’il
soit intervenu, a été rendu, pendant la guerre,
par. un tribuna! allemand, contre un res-.
sortissant des Puissances alliées ou associées,
dans une instance oú celui-ci n’a pas pu se
défendre, le ressortissant alliée ou associée
qui aura subi, de ce chef, un préj udice pourra
obtenir une réparation qui sera déterminée
par le Tribunál arbitral mixte prévu par la
Section VI.
Sur la demande du ressortissant de la Puis
sance alliée ou associée, la réparation cidessus pourra étre, sur 1’ordre du Tribuna! ar
bitral mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replacant les parties dans la situation oú elles se trouvaient avant le jugement
rendu par le tribunál allemand.

Where the period within which a negotiable
instrument should háve been presented for
acceptance or for payment, or within which
notice of non-acceptance or non-payment
should háve been given to the drawer or indorser, or within which the instrument should
háve been protested, has elapsed during the
war, and the party who should háve presen
ted or protested the instrument or háve given
notice of non-acceptance or non-payment
has failed to do during the war, a period of
not less than three months from the coming
into force of the present Treaty shall be allowed within which presentation, notice of
non-acceptance or non-payment or protest
may be made.
A r t i c 1 e 302.
_ Judgments given by the Courts of an Allied or Associated Power in all cases which,
under the present Treaty, they are competent
to decide, shall be recognised in Germany as
finál, and shall be enforced without it being
necessary to háve them declared executory.
If a judgment in respect of any dispute
which may háve arisen has been given during
the war by a German Court against a national of an Allied or Associated State in a čase
in which he was not able to make his defence,
the Allied and Associated national who has
suffered prejudice thereby shall be entitled
to recover compensation, to be fixed by the
Mixed Arbitral Tribuna! provided for in
Section VI.
At the instance of the national of the Allied
or Associated Power the compensation abovementioned may, upon order to that effect of
the Mixed Arbitral Tribunál, be effected
where it is possible by replacing the parties in
the situation which they occupied before the
judgment was given by the German Court.
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mořádná opatření platící o skripturách ob
chodních v území příslušné mocnosti.

článek 301.
V poměru mezi nepřáteli bude se míti za to,
že žádná obchodní skriptura sepsaná před
válkou nepozbyla platnosti j en z toho důvodu,
že nebyla předložena.ku přijetí nebo k placení
v předepsaných lhůtách, nebo že vydatelé neb
indosanti nebyli zpraveni o nepřijetí neb o ne
placení, nebo že schází protest, nebo z toho dů
vodu, že za války nebylo vyhověno jakému
koli formálnímu předpisu.
Jestliže lhůta, v které měla obchodní skriptux-a býti předložena ku přijetí nebo k placení,
nebo v které měli vydatel neb indosanti býti
zpraveni o nepřijetí neb o neplacení, nebo
v které měla býti skriptura protestována, vy
pršela za války, a jestliže strana, která měla
předložití nebo dáti protestovat! skripturu
nebo dáti zprávu o nepřijetí neb o neplacení,
tak neučinila za války, bude jí od té doby, kdy
tato smlouva nabude působnosti, povolena
lhůta nejméně tří měsíců, v níž bude moci
předložití skripturu, zpraví ti o nepřijetí neb
’ o neplacení nebo dáti ji protestovat!.

Článek 302.
Kozsudky vynesené soudy kterékoli moc
nosti spojené nebo sdružené v případech,
v kterých jsou tyto soudy příslušné podle
této smlouvy, budou uznány v Německu za
pravomocné a budou vykonány, aniž bude po
třebí opatřovat! je doložkou vykonatelnosti.
Jestliže byl v jakémkoli sporu za války vy
nesen rozsudek, německým soudem proti pří
slušníku mocností spojených nebo sdružených
v některé instanci, v které se onen příslušník
nemohl hájiti, bude moci příslušník mocnosti
spojené nebo sdružené, jemuž se takto stala
újma, dostati náhradu, která bude určena
smíšeným rozhodčím soudem ustanoveným
v Oddíle VI.
K žalobě příslušníka mocnosti spojené nebo
sdružené smí náhrada shora vzpomenutá býti
na rozkaz smíšeného rozhodčího soudu, kde
to bude možno, dána tím způsobem, že se
strany znovu uvedou ve stav, v němž byly před
rozsudkem vyneseným od německého soudu.
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La réparation ci-dessus pourra étre également obtenue devant le Tribuna! mixte, par
les ressortissants des Puissances alliées ou
associées qui sont subi un préj udice du fait
des mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés, s’ils n’ont pas été
dédommagés autrement.

The above compensation may likewise be
obtained before the Mixed Arbitral Tribunál
by the nationals of Allied or Associated Powers who háve suffered prejudice by judicial
measures taken in invaded or occupied territories, if they háve not been otherwise compensated.

Ar ti cle 303.
Au sens des Sections III, IV, V et VII, l’expression „pendant la guerre“ comprend, pour
chaque Puissance alliée ou associée, la période s’étendant entre le moment oů 1’état de
guerre a existé entre TAllemagne et cette
Puissance et la mise en vigueur du présent
Traité.

A r t i c 1 e 303.
For the purpose of Sections III, IV, V and
VII, the expression „during the war“ means
for each Allied or Associated Power the period
between the commencement of the statě of
war between that Power and Germany and
the coming into force of the present Treaty.

A N N E X E.

A N N E X.

I. Dispositions générales.

I. General Provisions..

§ I-

1.

Au sens des articles 299, 300 et 301, les
personnes parties á un contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commorce
entre elles aura été interdit ou sera devonu
illégal en vertu des lois, décrets ou réglements auxquels une de ces parties étaít soumise, et ce á dater, soit du jour oů ce commerce a été interdit, soit du jour oů il est
devenu illégal de quelque maniěre que ce soit.

Within the meaning of Articles 299, 300
and 301, the parties to a contract shall be regarded as enemies when trading between
them shall háve been prohibited by or other
wise became unlawfull under laws, orders or
regulations to which one of those parties was
subject. They shall be deemed to háve become enemies from the dáte when such trad
ing was prohibited or otherwise became unlawful.
2.
The following classes of contracts are excepted from dissolution by Article 299 and,
without prejudice to the rights contained
in Article 297 (b) of Section IV, remain in
force subject to the application of domestic
laws, orders or regulations made during the
war by the Allied and Associated Powers and
subject .to the terms of the contracts:
(a) Contracts having for their object the
transfer of cstates or of reál or personál property where the property therein had passed
or the object had been delivered before the
parties became enemies;
(b) Leases and agreements for Leases of
land and housos;
(c) Contracts of mortgage, pledge or lien;

§2.

Sont exceptées de 1’annulation prévue á
Tarticle 299, et restent en vigueur, sans
prejudice des droits prévus á 1’article
297,
paragraphe b), de la Section IV,
et sous réserve de 1’application des lois,
décrets et rěglements internes pris pendant
la guerre par les Puissances alliées ou asso
ciées, ainsi que des clauses des contrats:
a) Les contrats ayant pour but le transfert
de propriétés, de bicns et effets mobiliers ou
immobiliers, lorsque la propriété aura été
transféréo ou 1’objet livré avant que les par
ties ne soient devenues ennemies;
b Les baux, locations et promesses de location;

c) Les contrats ďhypothěque, de gage et de
nantissement;
d) Les concessions concernant les mineš,
miniěres, carriěres ou gisements;
e) Les contrats passés entre des particuliers et des États, provinces, municipalités ou
autres personnes juridiques administratives

(d) Concessions concerning mineš, quarries or deposits;
(e) Contracts between individuals or companies and States, provinces, municipalities,
or other similar juridical persons charged
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Náhradu shora vzpomenutou mohou před
smíšeným rozhodčím soudem dostati rovněž
příslušníci mocností spojených nebo sdruže
ných, kterým se stala újma soudními rozhod
nutími v územích přepadených neb obsaze
ných, jestliže nebyli odškodněni jinak.
Článek 803.
Ve smyslu Oddílů III, IV, V a VII znamená
výraz „za války“ pro každou mocnost spojenou
nebo sdruženou období od okamžiku, kdy na
stal válečný stav mezi Německem a touto moc
ností, až do doby, kdy přítomná smlouva na
bude působnosti.

PŘÍLOHA.

I. Obecná ustanovení.
§ IVe smyslu článku 299, 300 a 301 pokládají
se smluvní strany za nepřátelské, byl-li ob
chod mezi nimi zakázán nebo stal-li se ji
nak nezákonným podle zákonů, nařízení nebo
předpisů, kterým byla jedna z těchto stran
podrobena, a to buď ode dne, kdy tento ob
chod byl zakázán,-nebo ode dne, kdy se stal
nezákonným jakýmkoli jiným způsobem.

Následující druhy smluv jsou vyňaty ze
zrušení, o kterém je řeč v článku 299, a zůstá
vají v působnosti bez újmy práv uvedených
v článku 297, odstavec b), Oddílu IV, a s vý
hradou použití domácích zákonů, nařízení a
předpisů vydaných za války mocnostmi spo
jenými nebo sdruženými, jakož i ustanovení
smluvních:
a) smlouvy, jejichž předmětem je převod
statků, majetku, věcí movitých neb nemovi
tých, jestliže vlastnictví bylo převedeno nebo
předmět vydán před tím, nežli se strany staly
nepřáteli;
b) pachty, nájmy a smlouvy o budoucím
nájmu;
c) smlouvy o zástavu nemovitou, movitou
a právo retenční;
d) koncese na doly, důlní jámy, lomy a lo
žiska ;
e) smlouvy mezi osobami soukromými a
státy, zeměmi, obcemi nebo jinými obdobný
mi právnickými osobami, které jsou pověřeny
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analogues et les concessions données par
lesdits États, provinces, munieipalités ou
autrea personnes juridiques administratives
analogues.

with administrativě functions, and conces
sions granted by States, provinces, municipalities, or other similar juridical persons
charged with administrativě functions.

§3.
Si les dispositions ďun contrat sont en par
tie annulées, conformément á Tarticle 299 et si
la disjonction peut étre effectuée, les autres
dispositions de ce contrat subsisteront, sous
réserve de 1’application des lois, décrets et rěglements internes prévus au paragraphe 2 cidessus. Si la disjonction ne peut étre effec
tuée, le contrat sera considéré comme annulé
dans sa totalitě.

3.
If the provisions of a contract are in part
dissolved under Article 299, the remaining
provisions of that contract shall, subject to
the same application of domestic laws as is
provided for in paragraph 2, continue in
force if they are severable, but where they
are not severable the contract shall be deemed to háve been dissolved in its entirety.

II. Dispositions particuliěres á certaines
catégories de contrats.

II. Provisions relating to certain classes of
Contracts.

Position doms les Bourses de valeurs et de
commerce.

Stock Exchange and Commercial Exchange
Contracts.

§4.
a) Les rěglements faits pendant la guerre
par les bourses de valeurs ou de commerce
reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un
particulier ennemi, sont confirmés par les
Hautes Contractantes, ainsi que les mesures
prises en application de ces rěglements, sous
réserve:
1° Qu’il ait été prévu expressément que
1’opération serait soumise au rěglement
desdites bourses;
2° Que ces rěglements aient été obligatoires pour touš;
3° Que les conditions de la liquidation
aient été justes et raisonnables.
b) Le paragraphe précédent ne s’applique
pas aux mesures prises, pendant foccupation,
dans les bourses des régions qui ont été occupées par 1’ennemi.
c) La liquidation des opérations á terme
relatiyes aux cotons, effectuées á la dáte du
31 juilíet 1914, á la suitě de la décision de
1’Association des cotons de Liverpool, est confirmée.

4.

(a) Rules made during the war by any recognised Exchange or Commercial Association providing for the closure of contracts
entered into before the war by an enemy are
confirmed by the High Contracting Parties,
as also any action taken thereunder, provided:
(1) That the contract was expressed to be
made subject to the rules of the Exchange
or Association in question;
(2) That the rules applied to all persons
concerned;
(3) That the conditions attaching to the
closure were fair and reasonable.
(b) The preceding paragraph shall not
apply to rules made during the occupation
by Exchanges or Commercial AssociationS
in the districts occupied by the enemy.
(c) The closure of contracts relating to
cotton „futures", which were dosed as on
July 31, 1914, under the décision of the Liver
pool Cotton Association, is also confirmed.

Gage.

Security.

§ 5.

5.
The sále of a security held for an unpaid
debt owing by an enemy shall be deemed to
háve been valid irrespective of notice to the
owner if the creditor acted in good faith
and with reasonable care and prudence, and

Sera considérée comme valable, en cas de
non-payement, la vente ďun gage constitué
pour garantie ďune dette due par un ennemi,
alors méme qďavis n’a pu étre donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et
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správními úkoly, a koncese udělené řečenými
státy, zeměmi, obcemi a jinými obdobnými
právnickými osobami, které jsou pověřeny
správními úkoly.
§ 3.
Jsou-li ustanovení některé smlouvy zruše
na z části podle článku 299, a lze-li odloučení
provésti, zůstanou ostatní ustanovení této
smlouvy v platnosti s výhradou použití do
mácích zákonů, nařízení a předpisů vzpome
nutých shora v paragrafu 2. Nelze-li odlou
čení provésti, bude se míti za to, že smlouva
byla zrušena v celku.
II. Zvláštní předpisy o určitých druzích
smluv.
Smlouvy na bursách cenných papírů a zboží.
§ 4.

a) Pravidla vydaná za války uznanými bur
sami na cenné papíry nebo na zboží a stano
vící likvidaci obchodů bursovních, uzavře
ných před válkou nepřátelským jednotlivcem,
potvrzují se Vysokými stranami smluvními,
rovněž i opatření k provedení těchto pravidel,
s výhradou:
1. že bylo výslovně řečeno, že obchod bude
podléhati pravidlům řečených burs,
2. že tato pravidla byla všeobecně závazná,
8. že podmínky likvidace byly slušné a při
měřené.
b) Předchozí odstavec se nevztahuje na
opatření učiněná za okupace na bursách
v krajích, které byly obsazeny nepřítelem.
c) Likvidace terminových obchodů s bavl
nou uzavřených ke dni 31. července 1914 po
dle rozhodnutí Svazu bavlnářského v Liver
poolu se potvrzuje.
Zástava.

§ 5.
Prodej zástavy zřízené k zaručení dluhu ne
přítelova bude se v případě nezaplacení pokládati za platný, třeba že vlastník nemohl
býti zpraven, jestliže věřitel jednal bezelstně
a s náležitou péčí a opatrností; v tom pří-
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en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne
pourra formuler aucune réclamation en
raison de la vente du gage.
Cette disposition ne s’applique pas aux
ventes de gage faites par Tennemi pendant
Toccupation dans les régions envahies ou occupées par 1’ennemi.

no claim by the debtor on the ground of such
sále shall be admitted.

Effets de commerce.
§ 6.
En ce qui concerne les Puissances qui ont
adhéré á la Section III et á l’Annexe jointe,
les obligations pécuniaires existant entre ennemis et résultant de 1’émission ďeffets de
commerce, seront réglées conformément á la
díte Annexe par rintermédiaire des Offices
de vérification et de compensation qui sont
subrogés dans les droits du porteur en ce qui
concerne les différents recours que possěde ce
dernier.

Negotiable Instruments.
6.
As regards Powers which adopt Section
III and the Annex thereto the pecuniary
obligations existing between enemies and
resulting from the issue of negotiable Instru
ments shall be adjusted in conformity with
the said Annex by the instrumentality of the
Clearing Offices, which shall assume the
rights of the holder as regards the various
remedies open to him.

§7.
Si une personne s’est obligée, soit avant,
soit pendant la guerre, au payement ďun
effet de commerce, á la suitě ďun engage
ment pris envers elle par une autre personne
devenue ennpmie, celle-ci reste tenue, malgré
1’ouverture des hostilités, de garantir la pre
miére des conséquences de son obligation.
III. Contrats ďassurances.

This stipulation shall not apply to any sále
of securities effected by an enemy during
the occupation in regions invaded or occupied by the enemy.

7.

If a person has either before or during the
war become liable upon a negotiable instru
ment in accordance with an undertaking
given to him by a person who has subsequently become an enemy, the latter shall
remain liable to indemnity the former in
respect of his liability notwithstanding the
outbreak of war.

Les contrats ďassurances conclus entre une
personne et une autre devenue par la suitě
ennemie seront réglés conformément áux articles suivants.

III. Contracts of Insurance.
8.
Contracts of Insurance entered into by any
person with another person who subsequently became an enemy will be dealt with
in accordance with the following paragraphs.

Assurances contre Vineendie-

Fire Insurance.

§ 9.

9.
Contracts for the Insurance of property
against fire entered into by a person interested in such property with another person
who subsequently became an enemy shall not
be deemed to háve be dissolved by the out
break of war, or by the fact of the person
becoming an enemy, or on account of the
failure during the war and for a period of
three months thereafter to perform his obli
gations under the contract, but they shall be
dissolved at the dáte when the annual pré
mium becomes payable for the first time
after the expiration of a period of three
months after the coming into force of the
present Treaty.

§ 8.

Les Controls ďassurance contre 1’incendie,
concernant des propriétés, passés entre une
personne ayant des intéréts dans cette propriété et une personne devenue par la suitě
ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par 1’ouverture des hostilités ou par le
fait que la personne est devenue ennemie ou
parce qu’une des parties n’a pas accompli
une clause du contrat pendant la guerre ou
pendant une période de trois mois aprěs la
guerre, mais seront annulés á partir de la
premiére échéance de la prime annuelle survenant trois mois aprěs la mise en vigueur du
présent Traité.
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pádě nebude moci vlastník vznésti nijakého
nároku pro prodej zástavy.
Toto ustanovení se nevztahuje na prodeje
zástav vykonané nepřítelem za okupace v kra
jinách, do kterých nepřítel vpadl nebo jež
obsadil.

Obchodní slcrvpťary.
§ 6.
Pokud se týče mocností, které přijaly Od
díl III a připojenou k němu přílohu, budou
peněžní závazky trvající mezi nepřáteli a ply
noucí z vydání obchodních skriptur vyrovná
ny podle řečeného dodatku prostřednictvím
úřadů verifikačních a kompensačních, jež
vstoupí v práva majetnika, pokud jde o různé
opravné prostředky, které jsou majetníku
přístupny.
§ 7.
Jestliže se některá osoba bud’ před válkou
nebo za války zavázala zaplatit! obchodní
skripturu následkem závazku, jejž k ní pře
jala jiná osoba, která se stala později nepřá
telskou, bude tato osoba nucena přes zahájení
nepřátelství ručiti oné za následky svého zá
vazku.
III.

Pojišťovací smlouvy.

§ 8.
Pojišťovací smlouvy, které uzavřela jedna
osoba s druhou, jež se stala později nepřá
telskou, budou upraveny podle následujících
paragrafů.

Pojištění proti požáru.
§ 9.
Smlouvy o pojištění proti požáru týkající
se majetku, které uzavřela osoba mající zá
jmy na tomto majetku s osobou, jež se stala
později nepřátelskou, nebudou se pokládati za
zrušené zahájením nepřátelství nebo násled
kem toho, že se osoba stala nepřátelskou nebo
že jedna ze stran nesplnila některý smluvní
závazek za války nebo ve lhůtě tří měsíců po
válce, nýbrž budou zrušeny dnem, kdy ročuí
premie po prvé dospěje splatnosti po vyprše
ní tříměsíční lhůty po tom, kdy tato mírová
smlouva nabude působnosti.
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Un rěglement sera effectué pour les primes
non payées, échues pendant la guerre, ou
pour les réclamations pour des pertes encourues pendant la guerre.

A settlement shall be effected of unpaid
premiums which became due during the war,
or of claims for losses which occured during
the war.

§ 10.
Si, par suitě ďun acte administratif ou législatif, une assurance contre rincendie, conclue antérieurement á la guerre, a été pen
dant la guerre transférée de Fassureur primitif á un autre assureur, le transfert
sera reconnu et la responsabilité de Fassureur
primitif sera considérée comme ayant cessé
á partir du jour du transfert. Cependant,
1’assureur primitif aura le droit ďétre, sur sa
demande, pleinement informé des conditions
du transfert, et s’il apparaít que ces condi
tions n’étaient pas équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire
pour les rendre équitables.
En outre, Fassuré aura droit, ďaccord
avec Fassureur primitif, de retransférer le
contrat á Fassureur primitif á dater du jour
de la demande.

10.
Where by administrativě or legislativě
action an Insurance against fire effected
before the war has been transferred during
the war from the originál to another insurer,
the transfer will be recognised and the liability of the originál insurer will be deemed
to háve ceased as from the dáte of the trans
fer. The originál insurer will, however, be
entitled to receive on demand full information as to the terms of the transfer, and if
it should appear that these terms were not
equitable they shall be amended so far as
may be necessary to render them equitable.

Assurances sur la vie.

Life Insurance.

§ 11.
Les contrats ďassurances sur la vie passés
entre un assureur et une personne devenue
par la suitě ennemie ne seront pas considérés
comme annulés par la déclaration de guerre
ou par le fait que la personne est devenue en
nemie.
Toute somme devenue exigible pendant la
guerre, aux termes ďpn contrat qui, en vertu
du paragraphe precedent, n’est pas considéré
comme annulé, sera recouvrable aprěs la
guerre. Cette somme sera augmentée des intéréts á 5 p. 100 Fan depuis la dáte de son
exigibilité jusqďau jour du payement.

11.
Contracts of life insurance entered into
between an insurer and a person subsequently
became an enemy shall not be deemed to
háve been dissolved by the outbreak of war,
or by the fact of the person becoming an
enemy.
Any sum which during the war became
due upon a contract deemed not to háve been
dissolved under the preceding provision shall
be recoverable after the war with the addition of interest at five per cent. per annum
from the dáte of its becoming due up to the
day of payment.

Si le contrat est devenu caduc pendant la
guerre par suitě du non-payement des
primes, ou s’il est devenu sans effet par suitě
du non-accomplissement des clauses du
contrat, Fassuré ou ses représentants ou
ayants droit auront droit á tout moment,
pendant douze mois á dater du jour de la
mise en vigueur du présent Traité, de réclamer á Fassureur la valeur de la police au
jour de sa caducité ou de son annulation.
Lorsque le contrat est devenu caduc
pendant la guerre, par suitě du non-payement
des primes par application des mesures de
guerre, Fassuré ou ses représentants, ou
ayants droit, ont le droit, dans les trois mois
qui suivront la mise en vigueur du présent

Where the contract has lapsed during the
war owing to non-payment of premiums, or
has become void from breach of the condi
tions of the contract, the assured or his
representatives or the persons entitled shall
háve the right at any time within twelve
months of the coming into force of the present Treaty to claim from the insurer the
surrender value of the policy at the dáte of its
lapse or avoidance.
Where the contract has lapsed during the
war owing to non-payment of premiums the
payment of which has been prevented by the
enforcement of measures of war, the assurea
or his representative or the persons entitled
shall háve the right to restore the contract

Furthermore, the insured shall, subject to
the concurrence of the originál insurer, be en
titled to retransfer the contract to the origi
nál insurer as from the dáte of the demand.
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Provede se vyrovnání nezaplacených pré
mií, jež dospěly splatnosti za války, a nároků
za škody vzešlé za války.
§ 10.
Jestliže pojištění požární uzavřené před
válkou bylo správním nebo zákonodárným
aktem za války převedeno s původního po
jistitele na pojistitele jiného, bude převod
uznán a o ručení původního pojistitele bude
se míti za to, že přestalo dnem převodu. Pů
vodní pojistitel bude však oprávněn k tomu,
aby se mu dostalo na jeho žádost úplné in
formace o podmínkách převodu, a bude-li pa
trno, že tyto podmínky nebyly přiměřené, bu
dou změněny tak dalece, pokud je nutno, aby
se staly přiměřenými.
Nadto bude míti pojistník v dohodě s pů
vodním pojistitelem právo, aby byla smlouva
převedena na původního pojistitele, počínajíc
dnem žádosti.

Pojištění na život.
§ 11.
Pojišťovací smlouvy na život uzavřené me
zi pojistitelem a osobou, jež se stala později
nepřátelskou, nebudou se pokládati za zruše
né prohlášením války nebo tím, že se osoba
stala nepřátelskou.
Každá částka, která se stala splatnou za
války za podmínek smlouvy, jež se podle
předchozího odstavce nepokládá za zrušenou,
bude vymahatelná po válce. Tato částka se
zvýší o 5%ní roční úroky od dospělosti až do
dne splacení.
Jestliže smlouva za války propadla pro ne
placení prémií nebo stala-li se bezúčinnou pro
nesplnění smluvních podmínek, budou pojiště
nec nebo jeho zástupci nebo osoby oprávněné
míti právo kdykoli ve lhůtě dvanácti měsíců
ode dne, kdy tato mírová smlouva nabude pů
sobnosti, žádati od pojistitele hodnotu, kte
rou měla pojistka v den svého propadnutí ne
bo zrušení.
Když smlouva propadla za války proto, že
nebyly následkem válečných opatření placeny
premie.mají pojištěnec nebo jeho zástupci ne
bo oprávněné osoby právo do tří měsíců, jež
budou následovati po tom, kdy tato mírová
smlouva nabude působnosti, obnoviti platnost
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Traité, de remettre le contrat en vigueur
moyennant le payement des primes éventuellement échues, augmentées des intéréts de
5 p. 100 l’an.

on payment of the premiums with interest
at five per cent. per annum within three
months from the coming into force of the
present Treaty.

§ 12.
Chaque Puissance alliée ou associée aura,
dans les trois mois qui suivront la mise en vi
gueur du présent Traité, la faculté de résilier
touš les contrats ďassurance en cours entre
une Compagnie ďAssurance allemande et ses
ressortissants dans des conditions soustrayant lesdits ressortissants á tout préjudice.
A cette fin, la Compagnie ďAssurance al
lemande transférera au Gouvernement de la
Puissance alliée ou associée intéressée, la proportion de son actif attribuable aux polices
ainsi annulées et sera déliée de toute obligation, par rapport á ces polices. L’actif á
transférer sera fixé par un actuaire désigné
par le Tribunál arbitral mixte.

12.
Any Allied or Associated Power may within
three months of the coming into force of the
present Treaty cancel all the contracts of insurance. running between a German insurance company and its nationals under con
ditions which shall protéct its nationals from
any prejudice.

§ 13.
Si des contrats ďassurance sur la vie ont
été conclus par une succursale ďune Com
pagnie ďAssurances établie dans un pays
devenu, par la suitě, ennemi, le contrat devra,
en 1’absence de toute stipulation contraire
contenue dans le contrat lui-méme, étre régi
par la loi locale, mais 1’assureur aura le droit
de demander á 1’assuré ou á ses représentants
le remboursement des sommes payées sur des
demandes faites ou imposées, par application
de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du contrat lui-méme,
et aux lois et traités existant á 1’époque oú
il a été conelu.

13.
Where contracts of life insurance háve
been entered into by a local branch of an in
surance company established in a country
which subsequently became an enemy coun
try, the contract shall, in the absence of any
stipulation to the countrary in the contract
itself’ be governed by the local law, but he
insurer shall be entitled to demand from the
insured or his representatives the refund of
sums paid on claims made or enforced under
measures taken during the war, if the making
or enforcement of such claims was not in accordance with the terms of the contract itself
or was not consistent with the laws or treaties existing at the time when it was entered
into.

§ 14.
Dans touš les cas oú, en vertu de la loi applicable au contrat, 1’assureur reste lié par le
contrat nonobstant le non-payement des pri
mes, jusqďá ce que l’on ait fait part á l’assuré de la décheance du contrat, il aura le
droit Já oú, par suitě de la guerre, il ďaurait
pu donner cet avertissement, de recouvrer
sur 1’assuré les primes non payées, augmen
tées des intéréts á 6 p. 100 l’an.

14.
In any čase where by the law applicable
to the contract the insurer remains bound
by the contract notwithstanding the nonpayment of premiums until notice is given to
the insured of the termination of the con
tract, he shall be entitled where the giving of
such notice was prevented by the war to recover the unpaid premiums. with interest at
five per cent. per annum from the insured.

§ 15.
Pour 1’application des paragraphes 11
á 14, seront considérés comme contrats ďassurances sur la vie les contrats ďassurances

15.
Insurance contracts shall be considered as
contracts of life assurance for the purpose
of paragraphs 11 to 14 when they depend on

To this end the German insurance com
pany will hand over the Allied or Associated
Government concerned the proportation of
its assets attributable to the policies so cancelled and will be relieved from the liability
in respect of such policies. The assets to be
handed over shall be determined by an actuary appointed by the Mixed Arbitral Tri
bunál.
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smlouvy tím, že zaplatí premie případně do
spělé s ročním úrokem 5%.

§ 12.
Kterákoli mocnost spojená nebo sdružená
bude moci do tří měsíců, jež budou následovati po tom, kdy tato mírová smlouva nabu
de působnosti, rozvázat! všechny pojišťovací
smlouvy trvající mezi kteroukoli německou
pojišťovací společností a svými příslušníky
za podmínek, jež by těchto příslušníků chrá
nily od veškeré újmy.
K tomu cíli převede německá pojišťovací
společnost na vládu zúčastněné mocnosti spo
jené nebo sdružené část svých aktiv odpoví
dající poměrně pojistkám takto zrušeným a
bude zproštěna vší závaznosti stran těchto
pojistek. Aktiva, jež se mají převésti, budou
určena pojišťovacím matematikem (aktuárem), jejž ustanoví smíšený rozhodčí soud.
§ 13.
Jestliže byly pojišťovací smlouvy na život
uzavřeny pobočkou některé pojišťovací spo
lečnosti zřízenou ve státě, který se později
stal nepřátelským, bude se tato smlouva, nebude-li obsaženo ustanovení opačné ve^ smlou
vě samé, říditi místními zákony, avšak po
jistitel bude směti požadovat! na pojištěnci
nebo jeho zástupci náhradu částek zaplace
ných k uspokojení požadavků vznesených ne
bo uložených na základě opatření válečných
proti podmínkám smlouvy samé a proti zá
konům a státním smlouvám platným v době,
kdy pojišťovací smlouva byla uzavřena.

§ 14.
Ve všech případech, kde podle zákona plat
ného pro smlouvu zůstane pojistitel přes to, že
premie nejsou zaplaceny, vázán smlouvou až
do té doby, kdy se dá pojištěnci zpráva, že
smlouva došla, bude míti právo, jestliže mu
bylo válkou znemožněno tuto zprávu podati,
vymáhat! od pojištěnce nezaplacené premie
zvýšené o 5% roční úrok.
§ 15.
Pro použití odstavců 11—14 budou se za
pojišťovací smlouvy na život pokládat! pojiš
ťovací smlouvy, které se, pokud jde o výpočet

877

878

Sbírka zákonů a nařízení, ě. 217.

qui se basent sur les probabilités de la vie
humaine, combinés • avec le taux ďintérét,
pour le calcul des engagements réciproques
des deux parties.

the probabilities of human life combined
with the rate of interest for the calculation
of the reciproval engagements between the
two parties.

Assurances maritimes.

Marině Insurance.

§ 16.
Les contrats ďassurance maritime, y compris les polices á temps et les polices de voyage passées entre un assureur et une personne devenue par la suitě ennemie, seront
considérés comme annulés au moment oú
cette personne est devenue ennemie, sauf dans
le cas oů, antérieurement á ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé
á étre couru.
Dans le cas oú le risque n’a pas commencé
h courir, les sommes payées au moyen de pří
měs ou autrement seront recouvrables sur
1’assureur.
Dans le cas oú le risque a commencé á
courir, le contrat sera considéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie,
et les payements des sommes dues aux termes
du contrat, soit comme primes, soit comme
sinistres, seront exigibles aprěs la mise en
vigueur du présent Traité.
Dans le cas oú une convention sera conclue pour le payement ďintéréts pour des
sommes dues antérieurement á la guerre,
á ou par des ressortissants des États belligérants, et recouvrées aprěs la guerre, cet intérét devra, dans le cas de pertes recouvra
bles en vertu de contrat ďassurance maritime,
courir á partir de íexpiration ďune période
ďun an á compter du jour de ces pertes.

16.
Contracts of marine insurance including
time policies and voyage policies entered
into between an insurer and a person who
subsequently became an enemy, shall be deemed to háve been dissolved on his becoming
an enemy, except in cases where the risk
undertaken in the contract had attached before he became an enemy.

§ 17.
Aucun contrat ďassurance maritime avec
un assuré devenu par la suitě ennemi ne devra
étre considéré comme couvrant les sinistres
causés par des actes de guerre de la Puissance
dont 1’assureur est ressortissant, ou des alliés
ou associés de cette Puissance.

17.
No contract of marine insurance with an
insured person who subsequently became an
enemy shall be deemed to cover losses due to
belligerent action by the Power of which the
insurer was a national or by the allies or associated of such Power.

§ 18.
S’il est démontré qďune personne qui,
avant la guerre, avait passé un contrat ďas
surance maritime avec un assureur devenu
par la suitě ennemi, a passé aprěs Fouverture
des hostilités un nouveau contrat couvrant
le méme risque avec un assureur non ennemi,
le nouveau contrat sera considéré comme
substitué au contrat primitif á compter du

18.
Where it is shown that a person who had
before the war entered into a contract of
marine insurance with an insurer who sub
sequently became an enemy entered after the
outbreak of war into a new contract covering
the same risk with an insurer who was not
an enemy, the new contract shall be deemed
to be substituted for the originál contract as

Where the risk had not attached, money
paid by way of prémium or otherwise shall
be recoverable from the insurer.
Where the risk had attached effect shall
be given to the contract notwithstanding the
party becoming an enemy, and sums due
under the contract either by way of premiums or in respect of losses shall be reco
verable after the coming into force of the
present Treaty.
In the event of any agreement being come
to for the payment of interest on sums due
before the war to or by the nationals of Sta
tes which háve been at war and recovered
after the war, such interest shall in the čase
of losses recoverable under contracts of ma
rine insurance run from the expiration of a
period of one year from the dáte of the loss.
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vzájemných závazků mezi dvěma stranami,
zakládají na pravděpodobnostech lidského ži
vota, kombinovaných s úrokovou mírou.

Pojištění námořní.
§ 16.
Smlouvy o pojištění námořním, počítajíc
v to pojistky na čas a pojistky cestovní, uza
vřené mezi pojistitelem a osobou, jež se poz
ději stala nepřátelskou, budou se pokládat!
za zrušené tím okamžikem, kdy se tato osoba
•stala nepřátelskou, vyjímajíc případy, že risiko, o němž je řeč ve smlouvě, počalo běžeti
před tímto okamžikem.
Nepočalo-li risiko běžeti, bude možno částky
zaplacené jako premie neb jinak vymáhati na
pojistiteli.
Počalo-li risiko běžeti, bude se smlouva po
kládat! za platnou přes to, že se strana stala
nepřátelskou, a zaplacení částek dlužných
podle podmínek smlouvy buď jako premie
neb jako škody bude vymahatelné, až tato mí
rová smlouva nabude působnosti.
Jestliže byla uzavřena dohoda o placení
úroku z částek, které byl kdo dlužen před
válkou příslušníkům nebo které byli dlužni pří
slušníci států válčících a které byly vymoženy
po válce, poběží tento úrok v případě ztrát
vymahatelných podle pojišťovacích smluv
námořních od té chvíle, kdy vypršela lhůta
jednoroční ode dne těchto ztrát.
§ 17.
žádná smlouva o námořním pojištění s pojisjníkem, jenž se později stal nepřítelem, ne
smí se vykládati tak, že by kryla škody způ
sobené válečnými činy mocnosti, jejímž pří
slušníkem je pojistitel, nebo válečnými činy
států spojených nebo sdružených s touto
mocností.
§ 18Prokáže-li se, že některá osoba, která před
válkou, uzavřela smlouvu o námořním pojiš
tění s pojistitelem, jenž se později stal ne
přítelem, uzavřela po zahájení nepřátelství
novou smlouvu kryjící totéž risiko s pojistite
lem nikoli nepřátelským, bude se míti za to,
že nová smlouva nahradila původní smlouvu
dnem, kdy byla uzavřena, a dospělé premie
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jour ou il aura été passé, et les primes échues
seront réglées sur le-principe que Fassureur
primitif n’aura été responsable du fait du
contrat que jusqďau moment oů le nouveau
contrat aura été passé.

from the dáte when it was entered into, and
the premiums payable sbalí be adjusted on
the basis of the originál insurer having remained liable on the contract only up till
time when the new contract was entered into.

Autres a&surances.

Other Insurances.

§ 19.
Des contrats ďassurances passés avant la
guerre entre un assureur et une personne devenue par la suitě ennemie, autres que les
contrats dout il est question dans les paragraphes 9 á 18, seront traités, á touš égards,
de la méme maniěre que seraient traités,
ďaprěs lesdits articles, les contrats ďassu
rances contre Tincendie entre les mémes
parties.

19.
Contracts of insurance entered into before
the war between an insurer and a person
who subsequently became an enemy, other
than contracts dealt with in paragraphs 9
to 18, shall fce treated in all respects on the
same footing as contracts of fire insurance
between the same persons would be dealt
with under the said paragraphs.

Réassurances.

Re-insumnce.

§ 20.
Touš les traités de réassurance passés avec
une personne devenue ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette
personne est devenue ennemie, mais sans
préj udice, dans le cas de risque sur la vie ou
maritime, qui avait commencé, á étre couru
ahtérieurement á la guerre, du droit de recouvrer aprěs la guerre le payement des sommes dues en raison de ces risques.
Toutefois, si la partie réassurée a été mise,
par suitě de 1’invasion, dans 1’impossibilité de
trouver un autre réassureur, le traité subsiste jusqďá 1’expiration ďune période de
trois mois aprěs la mise en vigueur du présent Traité.
Si un traité de réassurance est annulé en
vertu de cet article, un compte sera établi
entre les parties en ce qui concerne á la fois
les primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au sujet des risques
sur la vie ou maritime qui auraient com
mencé á étre courus avant la guerre. Dans
le cas de risques autres que ceux mentionnés
aux paragraphes 11 á 18, le rěglement des
comptes sera établi á la dáte á laquelle les
parties sont devenues ennemies, sans tenir
compte des réclamations pour pertes subies
depuis cette dáte.

20.
All treaties of re-insurance with a person
who became an enemy shall be regarded as
having been abrogated by the person becoming an enemy, but without prejudice in
the čase of life or marine risks which had
attached before the war to the right to recover payment after the war for sums due
in respect of such risks.

§ 21.
Les dispositions du paragraphe précédent
8’étendent également aux réassurances existant au jour oú les parties sont -devenues
ennemies, des risques particuliers acceptés

Nevertheless if, owing to invasion, it has
been impossible for the re-insured to find
another re-insurer, the treaty shall remain in
force until three months after the coming
into force of the present Treaty.
Where a re-insurance treaty becomes void
under this paragraph, there shall be an adjustment of accounts between the parties in
respect both of premiums paid and payable
and of liabilities for losses in respect of life
or marine risks which had attached before
the war. In the čase of risks other than those
mentioned in paragraphs 11 to 18 the adjustment of accounts shall be made as at dáte
of the parties becoming enemies without regard to claims for losses which may háve occurred since that dáte.

21.
The provisions of the preceding paragraph
will extend equally to re-insurances existing
at the dáte of the parties becoming enemies
of particular risks undertaken by the insurer
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budou upraveny na tom základě, že původní
pojistitel bude vázán smlouvou jen do oka
mžiku, kdy byla uzavřena smlouva nová.

Jiná pojištění.
§ 19.
S jinými pojišťovacími smlouvami uzavře
nými před válkou mezi pojistitelem a osobou,
jež se stala později nepřátelskou, nežli smlou
vami, o nichž jest řeč v paragrafech 9 až 18,
naloží se ve všech směrech stejným způsobem,
jako by se naložilo podle řečených článků se
smlouvami o požárním pojištění mezi týmiž
stranami.

Zajišťovací smlouvy.
§ 20.
Všechny zajišťovací smlouvy uzavřené
s osobou, jež se stala nepřátelskou, budou se
pokládati za zrušeny tím, že se tato osoba
stala nepřátelskou, avšak v případě risika v po
jištění životním neb námořním, jež počalo běžeti před válkou, bez újmy práva vymáhati
po válce zaplacení částek dlužných vzhledem
na tato risika.
Jestliže se však zajištěnci stalo následkem
vpádu nemožným nalézti jiného zajistitele,
potrvá smlouva v platnosti až do vypršení
Ihňty tříměsíční po tom, kdy tato smlouva
nabude působnosti.
Bude-li některá smlouva zajišťovací zrušena
podle tohoto paragrafu, provede se vyúčto
vání mezi stranami, pokud se týče i prémií
zaplacených a splatných, i závazků za ztráty
uti’pěné vzhledem na risika v pojištění život
ním neb námořním, jež počala běžeti před
válkou. V případě jiných risik nežli těch, která
jsou uvedena v paragrafech 11 až 18, upraví
se účty ke dni, kterého se strany staly ne
přátelskými, bez ohledu na nároky za ztráty
utrpěné po tomto dnu.

§ 21.
Ustanovení předchozího paragrafu vztahují
se také na zajištění trvající v den, kdy se
strany staly nepřátelskými, která zajišťují
zvláštní risika přejatá pojistitelem v pojiš-
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par 1’assureur dans un contrat ďassurance,
autres que les risques sur la vie ou maritimes.

in a contract of Insurance against any risks
other than life or marine risks.

§ 22.

22.
Re-insurance of life risks effected by particular contracts and not under any generál
treaty remain in force.

La réassurance ďun contrat ďassurance
sur la vie, faite par contrat particulier et non
comprise dans un traité général de réassu
rance, restera en vigueur.
Les dispositions du paragraphe 12 s’appliquent aux traités de réassurance des polices
ďassurances sur la vie dans lesquels les compagnies ennemies sont réassureurs.

The provisions of paragraph 12 apply to
treaties of re-insurance of life Insurance
contracts in which enemy companies are the
re-insurers.

§ 23.
Dans le cas ďune réassurance effectuée
avant la guerre, ďun contrat ďassurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur
restera valable si ce risque a commencé á étre
couru avant Fouverture des hostilités, et le
contrat restera valable malgré Fouverture
des hostilités. Les sommes dues en vertu du
contrat de réassurance, en ce qui concerne
soit des primes, soit des pertes subies, seront
recouvrables aprěs la guerre.

23.
In čase of a re-insurance effected before
the war of a contract of marine Insurance,
the cession of a risk which had been ceded to
the re-insurer shall, if it had attached before
the outbreak of war, remain valid and effect
be given to the contract notwithstanding the
outbreak of war; sums due under the con
tract of re-insurance in respect either of
premiums or of losses shall be recoverable
after the war.

§ 24.
Les dispositions des paragraphes 17 et 18
et le dernier alinéa du paragraphe 16 s’appliqueront aux contrats de réassurances de ris
ques maritimes.

24.
The provisions of paragraphs 17 and 18
and the last part of paragraph 16 shall apply
to contracts for the re-insurance of marine
risks.

SECTION VI.

SECTION VI.

TRIBUNÁL ARBITRAL MIXTE.

MIXED ARBITRAL TRIBUNÁL.

A r t i c 1 e 304.

A r t i c 1 e 304.
(&) Within three months from the dáte of
the coming into force of the present Treaty,
a Mixed Arbitral Tribunál shall be established
between each of the Allied and Associated
Powers on the one hand and Germany on the
other hand. Each such Tribunál shall consist
of three members. Each of the Governments
concerned shall appoint on of these members.
The President shall be chosen by agreement
between the two Governments concerned.

a) Un Tribunál arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées
ou associées ďune part et FAllemagne ďautre
part, dans un délai de trois mois á dater de
la mise en vigueur du présent Traité. Chacun
de ces Tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des Gouvemements intéressés
désignera un de ces membres. Le Président
sera choisi á la suitě ďun accord entre les
deux Gouvemements intéressés.
Au cas oů cet accord ne pourrait intervenir, le Président du Tribunál et deux
autres personnes susceptibles 1’une et 1’autre,
en cas de besoin, de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des Nations et,
jusqďau moment oú il sera constitué, par

In čase of failure to reach agreement, the
President of the Tribunál and two other persons either of whom may in čase of need také
his plače, shall be chosen by the Council of
the League of Nations, or, until this is set
up, by M. Gustave Ador if he is willing. These
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ťovací smlouvě stran jakéhokoli jiného risika
než risika života a risika námořního.
§ 22.
Zajištění pojišťovací smlouvy na život, jež
bylo uzavřeno zvláštní smlouvou a nebylo za
hrnuto ve všeobecné smlouvě zajišťovací, zů
stane v platnosti.
Ustanovení paragrafu 12 se vztahují na
smlouvy zajišťovací stran pojistek na život,
v nichž nepřátelské společnosti jsou zajistiteli.
§ 23.
Bylo-li před válkou uskutečněno zajištění '
smlouvy v pojištění námořním, zůstane po
stup risika postoupeného zajistiteli v plat
nosti, jestliže toto risiko počalo běžeti před
zahájením nepřátelství, a smlouva zůstane
platná přes zahájení nepřátelství; částky
dlužné podle smlouvy zajišťovací jak stran
prémií, tak stran ztrát, budou vymahatelné
po válce.

§ 24.
Ustanovení paragrafů 17 a 18 a poslední
odstavec paragrafu 16 budou se vztahovat! na
smlouvy zajišťující risika námořní.

ODDÍL VI.
SMÍŠENÝ ROZHODČÍ SOUD.
článek 304.

a) Ve lhůtě tří měsíců po tom, kdy tato
smlouva nabude působnosti, bude zřízen smí
šený rozhodčí soud mezi každou z mocností
spojených nebo sdružených na straně jedné
a Německem na straně druhé. Každý z těchto
soudů bude složen ze tří členů. Každá ze zúčast
něných vlád bude jmenovat! jednoho z těchto
členů. Předseda bude pak zvolen po dohodě
mezi oběma zúčastněnými vládami.
Nebylo-li by možno dosíci o tom dohody,
budou předseda soudu a dvě jiné osoby jako
jeho náhradníci pro případ potřeby zvoleni
Radou Společnosti národů nebo, nežli bude
tato Rada ustavena, panem Gustavem Adorem, svolí-li k tomu. Osoby tyto mají býti pří-
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M. Gustave Ador, s’il y consent. Ces personnes appartiendront á des Puissanees qui sont
restées neutřes au cours de la guerre.
Si un Gouvernement ne pourvoit pas, dans
un délai ďun mois, á la désignation ci-dessus
prévue ďun membre du tribunál, en cas de
vacance, ce membre sera choisi par le Gou
vernement adverse parmí les deux personnes
mentionnées ci-dessus, autres que le Président.
La décision de la majoritě des membres
sera celle du Tribunál.

b) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés
par application du paragraphe a) jugeront
les différends qui sont de leur compétence,
aux termes des Sections III, IV, V et VIL
En outre, touš les différends, quels qu’ils
soient, relatifs aux contrats conclus, avant
la mise en vigueur du présent Traité, entre
les ressortissants des Puissanees alliées et associées et les ressortissants allemands, seront
réglés par le Tribuna! arbitral mixte, á l’exception toutefois des différends qui, par
application des lois des Puissanees alliées,
associées ou neutřes, sont de la compétence
des tribunaux nationaux de ces derniěres
Puissanees. Dans ce cas, ces différends
seront réglés par ces tribunaux nationaux, á
1’exclusion du Tribunál arbitral mixte. Le
ressortissant intéressé ďune Puissance alliée
ou associée pourra toutefois porter 1’affaire
devant le Tribuna! arbitral mixte á moins
que sa loi nationale ne s’y oppose.

persons shall be nationals of Powers that
háve remained neutrál during the war.
If any Government does not proceed within
a period of one month in čase there is a
vacancy to appoint a member of the Tribunál,
such member shall be chosen by the other
Government from the two persons mentioned
above other than the President.
The décision of the majority of the members of the Tribunál shall be the décision of
the Tribunál.
(b) The Mixed Arbitral Tribunals established pursuant to paragraph (a), shall decide all questions within their competence
under Sections III, IV, V and VIL
In addition, all questions, whatsoever their
nátuře, relating to contracts concluded before
the coming into force of the present Treaty
between nationals of the Allied and Asso
ciated Powers and German nationals shall
be decided by the Mixed Arbitral Tribunál,
always excepting questions which, under the
laws of the Allied, Associated or Neutrál Po
wers, are within the jurisdiction of the Na
tional Courts of those Powers. Such questions
shall be decided by the National Courts in
question, to the exclusion of the Mixed Arbi
tral Tribunál. The party who is a national
of an Allied or Associated Power may nevertheless bring the casé before the Mixed Arbi
tral Tribuna! if this is not prohibited by the
laws of his country.

c) Si le nombre des affaires le justifie,
ďautres membres devront étre désignés pour
que chaque Tribunál arbitral mixte puisse se
diviser en plusieurs sections. Chacune de
ces sections devra étre composée ainsi qu’il
est dit ci-dessus.

(c) If the number of cases justifies it, additional members shall be appointed and each
Mixed Arbitral Tribuna! shall sit in divisions. Each of these divisions will be constituted as above.

d) Chaque Tribunál arbitral mixte établira
lui-méme sa procédure en tant qďelle ne sera
pas réglée par les dispositions de 1’Annexe au
présent article. II aura pouvoir pour fixer
les dépens á payer par la partie perdante
pour frais et débours de procédure.

(d) Each Mixed Arbitral Tribuna! will
settle its own proceduře except in so far as
it is provided in the following Annex, and is
empowered to award the sums to be paid by
the loser in respect of the costs and expenses
of the proceedings.

e) Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunál arbitral mixte
qu’il nomme et de tout agent qiťil désignera
pour le représenter devant le Tribunál. Les
honoraires du Président seront fixés par
accord spécial entre les Gouvernements
intéressés et ces honoraires ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunál seront
payées par moitié par les deux Gouverne
ments.

(e) Each Government will pay the remuneration of the member of the Mixed Arbi
tral Tribunál appointed by it and of any
agent whom it may appoint to represent it
before the Tribunál. The remuneration of the
President will be determined by speciál
agreement between the Governments concerned; and this remuneration and the joint
expenses of each Tribuna! will be paid by
the two Governments in equal moieties.
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slušníky států, které zůstaly neutrální za
války.
Jestliže se některá vláda nepostará při
uprázdnění místa způsobem shora vytčeným
do měsíce o člena soudu, bude člen soudu vy
brán protivnou vládou z obou osob shora vzpo
menutých, vyjímajíc předsedu.
Rozhodnutí většiny členů bude rozhodnutím
soudu.

b) Smíšené rozhodčí soudy zřízené podle
odstavce a) budou rozhodovati o sporech spa
dajících do jejich příslušnosti podle Oddílů
III, IV, V a VII.
Kromě toho budou všechny spory jakého
koli rázu týkající se smluv uzavřených dříve,
než nabyla působnosti tato smlouva mezi pří
slušníky mocností spojených a sdružených
a příslušníky německými, vyřizovány smíše
ným rozhodčím soudem, vyjímají se však spo
ry, které podle zákonů mocností spojených,
sdružených nebo neutrálních spadají pod pří
slušnost státních soudů těchto mocností.
V tomto případě budou tyto spory vyřizovány
těmito státními soudy s vyloučením smíšeného
rozhodčího soudu. Zúčastněný příslušník moc
nosti spojené nebo sdružené bude však nic
méně moci záležitost vznésti na smíšený roz
hodčí soud, nebrání-li tomu zákony jeho státu.
c) Bude-li to odůvodňovati počet sporů,
budou moci býti ustanoveni další členové,
aby smíšený rozhodčí soud se mohl rozděliti
v několik oddělení. Každé z těchto oddělení
bude složeno, jak shora udáno.
d) Každý rozhodčí soud stanoví sám svůj
jednací řád, pokud není upraven ustanove
ními v příloze k tomuto článku. Bude míti
právo určití peníz nákladů a výloh procesních,
jež má nésti strana prohrávající.
e) Každá vláda bude hraditi plat člena smí
šeného rozhodčího soudu, jejž jmenuje, i kaž
dého zmocněnce, jejž určí, aby ji zastupoval
před soudem. Plat předsedův bude vyměřen
zvláštní dohodou zúčastněných vlád; tento
plat, jakož i společná vydání každého soudu
ponesou tyto dvě vlády na polovic.
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f) Les Hautes Parties Contractantes s’engagent á ce que leurs Tribunaux et autorités
prétent directement aux Tribunaux arbitraux
mixtes toute Taide qui sera en leur pouvoir,
spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des
preuves.
(g) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tri
bunál arbitral mixte comme définitives, et de
les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.
A N N E X E. ,

(f) The High Contracting Parties agree
that their courts and authorities shall render
to the Mixed Arbitral Tribunals direct all the
assistance in their power, particularly as
regards transmitting notices and collecting
evidence.
(g) The High Contracting Parties agree
to regard the décisions of the Mixed Arbitra!
Tribunál as finál and conclusive, and to
render them binding upon their nationals.
ANNEX.

§ IEn cas de décěs ou de démission ďun
membre du Tribunál, ou si un membre du
Tribuna! se trouve, pour une raison quelconque, dans Timposibilité de remplir ses
fonctions, la procédure, qui a été suivie pour
sa nomination, sera employée pour pourvoir
á son remplacement.

1.
Should one of the members of the Tribunál
either die, retire, or be unable for any reason
whatever to discharge his functions, the
same proceduře will be followed for filling
the vacancy as was followed for appointing
him.

§ 2.
Le Tribunál adoptera pour sa procédure
des rěgles conformes á la justice et á Téquité.
II décidera de 1’ordre et des délais dans lesquels chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera les formalités requises
pour radministratibn des preuves.

2.
The Tribuna! may adopt such rules of pro
ceduře as shall be in accordance with justice
and equity and decide the order and tkne at
which each party must conclude its arguments, and may arrange all formalities required for dealing with the evidence.

§ 3.
Les avocats et conseils des deux parties
seront autorisés á présenter oralement et par
écrit au Tribunál leur argumentation pour
soutenir ou défendre leur cause.

3.
The agent and counsel of the parties on
each side are authorized to present orally
and in writing to the Tribunál arguments
in support or in defence of each čase.

§ 4.
Le Tribunál conservera les archives des
proces et causes qui lui seront soumis et de la
procédure y relative, avec mention des dates.

4.
The Tribunál shall keep record of the ques
tions and cases submitted and the proceedings
thereon, with the dates of such proceedings.

§ 5.
Chacune des Puissances intéressées pourra
nommer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le Secrétariat mixte du Tribuna!
et seront sous ses ordres. Le Tribunál peut
nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires qui seront nécessaires pour l’assister dans raccomplissement de sa táche.

5.
Each of the Powers concerned may appoint
a secretary. These secretaries shall act together as joint secretaries of the Tribunál
and shall be subject to its direction. The Tri
bunál may appoint and employ any other
necessary officer or officers to' assist in the
performance of its duties.

§ 6.
Le Tribuna! décidera de toutes questions et
espěces qui lui seront soumises, ďaprěs les

6.
The Tribunál shall decide all questions
and matters submitted upon such evidence
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f) Vysoké smluvní strany se zavazují, že
jejich soudy a úřady poskytnou přímo smíše
ným rozhodčím soudům jakoukoli možnou
právní pomoc, zejména při zprostředkování
zpráv a při sbírání důkazů.
g) Vysoké smluvní strany se shodují v tom,
že budou rozhodnutí smíšeného rozhodčího
soudu pokládati za konečná a učiní je závaz
nými pro své příslušníky.
PŘÍLOHA.
§ 1.
Jestliže některý člen soudu zemře nebo se
vzdá úřadu, nebo jestliže bude některému
členu soudu z jakéhokoli důvodu nemožno za
stávali svůj úřad, bude postup, podle kterého
se dělo jmenování, zachován i při ustanovení
jeho náhradníka.
§ 2.
Soud se přidrží ve svém řízení pravidel sho
dujících se se spravedlností a slušností. Roz
hodne o pořadu a lhůtách, v kterých má kaž
dá strana podati své návrhy, a upraví for
mality potřebné k vedení důkazů..
§ 3.
Právní zástupci a rádcové obou stran bu
dou míti právo přednésti soudu ústně i pí
semně důvody na podporu neb obhájení své
pře.
§ 4.
Soud uschová spisy o sporných otázkách
a případech jemu předložených a o přísluš
ném řízení s udáním dat.
§ 5.
Každá ze zúčastněných mocností může jmě
nová ti tajemníka. Tito tajemníci budou sklá
dali smíšený úřad tajemnický při soudu a bu
dou podřízeni jeho rozkazům. Soud smí jmenovati a užívati jednoho neb několika funk
cionářů, jichž bude potřebí, aby mu pomáhali
při plnění jeho úkolů.
§ 6.
Soud rozhodne o všech sporných otázkách
a věcech naň vznesených podle důkazů, své-
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preuves témoignages et informations qui
pourront étre produits par les parties intéressées.

and information as may be furnished by the
parties concerned.

§ 7.

7.

L’Allemagne s’engage á donner au Tri
bunál toutes facilités et informations nécessaires pour poursuivre ses enquétes.

Germany agrees -to give the Tribuna! all
facilities and information required by it for
carrying out its investigations.

§ 8.
La langue, dans laquelle la proceduře sera
poursuivie, sera, á défaut de convention contraire, Tanglais, le francais, 1’italien, ou le
japonais, selon ce qui sera décidé par la Puissance alliée ou associée intéressée.

8.
The language in which the proeeedings
shall be conducted shall, unless otherwise
agreed, be English, French, Jtalian or Japanese, as may be determined by the Allied or
Associated Power concerned.

§ 9.

Les lieu et dáte des audiences de chaque
Tribunál seront déterminés par le Président
du Tribunál.

9.
The plače and time for the meetings of
each Tribuna! shall be determined by the
President of the Tribunál.

A r t i c 1 e 305.
Si un tribunál compétent a rendu ou rend
un jugement dans une affaire visée par les
Sections III, IV, V ou VII et si ce jugement
n’est pas conforme aux dispositions desdites
Sections, la partie qui aura subi, de ce chef,
un préj udice aura droit á une réparation qui
sera déterminée par le Tribunál arbitral
mixte. Sur la demande du ressortissant
ďune Puissance alliée ou associée, la répa
ration ci-dessus visée pourra étre effectuée,
lorsque cela sera possible, par le Tribunál
arbitral mixte en replacant les parties dans
la situation oú elles se trouvaient avant le
jugement rendu par le tribunál allemand.

A r t i c 1 e 305.
Whenever a competent court has given or
gives a decision in a čase covered by Sections
III, IV, V or VII, and such decision is inconsistent with the provisions of such Sections,
the party who is prejudiced by the decision
shall be entitled to obtain redress which shall
be fixed by the Mixed Arbitral Tribunál. At
the request of the national of an Allied or
Associated Power, the redress may, when
ever possible, be effected by the Mixed Arbi
tral Tribunál directing the replacement of
the parties in the position occupied by them
before the judgment was given by the German court.

SECTION VIL

SECTION VIL

PROPRIÉTÉ INDUSTRIE LLE.

INDUSTRIAL PROPERTY.

A r t i c 1 e 306.
Souš réserve des stipulations du présent
Traité, les droits des propriété industrielle,
littéraire ou artistique, telle que cette pro
priété est définie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées á l’article 286, seront rétablis ou restaurés,
á partir de la mise en vigueur du pré
sent Traité dans les territoires des Hautes Contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires, au moment
oú 1’état de guerre a commencé ďexister,
ou de leurs ayants droit. De méme les
droits qui si la guerre n’avait pas eu lieu,

A r t i c 1 e 306.
Subject tQ^ the stipulations of the present
Treaty, rights of industrial, literary and artistic property, as such property is defined
by the International Conventions of Paris
and of Berne, mentioned in Article 286, shall
be re-established or restored, as from the
coming into force of the present Ti’eaty, in
the territories of the High Contracting Par
ties, in favour of the persons entitled to the
benefit of them at the moment when the statě
of war commenced or their legal representatives. Equally rights which, except for the
war, would háve been acquired during the
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dectví a informací, jež opatří zúčastněné
strany.
§ 7.
Německo se zavazuje poskytnouti soudu
všechnu pomoc a vysvětlení, kterých potře
buje, aby provedl svá šetření.
§ 8.
Nedojde-li k jinaké dohodě, bude se řízení
konati v jazyku anglickém, francouzském,
italském nebo japonském podle toho, jak roz
hodne mocnost spojená nebo sdružená, o kte
rou jde.
§ 9.
Místo a čas zasedání každého soudu určí
předseda soudu.
Článek 305.
Jestliže některý příslušný soud vynesl ne
bo vynese rozsudek ve věci uvedené v Oddí
lech III, IV, V nebo VII, a jestliže se roz
sudek takový nebude shodovati s ustanove
ními řečených Oddílů, bude míti strana, kte
rá tím trpí újmu, právo na náhradu, jež bu
de určena smíšeným rozhodčím soudem. Na
žádost příslušníka mocnosti spojené nebo
sdružené smí náhrada shora uvedená býti dá
na, možno-li, smíšeným rozhodčím soudem
tak, že strany budou uvedeny v právní stav,
v jakém byly, nežli byl vynesen rozsudek sou
dem německým.

ODDÍL VIL
VLASTNICTVÍ PRŮMYSLOVÉ.
Článek 306.
S výhradou ustanovení této smlouvy bu
dou práva z vlastnictví průmyslového, lite
rárního a uměleckého, jak jsou vymezena
mezinárodními úmluvami pařížskou a beru
škou, vzpomenutými v článku 286, znovuzřízena neb obnovena ode dne, kdy nabude pů
sobnosti tato smlouva, v územích Vysokých
smluvních stran ve prospěch osob, které byly
jejich nositeli v okamžiku, kdy začal stav vá
lečný, anebo jejich právních nástupců. Rov
něž i práva, jež, nebýti války, by byla mohla
býti získána za války na základě po
dané žádosti za ochranu vlastnictví průmy02
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auraient pu étre acquis pendant la durée de
la guerre, á la suitě ďune demande formée
pour la protection de la propriété industrielle
ou de la publication ďuňe reuvre littéraire ou
artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui y auraient des titres,
á partir de la mise en vigueur uu présent
Traité.
Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant
la guerre, par une autoritě législative, exécutive ou administrativě ďune Puissance alliée
ou associée á 1’égard des droits des ressortissants allemands, en matiěre de propriété in
dustrielle, littéraire ou artistique demenreront valables et continueront á avoir leurs
pleins effets.
II n’y aura lieu á aucune revendication ou
action de la part de 1’Allemagne ou des ressortissants allemands contre 1’utilisation qui
aurait été faite pendant la durée de la guerre,
par le Gouvernement ďune Puissance alliée
ou associée ou par toute personne, pour le
compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle,
littéraire ou artistique, ni contre la vente, la
mise en vente ou 1’emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s’appliquaient ces droits.
Si la législation ďune des Puissances
alliées ou associées, en vigueur au moment de
la signatuře du présent Traité, n’en a pas
disposé autrement, les sommes dues ou
payées, par application de tout acte et de
toute opération effectués en exécution des
mesures spéciales visées á 1’alinéa 1 du pré
sent article, recevront la méme affectation
que les autres créances des ressortissants
allemands, conformément aux dispositions du
présent Traité et les sommes produites par
des mesures spéciales prises par le Gouverne
ment allemand en ce qui cohcerne les droits
de propriété industrielle, littéraire ou arti
stique des ressortissants des Puissances
alliées ou associées, seront considérées et
traitées comme toutes les autres dettes des
ressortissants allemands.
Chacune des Puissances alliées ou associées
se réserve la faculté ďapporter aux droits de
propriété industrielle, littéraire ou artistique
(á 1’exception des marques de fabrique ou de
commerce) acquis avant la guerre, ou pen
dant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation par des
ressortissants allemands, soit en les exploitant, soit en accordant des licences pour leur

war in consequence of an application made
for the protection of industrial propertý, or
the publication of a literary or artistic work,
sbalí be recognised and established in favour
of those persons who would háve been entitled
thereto, from the coming into force of the
present Treaty.
Nevertheless, all acts doně by virtue of the
speciál measures taken during the war under
legislativě, executive or administrativě authority of any Allied or Associated Power in
regard to the rights of German nationals in
industrial, literary or artistic propertý shall
remain in force and shall continue to maintain their full effect.
No claim shall be made or action brought
by Germany or German nationals in respect
of the use during the war by the Goyernment
of any Allied or Associated Power, or by any
persons acting on behalf or with the assent
of such Government, of any rights in indu
strial, literary or artistic propertý, nor in
respect of the sále, offering for sále, or use
of any products, articles or apparatus whatsoever to which such rights applied.

Unless the législation of any one of the Al
lied or Associated Powers in force at the
moment of the signatuře of the present
Treaty otherwise directs, sums due or paid in
virtue of any act or opération resulting from
the execution of the speciál measures mentioned in paragraph I of this Article shall be
dealt with in the same way other sums due
to German nationals are directed to be dealt
with by the present Treaty; and sums produced by any speciál measures taken by the
German Government in respect of rights in
industrial, literary or artistic propertý belonging to the nationals of the Allied or As
sociated Powers shall be considered and
treated in the same way as other debts due
from German nationals.
Each of the Allied and Associated Powers
reserves to itself the right to impose such
limitations, conditions or restrictions on
rights of industrial, literary or artistic property (with the exception of trade-marks)
acquired before or during the war, or which
may be subsequently acquired in accordance
with its législation, by German nationals,
whether by granting licences, or by the work-
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šlového nebo na základě uveřejnění díla lite
rárního nebo uměleckého, budou uznána a
vyhrazena ode dne, kdy nabude působnosti
tato smlouva, ve prospěch osob, jež by byly
měly k tomu právní titul.

Avšak právní jednání předsevzatá na zá
kladě zvláštních opatření, která snad byla za
vedena za války vrchností zákonodárnou, vý
konnou neb správní některé mocnosti spoje
né neb sdružené, pokud jde o práva přísluš
níků německých ve věcech vlastnictví prim —
šlového, literárního neb uměleckého, zůsta
nou v platnosti a zachovají všechny své
účinky.
Ani Německo ani příslušníci němečtí ne
budou moci číniti právních nároku ani vznášeti žaloby z toho důvodu, že vláda mocnosti
spojené nebo sdružené neb kterákoliv osoba
na účet této vlády neb s jejím svolením tě
žily po dobu války z práv ve věcech vlastnictví
průmyslového, literárního neb uměleckého, ani
z důvodu prodeje, nabízení neb používání vý
robků, přístrojů a zboží nebo předmětů ja
kéhokoli druhu, na něž se tato práva vzta
hovala.
Jestliže zákonodárství některé mocnosti
spojené neb sdružené, které bylo v působno
sti v době podpisu této smlouvy, nestanovilo
nic jiného, naloží se s částkami dlužnými neb
zaplacenými na základě právních jednání neb
operací, uskutečněných v důsledku zvláštních
opatření uvedených v odstavci I tohoto člán
ku, stejně jako s ostatními pohledávkami
příslušníků německých podle předpisů této
smlouvy; na částky, jež vyplynuly ze zvlášt
ních opatření učiněných vládou německou ve
věci práv z průmyslového, literárního a umě
leckého vlastnictví příslušníků spojených neb
sdružených mocností, bude se hledě ti jako na
jiné dluhy příslušníků německých a naloží se
s nimi jako s jinými jejich dluhy.
Každá mocnost spojená nebo sdružená vy
hrazuje si volnost omeziti, podmínkami váza ti
nebo ztenčiti práva z vlastnictví průmyslové
ho, literárního nebo uměleckého (vyjímajíc
ochranné známky tovární neb obchodní), zí
skaná před válkou nebo za války, nebo jež
budou získána později podle jejího zákono
dárství příslušníky německými, ať tím, že je
zužitkuje, ať tím, že bude poskytovat! licence
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exploitation, soit en conservant le contróle de ing, or by preserving control over their
cette exploitation, soit aútrement, telles limi- exploitation, or in any other way, as may be
tations, conditions ou restrictions qui pour- considered necessary for national defence, or
raient étre considérées comme nécessaires in the public interest, or of assuring the fair
Pour les besoins de la défense nationale, ou treatment by Germany of the rights of indudans rintéret public, ou pour assurer un trai- strial, literary and artistic property held in
tement équitable par FAllemagiie des droits German territory by its nationals, or for sede propriété industrielle, littéraire ou arti curing the due fulfilment of all the obligasti que possédés sur le territoire allemand par tions undertaken by Germany in the present
ses ressortissants, ou pour garantu' 1’entier Treaty. As regards rights of industrial, lite
accomplissement ue toutes les obligations rary and artistic property acquired after the
contractées par rAllemagne en vertu du pré- coming into force of the přeset Treaty, the
sent Traité. Pour les droits de propriété in right so reserved by the Allied and Asso
dustrielle, littéraire ou artistique; qui seraient ciated Powers shall oníy be exercised in
acquis aprěs la mise en vigueur du présent cases where these limitations, conditions or
Traité, la faculté ci-dessus réservée aux Puis- restrictions may be considered necessary for
sances alliées et associées, ne pourra étre national defence or in the public interest.
exercée que dans le cas oú les limitations, con
ditions ou restrictions pourraient étre consi
dérées comme nécessaires pour les besoins
de la défense nationale ou de 1’inténét public.
Dans le cas oú il serait fait application par
_ I_n the event of the application of the proles Puissances alliées et associées des dis- višions of the preceding paragraph by any
positions qui précědent, il sera accordé des Allied or Associated Power, there shall be
indemnités ou les redevances raisonnables, paid reasonable indemnities or royalties,
qui recevront la méme affectation que toutes which shall be dealt with in the same way
les autres sommes dues á des ressortissants as other sums due to German nationals are
allemands, conformément aux dispositions directed to be dealt with by the present
du présent Traité.
Treaty.
Chacune des Puissances alliées ou associées
Each of the Allied or Associated Powers
se réserve la faculté de considérer comme reserves the right to treat as void and of no
nulle et de nul effet toute cession totale ou effect any transfer in whole or in part of
partielle, et toute concession de droits de de or other dealing with rights of or in respect
propriété industrielle, littéraire ou artisti of industrial, literary or artistic property
que, qui auraient été effectuées depuis le ler effected after August 1, 1914, or in the fuaoút 1914 ou qui le seraient a Tavenir et qui ture, which would háve the result of defeating
auraient pour résultat de faire obstacle á the objects of the provisions of this Article.
Tapplication des dispositions du présent article.
Les dispositions du présent article ne sout
The provisions of this Article shall not
pas applicables aux droits de propriété in apply to rights in industrial, literary or ar
dustrielle, littéraire ou artistique compris tistic property which háve been dealt with
dans les Sociétés ou entreprises, dont la li- in the liquidation of businesses or companies
quidation a été effoctuée par les Puissances undcr war legislation by the Allied or Asso
alliées ou associées, conformément a la légis- ciated Powers, or which may be so dealt with
lation exceptionnelle de guerre, ou sera by virtue of Article 297, paragraph (b).
effectuée en vertu de karticle 297, paragraphe b).
Article 307.
Un délai minimum ďune année, á partir
de la mise en vigueur du présent Traité, sans
surtaxe ni pénalité ďaucune sortě, sera ac
cordé aux ressortissants de chacune des
Hautes Parties Coníractantes pour aecohipiir tout acte, remplir toute formalitě, payer
toute taxe et géneralement sátisfaire a toute

Article 307.
A minimum of one year after the coming
into force of the present Treaty shall be accorded to the nationals of the High Contracting Parties, without extension fees or other
penalty, in order to enable such persons to
accomplish any act, fulfil any formality, pay
any fces, and generally satisfy any obligation
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na jejich zužitkování, ať tím, že si vyhradí
dozor nad tímto zužitkováním, ať jiným způ
sobem, a to do té míry, jakou bude pokládati
za nutnou pro potřeby obrany státu nebo
v zájmu veřejném nebo k tomu cíli, aby za
bezpečila to, by Německo slušně nakládalo
s právy z vlastnictví průmyslového, literární
ho neb uměleckého, která na území německém
drží její příslušníci, aneb aby měla záruku za
úplné splnění všech závazků, jež podle této
smlouvy Německo vzalo na sebe. Pokud jde
o práva z vlastnictví průmyslového, literár
ního neb uměleckého, která budou získána
po.době, kdy tato smlouva nabude působnosti,
bude se směti volnosti svrchu vyhrazené moc
nostem spojeným a sdruženým používati jen
tehdy, mohla-li by ona omezení, podmínky a
ztenčení býti pokládána za nutná pro potřeby
obrany státu nebo v zájmu veřejném.
Jestliže by mocnosti spojené nebo sdružené
použily předcházejících ustanovení, budou
přiznány přiměřené náhrady a odškodné, s ni
miž se naloží stejně, jako se má po rozumu
této smlouvy naložiti s ostatními částkami
dlužnými příslušníkům německým.
Každá z mocností spojených nebo sdruže
ných si vyhrazuje právo pokládati za neplat
ný a bezúčinný jakýkoli úplný nebo částečný
postup a jakékoli vyhrazení práv z vlastnictví
průmyslového, literárního nebo uměleckého,
jež se staly po 1. srpnu 1914 aneb které se
snad stanou napříště a jejichž účinkem bude
ztížiti provedení předpisů tohoto článku.

Ustanovení tohoto článku nelze užiti, pokud
jde o práva z vlastnictví průmyslového, lite
rárního neb uměleckého, příslušející společ
nostem nebo podnikům, jež byly mocnostmi
spojenými nebo sdruženými likvidovány podle
výjimečného zákonodárství válečného anebo
s nimiž se tak stane podle článku 297, odsta
vec b).
článek 307.
Lhůta nejméně roční ode dne, kdy tato
smlouva nabude působnosti, bude povolena
příslušníkům všech Vysokých smluvních stran,
aby bez příplatku a jakýchkoli pokut provedli
úkon, splnili formalitu, zaplatili poplatek a
vůbec dostáli jakýmkoli závazkům předepsa
ným zákony a nařízeními jednoho každého
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obligation prescrite par les lois et rěglements
de chaque État pour conserver ou obtenir les
droits de propriété industrielle déjá acquis
au ler aoút 1914 ou qui, si la guerre n’avait
pas eu lieu, auraient pu étre acquis depuis
cette dáte, á la suitě ďune demande faite,
avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi
que pour y former opposition. Toutefois, cet
article ne pourra conférer aucun droit pour
obtenir aux États-Unis ďAmérique la reprise
ďune proceduře ďinterférence dans laquelle
auraít été tenue 1’audience finále.
Les droits de propriété industrielle qui
auraient été frappés de déchéance par suitě
du défaut ďaccomplissement ďun acte, ďexécution ďune formalitě ou de payement ďune
taxe seront remis en vigueur, sous la réserve
toutefois en ce qui concerne les brevets et
dessins, que chaque Puissance alliée ou associée pourra prendre les mesures qďelle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins
pendant le temps oú ils étaient frappés de
déchéance. De plus, le brevets ďinvention
ou dessins appartenant á des ressortissants
ailemands et qui seront ainsi remis en vigueur,
demeureront soumis, en ce qui concerne l’octroi des licences, aux prescriptions qui leur
auraient été applicables pendant la guerre,
ainsi qu’á toutes les dispositions du présent
Traité.
La période comprise entre le ler aoút 1914
et la dáte de la mise en vigueur du présent
Traité ďentrera pas en ligne de compte dans
1<3 délai prévu pour la mise en exploitation
ďun brevet ou pour Tusage. de marques de
fabrique ou de commerce ou de dessins et il
est convenu en outre qďaucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin
qui était encore en vigueur au ler aoút 1914
ne pourra étre frappé de déchéance ou ďannulation du seul chef de non-exploitation ou
de non-usage avant l’expiration ďun délai de
deux ans á partir de la mise en vigueur du
présent Traité.
Article 308.
Les délais de prioritě, prévus par 1’article
4 de la Convention Internationale de Paris du
20 mars 1883 revisée á Washington en 1911
ou par toute autre Convention ou loi en vi
gueur, pour le dépót ou 1’enregistrement des
demandes de brevets ďinvention ou moděles
ď utilitě, des marques de fabrique ou de com
merce, des dessins et moděles, qui ďétaient
pas encore expirés le ler aoút 1914 et ceux
qui auraient pris naissance pendant la guerre

prescribed by the laws or regulations of the
respective States relating to the obtaining,
preserving, or opposing rights to, or in respect of, industrial property either acquired
before August 1, 1914, or which, except for
the war, might háve been acquired since that
dáte as a result of an application made be
fore the war or during its continuance, but
nothing in this Article shall give any right
to reopen interference proceedings in the
United States of Amerika where a finál hearing has taken plače.
All rights in, or in respect of, such pro
perty which may háve lapsed by reason of
any failure to accomplish any act, fulfil any
formality, or. make any payment, shall revive, but subject in the čase of patents and
designs to the imposition of such conditions
as each Allied or Associated Power may deem
reasonably necessary for the protection of
persons who háve manufactured or made use
of the subject matter of such property while
the rights had lapsed. Further, where rights
to patents or designs belonging to German
nationals are revived under this Article, they
shall be subject in respect of the grant of li
cences to the same provisions as would háve
been applicable to them during the war, as
well as to all the provisions of the present
Treaty.
The period from August 1, 1914, until the
coming into force of the present Treaty shall
be excluded in considering the time within
which a patent should be worked or a trade
mark or design ušed, and it is further agreed
that no patent, registered trade mark or
design in force on August 1, 1914, shall be
subject to revocation or cancellation by rea
son only of the failure to work such patent
or use such trade mark or design for two
years after the coming into force of the pre
sent Treaty.

Article 308.
The rights of priority, provided by Art
icle 4 of the International Convention for
the Protection of Industrial Property of
Paris, of March 20,1883, revised at Washing
ton in 1911 or by any other Convention or
Statute, for the filling or registration of applications for patents or models of utility,
and for the registration of trade marks, de
signs and models which had not expired on
August 1, 1914, and those which háve arisen
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státu k tomu cíli, aby zachovali neb dostali
práva z vlastnictví průmyslového, získaná již
před 1. srpnem 1914 nebo která, nebýti války,
by byla mohla býti získána po tomto dni na
základě žádosti podané před válkou nebo za
války, jakož i k tomu cíli, aby vznesli odpor
proti takovýmto právům. Tento článek ne
může poskytnouti práva na obnovu řízení
zakročovacího ve Spojených státech ameri
ckých, bylo-li již provedeno závěrečné líčení.
Práva z vlastnictví průmyslového, která
snad propadla následkem toho, že nebyl pro
veden některý úkon nebo formalita neb že
nebyl zaplacen poplatek, znovu oživnou. Po
kud se však týká patentů a vzorků, bude moci
k:.žd£ mocnost spojená nebo sdružená učiniti
opatření, která uzná podle zásad slušnosti za
nutná, aby obhájila práva osob třetích, jež
snad těžily z patentů nebo vzorků nebo jich
používaly po dobu, kdy byly zbaveny platno
sti. Mimo to patenty a vzorky náležející pří
slušníkům německým, které nabudou takto
opět platnosti, zůstanou, pokud se týká udě
lených licencí, podřízeny předpisům, které by
byly platily za války, jakož i všem ustanove
ním této smlouvy.

Období mezi 1. srpnem 1914 a dnem, kdy
nabude působnosti tato smlouva, nebude za
počítáno do lhůty stanovené pro zužitkování
patentu nebo pro užívání ochranných známek
továrních neb obchodních neb užívání vzorků,
a platí mimo to, že žádný patent, ochranná
známka průmyslová neb obchodní nebo vzo
rek, který požíval ochrany dne 1. srpna 1914,
nemůže dříve, než uplynula dvě léta ode dne,
kdy nabyla působnosti tato smlouva, býti pro
hlášen za propadlý nebo zrušený jen z toho
důvodu, že nebylo z něho těženo nebo ho ne
bylo používáno.
článek 308.
Prioritní lhůty stanovené článkem 4 mezi
národní úmluvy pařížské ze dne 20. března
1883, revidované ve Washingtonu v r. 1911,
nebo kteroukoli jinou platnou úmluvou neb
zákonem pro podání neb registrování žádostí
za patenty jakéhokoli druhu, ochranné znám
ky průmyslové a obchodní, za vzorky neb mo
dely, jež nevypršely ještě dnem 1. srpna 1914,
jakož i lhůty, jež počaly běžeti za války aneb
jež by, nebýti války, byly mohly počíti běžeti,
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ou auraient pu prendre naissance si la guerre
n’avait pas en lieu seront píolongés par chacune des Hautes Parties Contractantes en faveur de touš les ressortissants des autres
Hautes Parties Contractantes jusqu’á l’expiration ďun délai de six mois á partir de la
mise en vigueur du présent Traité.
Toutefois cette prolongation de délai ne
portera pas atteinte aux droits de toute
Haute Partie Contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du
présent Traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en
revendiquant le délai de prioritě et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit
personnellement, soit par touš agente ou
titulaires de licence auxquels ils les auraient
concédés avant la mise en vigueur du présent
Traité, sans pourvoir en aucune maniěre étre
inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.

during the war, or would háve arisen but
for the war, shall be extended by each of the
High Contracting Parties in favour of all nationals of the other High Contracting Parties
for a period of six months after the coming
into force of the present Treaty.
Nevertheless, such extention shall in no
way affect the right of any of the High
Contracting Parties or of any person wlio
before the coming into force of the present
Treaty was bona fide in possession of any
rights of industrial property conflicting
with rights applied for by anothcr who claims
rights of priority in respect of them, to exercise such rights by itself or himself personally, or by such agente or licensees as derived their rights from it or him before the
coming into force of the present Treaty; and
such persons shall not be amenable to any
action or other process of law in respect of
infringement.

A r t i c 1 e 309.
Aucune action ne pourra étre intentée ni
aucune revendication exercée, ďune part,
par des ressortissants allemands, ou par des
personnes résidant ou excercant leur indus
trie en Alemagne, et ďautre part, par ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant ou exercant
leur industrie sur le territoire de ces Puis
sances, ni par les tiers auxquels ces personnes
auraient cedé leurs droits pendant la guerre,
á raison de faits qui se seraient produits sur
le territoire de 1’autre Partie, entre la dáte
de la déclaration de guerre et celle de la mise
en vigueur dů présent Traité et qui auraient
pu étre considérés comme portant atteinte
á des droits de propriété industrielle ou de
propriété littéraire ou artistique ayant existé
á un moment quelconque pendafit la guerre
ou qui seront rétablis conformément aux
articles 307 et 308 qui précědent.

A r t i c 1 e 309.
No action shall be brought and no claim
made by persons residing or carrying on
business within the territories of Germany
on the one part of the Allied or Associated
Powers on the other, or persons who are nationals of such Powers respectively, or by
any one deriving title during the war from
such persons, by reason of any action which
has taken plače within the territory of the
other party between the dáte of the declaration of war and that of the coming into force
of the present Treaty, which might constitute an infringement of the rights of indu
strial property or rights of literary and artistic property, either existing at any time
during the war or revised under the provisions of Articles 307 and 308.

Aucune action ne sera également recevable
de la part des mémes personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle ou
artistique, á aucun moment, á 1’occasion de
la vente ou de la mise en vente, pendant un an
á dater de la signatuře du présent Traité sur
les territoires des Puissances alliées ou associées, ďune part, ou de TAllemagne, ďautre
part, de produits ou articles fabriqués, ou
ďceuvres littéraires ou artistiques publiées
durant la période comprise entre la dáte de
la déclaration de guerre et celle de la signa
tuře du présent Traité, ni á 1’occasion de leur
acquisition et de leur emploi ou usage, étant

Equally, no action for infringement of in
dustrial, literary or artistic property rights by
such persons shall at any time be permissible
in respect of the sále or offering for sále for
a period of one year after the signatuře of
the present Treaty in the territories of the
Allied or Associated Powers on the one hand
or Germany on the other, of products or art
icles manufactured, or of literary or artistic
works published, during the period between
the déclaration of war and the signatuře of
the present Treaty, or against ťnose who
háve acquired and continue to use them. It is
understood, nevertheless, that this provision
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budou prodlouženy každou z Vysokých smluv
ních síran ve prospěch příslušníků ostatních
Vysokých smluvních stran až do doby, kdy
uplyne šest měsíců ode dne, kdy tato smlou
va nabude působnosti.
Toto prodloužení lhůty však nebude na
újmu právům kterékoli Vysoké smluvní stra
ny aneb kterékoli osoby, jež by v okamžiku,
kdy tato smlouva nabude působnosti, byla
bezelstně v držbě práv z vlastnictví průmy
slového odporujících právům, o něž někdo
žádá dovolávaje se prioritní lhůty. Tyto moc
nosti a osoby zůstanou v požívání svých práv,
ať jich užívají osobně či skrze zástupce neb
držitele licencí, kterým je postoupily dříve,
než tato smlouva nabyla působnosti, a nebu
dou moci v této věci žádným způsobem býti
znepokojovány nebo stíhány jako padělatelé.
Článek 309.
Příslušníci němečtí neb osoby sídlící nebo
vykonávající svou živnost v Německu se stra
ny jedné a příslušníci mocností spojených ne
bo sdružených neb osoby sídlící nebo živnost
svou vykonávající na území těchto mocností
se strany druhé, ani osoby třetí, jimž tito
příslušníci neb osoby postoupili svá práva za
války, nebudou moci podati žalobu ani uplatňcvati žádný nárok, odvolávajíce se na sku
tečnosti, jež se udály na území druhé strany
mezi dnem vypovědění války a dnem, kdy
tato smlouva nabyla působnosti, a o nichž
by se mohlo míti za to, že tyto skutečnosti
porušují práva z vlastnictví průmyslového,
literárního neb uměleckého, která existovala
v ť.terýkoli okamžik za války nebo která bu
dou obnovena hledíc k článkům 307 a 308
s»rchu uvedeným.
Rovněž nebude přípustná v žádnou dobu
žaloba se strany týchž osob pro porušení práv
z "lastnictví průmyslového neb uměleckého,
odvolávající se na to, že byly prodávány neb
nabízeny po jeden rok od podpisu této smlou
vy na území mocností spojených neb sdruže
ných nja straně jedné neb na území Německa
na stráně druhé produkty neb výrobky vy
robené neb literární anebo umělecká díla uve
řejněná ve lhůtě mezi dnem vypovědění vál
ky a dnem podpisu této smlouvy, nebo odvo
lávající se na to, že tyto věci by^ někým zí
skány, že z nich bylo těženo nebe jich použí
váno, při čemž se však rozumí, že toto ústa-
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entendu toutefois que cette disposition ne
s’appliquera pas lorsque les possesseurs des
droits avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés
dans les régions occupées par TAllemagne au
cours de la guerre.
Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis ďAmérique, ďune
part, et TAllemagne ďautre part.

shall not apply when the possessor of the
rights was domiciled or had an industrial or
commercial establishment in the districts occupied by Germany during the war.
This Article shall not apply as between
the United States of America on the one hand
and Germany on the other.

Article 310.
Les contracts de licences ďexploitation de
droits de propriété industrielle ou de reproduction ďoeuvres littéraires ou artistiques
concluš avant la déclaration de guerre entre
des ressortissants des Puissances alliées ou
associées ou des personnes résidant sur leur
territoire ou y exercant leur industrie ďune
part et des ressortissants allemands ďautre
part, seront considérés comme résiliés, á dater
de la déclaration de guerre, entre rAllemagne
et la Puissance alliée ou associée. Mais, dans
touš les cas, le bénéfiaire primitif ďun
contrat de ce genre aura le droit, dans un
délai de six mois á dater de la mise en vigueur
du présent Traité, ďexiger du titulaire des
droits la concession ďune nouvelle licence,
dont les conditions, á défaut ďentente entre
les parties, seront fixées par le tribunál dument qualifié á cet effet dans le pays sous
la législation duquel les droits ont été acquis,
sauf dans le cas de licences obtenues en vertu
de di-oits acquis sous la législation allemande;
dans ce cas, les conditions seraient fixées par
le Tribunál arbitral mixte prévu par la Seč
ti on VI de la présente Partie. Le Tribuna!
pourra, s’il y a lieu, fixer alors le montant
des redevances qui lui paraitraient justifiées,
en raison de 1’utilisation des droits pendant
la durée de la guerre.
Les licences relatives á des droits de pro
priété industrielle, littéraire ou artistique qui
auront été concédés suivant la législation
spéciale de guerre ďune Puissance alliée ou
associée ne pourront se trouver atteintes
par la continuation ďune licence existant
avant la guerre, mais elles demeureront valables et continueront á avoir leurs pleins
effets, et dans le cas oú une de ces licences
aurait été accordée au bénéficiaire primitif
ďun contrat de licence passé avant la guerre,
elle sera considérée comme s’y substituant.
Lorsque des sommes auront été payées
pendant la guerre, en vertu de contrat ou li
cence quelconques intervenus avant la guerre
pour 1’exploitation des droits de ~vropriété
industrielle ou pour la reproduc.,on ou la
représentation ďosuvres littéraires, dramati-

Article 310.
Licences in respect of industrial, literary
or artistic property concluded before the v/ar
between nationals of the Allied or Associated
Powers or persons residing in their territory
or carrying on business therein, on the one
part, and German nationals, on the other
part, shall be considered as cancelled as from
the dáte of the déclaration of war between
Germany and the Allied or Associated Power.
But, in any čase, the former beneficiary of
a contract of this kind shall háve the right,
within a period of six months after the Corn
ing into force of the present Treaty, to demand from the proprietor of the rights the
grant of a new licence, the conditions of
which, in default of agreement between the
parties, shall be fixed by the duly qualified
tribunál i n the country under whose legislation the rights had been acquired, except in
the čase of licences held in respect of rights
acquired under German law. .In such cases
the coditions shall be fixed by the Mixed Ar
bitral Tribunál referred to in Section VI of
this Part. The tribunál may, if necessaiy,
fix aiso the amount which it may deem just
should be paid by reason of the use of the
rights during the war.

No licence in respect of industrial, literary
or artistic property, granted under the spe
ciál war législation of any Allied or Associated
Power, shall be affected by the continued
existence of any licence entered into before
the tvar, but shall remain va'lid and of full
effect, and a licence so granted to the former
beneficiary of a licence entered into before
the war shall be considered as substituted
for such licence.
Where sums háve been paid during the
war by virtue of a licence or agreement con
cluded before the war in respect of rights
of industrial property or for the reproduction or the representation of literary, dramatic or artistic works, these sums shall be
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novení nebude platiti, jestliže držitelé těchto
práv měli bydliště neb průmyslové neb ob
chodní závody v územích, jež za války byla
obsazena Německem.
Tento článek nebude platiti ve vztajnch
mezi Spojenými státy americkými se strany
jedné a Německem se strany druhé.

Článek 310.
liicenční smlouvy týkající se těžení z vlast
nictví průmyslového nebo smlouvy o repro
dukování děl literárních nebo uměleckých,
které byly uzavřeny před vypověděním vál
ky mezi přísJušníky mocností spojených neoo
sdruženvch nebo osobami sídlícími na území
těchto mocností nebo vykonávajícími tam
svou živnost se strany jedné a příslušníky
německými se strany druhé, budou pokládá
ny za rozvázané ode dne vypovědění vál
ky mezi Německem a mocností spojenou
nebo sdruženou. Původní oprávněný ze
smlouvy tohoto druhu bude však v každém
případě míti právo, aby do šesti měsíců ode
dne, kdy tato smlouva nabude působnosti, žá
dal od vlastníka těchto práv udělení nové li
cence, jejíž podmínky, nedohodnou-li se stra
ny mezi sebou, budou stanoveny příslušným
v tomto směru soudem té země, podle její
hož zákonodárství ona práva byla získána,
vyjímajíc případ, že se licence dosáhlo na zá
kladě práv získaných podle zákonodárství ně
meckého; v tomto případě budou podmínky
ustanoveny smíšeným rozhodčím soudem, o
němž mluví Oddíl VI této smlouvy. Soud mů
že po případě zároveň určiti náhradu, kterou
pokládá za oprávněnou vzhledem na užívání
těchto práv po dobu války.
Licence vztahující se na práva průmyslová,
literární a umělecká, které byly vyhrazeny
podle zvláštního zákonodárství válečného ně
které mocnosti spojené nebo sdružené, nebu
dou dotčeny tím, že byla prodloužena licence,
která existovala před válkou. Tyto licence
zůstanou v platnosti neomezeně, a byla-li ta
kováto licence udělena původnímu oprávně
nému z licenční smlouvy uzavřené před vál
kou, bude se míti za to, že nastoupila na její
místo.
tíyly-li za války placeny nějaké částky po
dle nějaké smlouvy neb licence smluvené před
válkou o těžení z vlastnictví průmyslového
nebo o rozmnožování nebo provozování děl li
terárních, dramatických neb uměleckých, na
loží se s těmito částkami stejně jako s ostat-
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ques ou artisti ques, ces sommes recevront la
méme affectation que les autres dettes ou
eréances des ressortissants allemands, conformément au présent Traité.
Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis ďAmérique, ďune
part, et TAlemagne, ďautre part.

dealt with in the same manner as other
debts or credits of German nationals, as provided by the present Treaty.
This Article shall not apply as between
the United State of America on the one hand
and Germany on the other.

Article 311.
Les habitants des territoires séparés de
rAllemagne en vertu du présent Traité, conserveront, nonobstant cette séparation et le
changement de nationalité qui en résultéra,
la pleine et entiěre jouissance en Allemagne
de touš les droits de propriété industrielle
et de propriété littéraire et artistique, dont
ils étaient titulaires suivant la législation
allemande, au moment de cette séparation.
Les droits de propriété industrielle, litté
raire et artistique en vigueur sur les terri
toires séparés de rAllemagne conformément
au présent Traité, au moment de la sépara
tion de ces territoires ďavec rAllemagne ou
qui seront rétablis ou restaurés par application de 1’article 306 du présent Traité, seront
reconnus par l’État auquel sera transféré
ledit territoire et demeureront en vigueur sní
ce territoire, pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation allemande.

Article 311.
The inhabitants of territories separated
from Germany by virtue of the present
Treaty shall, notwithstanding this sépara
tion and the change of nationality consequent thereon, continue to enjoy in Germany
all the rights in industrial, literary and artistic property to which they were entitled
under German législation at the time of the
séparation.
Rights of industrial, literary and artistic
property which are in force in the territories
separated from Germany under the present
Treaty at the moment of the séparation of
these territories from Germany, or which
will be re-established or restored in accordance with the provisions of Article 306 oř
the present Treaty, shall be recognized by
the State to which the said territory is transferred and shall remain in force in that ter
ritory for the same period of time given
them under the German law.

SECTION VIII.

SECTION VIII.

ASSURANCES SOCIALES
ET ASSURANCES D’É T A T D A N S
LES TERRITOIRES CÉDÉS.

SOCIÁL AND STATE INSURAN
CE IN CEDED TERRITORY.

Article 312.
Sans préjudice des stipulations contenues
dans ďautres clauses du présent Traité, le
Gouvernement allemand s’engage á transférer á la Puissance á laquelle des territoires
allemands sont cédés en Europe, ou á la
Puissance administrant ďanciens territoires
allemands en tant que mandataire, en vertu
de Tarticle 22 de la Partie I fSociété des Nations), telle fraction des réserves accumulées
par les Gouvernements de 1’Empire ou des
États allemands, ou par des organismes publics^ ou privés opérant sous leur contróle, destinées á faire face au foctionnement, dans ces
territoires, de toutes assurances sociales et
assurances ďÉtat.
Les Puissances auxquelles ces fonds seront
transférés devront nécessairement les affecter á 1’exécution des obligations résultant de
ces assurances.

Article 312.
Without prejudice to the provisions contained in other Articles of the present Trea
ty, the German Government undertakes to
transfer to any Power to which German
territory in Europe is ceded, and to any Po
wer administering former German territory
as a mandatory under Article 22 of Part I
(League of Nations), such portion of the
reserves accumulated by the Government of
the German Empire or of German States,
or by public or private organisations under
their control, as is attributable to the carrying on of Sociál or State Insurance in such
territory.
The Powers to which these funds are
transferred must apply them to the perform
ance of the obligations arising from such
insurances.

I
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nimi dluhy nebo pohledávkami příslušníků
německých ve shodě s touto smlouvou.

Tento článek nebude platí ti ve vztazích
mezi Spojenými státy americkými se strany
jedné a Německem se strany druhé.
článek 311.
Obyvatelé území touto smlouvou odlouče
ných od Německa budou požívati přes toto
odloučení a změnu státního občanství z ně
ho vyplývající v Německu úplně a bez ome
zení všech práv z vlastnictví průmyslového,
literárního a uměleckého, která j im dle záko
nů německých.náležela v době tohoto odlou
čení.
Tráva z vlastnictví průmyslového, literár
ního a uměleckého platná na územích od Ně
mecka odloučených podle této smlouvy v do
bě odloučení těchto území od Německa, nebo
práva, která budou obnovena nebo znovu zří
zena podle článku 306 této smlouvy, budou
uznána státem, jemuž bude řečené území po
stoupeno, a zůstanou v působnosti na tomto
území po dobu, která jim bude přiznána po
dle německého zákonodárství.

ODDÍL VIII.
SOCIÁLNÍ A STÁTNÍ POJIŠTĚ
NÍ V POSTOUPENÝCH ÚZEMÍCH.
Článek 312.
Bez újmy ustanovení obsažených v jiných
článcích této smlouvy zavazuje se vláda ně
mecká, že převede na mocnost, jíž byla území
německá v Evropě postoupena, anebo na moc
nost, jež spravuje jako mandatář bývalá úze
mí německá podle článku 22 části I (Společ
nost národů), poměrnou část reserv nashro
mážděných vládami říše nebo států něme
ckých nebo veřejnými neb soukromými organisacemi činnými pod jejich dozorem, urče
nou k tomu, aby na těchto územích mohlo
působí ti pojištění sociální a státní.

Mocnosti, na něž budou tyto fondy převe
deny, musí je za všech okolností věnovat!
splnění závazků vyplývajících z těchto po
jištění.
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Les conditions de ce transfert seront réglées par des conventions spéciales conclues
entre le Gouvernement allemand et les Gouvernements intéressés.

The conditions of the transfer will be
determined by speciál conventions to be
concluded between the German Government
and the Governments concerned.

Dans les cas oú ces conventions spéciales ne
seraient pas conclues conformément á L’aiinéa précédent dans les trois mois de la mise
en vigueur du présent Traité, les conditions
du transfert seront, dans chaque cas, soumises á une Commission de cinq membres,
dont un sera nommé par le Gouvernement
allemand et un par 1’autre Gouvernement
interessé et trois seront nommés par le Conseil ďAdministration du Bureau international du Travail parmi les ressortissants des
autres États. Cette Commission, votant á la
majoritě des voix, devra dans les trois mois
de sa constitution adopter des recommandations á soumettre au Conseil de la Société des
Nations; les décisions du Conseil devront
étre immédiatement ccnsidérées par FAllemagne et par 1’autre État intéressé comme
définitives.

In čase these speciál conventions are not
concluded in accordance with the above
paragraph within three months after the
coming into force of the present Treaty, the
conditions of transfer shall in each čase be
referred to a Commission of five members,
one of whom shall be appointed by the Ger
man Government, one by the other interested Government and three by the Governing
Body of the International Labour Office
from the nationals of other States. This
Commission shall by majority vote within
three months after appointment adopt recommendations for submission to the Council of the League of Nations, and the decisions of the Council shall forthwith be accepted as finál by Germany and the other
Government concerned.

PARTIE XI.

P A R T XI.

NAVIGATION AÉREENNE.

AERIAL NAVIGATION.

A r t i c le 313.

A r t i c 1 e 813.
The aircraft of the Allied and Associated
Powers shall háve full liberty of passage
and landing over and in the territory and
tcrritorial waters of Germany, and shall enjoy the same privileges as German aircraft,
particularly in čase of distress by land or sea.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances
alliées et associées auront pleine liberté de
survol et ďatterrissage ' ur le territoire et les
eaux territoriales de 1’Allemagne et jouiront
des mémes avantages que les aéronefs allemands, notamment en cas de détresse á terre
ou en mer.
A r t i c 1 e 314.
Les aéronefs ressortissant aux Puissances
alliées et associées, en transit pour un pays
étranger quelconque, jouiront du droit de
survoler, sans atterrir, le territoire et les
eaux territoriales de l’Allemagne sous réserve des rěglements que 1'Allemagne pourra
établir et qui seront également applicables
aux aéronefs de PAllemagne et á ceux des
pays alliés et associés.

A r t i c 1 e 314.
The aircraft of the Allied and Associated
Powers shall, while in transit to any
foreign country whatever, enjoy the right
of flying over the territory and tcrri
torial waters of Germany without landing*
subject always to any regulations whicji
may be made by Germany, and which sha
be applicable equally to the aircraft of Ger
many and to those of the Allied and Asso
ciated countries.

A r t i c 1 e 815.
A r t i c 1 e 815.
All
aerodromes
in Germany open to natio
Les aérodromes établis en Allemagne et
cuverts au trafic public national seront ou- nal public traffic shal be open for the aircia
verts aux aéronefs ressortissant aux Puis- of the Allied and Associated Powers, and i
sances alliées et associées, qui y seront traí- -íiny such aerodrome such aircraft shau

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.

Podmínky tohoto převodu budou stanove
ny zvláštními úmluvami, uzavřenými mezi
vládou německou a vládami, o které jde.
Jestliže by tyto zvláštní úmluvy podle pře
dešlého odstavce nebyly sjednány do tří mě
síců po tom, kdy tato smlouva nabude působ
nosti, podmínky převodu budou předloženy
v každém případě pětičlenné komisi. Jednoho
člena jmenuje vláda německá, jednoho druhá
vláda, o niž jde, a tři Správní rada Meziná
rodního úřadu práce z příslušníků jiných stá
tů. Tato komise, jež rozhoduje většinou hla
sů, bude povinna do tří měsíců po tom, co
bude zřízena, usnésti se o návrzích, které
předloží Radě Společnosti národů. Rozhod
nutí Rady buďtež Německem i druhým stá
tem, o který jde, ihned pokládána za konečná.

č Á S T XI.

VZDUCHOPLAVBA.
Článek 313.
Vzducholodi mocností spojených a sdruže
ných budou požívati plné svobody přeletu a
přistání na území i na územních vodách ně
meckých a budou účastny stejných výhod
jako vzducholodi německé, zvláště v případě
nouze, na zemi nebo na moři.
Článek 314.
Vzducholodi mocností spojených a sdruže
ných budou na cestě do kterékoli cizí země
požívati práva, přeletěti území a územní
vodstvo německé bez přistání, ovšem še
tříce řádů, jež by Německo snad zavedlo a
jež budou stejně platiti pro vzducholodi ně
mecké i pro vzducholodi zemí spojených a
sdružených.

článek 315.
Letiště pro vzducholodi v Německu, otevře
ná veřejné domácí dopravě, budou otevřena
i vzducholodím mocností spojených a sdruže
ných, jež tam budou rovnoprávné se vzducho-
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tés sur un pied ďégalité avee les aérenefs
allemands, en ce qui concerne les taxes de
toute nátuře, y compris les taxes ďatterrissage et ďaménagement.

treated on a footing of equality with German
aircraft as regards charges of every description, including charges for landing and accommodation.

A r t i c 1 e 318.
Sons řéserve des présentes dispositions, le
droit de passage, de transit et ďatterrissage
právu aux articles 313, 314 et 315, est subordonné á Tobservation des rěglements que
TAllemagne pourra juger nécessaire ďédicter, étant entendu que ces rěglements seront
appliqués sans distinction aux aéronefs alle
mands et á ceux des pays alliés et associés.

A r t i c 1 e 316.
Subject to the present provisions, the
rights of passage, transit and landing, provided for in Articles 313, 314 and 315, are
subject to the observance of such regulations
as Germany may consider it necessary to
enact, but such regulations shall be applicd
wiíhout distinction to German aircraft and
to those of the Allied and Associated countries.

A r t i c 1 e 317.
Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité et les licences délivrés ou reconnus valables par 1’une quelconque des Puissances alliées et associées,
seront admis en Allemagne comme valables
et équivalents aux certificats, brevets et li
cences délivres par 1’Allemagne.

A r t i c 1 e 317.
Certificates of nationality, airworthiness,
or competcncy, and licences, issued or recognised as vallid by any of the Allied or Asso
ciated Powers, shall be recognised in Ger
many as valid and as equivalent to the certi
ficates rnd licences issued by Germany.

A r t i c 1 e 318.
Au point de vue trafic commercial aérien
interne, les aéronefs ressortissant aux Puis
sances alliées et associées jouiront en Alle
magne du traitement de la nation la plus
favorisée.

A r t i c 1 e 318.
As regards internal commercial air traffic, the aircraft of the Allied and Associated
Powers shall enjoy in Germany most favoured nation treatment.

A r t i c 1 e 319.
L’Allemagne s’engage á mettre en vigueur
des mesures propres á assurer que tout aéronef allemand, survolant son territoire, se
conformera aux rěgles sur les feux et signaux, rěgles de 1’air et rěgles sur le trafic
aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, telles que ces régler sont fixées dans
la convention passée entre les Puissances
alliées et associées relativement á la navigation aérienne.

4r t i c 1 e 319.
Germany undertakes to enforce the neces
sary measures to ensure that all German
aircraft flying over her territory shall comply with the Euíes as to lights and signals,
Rules of the Air and Rules for Air Traffic
on and in the neighbourhood of aerodromes,
which háve been laid down in the Convention
relative to Aerial Navigation concluded between the Allied and Associated Powers.

A r t i c 1 e 320.
A r t i c 1 e 320.
The obligations imposed by the preceeding
Les obligations imposées par les disposi
tions qui precedent resteront en vigueur jus- provisions shall remain in force until Januqu’au ler janvier 1923, á moins oďaupara- ary 1. 1923, unless before that dáte Germany
vant 1’Allemagne ait été admise dans la Soci- ! shall háve been admitted into the League oí
été des Nations ou ait été autorisée, du con- Nations or shall háve been authorised, by
sentement des Puissances alliées et associées, consent of the Allied and Associated Powers,
á adhérer á la convention passée entre les- to adhere to the Convention relative to Aedites Puissances, relativement h la naviga- ji rial Navigation concluded between those
ťion aérienne.
| Powers.
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loďmi německými co do poplatků všech dru
hů, čítaje v to dávky z přistání a zaopatření.

Článek 316.
S výhradou, hořejších ustanovení podléhá
právo letu, průletu a přistání, obsažené v člán
ku 313, 314 a 315, řádům, které by Německo
uznalo za nutno zavěsti; rozumí se, že těchto
řádů bude užito bez rozdílu i na vzducholodi
německé i na vzducholodi zemí spojených a
sdružených.

Článek 317.
Vysvědčení o státní příslušnosti, o schop
nosti k letu, průkazy o letecké způsobilosti,
jakož i povolení vydaná nebo za pravoplatná
uznaná kteroukoli z mocností spojených a.
sdružených budou uznány v Německu za plat
né a rovnocenné s vysvědčeními, průkazy a
povoleními vydanými Německem samým.
Článek 318.
Pokud jde o vnitrostátní obchodní vžduchoplavbu, bude V Německu se vzducholoďmi
mocností spojených a sdružených nakládáno
jako se vzducholoďmi státu požívajícího nej
větších výhod.
článek 319.
Německo se zavazuje zavěsti vhodná opa
tření, aby se zajistilo, že se vzducholoď něme
cká, letíc nad jeho vlastním územím, podrobí
pravidlům o světlech a signálech, o plav
bě vzduchem a o pohybech poblíž letišť a nad
nimi tak, jak pravidla ta jsou stanovena
v dohodě o vzduchoplavbě sjednané mezi moc
nostmi spojenými a sdruženými.

článek 320.
Závazky uložené předcházejícími ustanove
ními zůstávají v platnosti až do 1. ledna 1923,
leda že by před tím Německo bylo přijato do
JSpolečnosti národů nebo že by mu bylo dovo
leno souhlasem mocností spojených a sdru
žených přistoupiti k dohodě těchto mocností
o plavbě vzduchem.

33

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.

900

PARTIE XII.

PART XII.

PORTS, VOIES D’EAU ET VOIES
FERRÉES.

PORTS, WATERWAYS AND RAILWAYS.

SECTION I.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

GENERAL PROVISIONS.

A r t i c 1 e 321.
L’Allemagne s’engage á accorder la liberté
du transit á travers son territore sur les
voies les plus appropriées au transit international, par cheniin de fer, par cours ďeau
navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et Servi
ces postaux en provenance ou á destination
des territoires de l’une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophes ou
non; á cet effet, la traversée des eaux territoriales sera permise. Les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons
et Services postaux ne seront soumis á aucun
droit de transit, ni á aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Allemagne, au traitement national, en tout ce qui
concerne les taxes et les facilités, ainsi qu’á
touš autres égards.

A r t i c 1 e 321.
Germany undertakes to grant freedom of
transit through her territories on the routes
most convenient for international transit,
either by rail, navigable waterway, or canal,
to persons, goods, vessels, carriages, wagons
and mails coming from or going to the terri
tories of any of the Alhed and Associated
Powers (whether contiguous or not); for
this purpose the Crossing of territorial
waters shall be allowed. Such persons, goods,
vessels, carriages, wagons and mails shall
not be subjected to any transit duty or to any
undue delays or restrictictions, and shall be
entitled in Germany to national treatment as
regards charges, facilities, and all other
matters.

Les marchandises en transit seront exemptes de touš droits de douane ou autres droits
analogues.

Goods in transit shall be exempt from all
Customs or other similar duties.

Toutes taxes ou charges, grevant le trans
port en transit, devront étre raisonnables, eu
égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la
qualité du propriétaire ou de la nationalité
du navire ou autre moyen de transport qui
aurait été ou qui devrait étre employé sur une
partie quelconque du parcours total.

All charges imposed on transport in tran
sit shall be reasonable, having regard to the
conditions of the traffic. No charge, facility
or restriction shall depend directly or indirectly on the ownership or on the nationality
of the ship or other means of transport on
which any part o f the through journey has
been, or is to be, accomplished.

A r t i c 1 e 322.

A r t i c 1 e 322.

L’AUemagne s’engage á n’imposer ni maintenir un controle quelconque sur les entreprises de transport, en transit aller et retour,
des émigrants á travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater
que les voyageurs sont réellement en transit;
elle ne permettra á aucune compagnie de
navigation ni á aucune autre organisation,
société ou personne privée ihtéressée au
trafic, de participer ďune fagon quelconque
á un Service administratif organisé dans ce
but, ni ďexercer une influence directe ou indirecte á cet égard.

Germany undertakes neither to impose
nor to maintain any control over transmigration traffic through her territories
beyond measures necessary to ensure that
passengers are bona fide in transit; nor to
allow any shipping company or any other
private body, Corporation or person interested in the traffic to také any part whatever
in, or to exercise any direct or indirect in
fluence over, any administrativě Service that
may be necessary for this purpose.

v
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ČÁST XII.

PŘÍSTAVY, VODNÍ CESTY
A ŽELEZNICE.
ODDÍL I.
OBECNÁ USTANOVENÍ.
Článek 321.
Německo se zavazuje poskytnouti svobodu
průvozu přes své území osobám, zboží, lodím,
člunům, vagonům a poště, pocházejícím z úze
mí nebo určeným do území kterékoli mocnosti
spojené nebo sdružené, ať už jde o mocnost
pohraniční čili nic, a to na cestách pro mezi
národní průvoz nejvhodnějších, bud’ po želez
nicích, po splavných vodních tocích nebo prů
plavech ; k tomu cíli bude dovolen průvoz vo
dami územními. Takové osoby, zboží, lodi,
čluny, vozy, vagony a pošta nebudou pod
robeny žádným průvozním poplatkům ani
zbytečným průtahům neb omezením a budou
míti v Německu právo, aby s nimi bylo na
kládáno stejně jako s domácími ve všem, co
še týká poplatků a úlev, i ve všech jiných
směrech.
Průvozní zboží bude prosto jakéhokoli cla
i jiných podobných povinnosti.
Všechny poplatky nebo dávky ukládané
průvozní dopravě musí býti rozumné hlHŮj
k podmínkám dopravním, žádný popla‘
výhoda neb omezení nesmí záviseti ať přímo
či nepřímo na vlastnictví nebo na stůl ní
příslušnosti lodi neb jiného prostředku do
pravního, jehož by bylo aneb mělo býti ■>užito na kterékoli části celkové průvozní
trati.
Článek 322.
Německo se zavazuje, že nezavede aniž bu
de udržovat! jakéhokoliv dozoru na podniky
pro přepravu vystěhovalců přes své území
tam i zpět, mimo opatření nutná k zjištění,
že jde vskutku o cestující projíždějící; nedo
volí žádné společnosti plavební ani žádné jiné
organisaci, společnosti ani soukromé osobě interesované na dopravě, aby jakýmkoli způso
bem působily při službě správní k onomu
účelu zřízené, a nebude v tomto směru vyko
návat! přímého ani nepřímého vlivu.
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A r t i c 1 e 323.
UAUemagne s’interdit ďétablir une distinction ou une préférence directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et
prohibitions relatifs aux importations dans
son territoire ou aux exportations do son
territoire et, sous réserve des stipulations
particuliěres contenues dans le présent Traité,
en ce qui concerne les conditions et le prix
du transport des marchandises ou des personnes á destination ou en provenance de son
territoire, en raison soit de la frontiěre
ďentrée ou de sortie, soit de la nátuře, de la
propriété ou du pavillon des moyens de transports employés (y compris les transporta
aénens), soit du point de départ primitif ou
immédiat du navire ou bateau, du wagon, de
1’aéronef ou autre moyen de transport, de sa
destination finále ou intermédiaire, de 1’itinéraire suivi ou des points de transbordement,
soit du fait que le port par 1’intermédiaire
duquel les marchandises sont importées ou
exportées est un port allemand ou un port
étranger quelconque, soit du fait que les mar
chandises sont importées ou exportées par
mer, par terre ou par voie aéňcnne.
L’Allemagne shnterdit notamment ďéta
blir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de 1’une quelconque des Puissances
allíées et associées, aucune surtaxe, aucune
prime directe ou indirecte á 1’exportation ou
á rímportation par les ports ou par les na
vires ou bateaux allemands, ou par ceux ďune
autre Puissance, en particulier soUs formě
de tarifs combinés, et de soumettre- les personnes ou les marchandises, passant par un
port ou utilisant un navire ou bateau ďune
quelconque des Puissances alliées et associées,
á des formalités ou á des délais quelconqUes,
auxquels ces personnes ou ces marchandises
ne seraient pas soumises, si elles passaient
par un port allemand ou par le port ďune
autre Puissance, ou si elles utilisaient un
navire ou bateau allemand ou un bateau ďune
autre Puissance.
A r t i c 1 e 324.
Toutes les dispositions utiles devront étre
prises, au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la
pénétration des marchandises par les frontiěres de FAllemagne et pour assurer, á
partir desdites frontiěres, 1’expédition et le
transport de ces marchandises sans distinguer selon qďelles sont en provenance ou á
destination des territoires des Puissances

A r t i cd e 323.
Germany undertakes to make no discrimination or preference, direct or indirect,
in the dutiěs, charges and prohibitions relating- to importations into or exportations
from her territories, or, subject to the spe
ciál engagements contained in the present
Treaty, in the charges and conditions of
transport of goods or persons entering or
leaving her territories, based on the frontier
crossed; or on the kind, ownership or flag,
of the means of transport (including aircraft) employed; or on the originál or immediate plače of departure of the vessel,
wagon or aircraft or other means of trans
port employed, or its ultimate or intermediate destination; or on the routě of qr plá
češ of trans-shipment on the journey; or on
whether any port through which the goods
are imported or exported is a German port
or a port belonging to any foreign country
or on whether tlíe goods are imported or ex
ported by sea, by land or by air.

Germany particularly undertakes not to
establish against the ports and vessels of
any of the Allied and Associated Powers
any surtax or any direct or indirect bounty
for export or import by German ports or ves
sels, or by those of another Power, for example by means of combined tariffs. She further undertakes that persons or goods passing through a port or using a vessel of any
of the Allied and Associated Powers shall
not be subjected to any formality or delay
whatever to which such persons or goods
would not be subjected if they passed
through a German port or a port of any
other Power, or ušed a German vessel or a
vessel of any other Power'.

A r t i c 1 e 324.
All necessary administrativě and technical
measures shall be taken to shorten, as much
as possible, the transmission of goods across
the German frontiers and to ensure their
forwarding and transport from such fron
tiers, irrespective of whether such goods are
coming from or going to the territories of
the Allied and Associated Powers or are in
transit from or to those territories, under
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Článek 323.
Německo má zakázáno, aby nedělalo přímo
ani nepřímo rozdílu a neposkytovalo výhod
co do dávek, poplatků aneb zákazů týkajících
se dovozu do svého území aneb vývozu z ně
ho, šetříc zvláštních závazků obsažených v té
to smlouvě, ať už by šlo o rozdíl podle pohra
ničního místa vstupního aneb výstupního či
podle povahy, podle vlastnictví nebo podle
vlajky použitých prostředků dopravních (po
čítajíc v to i dopravu vzduchovou), či o roz
díl podle toho, odkud loď nebo člun, vagon,
vzducholoď aneb jiný prostředek dopravní
původně aneb naposled vyjel, nebo podle je
ho konečného aneb nejbližšího určení, podle
směru cesty anebo podle míst překladníeh, či
podle toho, zda přístav, přes nějž bylo zboží
dovezeno aneb vyvezeno, je přístav německý
či kterýkoli cizí přístav, či podle toho, bylo-li
zboží vyvezeno aneb dovezeno po moři, po ze
mi aneb vzduchem.

Německo má zejména zakázáno, aby neza
vádělo v neprospěch přístavů, lodí aneb člunů
kterékoli z mocností spojených a sdružených
žádného příplatku nebo přímé neb nepřímé
o tměny pro vývoz nebo dovoz přes přístavy
německé neb cizí, po lodích a člunech něme
ckých aneb cizích, zejména ve formě tarifů
kombinovaných. Německo má zakázáno, aby
nepodrobovalo osob neb zboží dopravovaného
přes přístav aneb po lodi nebo člunu některé
z mocností spojených a sdružených žádným
formalitám a průtahům, kterým by tyto oso
by aneb toto zboží nebyly podrobovány, kdy
by byly dopravovány přes přístav německý
nebo přes přístav některé jiné mocnosti, aneb
kdyby použily lodi neb člunu německého ne
bo člunu některé mocnosti jiné.

Článek 324.
Musí se učiniti veškerá vhodná opatření
správní i technická, aby byl přechod zboží
přes hranice Německa co možno zkrácen a
aby byla výprava a přeprava zboží od těchto
hranic, bez rozdílu, poehází-li zboží z území
mocností spojených a sdružených či je-li do
nich určeno, zda je v průvozu z těchto území
či v průvozu do nich, zajištěna co do hmot
ných podmínek, zejména pokud se týče ryeh-
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alliées et associées, ou en transit de ou pour
ces territoires, dans des conditions riatéríellea, notamment au point de vue de la rapidité et des soins de routě, identiques á celles
dont bénéficieraient les marchandises de mě
rné nátuře, voyageant sur le territoire allemand dans des conditions semblables de
transport.
En particulier, le transport des marchan
dises périssables sera effectué avec promptitude et régularité et les formalités douaniěres auront lieu de fagon á permettre la
continuation directe du transport des mar
chandises par les trains en corre pondance.

the game materiál conditions in such matters
as rapidity of carriage and care en routě as
are enjoyed by other goods of the same kind
carried *on German territory under similar
conditions of tm------rt.

A r t i c 1 e 325.
Les ports maritimes des Puissances alliées
et associées bénéficieront de toutes les faveurs et de touš les tarifs réduits accordés,
sur les voíes ferrées ou les voies navigables
de TAllemagne, au profit des ports allemands
ou ďun port quelconque ďune autre Puissance.

A r t i c 1 e 325.
The seaports of the Allied and Associated
Powers are entitled to all favours and to all
reduced tariffs granted on German railways or navigable waterways foř the benefit
of German ports or of any port of another
Power.

A r t i c 1 e 326.
L’Allemagne ne pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs,
qui auraient pour objet ďassurer aux ports
ďune des Puissances alliées et associées des
avantages analogues á ceux qu’elle aurait
accordés á ses propres ports au á ceux ďune
autre Puissance.

A r t i c 1 e 326.
Germany may not refuse to participate in
the tariffs or combinations of tariffs intended to secure for ports of any of the Allied
and Associated Powers advantages similar
to those granted by Germany to her own
ports or the ports of any other Power.

SECTION II.

SECTION II.

NAVIGATION.

NAVIGATION.

CHAPITRE I.

CHAPTER I.

LIBERTÉ DE NAVIGATION.
A r t i c 1 e 327.
Les ressortissants des Puissances alliées et
associées, ainsi que leurs biens, navires et
bateux, jouiront, dans touš les ports et sur
les voies de navigation intérieure de l’Allemagne, ďun traitement égal, á touš égards,
á celui des ressortissants, des biens et des
navires bateaux allemands.
En particulier, les navires et bateaux de
1’une quelconque des Puissances alliées et
associées seront autorisés á transportér des
marchandises de toute nátuře et des passagers á destination ou en provenance de touš
ports ou localités situés sur le temtoire de
PAllemagne auxquels les navires et bateaux

FREEDOM OF NAVIGATION.
A r t i c 1 e 327.
The nationals of any of the Allied and As
sociated Powers as well as their vessels and
property shall enjoy in all German ports and
on the inland navigation routes of Germany
the same treatment in all respects as German
nationals, vessels and property.

In partieular, the transport of perishable
goods shall be prompt! y and regularly car
ried out, and the customs formalities shall
be effected in such .a way as to allow the
goods to be carried straight through by
trains which make connection.

In partieular the vessels of any one of the
Allied or Associated Powers shall be entitled
to transport goods of any deseription, and
passengers, to or from any ports or places
in German territory to which German ves
sels may háve access, under conditions which
shall not be more onerous than those applied
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losti a péče dopravní tak, aby podmínky ty
byly stejné, jako platí pro zboží téhož rázu
dopravované územím německým za podob
ných podmínek přepravních.

Zvláště přeprava zboží podléhajícího rychlé
zkáze bude se díti dochvilné a pravidelně a
prohlídka celní bude prováděna tak, aby se
mohlo v přepravě zboží přímo pokračovati
vlaky přípojnými.
Článek 325.
Námořní přístavy mocností spojených a
sdružených budou požívati všech výhod a
všech snížených tarifů poskytovaných na
německých železnicích aneb splavných vodách
německých ve prospěch přístavů německých
aneb přístavů kterékoli jiné mocnosti.

Článek 326.
Německo nesmí odmítnou ti účast při tari
fech neb sestavách tarifních, které by měly
za účel zajisti ti přístavům některé z mocno
stí spojených a sdružených stejné výhody,
jaké by Německo bylo poskytlo přístavům
vlastním neb přístavům některé jiné moc
nosti.
ODDÍL II.
PLAVBA.
HLAVA PRVÁ.
SVOBODA PLAVBY.
Článek 327.
*Se státními příslušníky mocností spojených
a sdružených, jakož i s jejich majetkem, loď
mi a čluny bude se v každé příčině jednati
stejně ve všech přístavech a na vnitrozem
ských vodních cestách německých jako s pří
slušníky Německa, jejich majetkem, loďmi
a čluny.
Zvláště pak budou oprávněny lodi a čluny
kterékoliv mocnosti spojené a sdružené dopravovati zboží všeho druhu i cestující do
všech neb ze všech přístavů neb míst na úze
mí Německa, jež mohou býti přístupny lodím
a člunům německým, a to za podmínek, které
nebudou obtížnější než podmínky platící pro
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allemands peuvent avoir accěs, á des eonditions qui ne seront pas plus onéreuses que
celles appliquées dans le cas de navires et
bateaux nationaux; ils seront traités sur le
píed ďégalité avec les navires et bateaux na
tionaux, en ce qui concerne les facilités et
charges de ports et de quai de toute sortě,
y compris les facilités de stationnement, de
chargement- et de déchargement, les droits
et charges de tonnage, de quai, de pilotage,
de phare, de quarantaine et touš droits et
charges anaiogues, de quelque nátuře qu’ils
soíent, percus au nom et au profit du Gouvemement, de fonctionnaires publics, de pai’ticuliers, de corpqrations ou ďétablissements
de quelque espěce que ce soit.

in the čase of national vessels; they shall be
treated on a footing of equality with national
vessels as regards port and harbour facilities
and charges of every description, including
facilities for stationing, loading and unloading, and duties and charges of tonnage, har
bour, pilotage, lighthouse, quarantine, and
all analogous duties and charges of whatsoever nátuře, levied in the name of or for the
profit of the Government, public functionaiies, private individuals, corporations or
establishments of any kind.

Au cas oú 1’Allemagne accorderait á 1’une
quelconque des Puissancés alliées et associées
ou á toute autre Puissanee étrangěre, un traitement préférentiel, ce régime sera étendu
sans délai et sans conditions á toutes les
Puissancés alliées et associées.

In the event of Germany granting a preferential regime to any of the Allied or As
sociated Powers or to any other foreign Po
wer, this regime shall be extended immediately and unconditionally to all the Allied and
Associated Powers.

11 ne sera apporté á la circulation des personnes et des navires et bateaux ďautres
entraves que celles résultant des dispositions
relatives aux douanes, á la police, aux prescriptions sanitaires, á 1’émigration ou á l’immigration, ainsi qu’á 1’importation ou á l’exportation des marchandises prohibées. Ces
dispositions, raisonnables et uniformes, ne
devront pas entraver inutilement le trafic.

There shall be no impediment to the movement of persons or vessels other than those
arising from prescriptions concerning customs, police, sanitation, emigration and immigration, and those relating to the import
and export of prohibited goods. Such regulations must be reasonable and uniform and
must not impede traffic unnecessarilly.

CHAPITRE II.

CHAPTER II.

ZONES FRANCHES DANS LES PORTS.

FREE ZONES IN PORTS.

A r t i c 1 e 328.
les zones franches qui existaient dans les
ports allemands au ler aoůt 1914 seront
maintenues. Ces zones franches et celles qui,
en vertu du présent Traité, seraient établies
sur le territoire de TAllemagne, seront sounr.ses au régime prévu dans les articles suivants.

A r t i c 1 e 328.
The free zones existihg in German ports
on August 1, 1914, shall be maintained. These
free zones, and any other free zones which
may be established in German territory by
the present Treaty, shall be subject to the
régime provided for in the following Articles.

Les marchandises entrant dans la zone
franche ou en sortant ne seront soumises á
aucun droit ďimportation ou ďexportation,
en dehors du cas prévu á 1’article 330.

Goods entering or leaving a free zone shall
not be subjected to any import or export
duty, other than those provided for in Article 330.

Les navires et marchandises entrant dans la
zone franche pourront étre soumis aux taxes
établies en vue de couvrir les dépenses ďadministration, ďentretien et ďamélioration du
port, ainsi qu’aux droits établis pour 1’usage

Vessels and goods entering a free zone may
be subjected to the charges established to
cover expenses of administration, upkeep
and improvement of the port, as well as to
the charges for the use of various installa-
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lodi a čluny domácí; bude se s nimi nakládat!
stejně jako s loďmi a čluny domácími, po
kud jde o jakákoli výhody a dávky přístavní
a nábřežní, počítajíc v to výhody při pobytu,
při nakládání a skládání, dále pokud jde
o dávky a poplatky z nosnosti, z přistání, ze
služby lodivodské, poplatky majákové a ka
ranténní a vůbec podobné dávky a poplatky
jakéhokoli rázu, vybírané jménem a ve pro
spěch vlády, úřadů veřejných, jednotlivců,
společností nebo závodů jakýchkoliv.

Poskytlo-li by Německo zvláštní výhody
některé mocnosti spojené nebo sdružené ne
bo jiné cizí mocnosti, budou tyto výhody roz
šířeny ihned a bezpodmínečně na všechny
mocnosti spojené a sdružené.
Dopravě osob a lodí i člunů nebudou činěny
jiné překážky než ty, které vyplývají z usta
novení celních, policejních, zdravotních, vystéhovsldckých a přistěhovaleckých neb
z předpisů o dovozu a vývozu zakázaného
zboží. Tato ustanovení musí býti rozumná a
jednotná a nesmějí zbytečně dopravě nřekážeti.

HLAVA DRUHÁ.
SVOBODNA PÁSMA V PŘÍSTAVECH.

Článek 328.
Svobodná pásma, která byla v přístavech
r "tneckých 1. srpna 1914, budou zachována.
T ito svobodná pásma a pásma, která by byla
následkem této smlouvy na německém území
z uzena, budou podléhati řádu obsaženému
v následujících článcích.
Zboží dopravované do svobodného pásma
nebo z něho odvážené nebude podrobeno žád
nému poplatku dovoznímu ani vývoznímu,
vyjímajíc případ uvedený v článku 330.
Lodi a zboží vstupující do svobodného pásma
mohou býti podrobeny poplatkům určeným
k úhradě přístavních nákladů správních,
udržovacích a zlepšovacích, jakož i dávkám
zavedeným za užívání různých zařízení, před-
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des diverses installations, pourvu que ces
taxes et droits soient raisonnables, eu égard
aux dépenses faites, et percues dans les conditions ďégalité prévues á Tarticle 327.

tions, provided that these charges shall be
reasonable having regard to the expenditure
incurred, and shall be levied in the conditions
of equality provided for in Article 327.

Les marchandises ne pourront étre soumises
á aucun autre droit ou taxe, si ce n’est á un
droit de statistique, de 1 pour 1000 ad valorem au maximum, lequel sera exclusivement
affecté á couvrir les frais du Service chargé
ďétablir le relevé des mouvements du port.

Goods shall not be subjected to any other
charge except a statistical duty which shall
not exceed 1 per mile ad valorem, and which
shall be devoted exclusively to defraying the
expenses of compiling statements of the
traffic in the port.

A r t i c 1 e 329.

Article 329.

Les facilités accordées pour Tétablissement
de magasins, ainsi que pour 1’emballage et
le déballage des marchandises, devront répondre aux nécessités commerciales du mo
ment. Tout produit dont la consommation
aura été autorisée dans la zone franche sera
exernpt de droits ďaccise ou autres, de quelque nátuře que ce soit, en deho-rs du droit
ce statistique právu á Farticle 328 ci-dessus.

The facilities granted for the erection of
warehouses, for packing and for unpacking
goods, shall be in accordance with trade requirements for the time being. All goods allowed to be consumed in the free zone shall
be exernpt from duty, whether of excise or of
any other description, apart from the statis
tical duty provided for in Article 328 above.

Aucune distinction ne sera faite, en ce qui
concerne une quelconque des prescriptions du
présent article, soit entre les personnes
appartenant á des nationalités différentes,
soit entre les produits ďorigine ou de destination différentes.

There shall be no discrimination in regard
to any of the provisions of the present Art
icle between persons belonging to different
nationalities or between goods of different
origin or destination.

Article 330.

Article 330.

Des droits ďentrée pourront étre imposés
aux produits sortant de la zone franche pour
étre livrés á la consommation du pays sur le
territoire duquel se trouve le port. Inversement, des droits de sortie pourront étre
imposés aux produits en provenance de ce
pays á destination de la zone franche. Ces
droits ďentrée et de sortie devront étre établis sur les mémes bases et ďaprěs les mémes
taux que les droits similaires appliqués aux
autres frontiěres douanieres du pays intéressé. D’autre part, TAllemagne shnterdit
ďétablir, sous une dénomination quelconque,
aucun droit ďimportation, ďexportation ou
de transit, sur les produits transportés par
voie de terre ou ďeau, á travers le territoire
allemand, á destination ou en provenance de
la zone franche, et en provenance ou á de
stination ďun autre Etat quelconque.

Import duties may be levied on goods leaving the free zone for consumption in the country on the territory of which the port is situated. Conversely, export duties may be
levied on goods coming from such country
and brought into the free zone. These import
and export duties shall be levied on the same
basis and at the same rates as similar duties
levied at the other Customs frontjers of the
country concerned. On the other hand, Germany shall not levý, under any dénomination,
any import, export or transit duty on goods
carried by land or water across her territory
to or from the free zone from or to any other
State.

L’Allemagne devra établir la réglementation nécessaire pour assurer et garantir ce
libře passage sur celle des voies de feí et
ďeau de son territoire qui donne normalement accěs á la zone franche.

Germany shall draw up he necessary regulations to secure and garantee such freedom
of transit over such railways and waterways
in her territory as normally give access to
the free zone.
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pokládajíc, že tyto dávky a poplatky budou
rozumné vzhledem ke skutečným nákladům
a že budou vybírány podle zásady rovnosti po
smyslu článku 327.
Zboží nesmí bytí podrobeno žádnému ji
nému poplatku ani dávce kromě poplatků sta
tistických nejvýše 1 promiile ad valorem,
jichž bude výhradně použito k úhradě nákladů
služby určené k zjištění ruchu přístavního.

Článek 329.
Výhody poskytnuté pro zřizování skladišť,
jakož i pro balení a vybalovám zboží musí od
povídali současným obchodním potřebám. Veš
keré zboží, jehož spotřeba je ve svobodném
pásmu povolena, bude prosto všech poplatků
spotřebních i jakýchkoli jiných kromě po
platků statistických, uvedených v článku 328.

Nebude činěn žádný rozdíl, pokud jde o kte
rýkoli předpis tohoto článku, ani mezi osobami
různých národností, ani mezi tovary různého
původu nebo určení.

Článek 330.
Dovozní poplatky mohou býti uloženy na
výrobky opouštějící svobodné pásmo, pokud
jsou určeny k spotřebě země, v jejímž území
přístav leží. Naopak poplatky vývozní mohou
býti uloženy na výrobky pocházející z této
země, pokud jsou určeny pro svobodné pásmo.
Tyto dovozní a vývozní poplatky musí býti za
loženy na témž podkladě a na týchž sazbách
jako podobné poplatky vybírané na jiných
celních hranicích země, o níž se jedná. Na
druhé straně se Německu zakazuje, aby pod
žádným pojmenováním nezavádělo dovozního,
vývozního ani průvozního cla na výrobky pře
pravované přes území německé po zemi nebo
po vodě do svobodného pásma nebo z něho a do
kteréhokoli jiného státu nebo z něho.

Německo musí vydati nutné předpisy, aby
se zajistil a zaručil tento svobodný průvoz na
oněch železničních a vodních cestách jeho
území, které slouží zpravidla za přístup k svo
bodnému pásmu.

V
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CHAPITRE III.

CHAPTER III.

CLAUSES RELATIVES A L’ELBE, A L’ODER,
AU NIEMEN (RUSSSTROM-MEMEL-NIEMEN)
ET AU DANUBE.

CLAUSES RELATING TO THE ELBE, THE
ODER, THE NIEMEN (RUSSSTROM-MEMEL-NIE
MEN) AND THE DANUBE.

1°

Dispositions générales.

A r t i c 1 e 331.
Sont déclarés internationaux:
1’Elbe (Labe) depuis le confluent de la
Vltava (Moldau), et la Vltava (MoL
dau) depuis Prague;
rCder (Odra) depuis le confluent de
1’Oppa;
le Niemen (Russstrom-Memel-Niemen)
depuis Grodno;
le Danube depuis Ulm;
et toute partie navigable de ces réseaux
fluviaux servant naturellement ďaccěs á la
mer á plus ďun État, avec ou sans transbordement ďun bateau á un autre, ainsi que
les canaux latéraux et chenaux qui seraient
établis, soit pour doubler ou améliorer des
sectionó naturellement navigables desdits ré
seaux fluviaux, soit pour réunir deux sections
naturellement navigables du méme cours
ďeau.
II en sera de méme de la voie navigable
Phin-Danube au cas oú cette voie serait
construite dans les conditions fixées á l’article 353.

(1) —

General Clauses.

Ar ti cle 331.
The following rivers are declared international:
the Elbe (Labe) from its confluence
with the Vltava (Moldau) and the
Vltava (Moldau) from Prague;
the Oder (Odra.) from its confluence
with the Oppa;
the Niemen (Russstrom-Memel-Nie
men) from Grodno;
the Danube from Ulm;
and all navigable parts of these river
systems which naturally provide more than
one State with access to the sea, with or without transhipment from one vessel to another;
together with lateral canals and channels
construeted either to duplicate or to improve
naturally navigable section of the specified
river systems, or to connect two naturally
navigable sections of the same river.
The same shall apply to the Rhine-Danube
navigable waterway, should such a waterway
be construeted under the conditions laid down
in Article 353.

A r t i c 1 e 332.
Sur les voies déclarées internationales á
1’article précédent, les ressortissants, les
biens et les pavillons de toutes les Puissances
seront traités sur le pied ďune parfaite
čgalité, de teile sortě qu’aucune distinction
r« soic faite, au détriment des ressortissants,
des biens et du pavillon ďune quelconque de
ces Puissances, entre ceux-ci et les ressortis
sants, les biens et le pavillon de FÉtat riverain lui-méme ou de 1’État dont les ressortis
sants, les biens et le pavillon jouissent du
traitement le plus favorable.
Toutefois, les bateaux allemands ne pourront exécuter le transport, par lignes régulieres de voyageurs et de marchandises, entre
les^ ports ďune Puissance alliée ou associ'e,
qu’avec une autorisation speciále de celle-ci.

Nevertheless, German vessels shall not be
entitled to carry passengers or goods by regular Services between the ports of any Allied or Associated Power, without speciál
authority from such Power.

A r t i c 1 e 333.
Des taxes, susceptibles de varier avec les
différentes section du fleuve, pourront étre
per§ues sur les bateaux empruntant la voie

Article 333.
Where such charges are not precluded by
any existing conventions, charges varying on
different sections of a river may be levied on

A r t i c 1 e 332.
On the waterways declared to be internationals in the preceding Article, the nationals property and flags of all Powers shall
be treated on a footing of perfect equality, no distinction being made to the detriment of the nationals, property or flag of
any Power between them and the nationals,
property or flag of the riparian State itself
or of the most favoured nation.
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HLAVA TŘETÍ.
KLAUSULE O LABI, ODŘE, NĚMANU (RUSSSTROM-MEMEL-NIEMEN) A DUNAJI.

1.

Obecná ustanovení.
Článek 331.

Prohlašují se za mezinárodní:
Labe (Elbe) od ústí řeky Vltavy (Moldau)
a Vltava (Moldau) od Prahy;
Odra (Oder) od ústí řeky Opavy;
Něman (Russstrom-Memel-Niemen)
od
Grodna;
Dunaj od Uhnu;
a každá splavná část těchto vodních sítí,
která slouží více než jednomu státu za přiro
zený přístup k moři, ať už s překládáním
s lodi na loď či bez něho, dále průplavy poboč
né a koryta plavební, které by byly postaveny
buď k zdvojení nebo k zdokonalení přirozeně
splavných částí řečených říčních sítí, anebo
k spoj ení dvou přirozeně splavných částí téhož
vodního toku.
Totéž* bude platiti o vodní cestě rýnsko-dunajské, bude-li tato cesta postavena podle pod
mínek stanovených v čl. 353.
Článek 332.
Na cestách prohlášených v předcházejícím
článku za mezinárodní bude se jednati s pří
slušníky, s majetkem a s vlajkami všech moc
ností na základě naprosté rovnosti, takže se
nebude ke škodě příslušníků, majetku a vlajky
kterékoli z těchto mocností činiti rozdíl mezi
nimi a příslušníky, majetkem a vlajkou státu
poříčního samého nebo státu, jehož přísluš
níci, majetek nebo vlajka by požívali nej
větších výhod.
Avšak německé lodi nesmějí provozovat!
přepravu osobní a nákladní na pravidelných
liniích mezi přístavy některé mocnosti spo
jené nebo sdružené bez jejího zvláštního po
volení.
Článek 333.
Pokud není opačného ustanovení některé
trvající dohody, mohou se z člunů používa
jících splavné cesty nebo přístupu k ní vybí-
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navigable ou ses acces, k moins de disposiťions eontraires ďune convention existante.
Elles devront étre exclusivement destinčes
á couvrir ďune faccn équitable les frais
ďentretien de la navigabilité ou ďamélioration du fleuve et de ses accěs ou á subvenir
á des dépenses faites dans 1’intérét de la navigation. Le tarif en sera calculé ďaprěs ces
dépenses et affiehé dans les ports. Ces taxes
seront établies de maniěre á ne pas rendre
nécessaire un exaraen détaillé de la cargaison,
á moins qďil y ait soupgon de fraude ou de
contravention.

vessels using the navigable channels or their
approaches, provided that they are intended
solely to cover equitably the cost of maintaining in a navigable condition, or of improving, the river and its approaches, or to
meet expenditure incurred in the interests cf
navigation. The schedule of such charges
shall be calculated on the basis of such expen
diture and shall be posted up in the ports.
These charges shall be levied in such a manner as to render any detailed examiriation
of cargoes unnecessary, except in cases of
suspected fraud or contravention.

A r t i c 1 e 334.
Le transit des voyageurs, bateaux et mareha-ndises s’effectuera conformément aux
íonditions générales fixées á la Section I.

A r t i c 1 e 334.
The transit of vessels, passengers and
goods on these waterways shall be effected
in accórdance with the generál conditions
prcscribed for transit in Section I above.
When the two banks of an international
river are within the same State goods in
transit may be placed under seal or in the
custody of customs agents. When the river
forms a frontier goods and passengers in
transit shall be exempt from all customs
formalities; the loading and unloading of
goods, and the embarkation and disembarIcation of passengers, shall oniy také plače
in the ports specified by the riparian State.

Lorsque les deu;c rives ďun fleuve international font partie ďun meme État, les
marchandises en transit pourront étre mises
sous sceliés ou sous la garde des agents des
douanes. Lorsque le fleuve formě frontiěre,
les marchandises et les voyageurs en transit
seront exempts de toute formalitě douaniěre;
le chargement et le déchargement des mar
chandises, ainsi que 1’embarquement et le dóbarquement des voyageurs, ne pourront
s’effectuer que dans les ports désignés par
TÉtat riverain.
A r t i c 1 e 335.
Sur le pareours comme á 1’emhouchure des
fleuvos susmentionnés, il ne pourra étre percu
de redevances ďaucune espěce, autres que
celles prévues á la présente Partie.
C tte disposition ne fera pas obstacle
á ré^ablisement, par les États riverains, de
droits d=> douane, ďoctroi local ou de consommation, non plus qu’á la création de taxes
raisonnables et uniformes prélevées dans les
pona, ďaprěs des tarifs publics, pour
1’usa.ge des grues, élévateurs, quais, magasins, etc.

A r t i c i e 335.
No dues of any kind other than those pro
vided for in the present Part shall be levied
along the course or at the mounth of these
rivers.
This provision shall not prevent the fixing
by the riparian States of customs, local octroi
or consumption duties, or the création of reasonable and uniform charges levied in the
ports, in accórdance with public tariffs, for
the use of cranes, elevators, quays, warehouses, etc.

A r t i c 1 e 336.
A défaut ďune organisation speciále relative k ťexécution des travaux ďentretien et
ďamélioration de la partie internationale
ďun réseau navigable, chaque État riverain
sera tenu de prendre, dans la mesure convenable,' les dispositions nécessaires á 1’effet
ďécarter touš cbstacles ou dangers pour a
navigation et ďassurer le maintien de la navigation dans de bonnes conditions.

A r t i c 1 e 336.
In default of any speciál organisation for
carrying out the works connected with the
upkeep and improvement of the international
portion of a navigable systém, each riparian
State shall be bound to také suitable measures to remove any obstacle or danger to na
vigation and to ensure the maintenance of
good conditions of navigation.
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rati poplatky, které mohou býti proměnlivé
podle jednotlivých oddílů řeky. Poplatky musí
bý I výhradně určeny k tomu, aby byl přimě
řeným způsobem kryt náklad na udržování
splavnosti nebo na zlepšení řeky a přístupů
k ní nebo k úhradě výdajů věnovaných zá
jmům plavby. Sazby poplatků budou vypo
čteny podle těchto nákladů a vyvěšeny v pří
stavech. Poplatky ty budou stanoveny tak,
aby nebylo nutno prováděti podrobnou pro
hlídku nákladu kromě při podezření z pod
loudnictví nebo z přestupku.
Článek 334.
Průvoz cestujících, lodí a zboží bude se díti
podle obecných podmínek stanovených v Od
díle I.
Náležej í-li oba břehy mezinárodní řeky
témuž státu, může se dáti transitující zboží
pod pečeti nebo pod dozor celníků. Pokud řeka
tvoří hranici, zboží i cestující transitující
jsou prosti všech celních formalit. Nakládání
a skládání zboží, jakož i naloďování a vyloďování cestujících smí se díti jen v přístavech
určených státem poříčním.

článek 335.
Ani podél toku, ani v ústí shora uvedených
řek nesmějí se vybírá ti žádné dávky kromě
těch, jež jsou ustanoveny v této části.
Toto ustanovení nebrání, aby státy pobřežní
zavedly cla, místní a spotřební dávky, jakož
i rozumné a jednotné poplatky přístavní za
používání jeřábů, vytahovadel, nábřeží, skla
dišť atd. podle sazeb veřejně vyhlášených.

Článek 336.
Není-li zvláštní organisace ku provádění
udržovacích a zlepšovacích prací na meziná
rodní části splavné sítě, jest každý poříční stát
povinen učiniti vhodným způsobem opatření
nutná k odstranění plavebních překážek nebo
nebezpečí a k zajištění dobrých plavebních
podmínek.
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Si un État néglige de se conformer á cette
obliga lion, tout État riverain ou représenté
á 3a Commission internationale, s’il y en a
une, pourra en appeler á la juridiction instituée, á cet effet, par la Société des Natiors.

If a State neglects comply with this obligation any riparian State, or any State represented on the International Commission,
if there is one, may appeal to the tribunál
instituted for this purpose by the League of
Nations.

A r t i c 1 e 337.

Article 337.
^ The same proceduře shall be followed in
the čase of a riparian State undertaking any
works of a nátuře to impede navigation in
the international section. The Tribunál mentioned in the preceding Article shall be entitled to enforce the suspension or suppres
sion of such works, making due allowance
in its decisions for all rights in connection
with irrigation, water-power, fisheries, and
other nabonal interests, which, with the consent of all the riparian States or of all the
States represented on the International Com
mission, if here is one, shall be given priority
over the requirements of navigation.

II sera procédé, de la méme maniěre, dans
le cas oú an État riverain entreprendrait
des travaux de nátuře á porter atteinte á la
navigation dans la partie internationale. La
juridiction visée á Tarticle précádent pourra
prescrire la suspension ou la suppression de
ces travaux, en tenant compte, dans ses décisions, des droits relatifs á Tirrigation,
á la force hydrauiique, aux pécheries et aux
autres intérěts nationaux, qui, en cas ďaccord de touš les États riverains ou de touš
les États représentés á la Commission internationale, s’il en existe une, auront !a prioritě
sur les besoins de la navigation.
Le recours á la juridiction de la Société des
Nations ne sera pas suspensif.

Appeal to the tribunál of the League of
Nations does not require the suspension of
the works.

A r t i cl e 338.
Le régime formulé dans les articles 332
á 337 ci-dessus sera rempiacé par celui qui
sera institué dans une Convention générale
á établir par les Puissances allíées et associées et ipprouvée par la Société des Nations,
relativement aux voies navigables dont ladite
Convention reconnaítrait le caractěre international. Cette Convention pourra s’app!iquer notamment á tout ou partie des réseaux
fluviaux de 1’Elbe {Labe), de 1’Oder {Odra),
du Niemen {Russstroyn-Meviel-Niemen), et
du Danube cidessus mentionnés, Jnsi qu’aux
autres éléments desdits réseaux fluviaux qui
pourraient y étre compris dans une définition
générale.
L’Allemagne s’engage, conformément aux
dispositions de Tarticle 379, á adhérer á ladite
Convention générale, ainsi qu’á lous projeta
de revision des accords internationaux et réglements en vigueur, établis comme il est
dit á 1’article 343 ci-aprěs.

Article 338.
The régime set out in Articles 332 to 337
above shall be superseded by one to be laid
down in a General Convention drawn up by
the Allied íind Associated Powers, and approved by the League of Nations, relating
to the waterwaýs recognised in such Con
vention as having an international character.
This Convention shall apply in particular to
the whole or part of the above-mentioned
river systems of the Elbe (Labe), the Oder
{Odra), the Niemen {Russstrom-Memel-Niemen), and the Danube, and such other parts
of these river systems as may be covered by
a generál définition.

A r t i c 1 e 339.
LtAllemagne cédera aux Puissances alliées
et associées intéressées, dans le délai maxi
mum de trois rnois aprěs la notification qui
lui er sera faite, une partie des remorqueurs
et det bateaux qui resteront immatriculés
dans les ports des réseaux fluviaux visés

A r t i c 1 e-339.
Germany shall éede to the Allied and Associated Powers concerned, within a maximum
period of threa months from the dáte on
which notification shall be given her, a proportion of the tugs and vessels remaining
registered in the ports of the river systems

Germany undertakes, in accordance with
the provisions of Article 379, to adhere to the
said General Convention as well as to all projects prepared in accordance with Article 343
below for the revision of existing internatio
nal agreements and regulations.
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Kdyby některý stát této povinnosti nevy
hověl, může každý poříční atát nebo stát za
stoupený v mezinárodní komisi, je-li taková
komise zřízena, dovolati se soudu ustanove
ného k tomu účelu Společností národů.
článek 337.
Stejně se bude postupovat!, kdyby některý
poříční stát podnikl takové práce, které by
mohly býti na újmu plavbě v mezinárodní
části. Soud uvedený v předchozím článku
může naříditi zastavení nebo zrušení těchto
prací, dbaje při svých rozhodnutích práv za
vodňování, vodních sil a rybářství, jakož
i ostatních zájmů státních, které při souhlasu
všech poříčních států nebo všech států zastou
pených v mezinárodní komisi, bude-íi taková
komise zřízena, budou míti přednost před po
třebami plavby.
Stížnost k soudu Společnosti národů nebude
míti účinků odkladných.
Článek 338.
Řád vyjádřený hořejšími články 332 až 337
bude nahrazen řádem zavedeným obecnou
úmluvou, jež bude ujednána mocnostmi spo
jenými a sdruženými a schválena Společností
národů a jež'se bude týkati vodních cest, kte
rým by řečená úmluva přiznala ráz meziná
rodní. Tato úmluva bude se moci-vztahovati
zvláště k celým říčním sítím řek Labe (Elbe),
Odry (Oder), Nemanu (Russstrom-MemelNiemen) a Dunaje nebo k jejich částem, jak
jsou uvedeny svrchu, jakož i k jiným sou
částem těchto říčních sítí, které by s nimi
mohly býti posuzovány podle stejných zásad.
Německo se zavazuje ve shodě s ustanove
ním článku 379, že přistoupí k této obecné
úmluvě, jakož i ke všem návrhům na revisi
trvajících mezinárodních dohod a řádů, vy
pracovaným, jak je níže řečeno v článku 343.
Článek 339.
Německo postoupí zúčastněným mocnostem
spojeným a sdruženým nejdéle do tří mě
síců po době, kdy mu to bude notifikováno,
část vlečných parníků a člunů, které zbudou
v matrikách přístavů říčních sítí uvedených
v článku 331, až budou vyloučeny ty, které
94
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á Tarticle 331, aprěs les prélěvements á opérer á titre de restitution ou de réparation.
L’Allemagne cédera de méme le matériel de
toute nátuře nécessaire aux Puissances alliées
et associées intéressées pour kutilisation de
ces réseaux.
Le nombre des remorquers et bateaux et
1’iraportance du matériel cédés, ainsi que leur
répartition, seront déterminés par un ou plusieure arbitres désignés par les États-Unis
ďAmérique, en tenant compte des besoins légitimes des parties en cause, et en se basant
notamment sur le trafic de la navigation
dans les einq années qui ont précédé la
guerre.
Touš les bátiments cédés devront étre munis de leurs agrěs et apparaux, étre en bon
état, capables de transportér des marchandises, et choisis parmí les plus récemment
construits.
Les cessions prévues au présent article
donneront lieu á une indemnité, dont le montant total, fixé forfaitairement par Tarbitre
ou les arbitres, ne pourra, en aucun cas, dépasser la valeur du Capital de premier établissement du matériel cédé, et sera imputable sur le montant des sommes dues par
1’Allemagne; en conséquence, il appartiendra
á 1’ Allemagne ďindemniser les propriétaires.

2o

Dispositions spéciales á VElbe, a 1’Oder et
au Niemen (Russstrom-Memel-Niemen).
Article 340.

referred to in Article 331 after the deduction
of those surrendered by way of restitution
or réparation. Germany shall in the same
way cede materiál of all kinds necessary to
the Allied and Associated Powers concerned
for the utilisation of those river systems.
The number of the tugs and boats, and the
amount of the materiál so ceded, and their
distribution, shall be determined by an arbitrator or arbitrators nominated by the United
States of America, due regard being had to
the legitimate needs of the parties concerned,
and particularly to the shipping traffic
during the five years preceding the war.
All craft so ceded shall be provided with
their fittings and gear, shall be in a good
statě of repair and in condition to carry
goods, and shall be selected from among
those most recently built.
The cessions provided for in the present
Article shall entail a credit of which the total
amount, settled in a lump sum by the arbitrator or arbitrators, shall not in any čase
exceed the value of the capital expended in
the initial establishment of the materiál ced
ed, and shall be set off against the total sums
due from Germany; in consequence, the indemnification of the proprietors shall be a
matter for Germany to deal with.
(2) Speeial Clauses relatinrj to the Elbe, the
Oder and the Niemen (Russstrom-Memel-Nie
men).

Article 340.
L’Elbe {Labe) sera placée sous 1’adminiThe Elbe (Xn&e^ shall be placed under the
stration ďune Commission internationale qui í administration of an International Commis
comprendra:
sion which shall comprise:
4 représentants des Etats allemands rive4 representatives of the German States
rains du fleuve;
bordering on the river;
2
—
de 1’Etat tchéco-slovaque;
2 representatives of the Czecho-Slovak
State;
1
—
de la Grande-Bretagne;
1 representative of Great Britain;
1
—
de la France;
1 representative of France;
1
—
de ITtalie;
1 representative of Italy;
1
—
de la Belgique.
1 representative of Belgium.
Quel que soit le nombre des membres préWhatever be the number of membres pre
sents,^ chaque Délégation aura un nombre de sent, each delegation shall háve the right to
voix égal au nombre de représentants qui lui record a number cf votes equal to the number
est accordé.
of representatives allotted to it.
Si quelques-uns de ces représentants ne
If certain of these representatives cannot
peuvent étre désignés au moment de la mise be appointed at the time of the coming into
en vigeuer du présent Traité, les décisions force of the present Treaty, the décisions of
de la Commission seront néanmoins valables. the Commission shall nevertheles be valid.
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mají býti napřed odevzdány proto, že se na ně
vztahuje právní důvod vrácení nebo náhrady.
Německo postoupí rovněž materiál všeho
druhu, nezbytný k užívání těchto říčních sítí,
zúčastněným mocnostem spojeným a sdru
ženým.
Počet postoupených vlečných parníků a člu
nů a úhrn postoupených pomůcek i rozdělení
jejich budou určeny od rozhodčího nebo roz
hodčích jmenovaných Spojenými státy ame
rickými; toto určení se stane s ohledem na
odůvodněné potřeby zúčastněných stran, ze
jména m, základě dopravy plavební v posled
ních pěti letech před válkou.
Všechny postoupené lodi musí býtf opatřeny
svým ráhnovím a příslušenstvím, musí býti
v dobrém stavu, schopny k dopravě zboží
a budou vybrány z lodí posledně postavených.
Postupy uvedené v tomto článku stanou
se za odškodnění, jehož celková výše, rozhod
čím nebo rozhodčími úhrnně určená, nesmí
přesahovati v žádném případě pořizovací ná
klad postoupeného materiálu a bude zúčto
vána v celkové sumě, kterou je Německo
dlužno; proto jest věcí Německa, aby od
škodnilo vlastníky.

Zvláštní ustanovení o Labi (Elbe), Odře
(Oder) a Nemanu (Itussstrom-Memel-Niemen).

2.

článek 840.
Labe (Elbe) bude dáno do správy mezi
národní komise, jejímiž členy budou:
4 zástupci německých poříčních států;
2 zástupci státu československého; '
1 zástupce Velké Britanie;
1 zástupce Francie;
1 zástupce Itálie;
1 zástupce Belgie.
Každá delegace bude míti počet hlasů rovný
počtu přiznaných zástupců, ať je počet pří
tomných členů jakýkoliv.
Nebude-li možno jmenovati některé z těchto
zástupců v době, kdy tato smlouva nabude
působnosti, budou usnesení komise přes to
pravoplatná.
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Article 341.

A r t i e 1 e 341.

L/Oder {Odra) sera placé sous Tadministration ďune Commission internationale qui
comprendra:

1
—
de la Grande Bretagne;
1
—
de la France;
1
—
du Danemark;
1
—
de la Suéde.
Si quelques-uns de ces représentants ne
peuvent étre désignés au moment de la mise
en vigueur du présent Traité, les décisions
de la Commission seront néanmoins valables.

The Oder {Odra) shall be placed under the
administration of an Internacionál Commis
sion, which shall comprise:
1 representativé of Poland;
S representatives of Prussia;
1 representative of the Czecho-Slovak
State;
1 representative of Great Britain;
1 representative of France;
1 representative of Denmark;
1 representative of Sweden.
il certain of these representatives cannot
be appointed at the time of the coming into
force of the present Treaty, the décisions of
the Commission shall nevertheless be valid.

Article 342.
Sur requéte adressée á la Société des Nations par un des États riverains, le Niemen
{Russstrom-Memel-Niemen) sera placé sous
radministration ďune Commission interna
tionale qui comprendra un représentant de
chrmun des Etats riverains et trois représentnats ďautres États désignés par la So
ciété des Nations.

Article 342.
On a request being made to the League of
Nations by any ripanan State, the Niemen
{Russstrom-Memel-Niemen) shall be placed
under the administration of an International
Commission, which shall comprise one repre
sentative of each riparian State, and three
representatives of other States specified by
the League of Nations.

Article 343.
Les Commissions internationales prévues
aux articles 340 et 341 se réuniront dans un
délai de trois mois á dater de la mise en vi
gueur du présent Traité. La Commission in
ternationale, prévue á Tarticle 342, se réunira
dans un délai de trois mois á dater de la
requéte adressée par un État riverain. Chacune de ces Commission procédera sans délai
á 1’élaboration ďun projet de revision des
accords internationaux et rěglements en
vigueur. Ce projet sera rédigé en conformité
de la Convention générale mentionnée á l’article 338, si cette Convention est déjá intervenue; au cas contraire, le projet de revision
sera établi en conformité des principes posés
dans les articles 332 á 337 ci-dessus.

Article 343.
The International Commissions referred to
in Articles 340 and 341 shall meet within
three months of the dáte of the coming into
force present Treaty. The International Com
mission referred to in Article 342 shall meet
within three months from the dáte of the
request made by a riparian State. Each of
these Commissions shall proceed immediately
to prepare a project for the revision of the
existing International agreements and regulations, drawn up in ccnformity with the Ge
neral Convention referred to in Article 338,
should such Convention háve been already
concluded. In the absence of such Convention,
the project for revision shall be in conformity with the principles of Articles 332 to
337 above.

Article 344.
Les projets visés á 1’article précédent
devront notamment:
a) choisir le siěge de la Commission inter
nationale et fixer le mode de désignation de
son président;
b) déterminer 1’étendue de ses pouvoirs,
particuliěrement en ce qui concerne 1’exécu-

Article 344.
The projects referred to in the preceding
Article shall, inter aha:
(а) designate the headquarters of the Inter
national Commission, and prescribe the manner in which its President is to be nominated;

1 représentant de la Pologne;
3
—
de la Prusse;
1
—
de 1’Etat tchéco-slovaque;

(б) specify the extent of the Commissioifs
powers, particularly in regard to the exěcu-
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článek 341.
Odra (Oder) bude dána do správy mezi
národní komise, jejímiž členy budou:
1 zástupce Polska;
3 zástupci Pruska;
1 zástupce státu československého;
1 zástupce Velké Britannie;
1 zástupce Francie;
1 zástupce Dánska;
1 zástupce švédská.
Nebude-li možno jmenovati některé z těchto
zástupců v době, kdy tato smlouva nabude
působnosti, budou usnesení komise přes to
pravoplatná.
Článek 342.
Na žádost některého poříčního státu,
vznesenou ke Společnosti národů, bude řeka
Něman (Russstrom-Memel-Niemen) dána do
správy mezinárodní komise, jejímiž členy bu
dou vždy jeden zástupce za každý poříční stát
a tři zástupci jiných států, označených Spo
lečností národů.
článek 343.
Mezinárodní komise vzpomenuté v článcích
340 a 341 sejdou se do tří měsíců po tom,
kdy tato smlouva nabude působnosti. Mezi
národní komise vzpomenutá v článku 342
shromáždí se do tří měsíců po tom, kdy
za to některý poříční stát požádá. Každá
z těchto komisí přistoupí bez odkladu k vypra
cování návrhu na revisi trvajících mezinárod
ních dohod a řádů. Tento návrh bude vypra
cován v souhlase s obecnou úmluvou vzpome
nutou v článku 338, jestliže tato úmluva bude
již sjednána; jinak bude návrh na revisi vy
pracován v souhlase se zásadami vyjádřenými
v hořejších článcích 332 až 337.

Článek 344.
Návrhy uvedené v článku předcházejícím
mají zejména:
a) zvoliti sídlo mezinárodní komise a určití
způsob, jakým se má ustanovovati její před
seda;
&) vymeziti rozsah působnosti komise, zvlá
ště stran provádění prací udržovacích, upra-
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tion des travaux ďentretien, ďaménagement
et ďamélioration du réseau fluvial, le régime
financier, Tétablissement et la perception des
taxes, le rěglement de la navigation;
c) délimiter les sections du fleuve ou de
ses affluents, auxquelles devra s’appliquer le
régime international.

tion of works of maintenance, control, and
improvement on the river systém, the financial régime, the fixing and collection of charges, and regulations for navigation;
(c) define the sections of the river or its
tnbutaries to which the international regime
shali be applied.

A r t i c 1 e 345.
Les accords internationaux et les rěglements qui régissent actuellement la naviga
tion de 1’Elbe (Labe), de 1’Oder (Odra) et du
Niemen (RuBstrom-MemeLNiémen) seront
maintenus provisoirement en vigueur, jusqďá
la ratification des projets de revision mentionnés ci-dessus. Toutefois, dans touš les cas
oú ces accords et rěglements seraient en opposition avec les dispositions des articles 332
á 337 ci-dessus, ou de la Convention generále
á intervenir, ces derniěres dispositions prévaudraient.

A r t i c 1 e 345,
The international agreements and regula
tions at present govarning the navigation of
the Eibe {Labe), the Oder {Odra), and the
Niemen {Russstrom-Memel-Niemen) shali be
provisionally maintained in force until the
ratification of the above-mentioned projects.
Nevertheless, in all cases where such agree
ments and regulations in force are in conflict
whith the provisions of Articles 332 to 337
above, or of the General Convention to be
coucluded, the latter provisions shali prevail.
/

3°

Dispositions spéciales au Danube.

(3) Speciál

Clauses relating to the Danube.

A r t i c 1 e 346.
La Commission européenne du Danube
exercera de nouveau les pouyoirs qu’elle avait
avant la guerre. Toutefois et provisoirement,
les représentants de la Grande-Bretagne, de
la France, de ITtalie et de la Roumanie feront
seuls partie de cette Commission.

A r t i c 1 e 346.
The European Commission of the Danube
reassumes the powers it possessed before the
war. Neverthelless, as a provisional measure,
only representatives cf Great Britain, Fran
ce, Italy and Roumania shali constitute this
Commission.

A r t i c 1 e 347.
A partir du point oú cesse la compétence
de la Commission européenne, le réseau du
Danube visé á farticle 331 sera placé seus
1’administration ďune Commission internationale composée comme suit:
2 représentants des États allemands riverains;
1 représentant de chacun des autres États
riverains;
1 représentant de chacun des États non-riverains représentés á tavenir á la Commis
sion européenne du Danube.
Si quelques-uns de ces représentants ne
peuvent étre désignés au moment de la mise
en vigueur du présent Traité, les décisions
de la Commission seront néanmoins valables.

A r t i e 1 e 347.
hrom the point where the competence of
the European Commission ceases, the Da
nube systém referred to in Article 331 shali
be placed under the admninistration of an
international Commission composed as follows:
2 representatives of German riparian Sta
tes;
1 representative of each other riparian
State;
J representative of each non-riparian Sta
te represerited in the future on the Euro
pean Commission of the Danube.
If certain of these representatives cannot
be appointed at the time of the coming into
force of the present Treaty, the décisions of
the Commission shali nevertheless be valid.

A r t i c 1 e 348.
La Commission internationale prévue á
Farticle précédent se réunira aussitót que
possible aprěs la mise en vigueur du présent
Traité et assumera provisoirement Fadmini-

Article 348.
The Internacionál Commission provited for
in the preceding Article shali meet as soon
as possible after the coming into force of
the present Treaty, and shali undertake pro-
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vovacích a zlepšovacích na říční síti, stran
zásad finančních, zavedení a vybírání poplat
ků a stran řádu plavebního;

c) ohraničí ti oddíly řeky a jejích přítoků,
ke kterým se mezinárodní správa bude vztahovati.
Článek 345.
Mezinárodní dohody a řády, kterými se
nyní řídí plavba na Labi (Elbe), na Odře
(Oder) a na Němanu (Russstrom-Memel-Niemen), zůstanou zatím v působnosti až do ra
tifikace shora vzpomenutých revisních ná
vrhů. Avšak ve všech případech, kde by tyto
dohody a řády odporovaly ustanovením ho
řejších článků 332 až 337 aneb obecné úmlu
vě, jež má býti uzavřena, budou platiti usta
novení posledně jmenovaná.

3.

Zvláštní ustanovení o Dunaji.

Článek 346.
Evropská dunajská komise bude vykoná
vat! znovu svoji předválečnou pravomoc. Za
tím budou však v ní zastoupeny toliko Velká
Britannie, Francie, Itálie a Rumunsko.

Článek 347.
Od místa, kde přestává pravomoc evropské
komise, bude síť dunajská vzpomenutá v člán
ku 331 podléhati správě mezinárodní komise
složené takto:
2 zástupci pobřežních států německých;
po 1 zástupci každého z ostatních poříčních
států a
po 1 zástupci každého v evropské dunajské
komisi příště zastoupeného státu, který není
státem poříčním.
Nebude-li možno jmenovati některého
z těchto zástupců v době, kdy tato smlouva
nabude působnosti, budou rozlrodnutí komise
přes to pravoplatná.
článek 348.
Mezinárodní komise stanovená v předchá
zejícím článku sestoupí se co možno nejdříve
po tom, kdy tato smlouva nabude působnosti,
a ujme se zatímně správy řeky podle ustáno-
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stration du fleuve en conformité des dispositions des articles 332 á 337, jusqiťá ce qiťun
statut définitif du Danube soit établi par les
Puissances désignées par les Puissances alliées et associées.

visionally the administration of the river in
conformity with the provisions of Articles
332 to 337, until such time as a definitivě
statute regarding the Danube is concluded
by the Powers nominated by the Allied and
Associated Powers.

A r t i c 1 e 349.
L’Allemagne s’engage á agréer le régime
qui sera établi pour le Danube par une Conférence des Puissances désignées par les
Puissances alliées et associées; cette Conférence, á laquelle des représentants de 1’Allemagne pourront étre présents, se réunira
dans le délai ďun an aprěs le mise en viguer du présent Traité.

A r t i c 1 e 349.
Germany agrees to aceept the régime which
shall be laid down for the Danube by a Conference of the Powers nominated by the
Allied and Associated Powers, which shall
meet within one year after the coming into
force of the present Treaty, and at which
German representatives may be present.

A r t i c 1 e 350.
II est mis fin au mandat donné par Farticle
57 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878
á rAutriche-Hongrie, et cédé par celle-ci á la
Hongrie, pour 1’exécution des travaux aux
Portes-de-Fer. La Commission chargée de
Tadministration de cette partie du fleuve statuera sur le rěglement des comptes, sous réserve des dispositions financiěres du présent
Traité. Les taxes qui pourraient étre nécessaires ne seront, en aucun cas, percues par la
Hongrie.

A r t i c 1 e 350.
Tne mandate given by Article 57 of the
Treaty of Berlin of July 13, 1878, to AustriaHungary, and transferred by her to Hun
gary, to carry out W'orks at the Iron Gates,
is abrogated. The Commission entrusted with
the administration of the is part of the river
shall lay down provisions for the settlement
of accounts subject to the financial provi
sions of the present Treaty. Charges which
may be neceessary shall in no čase be levied
by Hungary.

A r t i c 1 e 351.
Au cas oú 1’État tchéco-slovaque, 1’État
Serbe-Croate-Slověne ou la Roumanie entreprendraient, aprěs autorisation ou sur
mandat de la Commission intemationale, des
travaux ďaménagement, ďamélioration, de
barrage ou autres sur une section du réseau
fluvial formant frontiěre, ces États jouiraient
sur la rive opposée, ainsi que sur la partie
du lit située hors de leur territoire, de toutes
les facilités nécessaires pour procéder aux
études, á 1’exécution et á 1’entretien de ces
travaux.

Article 351.
Siiould the Czecho-Slovak State, the SerbCroat-Slovene State or Roumania, with the
authorisation of or under mandate from the
International Commission, undertake maintenance improvement, weir, or other workS
on a part of the river systém which forma
a frontier, these States shall enjoy on the
opposite bank, and also on the part of the
bed which is outside their territory, all necessary facilities for the survey, execution
and maintenance of such works.

A r t i c 1 e 352.
L’Allcmagne sera tenue, vis-á-vis de la
Commission européenne du Danube, á toutes
restitutions, réparations et indemnités pour
les dommages subis pendant la guerre par
cette Commission.

Article 352.
Germany shall be obliged to make to the
European Commission of the Danube all re
stitutions, réparations and indemnities for
damages inflicted on the Commission dufing
the war.

A r t i c 1 e 353.
Dans le cas de la construction ďune voie
navigable á grande section Rhin-Danube,
TAllemagne s’engage á appliquer á ladíte voie
navigable le régime prévu aux articles 332
á 338.

Article 353.
Should a deep-draught Rhine-Danube navi
gable waterway be constructed, Germany
undertakes to apply thereto the régime prescribed in Articles 332 to 338.
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vení článků 332 až 337, a to až do doby, kdy
bude konečný řád dunajský zaveden mocnost
mi, které budou určeny mocnostmi spojenými
a sdruženými.

Článek 349.
Německo se zavazuje, že přijme řád, který
pro Dunaj bude zaveden konferencí mocností
určených mocnostmi spojenými a sdružený
mi ; tato konference, při které mohou býti pří
tomni zástupci Německa, sejde se do roka po
tom, kdy tato smlouva nabude působnosti.

Článek 350.
Mandát k provedení prací v železných Vra
tech, který byl článkem 57 berlínské smlou
vy ze dne 13. července 1878 dán RakouskoUhersku a jím postoupen Uhrám, prohlašuje
se za skončený. S výhradou finančních usta
novení této smlouvy rozhodne komise, jíž je
svěřena správa této části řeky, o vyrovnání
účtů. Poplatky, které by snad bylo třeba od
vádět!, nebudou však v žádném případě vybí
rány Uhrami.

článek 351.
Jestliže by na části říční sítě, která tvoří
hranici, stát československý, stát Srbů, Chorvatů a Slovinců nebo Rumunsko se zmocně
ním nebe jako mandatáři mezinárodní komi
se podnikly práce k úpravě, regulaci, zřízení
jezů a pod., budou na protějším břehu, jakož
i na části řečiště ležící mimo jejich území požívati práva na všechna usnadnění potřebná
k vyměřování, k provedení a udržování těchto
prací.

Článek 352.
Německo jest vůči evropské komisi dunaj
ské zavázáno ke každému navrácení, každé
nápravě a každé náhradě za škody, jež tato
komise utrpěla za války.

článek 353.
Bude-li postavena dunajsko-rýnská vodní
cesta o velkém průřezu, zavazuje se Německo,
zavěsti na této vodní cestě řád, jak je obsa
žen v článcích 332 až 338.
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CHAPITRE IV.
CLAUSES RE LATI VES AU RHIN ET A LA
MOSELLE.
A r t i c 1 e 354.

CHAPTER IV.
CLAUSES RELATING TO THE RHINE AND
THE MOSELLE.
Arti c1e

354.

Děs la mise en vigueur du présent Traité,
la Convention de Mannheim du 17 octobre
1868, y compris son protocole de cloture, continuera á régler la navigation du Rhin, dans
les conditions fixées ci-aprěs.

As from the coming into force of the present Treaty, the Convention of Mannheim of
October 17, 1868, together with the Finál
Protocol thereof, shall coňtinue to govern
navigation on the Rhine, subject to the con
ditions hereinafter laid down.

Au cas ďopposition entre certaines des
dispositions de ladíte Convention et les dispositions de la Convention générale visée á l’article 338 ci-dessus, qui s’appliquera au Rhin,
les dispositions de la Convention générale
prévaudront.

In the event of any provisions of the said
Convention being in conflict with those laid
down by the General Convention referred to
in Article 338 (which shall apply to the Rhi
ne) the provisions of the General Convention
shall prevail.

Dans un délai maximum de six mois á dater
de la mise en vigueur du présent Traité, la
Commission centrále visée á Tarticle 355 se
réunira pour établir un projet de revision de
la Convention de Mannheim. Ce projet devra
étre rédigé en conformité des dispositions de
la Convention générale, si elle est intervenue
á cette dáte, et sera soumis aux Puissances
représentées á la Commission centrále.
L’Allemagne déclare donner, děs á présent,
son adhésion au projet qui sera établi de la
maniěre indiquée ci-dessus.

Within a maximum period of six months
from the coming into force of the present
Treaty, the Central Commission referred to
in Article 355 shall meet to draw up a project of revision of the Convention of Mann
heim. This project shall be drawn up in harmony with the provisions of the General Con
vention referred to above, should this háve
been concluded by that time, and shall be
submitted to the Powers represented on the
Central Commission. Germany hereby agrees
to adhere to the project so drawn up.

En outre, les modifications visées dans
les articles suivants seront immédiatement
apportées á la Convention de Mannheim.

Further, the modifications set out in the
following Articles shall immediately be made
in the Convention of Mannheim.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit de s’entendre á cet égard avec
les^ Pays-Bas. L’Allemagne s’engage, děs á
présent, si elle en est requise, á donner son
adhésion á tout accord de cette nátuře.

Th Allied and Associated Powers reserve
to themselves the right to arrive at an understanding in this connection with Holland, and
Germany hereby agrees to acceed if required
to any such understanding.

A r t i c 1 e 355.

Article 355.

La Commission centrále, prévue par la Con
vention de Mannheim, comprendra 19 membres, savoir:

The Central Commission provided for in the
Convention of Mannheim shall consist of ni-

2 représentants des Pays-Bas;
2 représentants de la Suisse;
4 représentants des États allemands riverains du fleuve;
4 représentants de la France, qui nommera
en plus le Président de la Commission;

‘ neteen members, viz.:
2 representatives of the Netherlands;
2 representatives of Switzerland;
4 representatives of German riparian Sta
tes;
4 representatives of France, which in addition shall appoint the President of the
Commission;

2 représentants de la Grande-Bretagne;

2 representatives of Great Britain;

2 représentants de ITtalie;

2 representatives of Italy;

2 représentants de la Belgique.

2 representatives of Belgium.
The headquarters of the Central Commis

Le siěge de la Commission centrále sera
fixé á Strasbourg.

sion shall be at Strasburg.
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HLAVA ČTVRTÁ.

KLAUSULE O RÝNĚ A MOSELE.
Článek 354.
Od doby, kdy nabude působnosti tato
smlouva, bude za podmínek níže uvedených
pro plavbu rýnskou dále platiti konvence
mannheimská ze dne 17. října 1888 spolu se
závěrečným protokolem jejím.
Bude-li rozpor mezi některými ustanoveními
řečené konvence a ustanoveními obecné úmlu
vy vzpomenuté svrchu v čl. 338, která pla
titi bude i o Rýnu, rozhodnou ustanovení
obecné úmluvy.
Nejdéle do šesti měsíců po tom, kdy tato
smlouva nabude působnosti, shromáždí se
ústřední komise uvedená v článku 355, aby
vypracovala návrh na revisi konvence mannheimské. Tento návrh musí býti vypracován
v souhlase s ustanoveními obecné úmluvy,
došlo-li k ní zatím, a bude předložen mocno
stem zastoupeným v ústřední komisi.
Německo prohlašuje již nyní, že přistoupí
k návrhu vypracovanému způsobem shora
uvedeným.
Kromě toho budou změny níže uvedené
ihned vtěleny do konvence mannheimské.
Mocnosti spojené a sdružené vyhrazují si
právo dohodnout! se v tom směru s Nizozem
skem. Německo se zavazuje již nyní, že při
stoupí ke každé takové dohodě, bude-li za to
požádáno;
článek 355.
Ústřední
komise
ustanovená
konvencí
mannheimskou bude se skládati z 19 členů,
a to:
2 zástupců Nizozemska;
2

„

Švýcarska;

4

„

poříčních států německých;

4

„

Francie, která kromě toho jmenúje předsedu komise;

2

„

Velké Britannie;

2

„

Itálie;

2

„

Belgie.

Sídlem ústřední komise bude Štrasburk.
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Quel que soit le nombre des membres présents, chaque Délégation aura droit á un
nombre de voix égal au nombre des représentants qui lui est aecordé.

Whatever be the number of members present, each Delegation shall háve the right to
record a number of votes equal to the number
of representatives allotted to it.

Si un certain nombre de ces représentants
ne peuvent étre désignés au moment de la
mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

If certain of these representatives cannot be
appointed at the time of the coming into force
of the present Treaty, the decisions of the
Commission shall nevertheless be valid.

A r t i c 1 e 356.

A r t i c 1 e 356.

Les bateaux de toutes les nations et leurs
chargements jouiront de touš les droits et
privilěges accordés aux bateaux appartenant
á la navigation du Rhin et á leurs charge
ments.
'

Vessels of all nations, and their cargoes,
shall háve the same rights and privileges as
those which are granted to vessels belonging
to the Rhine navigation, and to their cargoes.

Aucune des dispositions contenues dans les
articles 15 á 20 et 26 de la Convention de
Mannheim précitée, dans Tarticle 4 du Protocole de clóture, ou dans les Conventions ultérieures, ne fera obstacle á la libře naviga
tion des bateaux et équipages de toute nationalité sur le Rhin et sur les voies ďeau
auxquelles s’appliquent lesdites Conventions,
sous réserve de 1’observation des rěglements
édictés par la Commission centrále, en ce qui
comerne le pilotage, et des autres mesures de
police.

None of the provisions contained in Articles
15 to 20 and 26 of the abovementioned Con
vention of Mannheim, in Article 4 of the Finál
Protocol thereof, or in later Conventions, shall
impede the free navigation of vessels and
crews of all nations on the Rhine and on waterways to which such Conventions apply,
subject to compliance with the regulations
concerning pilotage and other police measures
drawn up by the Central Commission.

Les dispositions de 1’article 22 de la Con
vention de Mannheim, et de 1’article 5 du Protocole de clóture, seront appliquées aux seuls
bateaux enregistrés sur le Rhin. La Comrrn sion centrále déterminera les mesures á
prendre pour vérifier que les autres bateaux
satisfont aux prescriptions du rěglement général applicable á la navigation du Rhin.

The provisions of Article 22 of the Conven
tion of Mannheim and of Article 5 of the Fi
nál Protocol thereof shall be applied only to
vessels registered on the Rhine. The Central
Commission shall decide on the steps to be taken to ensure that other vessels satisfy the
conditions of the generál regulations applying
to navigation on the Rhine.

A r t i c 1 e 357.

Article 357.

Dans le délai maximum de trois mois á
dater de la notification qui lui en sera faite,
TAllemagne cědera á la France soit des remorqueurs et bateaux, prélevés sur ceux qui
resteront immatriculés dans les ports allemands du Rhin aprěs les prélěvements á
opérer á titre de restitution ou de réparation
soit des parts ďintéréts dans les Sociétés allemands de navigation sur le Rhin.

Within a maximum period of three months
from the dáte on which notification shall be
given Germany shall cede to France tugs and
vessels, from among those remaining registe
red in German Rhine ports after the deduction of those surrendered by way of resti
tution or réparation, or shares in German
Rhine navigation companies.

En cas de cešsion de bateaux et remorqueurs, ceux-ci, munis de leurs agrěs et apparaux, devront étre en bon état, capables ďassurer le trafic commercial sur le Rhin et choisis parmi les plus récemment construits.

When vessels and tugs are ceded, such ves
sels and tugs, together with their fittings and
gear, shall be in good statě of repáir, shall be
in condition to carry on commercial traffic
on the Rhine, ánd shall be selected from
among those most recently built. '
The same proceduře shall be followed in
the matter of the cession by Germany to

Les měmes rěgles seront applicables en ce
qui concerne la cession par rÁllemagne á la
France:

France of:
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Každá delegace bude míti právo na .počet
hlasů rovný počtu přiznaných zástupců, ať již
je počet přítomných členů jakýkoliv.

Nebude-li možno jmenovat! některé z těch
to zástupců v době, kdy tato smlouva nabude
působnosti, budou usnesení komise přes to
pravoplatná.

Článek 356.
čluny všech národů a náklady jejich požívati budou všech práv a výsad přiznaných
lodím plavby rýnské a jejich nákladům.

Z ustanovení obsažených v článcích 15 až
20 a 26 vzpomenuté shora konvence mannheimské, v článku 4 závěrečného protokolu
nebo v pozdějších konvencích nebude žádné
na překážku svobodné plavbě lodí a mužstva
všech národů po Rýně a na vodních cestách,
jichž se řečené konvence týkají, předpoklá
dajíc, že se bude dbáti řádů vydaných ústřed
ní komisí o lodivodství a jiných ppatřeních
policejních.

Ustanovení článku 22 konvence mannheiniské a článku 5 závěrečného protokolu bude
užito jen o lodích registrovaných na Rýně.
Ústřední komise ustanoví o opatřeních, jež
by bylo učiniti, aby se zjistilo, zda ostatní
lodi vyhovují předpisům obecného řádu plat
ného o rýnské plavbě.

Článek 357.
Nejdéle do tří měsíců od notifikace, která
mu o tom bude učiněna, postoupí Německo
Francii vlečné parníky a čluny, které zbudou
v seznamech německých rýnských přístavů
po vyloučení těch, jež budou napřed odevzdá
ny z důvodu vrácení neb náhrady škody, ne
bo podíly německých plavebních rýnských
spolačností.
Při postoupení buďtež čluny a vlečné par
níky v dobrém stavu, opatřeny svým ráhno
vím a příslušenstvím, schopny provozovati
bezpečně obchodní plavbu rýnskou a buďtež
vybrány z plavidel posledně postavených.
Týmiž pravidly se řídí i tyto postupy ně
mecké ve prospěch Francie:
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lo des • installations, poste de stationnemént, terre-pleins, docks, magasins, outillages, etc., que les nationaux allemands ou les
sociétés allemandes possédaient dans le port
de Rotterdam au ler aoút 1914;

(1) the installations, berthing and anchorage accommodation, platforms, docks, warehouses, plant, etc., which German subjects or
German companies owned on August 1., 1914,
in the port of Rotterdam, and

2° des participations ou intéréts que 1’Allemagne ou ses nationaux avaient, á la méme
dáte, dans lesdites installations.

(2) the shares or interests which Germany
or German nationals possessed in such instalíations at the same dáte.

Le montant et le détail de ces cessions seront déterminés, eu égard aux besoins légitimes des parties intéressées, par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis
ďAmérique, dans le délai ďun an aprěs la
mise en vigueur du présent Traité.

The amount and specifications of such ces
sions shall be determined within one year of
the coming into force of the present Treaty
by an arbitrator or arbitrators appointed by
the United States of.America, due regard
being had to the legitimate needs of the par
ties concerned.

Les cessions prévues au présent article
donneront lieu á une indemnité, dont le
muntant globál, fixé forfaitairement par l’arbitre ou les arbitres, ne pourra, en aucun cas,
dépasser la valeur du Capital de premier établissement du matériel et des installations
cédés, et sera imputable sur le montant des
sommes dues par TAllemagne; il appartiendra
á TAllemagne ďindemniser les propriétaires.

The cessions provided for in the present
Article shall entail a credit of which the total amount, settled in a lump sum by the arbi
trator or arbitrators mentioned above, shall
not in any čase exceed the value of the Ca
pital expended in the initial establishment of
the ceded materiál and installations, and shall
be set off against the total sums due from
Germany; in consequence, the indemnification of the proprietors shall be a matter for
Germany to deal with.

Article 358.

Article 358.

Moyennant 1’obligation de se conformer
aux stipulations de la Convention de Mann
heim, ou de celle qui lui sera substituée,
ainsi qu’aux stipulations du présent Traité,
la France aura, sur tout le cours du Rhin
compris entre les points limites de ses frontiěres:

Subject to the obligation to comply with
the provisions of the Convention of Mann
heim or of the Convention which may be substituted therefor, and to the stipulations of
the present Treaty, France shall háve on the
whole course of the Rhine included between
the two extreme points of the French frontiers:

a) le droit de prélever 1’eau sur le débit du
Rhin, pour Talimentation des canaux de navigation et ďirrigation construits ou á construire, ou pour tout autre but, ainsi que
ďexécuter sur la rive allemande touš les
travaux nécessaires pour 1’exercice de ce
droit;

(a)

b) le droit exclusif á Ténergie produite par
Faménagement du flevue, sous réserve du

(b)

payement á 1’Allemagne de la moitié de la
valeur de Ténergie effectivement produite; ce
payement sera effectué, soit en argent, soit
en énergie, et le montant calculé, en tenant
compte du coůt des travaux nécessaires pour
la production de Ténergie, en sera déterminé,
á defaut ďaccord, par voie ďarbitrage. A cet

the right to také water from the Rhine
to feed navigation and irrigation canals (constructed or to be constructed)
or for any other purpose, and to execute on the German bank all works necessary for the exercise of this right;
«
'
the exclusive right to the power derived from works of regulation on the
river, subject to the payment to Ger
many of the value of half the power
actually produced,
this payment;
which will také into account the cost
of the works necessary for producmg
the power, being made either in money
or in power and in default of agree-
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1. postupy zařízení přístavišť, nábřeží, do
ků, skladišť, nářadí atd., jež náležely obča
nům německým nebo společnostem německým
v přístavu rotterdamském 1. srpna 1914;

2. postupy podílů nebo zájmů, které Něme
cko nebo jeho občané na těchto zařízeních
měli v téže době.
úhrn a jednotlivosti těchto postupů určí,
s ohledem na odůvodněné potřeby zúčastně
ných stran, jeden nebo několik rozhodčích do
roka po tom, kdy tato smlouva nabude pů
sobnosti; rozhodčí jmenují Spojené státy
americké.

Postupy uvedené v tomto článku stanou se
za odškodnění, jehož celková výše, rozhodčím
nebo rozhodčími úhrnně určená, nesmí v žád
ném případě přesahovati pořizovací náklad
postoupeného materiálu a zařízení a bude
zúčtována v celkové sumě, kterou je Ně
mecko dlužno; jest věcí Německa, aby od
škodnilo vlastníky.

Článek 358.
Na základě závazku plniti ustanovení kon
vence mannheimské nebo konvence, která ji
nahradí, jakož i ustanovení této smlouvy, bu
de míti Francie po celém toku Rýna mezi ko
nečnými body svých hranic:

a) právo odbírati vodu z Rýna k napájení
plavebních a zavodňovacích kanálů buď již
postavených nebo těch, které by se teprve
postavily, jakož i ke každému jinému účelu,
rovněž i právo, prováděti na německém bře
hu všechny práce nutné k vykonávání tohoto
práva;
b) výhradně právo na energií získanou
úpravou řeky, s podmínkou, že zaplatí Ně
mecku polovinu hodnoty energie skutečně vy
získané; toto zaplacení stane se buď penězi
nebo energií, a celková částka, vypočtená
s ohledem na náklad za práce nutné k výrobě
energie, určí se, není-li dohody, rozhodčím ří
zením. Za tím účelem bude sama Francie
míti právo, ' podnikati na této části řeky
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effet, la France aura seitle le droit ďexécuter,
dans cette partie du fleuve, touš les travaux
ďaménagement, de barrages ou autres, qu’elle
jugera utiles pour la production de Ténergie.
Le droit de prélever l’eau sur le débit du Rhin
est reconnu de méme á la Belgique pour 1’alimentation de la voie navigable Rhin-Meuse
prévue ci-dessous.

ment being determined by arbitration.
For this purpose France alone shall
háve the right to carry out in this part
of the river all works of regulation
(weirs or other works) which she may
consider necessary for the production
of power. Similarly, the right of taking water frcm the Rhine is accorded
to Belgium to feed the Rhine-Meuse
navigable waterway provided for below.

L’exercice des droits mentionnes sous les

The exercise of the rights mentioned under
(a) and (6) of the present Article shall not
interfere with navigability nor reduce the facilities for navigation, either in the bed of the
Rhine or in the dérivations which may be substituted therefor, nor shall it involve any increase in the tolls formerly levied under the
Convention in force. All proposed schemes
shall be laid before the Central Commission
in qrder that that Commission may assure
itself that these conditions are complied with.

paragraphes a) et b) du présent article ne
devra ni nuire á la navigabilité, ni réduire les
facilités de la navigation, soit dans le lit du
Rhin, soit dans les dérivations qui y seraient
substituées, ni entrainer une augmentation
des taxes percues j usqďalors par application
de la Convention en vigueur. Touš les projets
de travaux seront communiqués á la Commission centrále, pour lui permettre de s’assurer que ces conditions sont remplies.
Pour assurer la bonne et loyale exécution
des dispositions contenues dans les para
graphes

a) zt b)

ci-dessus, TAllemagne:

To ensure the proper and faithful execution
of the provisions contained in (a) and (i>)
above, Germany:

1° shnterdit ďentreprendre ou ďautoriser
la construction ďaueun canal latéral, ni ďaucune dérivation sur la rive droite du fleuve
vis-á-vis des frontiěres frangaises;

(1) binds herself not to undertake or to
allow the construction of any lateral canal or
any dérivation on the right bank of the river
opposite the French frontiers;

2° reconnait á la France le droit ďappui et
de passage sur touš les terrains situés sur la
rive droite qui seront nécessaires aux études,
á fétablissement et á 1’exploitation des bar
rages que la France, avec 1’adhésion de la
Commission centrále, pourra ultérieurement
décider de construire. En conformité de cette
sdhésion, la France aura qualité pour déterminer et délimiter les emplacements néces
saires, et pourra occuper les terrains á l’expiration ďun délai de deux mois aprěs simple
notification, moyennant le payement par elle
a 1’Allemagne ďindemnités dont le montant
globál sera fixé par la Commission centrále.
II appartiendra á TAllemagne ďindemniser
les propriétaires des fonds grevés de ces servitudes ou définitivement occupés par les
travaux.

(2) recognises the possession by France of
the right of support on and the right of way
over all lands situated on the right bank
which may be required in order to survey, to
build, and to operáte weirs which France,
with the eonsent of the Central Commission,
may subsequently decide to establish. In accordance with such consent, France shall be
entitled to decide upon and fix the limits of
the necessary sites, and she shall be permitted to occupy such lands after a period of two
months after simple notification, subject to
.the payment by her to Germany of indemnities of which the total amount shall be fixed
by the Central Commission. Germany shall
make it her business to indemnify the proprietors whose property will be burdened
with such servitudes or permanently occupied
by the works.

Si la Suisse en fait la demande et si la
Commission centrále y donne son approbation, les mémes droits lui seront accordés
pour la partie du fleuve formant sa frontiěre
avec les autres États riverains;

Should Switzerland so demand, and if the
Central Commission approves, the same
rights shall be accorded to Switzerland for the
part of the river forming her frontier with
other riparian States;
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všechny úpravy, jezy a jiná díla, která uzná
za vhodná k výrobě energie. Belgii je rovněž
přiznáno právo, odbírati vodu z Rýna, a to
k napájení vodní cesty rýnsko-mosské, vzpo
menuté níže.

í

Výkon práv uvedených v odstavcích a) a
tohoto článku nesmí ani býti na újmu
splavnosti ani ztěžovati plavbu buď v korytě
Rýna, nebo v odbočkách v náhradu zaň zří
zených a nesmí také způsobiti zvýšení po
platků vybíraných dosud na základě kom ence nyní platné. Všechny návrhy staveb bu
dou oznámeny ústřední komisi, aby jí byla
dána možnost přesvědčit! se, že tyto podmín
ky jsou splněny.
b)

Aby se zajistilo dobré a poctivé provj lení
ustanovení, která jsou obsažena v odstav
cích a) a b), Německo
1.
má zakázáno podniknouti a i povoliti
stavbu nějakého pobočního průplavu nebo ja
kékoli odbočky na pravém břehu řeky na
proti hranicím francouzským;

2. přiznává Francii právo přístupu a prů
chodu na pozemcích na pravém břehu, potřeb
ných k vyměřování, k zřízení a využití jezů,
které by se snad Francie se schválením ústřed
ní komise později rozhodla zříditi. V souhlase
s tímto svolením má Francie právo určití a
vymeziti potřebné plochy; dva měsíce po pro
sté notifikaci může Francie pozemky ty za
brat! za peněžité odškodnění Německu vypla
cené; úhrn odškodnění stanoví ústřední ko
mise. Bude věcí Německa, aby odškodnilo
majetníky pozemků postižených těmito slu
žebnostmi nebo trvale zabraných pro řečená
díla.

Dá-li ústřední komise k tomu svůj souhlas,
budou Švýcarsku, požádá-li o to, dána táž prá
va pro onu část řeky, která tvoří jeho hranici
s jinými poříčními státy;
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3° Remettra au Gouvernement francais,
dans le mois qui suivra la mise en vigueur
du présent Traité, touš plans, études, projets
de concessions et de cahiers de charges, concernant Taménagement du Rhin pour quelque
usage que ce soit, établis ou recus par le Gou
vernement ďAlsace-Lorraine ou par celui du
Grand-Duché de Bade.

(3) shall hand over to the French Govern
ment, during the month following the Corning
into force of the present Treaty, all projeets,
desigris, drafts of concessions and of specifications concerning the regulation of the
Rhine for any purpose whatever which háve
been drawn up or received by the Governments of Alsace-Lorraine or of the Grand
Duchy of Baden.

A r t i c 1 ě 359.

A r t i c 1 e 359.

Dans les sections du Rhin formant frontiěre entre la France et fAJlemagne, et sous
réserve des stipulations qui précědent, aucun
travail dans le lit ou sur 1’une ou 1’autre berge
du fleuve ne pourra étre exécuté sans 1’approbation préalable de la Commission centrále
ou de ses délégués.

Subject to the preceding provisions, no
works shall be carried out in the bed or on
either bank of the Rhine where it forms the
boundary of France and Germany without
the previous approval of the Central Commis
sion or of its agents.

A r t i c 1 e 360.

A r t i c 1 e 360.

La France se réserve la faculté de se substituer aux droits et obligations résultant des
accords intervenus entre le Gouvernement de
1’Alsace-Lorraine et le Grand-Duché de Bade
pour les travaux á exécuter sur le Rhin; elle
pourra aussi dénoncer ces accords dans un
délai de cinq ans á dater de la mise en vigu
eur du présent Traité.

France reserves the option of substituting
herself as regards the rights and obligations
resulting from agreements arrived at between the Government of Alsace-Lorraine and
the Grand Duchy of Baden concerning the
works to be carried out on the Rhine; she may
also denounce such agreements within a term
of five years dating from the Corning into
force of the present Treaty.

La France aura également la faculté de
faire exécuter les travaux, qui seraient reconnus nécessaires par la Commission cen
trále, pour le maintien ou 1’amélioration de
la navigabilité du Rhin, en amont de Mann
heim.

France shall also háve the option of causing
works to be carried out which may be recognised as necessary by the Central Commis
sion for the upkeep or improvement of the
navigability of the Rhine above Mannheim.

A r t i c 1 e 361.

A r t i c 1 e 361.

Au cas oú, dans un délai de vingt-cinq années a dater de la mise en vigueur du présent
Traité, la Belgique déciderait de créer une
yoie navigable á grande section Rhin-Meuse,
á la hauteur de Ruhrort, 1’Allemagne serait
tenue de construire, ďaprěs les plans qui lui
seraient communiqués par le Gouvernement
belge et aprěs approbation par la Commis
sion centrále, la portion, de cette voie navi
gable située sur son territoire.

Should Belgium within a period of 25 years
from the eoming into fcrce of the present
Treaty decide to create a deep-draught RhineMeuse navigable waterway, in the region of
Ruhrort, Germany shall be bound to construct, in accordance with plans to be communicated to her by the Belgian Government,
after agreement with the Central Commis
sion, the portion of this navigable waterway
situated within her territory.

Le Gouvernement belge aura, en pareil cas,
le droit de procéder sur le terrain á toutes les
études nécessaires.

The Belgian Government shall, for this pur
pose, háve the right to carry out on the
ground all necessary surveys.

Faute par 1’Allemagne ďexécuter tout ou
partie des travaux, la Commission centrále
aura qualité pour les faire exécuter en ses
Leu et plače; á cet effet, elle pourra déterminer et délimiter les emplacements néees-

Should ^rmany fail to carry out all or part
of these works, the Central Commission shall
be entitled to carry them out instead; and,
for this purpose, the Commission may decide
upon and fix the limits of the necessary sites
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3. vydá vládě francouzské do měsíce po
tom, kdy tato smlouva nabude působnosti,
všechny plány, studie, návrhy koncesí a se
znamy břemen ve věci úpravy Rýna k ja
kémukoliv účelu, které byly pořízeny nebo
přijaty vládou alsasko-lotrinskou nebo vládou
velkovévodství badenského.

Článek 359.
Na částech Rýna tvořících hranici mezi
Francií a Německem a s výhradou předchá
zejících ustanovení nesmí se prováděti žád
ná práce v korytě řeky nebo na tom neb onom
břehu jejím bez předchozího schválení ústřed
ní komise nebo jejích delegátů.
Článek 360.
Francie si vyhrazuje právo nastoupiti
v práva i povinnosti vyplývající z úmluv me
zi vládou alsasko-lotrinskou a velkovévodstvím badenským ve věci budoucích prací
rýnských; Francie může také tyto úmluvy
vypověděti do pěti let po tom, kdy tato
smlouva nabude působnosti.

Francie má rovněž právo dáti provésti prá
ce, které by byly ústřední komisí uznány za
potřebné k udržení nebo zlepšení splavnosti
Rýna od Mannheimu proti proudu.

Článek 361.
Rozhodla-li by se do pětadvacíti let od do
by, kdy nabude působnosti tato smlouva, Bel
gie postaviti vodní cestu o velkém průřezu
z Rýna do Mosy ve výši Ruhrortu, je Něme
cko povinno postaviti část této vodní cesty
ležící na jeho území, a to podle plánů, které
by mu byly oznámeny vládou belgickou a po
schválení ústřední komisí.

Vláda belgická bude v takovém případě
míti právo, podniknouti všechna potřebná vy
měřování na místě samém.
Kdyby Německo neprovedlo tyto práce ne
bo část jich, může je ústřední komise dáti
provésti místo něho; za tím účelem může
určití a vymeziti potřebné plochy a zabrati
příslušné pozemky dva měsíce po prosté no-
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saires, et occuper les terrains, á 1’expiration
ďun délai de deux mois aprěs simple notification, moyennant les indemnités qíťelle fixera, et qui seront payées par rAllemagne.

and occupy the ground after a period of two
months after simple notification, subject to
the payment of indemnities to be fixed by it
and paid by Germany.

Cette voie navigable sera placée sous le
méme régime administratif que íe Rhin luiméme, et la réparťition entre les États traversés des frais de premier établissement,
y compris les indemnités ci-dessus, sera faite
par les soins de la Commission centrále.

This navigable waterway shall be placed
under the same administrativě régime as the
Rhine itself, and the division of the cost of
initial construction, including the above in
demnities, among the States crossed thereby
shall be made by the Central Commission.

A r t i c 1 e 362.

Artic1e

362.

JAAllemagne s’engage děs á présent á ne
faire aucune objection á toutes propositions
de la Commission centrále du Rhin tendant
á étendre sa juridiction:

Germany hereby agrees to offer no objec
tion to any proposals of the Central Rhine
Commission for extending its jurisdiction:

1° á la Moselle, depuis la frontiěre francoluxembourgeoise jusqiťau Rhin, sous réserve
de Tassentiment du Luxembourg;

C1) to the Moselle below the Franco-Luxemburg frontier down to the Rhine, subject to
the consent of Luxemburg;

2o
au Rhin, en amont de Bále jusqďau lac
de Constance, sous réserve de 1’assentiment
de la Suisse;

(2) to the Rhine above Basle up to Lake of
Constance, subject to the consent of SwitzerLnd;

3° aux canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer
des sections naturellement navigables du
Rhin ou de la Moselle, soit pour réunir deux
sections naturellement navigables de ces
cours ďeau, ainsi qu’á touš autres éléments
du ré*seau fluvial rhánan, qui pourraient étre
compris dans la Convention générale prévue
á Particle 338 ci-déssus.

(3) to the lateral canals and channels which
may be established either to duplicate or to
improve naturally navigable sections of the
Rhine or the Moselle, or to connect two na
turally navigable sections of these rivers,
and also any other parts of the Rhine river
systém which may be covered by the General
Convention provided for in Article 338 above-

CHAPITRE V.

CHAPTER V.

CLAUSES DONNANT A L’ÉTAT TCHÉCOSLOVAQUE L’USAGE DE PORTS
DU NORD.

CLAUSES GIVING TO THE CZECHO-SLOVAK
STATE THE USE OF NORTHERN PORTS.

A r t i c 1 e 3S3.

Article 363.

Dans les ports de Hambourg et de Stettin,
PAllemagne donnera á bail á 1’État tchécoslovaque, pour une période de 99 ans, des
espaces qui seront placés sous le régime général des zones franches, et qui seront affectés au transit direct des marchandises en
provenance ou á destination de cet État.

In the ports of Hamburg and Stettin Ger
many shall lease to the Czecho-Slovak State,
for a period of 99 years, areas which shall be
placed under the generál régime of free zones
and shall be ušed for the direct transit of
goods coming from or going to that State.

A r t i c 1 e 364.

A ^ + 1 c 1 e 364.

La délimitation de ces espaces, leur aménagement, leur mode ďexploitation et, en général, toutes les conditions de leur utilisation,
y compris le prix de leur location, seront
fixés par une Commission composée de: un
délégué de PAllemagne, un délégué de PÉtat
tchéco-slovaque et un délégué de la GrandeBretagne. Ces conditions pourront étre revisées touš les dix ans dans les mémes formes.

The délimitation of these areas, and their
equipment, their exploitation, and in generál
all conditions for their utilisation, including
the amount of the rental, shall be decided by
a Commission consisting of one delegáte of
Germany, one delegáte of the Czecho-Slovak
State and one delegáte of Great Britain. These
conditions shall be susceptible of revision
every ten years in the same manner.
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tifíkaci a za odškodnění, jež sama určí a jež
Německo zaplatí.

Tato vodní cesta bude podléhati téže správ
ní soustavě jako Rýn sám, a pořizovací ná
klady, i s odškodněním výše vzpomenutým,
budou rozděleny péčí ústřední komise mezi
státy, kterými bude lodní cesta probíhati.

Článek 382.
Německo se zavazuje již nyní, že nebude
klásti odpor návrhům ústřední komise rýn
ské, směřujícím k rozšíření její pravomoci:
. na Moselu od hranice francouzsko-lucemburské až k Rýnu, předpokládajíc souhlas
Lucemburska;

1

2. na Rýn od Basileje proti proudu až po je
zero Bodamské, předpokládajíc souhlas
Švýcarska;
3. na pobočné průplavy a koryta plavební,
které by byly postaveny buď k zdvojení
nebo k zdokonalení částí Rýna nebo Mosely
přirozeně splavných nebo k spojení dvou
přirozeně splavných částí těchto vodních
toků, jakož i na všechny ostatní součástky
říční sítě rýnské, na něž by se mohla
vztahovali obecná úmluva, o které mluví
článek 338.
HLAVA PÁTÁ.

KLAUSULE PROPŮJČUJÍCÍ STÁTU ČESKOSLO
VENSKÉMU UŽÍVÁNÍ SEVERNÍCH PŘÍSTAVŮ.
Článek 363.
V přístavech hamburském a štětínském
pronajme Německo státu československému
na období 99 let prostory, které budou podří
zeny obecnému řádu o svobodných pásmech
a určeny pro přímý průvoz zboží pocházející
ho z tohoto státu anebo určeného do něho.

článek 364.
Ohraničení těchto prostor, jejich úpravu,
způsob jejich upotřebení a vůbec všechny
podmínky jejich zužitkování, počítajíc v to
cenu nájemného, určí komise složená z jed
noho zástupce Německa, jednoho zástupce
státu československého a jednoho zástupce
Velké Britannie. Tyto podmínky mohou býti
přezkoumáni' každých deset let týmž způ
sobem.
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L’AIlemagne déclare par avance agréer les
déeisions qui seront ainsi prises.

Germany declares in advance that she will
adhere to the decisions so taken.

SECTION III.

SECTION III.

CHEMINS DE FER.

RAILWAYS.

CHAPITRE I.

CHAPTER I.

CLAUSES RELATIYES AUX TRANSPORTE
INTERNATIONAUX.

CLAUSES RELATING TO INTERNATIONAL
TRANCLO^T.

A r t i c 1 e 365.

Article 365.

Les marchandises en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et
á destination de FAllemagne, ainsi que les
marchandises en transit par FAllemagne et
en provenance ou á destination des territoires
des Puissances alliées et associées, bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer
allemands, au point de vue des taxes á percevoir (compte tenu de toutes ristournes et
primes), des facilités et á touš autres égards,
du régime le plus favorable appliqué aux
marchandises de méme nátuře transportées
sur une quelconque des lignes allemandes, soit
en trafic intérieur, soit á Fexportation, á Fimportation ou en transit, dans des conditions
semblables de transport, notamment au point
de vue de la longueur du parcours. La méme
rěgle sera appliquée, sur la demande ďune
ou plusieurs Puissances alliées ou associées,
aux marchandises nommément désignées par
ces Puissances, en provenance de FAllemagne
et á destination de leurs territoires.

Goods coming from the territories of the
Allied and Associated Powers, and going to
Germany, or in transit through Germany
from or to the territories of the Allied and
Associated Powers, shall enjoy on the German
railways as regards charges to be collected
(rebates and drawbacks being taken into
account), facilities, and all other matters, the
most favourable treatment applied to goods
of the same kind carried on any German lineš,
either in internal traffic, or for export, im
port or in transit, under similar conditions of
transport, for example as regards length of
routě. The same rule shall be applied, on the
request of one or more of the Allied and Asso
ciated Powers, to goods specially designated
by such Power or Powers coming from Ger
many and going to their territories.

Des tarifs internationaux, établis ďaprěs
les taux prévus á Falinéa préeédent et comportant des lettres de voiture directes, devront étre créés lorsqu’une des Puissances al
liées et associées le requerra de FAllemagne.

International tariffs established in accordance with the rates referred to in the preceding paragraph and involving through waybills shall be established when one of the
Allied and Associated Powers shall require it
from Germany.

A r t i c 1 e 366.

Article 366.

A partir de la mise en vigimur du présent
Traité, les Hautes Parties Contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous
les réserves indiquées au second paragraphe
du présent article, les conventions et arrangements signés á Berne le 14 octobre 1890,
le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le
16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le
transport des marchandises par voies ferrées.

From the coming into force of the present
Treaty the Iligh Contracting Parties shall
renew, in so far as concerns them and under
the reserves indicated in the second. para
graph of the present Article, the conventions
and arrangements signed at Berne on October 14, 1890, September 20, 1893, July 16,
1895, June 16, 1898, and September 19, 1906,
regarding the transportation of goods by rad.

Si, dans un délai de einq ans aprěs la mise
en vigueur du présent Traité, une nouvelle
convention pour le transport par chemin de
fer des voyageurs, des bagages et des mar
chandises est conclue pour remplacer la Con-

If within five years from the dáte of the
coming into force of the present Treaty a new
convention for the transportation of passengers, luggage and goods by rail shall háve
been eoncluded to replace the Berne Conven-
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Německo prohlašuje napřed, že souhlasí
s rozhodnutími, která se takto stanou.

ODDÍL III.
ŽELEZNICE.

HLAVA PRVÁ.
KLAUSULE O. MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVÉ.
Článek 365.
Zboží přicházející z území mocností spoje
ných a sdružených, určené do Německa, ja
kož i zboží Německem transitující, jež při
chází z území mocností spojených a sdruže
ných nebo je do něho určeno, bude míti v pří
čině přepravních poplatků (přihlížejíc ke
všem refakcím a prémiím), v příčině výhod
i v každém jiném směru na železnicích ně
meckých plné právo na nej výhodnější pod
mínky, které platí pro zboží téhož rázu, pře
pravované na kterékoliv trati německé, ať
v dopravě vnitřní, ať při vývozu, dovozu nebo
transitu za podobných podmínek přepravních,
zvláště co se týče přepravní délky. Na žádost
jedné nebo několika mocností spojených a
sdružených bude téhož pravidla užito při
zboží těmito mocnostmi jmenovitě označe
ném, jež, přicházejíc z Německa, jest určeno
do jejich území.

Jakmile některá z mocností spojených a
sdružených Německo o to požádá, musí býti
zavedeny mezinárodní tarify, sestavené podle
sazeb, o nichž je řeč v odstavci předešlém, a
zahrnující přepravu s přímými nákladními
listy.
článek 366.
Jakmile nabude tato smlouva působnosti,
obnoví Vysoké smluvní strany, pokud se kte
ré z nich týče, a s výhradami stanovenými
v druhém odstavci tohoto článku konvence
a úmluvy o přepravě zboží po železnicích, podepsané v Bernu 14. října 1890, 20. září 1893,
16. července 1895, 16. června 1898 a 19. zá
ří 1906.
Bude-li do pěti let od doby, kdy nabude ta
to smlouva působnosti, o dopravě osob, zava
zadel a zboží po železnicích, smluvena nová
konvence v náhradu za bernskou konvenci
ze dne 14. října 1890 a za dodatečné úmluvy
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vention de Berne du 14 octobre 1890 et les
additions subséquentes visées ci-dessus, cette
nouvelle convention, ainsi que les conditions
eomplémentaires régissant le transport international par voie ferrée qui pourront étre
basées sur elle, lieront TAllemagne raéme si
cette Puissance refuse de prendre part á la
prúparation de la convention ou ďy adhérer.
Jusqiťá la conclusion ďune nouvelle conven
tion, rAllemagne se conformera aux dispositions de la Convention de Berne et aux addi
tions subséquentes visées ci-dessus, ainsi
qu’aux conditions eomplémentaires.

tion of October 14, 1890, and the subsequent
additions referred to above, this new conven
tion and the supplementary provisions lor
international transport by rail which may be
based on it shall bind Germany, even if she
shall háve refused to také part in the preparation of the convention or to subseribe to it.
Until a new convention shall háve been concluded, Germany shall conform to the provisions of the Berne Convention and the subsequent additions referred to above, and to the
current supplementary provisions.

A r t i c 1 e 367.

A r t i c 1 e 367.

L’Allemagne sera tenue de coopérer á l’éta. blissement des Services avec billets directs
pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui
seront demandés par une ou plusieurs des
Puissances alliées et associées pour assurer,
par chemin de fer, les relations de ces Puis
sances entre elles ou avec touš autres pays,
en transit á travez’s le territoire allemand;
TAllemagne devra notamment recevoir, á cet
effet, les trains et les voitures en provenance
des territoires des Puissances alliées et asso
ciées et les acheminer avec une célérité au
moins égale á celle de ses meilleurs trains
á long parcours sur les mémes lignes. En
aucun cas, les prix applicables á ces Services
directs ne seront supérieurs aux prix percus,
sur le méme parcours, pour les Services intérieurs allemands, effectués dans les mémes
conditions de vitesse et de confort.

Germany shall be bound to co-onerate >n
the establishment of through ticket Services
(for passengers and their luggage) which
shall be required by any of the Mlied and
Associated Powers to ensure their eommunication by rail with each other and with all
other countries by transit across he tervitories of Germany; in particular Germany
shall, for this purpose, accept trains and carriages coming from the territories of the
Allied and Associated Powers and shall forward them with a speed at least equal to that
of her best long-distance trains on the same
lineš. The rates applicable to such through
Services shall not in any čase be higher chán
the rates collected on German internal Ser
vices for the same distance, under the same
conditions of speed and comfort.

Les tarifs applicables, dans les mémes con
ditions de vitesse et de confort, au transport
des émigrants sur les chemins de fer allemands
á destination ou en provence des ports des
Puissances alliées et asociées, ne pourront
jamais ressortir á une taxe kiiométrique supérieure á celle des tarifs les plus favorables,
compte tenu de toutes primes ou ristournes,
dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de
fer, les émigrants á destination ou en prove
nance ďautres ports quelconques.

The tariffs applicable under the same con
ditions of speed and comfort to the transportation of émigrants going to or coming from
ports of the Allied and Associated Powers and
U-ing the German railways shall not be at a
higher kilometric rate than the most favourable tariffs (drawbacks and rebates being
taken intc account) enjoyed on the said rail
ways by émigrants going to or coming from
any other ports.

A r t i c 1 e 368.

A r t i c 1 e 368.

L’Allemagne s’engage á n’adopter aucune
mesure technique, fiscale ou administrativě,
telle que la visitě en douane, les mesures de
police généralé, de police sanitaire ou de controle, qui serait spéciale aux Services direct
prévus á 1’article précédent ou aux transpoEs ďémigrants, á destination ou en pro
venance des ports des Puissances alliées et
associées, et qui aurait pour effet ďentraver
ou de retardér ces Services.

Germany shall not apply specially to such
through Services, or to the transportation of
émigrants going to or coming from the ports
of the Allied and Associated Powers, any
technical, fiscal or administrativě measures,
such as measures of customs examination,
genei'al police, sanitary police, and control,
the result of which would be to impede or
delay such Services.
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výše uvedené, bude tato nová konvence, ja
kož i podmínky doplňující, platné pro mezi
národní přepravu po železnicích, jimž tato
konvence bude moci býti základem, Něme
cko vázati i tenkráte, jestliže odmítla tato
moc účastniti se projednávání této konvence
nebo k ní přistoupiti. Dokud nebude uzavře
na nová konvence, bude se Německo říditi
ustanoveními konvence bernské s dodatky
jejími nahoře uvedenými, jakož i podmínka
mi doplňujícími.

článek 367.
Německo bude povinno účastniti se práce
o zavedení dopravy s přímými jízdenkami pro
osoby a jejich zavazadla, požádá-li o to jedna
nebo několik mocností spojených a sdruže
ných, aby zajistila železniční spojení těchto
mocností mezi sebou anebo se všemi jinými
zeměmi v transitu přes území německé; Ně
mecko bude za tím účelem zejména povinno
přejímati vlaky a osobní vozidla, přijíždějící
z území mocností spojených a sdružených,, a
dopravováti je s rychlostí alespoň takovou,
jako své nejlepší vlaky jezdící na týchž tra
tích na veliké vzdálenosti. V žádném případě
nebudou sazby platné pro tato přímá spojení
větší nežli sazby platné pro touž cestu pře
pravní ve vnitřní dopravě německé, za stej
ných podmínek rychlosti a pohodlí.
Tarify platné, za stejných podmínek ychlosti a pohodlí, pro přepravu vystěhovalců na
německých železnicích do přístavů anebo
z přístavů mocností spojených a sdružených
nesmějí nikdy ukládati vyšší sazbu kilome
trovou, nežli budou nej výhodnější tarify, kte
ré platí na řečených železnicích pro vystěhoválce jedoucí do některého jiného přístavu
nebo z něho přijíždějící, hledě i ke všem pré
miím anebo refakcím.
Článek 368.
Německo se zavazuje, že nezavede žádného
opatření technického, fiskálního nebo správ
ního, jako celní prohlídku, opatření policej
ní, zdravotní nebo kontrolní, jež by platilo
jen pro přímou dopravu uvedenou v článku
předchozím anebo pro přepravu vystěhovalců
do přístavů nebo z přístavů mocností spoje
ných a sdružených a jež by dopravě té pře
káželo anebo ji zdržovalo.
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A r t i c 1 e 369.
En cas de transport, partie par ehemin
de fer et partie par navigation intérieure,
avec ou sans lettre de voiture directe, les
stipulations qui précédent seront applicables
á lf. partie du trajet effectuée par ehemin
de fer.

A r t i c 1 e 369.
In čase of transport partly by rail and
partly by intemal navigation, with or without
through way-bill, the preceding Articles shall
apply to the part of the journey performed by
rail.

CHAPITRE II.

CHAPTER II.

MATÉRIEL ROULANT.

ROLLING-STOCK.

A r t i- e 1 e 370.
L’Allemagne s’engage á ce que les wagons
allemandr soient munis de dispositifs permettant:
1° de les introduire dans les trains de marchandises circulant sur les lignes de celles
des Puissanees alliées et associées qui sont
parties á la Convention de Berne du 15 mai
lSá6, modifiée le 18 mai 1907, sans entraver
le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les dix ans qui suivront la mise
en vigueur du présent Traité, étre adopté
dans ces pays;
2° ďintroduire les wagons de ces Puissances dans touš les trains de marchandises
circulant sur les lignes allemandes.
Le matériel roulant des Puissanees alliées
et associées jouira, sur les lignes allemandes,
du méme traitement que le matériel allemand
en ce qui concerne la circulation, 1’éntretien
et les réparations.

A r t i c 1 e 370.
Germany undertakes that German wagons
shall be fitted with apparatus allowing:
(1) of their inclusion in goods trains on the
Unes of such of the Allied and Associated Powers as are parties to the Berne Convention
of May 15, 1886, as modified on May 18, 1907,
without hampering the action of the continuous brake which may be adopted in such
countries within ten years of the coming into
force of the present Treaty, and
(2) of the acceptance of wagons of such
Countries in all goods trains on the German
Unes.
The rolling stock of the Allied and Asso
ciated Powers shall enjoy on the German
Unes the sarne treatment as German rolling
stock as regards movement, upkeep and repairs.

CHAPITRE III.

CHAPTER III.

CESSION DE LIGNES DE CHEMINS DE FER.

CESSIONS OF RAIWAY LINES.

A r t i c 1 e 371.
Souš réserve de stipulations particuliěres,
relatives á la cession des ports, voies ďeau
et voies ferrées situés dans les territoires
sur lesquels 1’Allemagne cěde sa souveraineté,
ainsi que des dispositions financiěres concernant les concessionnaires et le Service des
pensions de retraite du personnel, la cession
des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes:
1° Les ouvrages et installations de toutes
les voies ferrées seront livrés au complet
et en bon état.
2° Lorsqďun réseau ayant un matériel rou
lant á lui propre sera cédé en entier par
TAllemagne á une des Puissanees alliées et
associées, ce matériel sera remis au complet,
ďaprěs le dernier inventaire au 11 novembre
1918, et en état normál ďentretien.

A r t i c 1 e 371.
Subject to any speciál provisions concerning the cession ol ports, waterways and railways situated in the territories over which
Germany abandons her sovereignty and to
the financial conditions relating to the con
cessionnaires and the pensioning of the per
sonnel, the cession of railways will také plače
under the following conditions:
(1) The works and installations of all the
railroads shall be handed over complete and
in good condition.
(2) When a railway systém possessing its
own rolling-stock is handed over in its entirety by Germany to one of the Allied and
Associated Powers, such stock shall be han
ded over complete, in acordance with the last
inventory before November 11, 1918, and in
a normál statě of upkeep.
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článek 369.
Koná-li se přeprava z části po železnicích
a z části plavbou vnitrozemskou, ať s pří
mým nákladním listem či bez něho, budou
předchozí ustanovení platiti pro část projetou
po železnici.
HLAVA DRUHÁ.
VOZIDLA.

Článek 370.
Německo se zavazuje, že německé vagony
budou vystrojeny tak,
1. aby mohly býti zařáděny do nákladních
vlaků jezdících po tratích oněch mocností
spojených a sdružených, ktei'é přistoupily
k bernské konvenci z 15. května 1886, změ
něné 18. května 1907, a aby se tím neporušilo
působení průběžné brzdy, která by snad do
deseti let ode dne, kdy nabude působnosti
tato smlouva, v oněch zemích byla zavedena;
2. aby vozy těchto mocností mohly býti
zařáděny do všech nákladních vlaků jezdících
po tratích německých.
S vozidly mocností spojených a sdružených
bude na tratích německých nakládáno v pří
čině oběhu, udržování a oprav stejně jako
s vozidly německými.
HLAVA TŘETÍ.
POSTOUPENÍ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ.

Článek 371.
S výhradou zvláštních ustanovení vztahu
jících se na přenechání přístavů, vodních
cest a železnic, ležících na územích, kde Ně
mecko postupuje svoji suverenitu, a s výhra
dou ustanovení finančních, týkajících se koncesionářů a placení odpočinkových platů per
sonálu, provede se postoupení železnic za
těchto výminek:
1. Stavby a výstroj všech železnic ode
vzdají se zúplna a v dobrém stavu.
2. Lude-li některé z mocností spojených a
sdružených postoupena Německem v celku
některá síť železniční, která má svá vlastní
vozidla, budou tato vozidla odevzdána v plném
počtu podle posledního inventáře před 11. li
stopadem 1918 a v normálním stavu udržo
vacím.
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30 Pour les lignes n’ayant pas un maíériel
roulant spécial, la fraction á livrer du matériel existant sur le réseau, auquel ces lignes
appartiennent, sera déterminée par des Commissions ďexperts désignés par les Puissances
alliées et associées, et dans lesquelles 1’AlIemagne sera représentée. Ces Commissions devront pendre en considération Timportance
du matériel immatriculé sur ces lignes,
ďaprěs le dernier inventaire au 11 novembre
1918, la longueur des voies, y cpnipris les
voies de Service, la nátuře et Fimportance du
trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons á céder dadis
chaque cas, fixeront les conditions de leur
réception et régleront les arrangements provksoires nécessaires pour assurer leur réparation dans 'es ateliers allemands.

40 Les approvísionnements, le mobilier et
1’outillage seront livrés dans les mémes con
ditions que le matériel roulant.
Les dispositions des paragraphes 3° et 4°
ci-dessus seront appliquées aux lignes de
1’ancienne Pologne russe, mises par TAllemagne á la largeur de la voie ailemande, ces
lignes étant assimilées á des parties détachées du réseau de PÉtat prussien.

(3) As regards lineš without any speciál
rolling-stoek, Commissions of experts designated by the Allied and Associated Powers,
on which Germany shall be represented, shall
fix the proportion of the stock existing on the
systém to which those lineš belong to be handed over. These Commissions shall ha\*5 regard to the amount of the materiál registered
on these lineš in the last inventory before November 11, 1918, the length of track (sidings
included), and the nátuře and amount of the
traffic. These Commission shall also specify
the locomotives, carriages and wagons to be
handed over in each čase; they shall decide
upon the conditions of their acceptance, and
shall make the provisional arrangements necessary to ensure their repair in German
workshops.
(4) Stocks of stores, fittings and plant shall
be handed over under the same conditions as
the rolling-stock.
The provisions of paragraphs 3 and 4 above
shall be applied to the lineš of former Russian
Poland converted by Germany to the German
gauge, such lineš being regarded as detached
from the Prussian State System.

CHAPITRE IV.

CHAPTER IV.

DISPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES
LIGNES DE CHEMINS DE FER.

PROVISIONS RELATING TO CERTAFT
RAÍLWAY LINES.

A r t i c 1 e 372.
Souš réserve de stipulations particuliěres
contenues dans le présent Traité, lorsque,
par suitě du tracé des nouvelles frontiěres,
une ligne reliant deux parties ďun méme
pays traversera un autre pays, ou lorsqu’une
ligne d’embi’anchement partant ďun pays se
terminera dans un autre, les conditions ďexploitation seront réglées par un arrangement
conclu entre les Administrations des chemins
de fer interessées. Au cas oů ces Administra
tions ne parviendraient pas á se mettre
ďaccord sur les conditions cle cet arrange
ment, les conflits seraient tranchés par des
Commissions 1’experts constituées comme il
est dit á 1’article précédent.

A r t i c 1 e 372.
When as a result of theďixing of new frontiers a railway connection between two parts
of the same country crosses another country,
or a branch line from one country has its ter
minus in another, the conditions of working,
if not specifically provided for in the present
Treaty, shall be laid down in a convention
between the railway administrations concerned. If the administrations cannot come to an
agreement as to the terms of such convention,
the points of difference shall be decided by
commissions of experts composed as provided
in the preceding Article.

A r t i c 1 e 373.
Dans le délai de cinq ans, á compter de la
mise en vigueur du présent Traité, 1’État
tchéco-slovaque pourra demander la construction ďune voie ferrée reliant, sur le
territoire allemand, les stations de Schlauney
et de Náchod. Les frais de construction se
ront á la charge de 1’État tchéco-slovaque.

A r t i c 1 e 373.
Within a period of five years from the
coming into force of the present Treaty the
Czeeho-Slovak State may require the con
struction of a railway line in German territory between the stations of Schlauney and
Náchod. The cost of construction shall be
borne by the Czeeho-Slovak State.
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3. Pro trati, které nemají vlastních vozidel,
bude část, která má býti odevzdána ze sou
hrnu vozidel sítě, k níž tyto trati náležejí,
určena od komisí znalců, jmenovaných moc
nostmi spojenými a sdruženými, v nichž bu
de Německo zastoupeno. Tyto komise při
hlédnou k množství vozidel připsaných k těm
to tratím podle posledního inventáře před
11. listopadem 1918, k délce tratí, počítaje
v to i koleje služební, jakož i k rázu a roz
sahu dopravy. Tyto komise určí rovněž loko
motivy, vozy osobní a nákladní, které jest
v jednotlivých případech postoupí ti, stanoví
podmínky jejich převzetí a opatří zatímně,
čeho třeba k zajištění jejich oprav v dílnách
německých.

4. Zásoby, výstroj a nástroje budou ode
vzdány za týchž podmínek jako vozidla.
Ustanovení hořejších odstavců 3 a 4 platí
i pro trati bývalého Ruského Polska, přesta
věné N ěmeckem na německý rozchod; k těm
to tratím jest hleděti jako k částem odděleleným od sítě pruské.
HLAVA ČTVRTÁ.
USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH TRATÍCH
ŽELEZNIČNÍCH.

č 1 á n e K 372.
Jestliže následkem určení nových hranic
bude trať spojující dvě části téže země procházeti zemí jinou, anebo končí-li se odbočná
trať, vycházející z jedné země, v zemi jiné,
tu budou, s výhradou zvláštních ustanovení
obsažených v této smlouvě, podmínky pro
vozní upraveny dohodou sjednanou mezi zú
častněnými správami železničními. Nebude-li
mezi těmito správami dosaženo souhlasu o
podmínkách takovéto dohody, budou spory
rozhodnuty komisemi znalců, jak ustanoveno
v článku předchozím.

článek 373.
Ho pěti iet po tom, kdy tato smlouva na
bude působnosti, může stát československý
žádati vystavění železnice spojující po území
německém stanice Slaný a Náchod. Náklady
stavební půjdou na vrub státu českosloven
ského.
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A r t i c 1 e 374.
L’ Allemagne s’engage á accepter, dans le
délai de dix ans á dater de la mise en vigueur du présent Traité, et sur la demande
qui lui en serait faite par le Gouvernement
helvétique aprěs accord avec le Gouverne
ment italien, la dénonciation de la Convention
intemationak du 13 octobre 1909, relative
au chemin de fer du Saint-Gothard. A défaut
ďaccord sur les coi> iitions de cette dénon
ciation, ^Allemagne s’engage, děs á présent,
á accepter la décision ďun arbitre désigné
par les États-Unis ďAmérique.

A r t i c 1 e 374.
Germany undertakes to accept, within ten
years of the coming into force of the present
Treaty, on request being made by the Swiss
Government after agreement with the Italian Government, the denunciation of the In
ternational Convention of October 13, 1909,
relative to the St. Gothard railway. In the
absence of agreement as to the conditions
of such denunciation, Germany hereby agrees
to accept the décision of an arbitrator designated by the United States of America.

CHAPITRE V.

CHAPTER V.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

TRANSITORY PROVISIONS.

A r t i c 1 e 375.
L’Allemagne exécutera les instructions qui
lui seront données en matiěre de transport,
par une autoritě agissant au nom des Puissances aliées et associées:

A r t i c 1 e 375.
Germany shall carry out the instructions
given her, in regard to transport, by an
authorised body acting on behalf of the
Allied and Associated Powers:

1° Pour les transports de troupes effectués
en exécuHon du présent Traite, ainsi que pour
le transport du matériel, de munitions et
ďapprovisionnements á 1’usage des armées;
2n Et provisoirement, pour le tranáport du
ravitaillement de certaines régions, pour le
rétablissement aussi rapide que possible des
conditions normales des transports et pour
1’organisation des Services postaux et télégraphiques.

O) For the carriage of troops under the
provisions of the present Treaty, and of
materiál, ammunition and supplies for army
use;
(2) As a temporary measure, for the
transportation of supplies for certain regions, as well as for the restoration, as rapidly as possible, of the normál conditions
of transport, and for the organisation of
postál and telegraphic Services.

SECTION IV.

SECTION IV.

JUGEMENT DES LITIGES

DISPUTES

ET REVISION DES CLAUSES PERMANENTES.

AND REVISION OF PERMANENT CLAUSES.

A r t i c 1 e 376.
Les différends qui pourront s’élever entre
les Puissances intéressées au suje de Tinterprétation et de Tapplication des dispositions
qui précědent, seront réglés ainsi qu’il sera
prévu par la Société des Nations.

A r t i c 1 e 376.
Disputes which may aíise between interested Powers with regard to the interpretation and application of the preceding Articles shall be settled as provided by the
League of Nations.

A r t i c 1 e 377.
A tout moment, la Société des Nations
pourra proposer la revision de seux des articles ci-dessus qui ont trait á un régime administratif permanent.

A r t i c 1 e 377.
At any time the League of Nations may
recommend the revision ot such of these
Articles as relate to a parmanent admini
strativě régime.

A r t i c 1 e 378.
A Tc-ípiration ďun délai de cinq ans á dater
de la mise en vigueur du présentTraité, les

A r t i c 1 e 378.
The stipulations in Articles 321 to 330,
332, 365, and 367 to 369 shall be subject to
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Článek 374.
Německo se zavazuje, že do deseti let od
doby, kdy tato smlouva nabude působnosti,
a bude-li o to žádáno vládou švýcarskou po
dohodě s vládou italskou, přijme výpověď
mezinárodní konvence ze dne 13. října 1909
o železnici svatogothardské. Nedojde-li k do
hodě o podmínkách této výpovědi, zavazuje se
Německo již nyní, že se podrobí výroku roz
hodčího, jmenovaného Spojenými státy ame
rickými.

HLAVA PÁTÁ.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ.

Článek 375.
Německo vyhoví poukazům, které mu ve
věcech přepravy budou dány úřadem jedna
jícím jménem mocností spojených a sdru
žených :
. stran přepravy vojska prováděné na zá
kladě této smlouvy, jakož i přepravy mate
riálu, střeliva a zásob vojenských;
1

. zatímně ve věci přepravy potravin pro
určité kraje, ve věci co možná rychlého ob
novení pravidelných podmínek přepravních
a ve věci upravení služby poštovní a telegrafní.
2

ODDÍL IV.
ŘEŠENÍ SPORŮ A REVISE
TRVALÝCH KLAUSULÍ.
Článek 376.
Spory, které by mezi mocnostmi zúčast
něnými vznikly o výkladu nebo použití před
cházejících ustanovení, budou řešeny tak, jak
určí Společnost národů.
Článek 377.
Společnost národů může kdykoli navrhnouti
revisi oněch předcházejících článků, které se
vztahují k trvalému správnímu řádu.
článek 378.
Po pěti letech od doby, kdy tato smlouva
nabude působnosti, může Rada Společnosti
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dispositions des articles 321 á 330, 332, 365,
367 á 369 pourront, á tout moment, étre revissées par le Conseil de la Société des Nations.

revision by the Council of the League of Na
tions at any time after fxve years from the
coming into force of the present Treaty.

A défaut de revision, le bénéfice ďune quelconque des stipulations contenues dans les
articles énumérés ci-dessus ne pourra, á l’expiration du délai právu au paragraphe précédent, étre réclamé par une des Puissances
alliées et associées en faveur ďune portion
quelconque de ses territoires pour laquelle
la réciprocité ne serait pas accordée. Le
délai de cinq ans, pendant lequel la récipro
cité ne pourra pas étre exigée, pourra étre
prolongé par le Conseil de la Société des
Nations.

Failing such revision, no Allied or Asso
ciated Power can claim after the expiration
of the above period of five years the benefit
of any of the stipulations in the Articles
enumerated above on behalf of any portion
of its territories in which reciprocity is not
accorded in respect of such stipulations. The
period of five years during which reciprocity
cannot be demanded may be prolonged by
the Council of the League of Nations.

SECTION V.

SECTION V.

DISPOSITION PARTICULIĚRE.

SPECIÁL PROVISION.

A r t i c 1 e 379.
Sans préjudice des obligations particuliěres qui lui sont imposées par le présent
Traité au profit des Puissances alliées et associčes, TAllemagne s’engage á adhérer á toute
Convention générale concernant le régime
international du transit, des voies navigables,
des ports et des voies ferrées, qui pourrait
étre conclue entre les Puissances alliées et
associés, avec 1’approbation de la Société des
Nations, d-ms un délai de cinq années á dater
de la mise en vigueur du présent Traité.

A r t i c 1 e 379.
Without prejudice to the speciál obliga
tions imposed on her by the present Treaty
for the benefit of the Allied and Associated
Powers, Germany undertaK.es to adhere to
any General Conventions regarding the in
ternational régime of transit, waterways,
ports or railways which may be concluded by
the Allied and Associated Powers, with the
approval of the League of Nations, within
five years of the coming mto force of the
present Treaty.

SECTION VI.

SECTION VI.

CLAUSES RELATIVES AU
C A N A L I) E K I E L.

CLAUSES RELATING TO THE
K I E L C A N A L.

A r t i c 1 e 380.
Le canal de Kiel et ses accěs seront toujours libres et ouverts sur un pied de parfaite
égalité aux navires de guerre et de commerce
de toutes les nations en paix avec 1’AHemagne.

Article 3S0.
The Kiel Canal and its approaches shall
be maintained free and open to the vessels
of commerce and of war of all nations at
peace with Germany on terms of entire
equality.

A r t i c 1 e 381.

A r t i c 1 e 381.
The nationals, property and vesselfj of .all
Powers shall, in respect of charges, facilities,
and in all other respects, be treated on a footing of perfect equality in the use of the
Canal, no distinction being made to the detriment of nationals, property and vessels of

Les ressortissants, les biens et les navires
et bateaux de toutes les Puissances seront, en
ce qui concerne les taxes, les facilités de Ser
vice te sous touš les autres rapports, traités
sur le pied ďune parfaite égalité pour 1’usage
du canal, de telle sortě qďaucune distinction
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národů kdykoli zrevidovati ustanovení článků
321 až 330, 332, 365, 367 až 369.

Nedojde-li k revisi, nebude se po uplynutí
Ihňty stanovené v předešlém odstavci žádná
mocnost spojená a sdružená moci dovolávati
výhod kteréhokoli ustanovení obsaženého
v článcích vytčených v předchozím odstavci
ve prospěch kterékoli části svého území, pro
kterou by nebyla poskytla vzájemnosti. Doba
pěti let, do které vzájemnosti nelze požadováti,
může býti prodloužena Radou Společnosti ná
rodů.

ODDÍL

V.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ.
Článek 379.
Bez újmy zvláštních závazků uložených
touto smlouvou ve prospěch mocností spo
jených a sdružených zavazuje se Německo,
že přistoupí ke každé obecné úmluvě o mezi
národním řádu pro transit, pro cesty vodní,
přístavy a železnice, kterou by se schválením
Společnosti národů mocnosti spojené a sdru
žené mezi sebou snad sjednaly do pěti let
od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti.

ODDÍL VI.
KLAUSULE O PRŮPLAVU
K I E L S K É M.
Článek 330.
Průplav kielský a jeho přístupy budou na
vždy svobodny a podle zásady naprosté rov
nosti otevřeny válečným i obchodním lodím
vděčil národů žijících v míru s Německem.

Článek 381.
S příslušníky, s majetkem a s loďmi i čluny
všech mocností bude se nakládat! při použí
vání průplavu naprosto stejně v příčině po
platků, služebních výhod a ve všech jiných
směrech, takže se nebude ke škodě příslušníků,
majetků a lodí i člunů kterékoli mocnosti či-
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ne soit faite, au détriment des ressortissants,
des biens et des navires et bateaux ďune
Puissance quelconque, entre ceux-ci et les res
sortissants, les biens et les navires et bateaux
de TAllemagne ou de la nation la plus favorisée.
II ne sera apporté á la circulation des personnes et des navires et bateaux ďautres entraves que celles résultant des dispositions
relatives á la police, aux douanes, aux prescriptions sanitaires, á 1’émigration ou á l’immigration, ainsi que celles concernant Timportation ou 1’exportation des marchandises
prohibées. Ces dispositions devront ětre raisonnables et uniformes et ne devront pas entraver inutilement le trafic.

any Power between them and the nationals,
property and vessels of Germany or of the
most favoured nation.

No impediment shall be placed on the
movement of persons or vessels other than
those arising out of police, customs, sanitary,
emigration or immigration regulations and
those relating to the import or export of
prohibited goods. Such regulations must be
reasonable and uniform and must not unnecessarily impede trafic.

A r t i c 1 e 382.

A r t i c 1 e 382.

II ne pourra ětre percu sur les navires et
bateaux empruntant le canal ou ses accěs que
des taxes destinées á couvrir, ďune maniěre
équitable, les frais ďentretien de la navigabilité ou de 1’amélioration du canal ou de ses
accěs ou á subvenir á des dépenses faites dans
rintérét de la navigation. Le tarif en sera calculé ďaprěs ces dépenses et affiché dans les
ports.

Only such charges may be levied on vessels
using the Canal or its approches as are intended to cover in an equitable manner the
cost of maintaining in a navigable condition,
or of improving, the Canal or its approches,
or to meet expenses incurred in the interests
of navigation. The schedule of such charges
shall be calculated on the basis of such ex
penses, and shall be posted up in the ports.

Ces taxes seront établies de maniěre á ne
pas rendre nécessaire un examen détaillé de
la cargaison, si ce n’est lorsqu’il y aura soupgon de fraude ou de contravention.

These charges shall be levied in such
a manner as to render any detailed examination of cargoes unnecessary, except in the
čase of suspected fraud or contravention.

A r t i c 1 e 383.

A r t i c 1 e 383.

Les marchandises en transit pourront ětre
mises sous scellés ou sous la garde des agents
des douanes; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que 1’embarquement et le débarquement des voyageurs, ne
pourront s’effectuer que dans les ports désignés par 1’Allemagne.

Goods in transit may be placed under seal
or in the custody of customs agents; the
loading and unloading of goods, and the
embarkation and disembarkation of passengers, shall only také plače in the ports specified by Germany.

A r t i c 1 e 384.

A r t i c 1 e 384.

Sur le parcours comme sur les accěs du
canal de Kiel, il ne pourra ětre pergu de redevance ďaucune espěce autre que celles prévues dans le présent Traité.

No charges of any kind other than those
provided for in the present Treaty shall be
levied along the course or at the approaches
of the Kiel Canal.

A r t i c 1 e 385.

A r t i c 1 e 385.

L’Allemagne sera tenue de prendre les mesures convenables pour Fenlěvement des obstacles ou dangers pour la navigation et ďassurer le maintien de bonnes conditions de na
vigation. Elle ne devra pas entreprendre de
travaux de nátuře á porter atteinte á la navi
I
gation sur le canal ou sur ses accěs.

Germany shall be bound to také suitable
measures to remove any obstacle or danger
to navigation, and to ensure the maintenance
of good conditions of navigation. She shall
not undertake any works of a nátuře to
impede navigation on the Canal or its
approaches.
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niti rozdíl mezi nimi a příslušníky, majetkem,
loďmi a čluny Německa nebo státu, jemuž
byly poskytnuty největší výhody.

Dopravě osob a lodí i člunů nebudou činěny
jiné překážky než ty, které vyplývají z usta
novení policejních, celních, zdravotních, vystěhovaleckých a přistěhovaleckých a z před
pisů o dovozu a vývozu zboží zakázaného.
Tato ustanovení musí býti rozumná a jednotná
a nesmějí zbytečně překáželi dopravě.

Článek 382.
Z lodí a člunů používajících průplavu nebo
přístupů k němu nesmějí se vybírali jiné po
platky než ty, které jsou určeny k tomu, aby
byl přiměřeným způsobem kryt náklad na
udržování splavnosti nebo na zlepšení prů
plavu a přístupů k němu nebo k úhradě vý
dajů, věnovaných zájmům plavby. Sazby po
platků budou vypočteny podle těchto nákladů
a vyvěšeny v přístavech.
Poplatky ty budou stanoveny tak, aby ne
bylo nutno prováděti podrobnou prohlídku ná
kladu kromě při podezření z podloudnictví
nebo z přestupku.
článek 383.
Zboží transitující může se dáti^ pod pečeti
nebo pod dozor celníků; nakládání a skládání
zboží, jakož i naloďování a vyloďování cestu
jících smí se díti jen v přístavech určených
Německem.

článek 384.
Podél průplavu kielského ^ i v přístupech
k němu nesmějí se vybírati žádné jiné dávky
kromě těch, které jsou ustanoveny touto
smlouvou.
Článek 385.
Německo je povinno provésti vhodná opa
tření k odstranění plavebních překážek nebo
nebezpečí a k zajištění dobrých plavebních
podmínek. Německo nesmí prováděti práce,
které by mohly býti na újmu plavbě prů
plavem a přístupu k němu.
96'
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A r t i c 1 e 386.

A r t i c 1 e 386.

Au cas de violation ďune des disposition:.
des articles 380 á 386, ou en cas de désaccord
sur rinterprétauon de ces articles, toute Puiásance intéressée pourra faire appel á la juridiction instituée dans ce but par la Société
des Nations.

In the event of violation of any of the
conditions of Articles 380 to 386, or of disputes as to the interpretation of these Ar
ticles, any interested Power can appeal to
the jurisdiction instituted for the purpose
by the League of Nations.

Afin ďéviter de porter devant la Société
des Nations des questions de peu ďimportance, lAllemagne établira á Kiel une auto
ritě locale ayant qualité pour connaitre des
diiíerends en premiére instance, eťpour donner satisfaction, dans la mesure du posible,
aux plaintes qui seraint présentées par les
agents consulaires des Puissances intéressées.

In order to avoid reference of smáli que
stions to the League of Nations, Germany
will establish a local authority at Kiel qualified to deal with disputes in the first in
stance and to give satisfaction so far as
possible to complaints which may be presented through the consular representatives
of the interested Powers.

PARTIE XIII.

PART XIII.

TRAVAIL.

LABOUR.

SECTION I.

SECTION I.

ORGANISATION DU TRAVAIL.

ORGAN IZATION OF LABOUR.

Attendu que la Société des Nations a pour
but ďétablir la paix universelle, et qu’une
telle paix ne peut étre fondée que sur la
base do la justice sociále;

Whereas the League of Nations has for
its object the establishment of universal
peace, and such a peace can be established
only if it is based upon sociál justice;

Attendu qu’il existe des conditions de traAnd whereas conditions of labour exist
vail impliquant pour un grand nombre de
involving such injustice, hardship and pripersonnes 1’injustice, la misěre et les privavation to large numbers of people as to protions, ce qui engendre un tel mécontentement
duce unrest so great that the peace and harque la paix et 1’harmonie universelles sont
mony of the world are imperilled; and an
mises en danger, et attendu qu’il est urgent
improvement of those conditions is urgently
ďaméliorer ces conditions: par exemple, en
required: as, for example, by the regulation
ce qui concerne la réglementation des heures
of the hours of work, including the esta
de travail, la fixation ďune durée maxima
blishment of a maximum working day and
de la jourrée et de la semaine de travail, le
week, the regulation of th
labour supply,
reerutement de la main-ďceuvre, la lutte conthe prevention of unemployment, the provitre le chómage, la garantie ďun salaire assusion of an adequate living vage, the protec
rant des conditions ďexistence convenables,
tion of the worker against siekness, disease
la protection des travailleurs contre les maand injury arising out of his employment,
ladies générales ou professionnelles et les
the protection of children, young persons
accidents résultant du travail, la protection
and women, provision for old age and injury,
des enfants, des adolescents et des femmes, I protection of the interests of workers when
les pendons de vieillesse et ďinvalidité, la
employed in countriés other than their owh,
défense des intéréts des travailleurs occupés
recognition of the principie of freedom of
á Tětranger, Taffirmation du principe de
association, the organisation of vocational
la liberté syndicale, 1’organisation de 1’enseiand technical education áhd other measures;
gnement profassionnel et technique et autres
mesures analogues;
Attendu que la non-adoption par une nation
Whereas also the failure of any nation to
quelconque ďun régime de travail réellement
adopt humane conditions of labour is an
humain fait obstacle aux efforts des autres
obstacle in the way of other nations which
nations désireuses ďaméliorer le sort des
desire to improve the conditions in their own
travailleurs dans leurs propres pays;
countriés;
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Článek 386.
Kdyby nebylo dbáno některého ustanovení
článků 380 až 386 nebo nastal-li by rozpor
o výklad těchto článků, může se každá moc
nost, o niž by šlo, dovolatí soudu zřízeného
k tomu účelu Společností národů.
Aby se Společnosti národů nepředkládaly
otázky podružné, zřídí Německo v Kielu místní
úřad, zmocněný rozhodovati o sporech v první
instanci a vyhovovati pokud možno stížno
stem, které by byly vedeny konsulárními
agenty zúčastněných mocností.

ČÁST XIII.

PRÁCE.
ODDÍL I.
ORGANISACE

PRÁCE.

Ježto Společnost národů má za účel založiti
obecný mír a takovýto mír může spočívati
jen na podkladě sociální spravedlnosti;
ježto platné podmínky pracovní obsahují
pro velký počet osob nespravedlnost, bídu
a strádání, což působí takovou nespokojenost,
že obecný mír a soulad jsou ohroženy a je
naléhavé, tyto podmínky zlepšiti: na příklad,
pokud jde o uspořádání pracovních hodin,
ustálení maximálního trvání pracovního dne
a týdne, o najímání pracovních sil, boj proti
nezaměstnanosti, o záruku mzdy zabezpečující
slušné životní podmínky, o ochranu pracov
níků proti všeobecným chorobám a chorobám
z povolání i úrazům přivoděným prací, o ochra
nu dětí, nedospělých a žen, o důchody starobní
a invalidní, o ochranu zájmů pracovníků za
městnaných v cizině, zajištění zásady svo
body odborového sdružování, organisaci od
borného a technického vyučování a o jiná
obdobná opatření;

ježto tím, že některý stát nepřijme řád
práce vskutku lidský, překáží se úsilí ostat
ních států přejících si zlepšiti osudy pracov
níků ve svých vlastních zemích:
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Les HautesPartiesContraetantes, mues par des sentiments de justice et
ďhumanité aussi bien que par le désir ďassurer une paix mondiale durable, ont convenu
ce qui suit:

The High Contracting Parties, moved by
sentiments of justice and humanity as well
as by the desire to secure the permanent
peace of the world, agree to the following:
A

CHAPITRE PREMIER.

CHAPTER I.

ORGANISATION.

ORGANISATION.

A r t i c 1 e 887.

A r t i c 1 e 387.

II est fondé une organisation permanente
chargée de travailler á la réalisation du pro
gram me exposé dans !e préambule.

A permanent organisation is hereby established for the promotion of the objects set
forth in the Preamble.

Les Membres originaires de la Société des
Nations seront Membres originaires de cette
organisation, et, désormais, la qualité de
membre de la Société des Nations entrainera
celle de membre de ladíte organisation.

The originál Membevs of the League of
Nations shall be the originál Members of
this organisation, and hereafter membership
of the League of Nations shall carry with it
membership of the said organisation.

A r t i c 1 e 388.

A r t i c 1 e 388.

L’organisation permanente comprendra:
1° Une Conférence générale des
sentants des membres;

repré-

2o Un bureau international du Travail
sous la direction du Conseil ďadministration
prévu á Tartiele 393.
A r t i c 1 e 389.

The permanent organisation shall consist
of:
(1) a General Conference
tatives of the Members and,

of Represen-

(2) an International Labour Office controlled by the Governing Body described in
Article 393.
A r t i c 1 e 389.

La Conférence générale des représentants
des Membres tiendra des sessions chaque
fois que besoin sera et, au moins, une fois
par an. Elle sera composée de quatre repré
sentants de chacun des Membres dont deux
seront les Délégués du Gouvernement et dont
les deux autres représenteront respectivement, ďune part, les employeurs, ďautre
part, les travailleurs ressortissant á chacun
des Membres.

The meetings of the General Conference
of Representatives of the Members shall be
held from time to time as occasion may require, and at least once in every year. It
shall be composed of four Representatives of
each of the Members, of v/hom two shall be
Government Delegates and the two others
shall be Delegates representing respectively „
the employers and the workpeople of each
of the Members.

Chaque Délégué pourra étre accompagné
par des conseillers techniques dont le nombre
pourra étre de deux au plus pour chacune des
matiěres distinctes inscrites á 1’ordre du jour
de la session. Ouand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir
en discussion á la Conférence, une au moins
parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra étre une femme.
^ Les Membres s’engagent á désigner les dé
légués et conseillers techniques non gouvernementaux ďaccord avec les organisations
professionelles les plus représentatives soit
des employeurs, soit des travailleurs du pays
considéré, sous la réserve que de telles orga
nisations existent.

Each Delegáte may be accompanied by
advisers, who shall not exceed two in number
for each item on the agenda of the meeting.
When questions specially affecting women
are to be considered by the Conference, one
at least of the advisers should be a woman.

The Members undertake to nominate nonGovernment Delegates and advisers chosen
in agreement with the industrial organisa
tions, if such organisations exist, which are
most representative of employers or work
people, as the čase may be, jn fcheir respective
countries.
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Vysoké smluvní strany, vedeny jsouce city
spravedlnosti a lidskosti, právě tak jako
touhou zabezpečiti trvalý světový mír, do
hodly se na tomto:

HLAVA PRVÁ.

OEGANISACE.
článek 387.
Zakládá se stálá organisace mající za úlohu
pracovati o uskutečnění programu vyloženého
v úvodě.
Zakládající členové Společnosti národů bu
dou zakládajícími členy této organisace a na
příště členství ve Společnosti národů zakládá
i členství v řečené organisaci.

Článek 388.
Stálá organisace bude se skládati:
1. z Valného shromáždění zástupců členů;
2. z Mezinárodního úřadu práce pod řízením
Správní rady stanovené v článku 393.

Článek 389.
Schůze Valného shromáždění zástupců členů
budou se konati, kdykoli toho bude třeba,
a nejméně jednou ročně. Složeno bude ze čtyř
zástupců každého člena, z nichž dva budou
delegáty vlády a dva ostatní budou zastupo
vat! jednak zaměstnavatele, jednak pracov
níky příslušné k onomu členskému státu.

Každý delegát bude moci býti provázen od
bornými poradci, jichž bude moci býti nej
výše dvé pro každou z jednotlivých věcí, které
jsou dány na denní pořad zasedání. Budou-li předmětem jednání otázky týkající se
zvláště zájmů žen, nejméně jedna z osob
označených za odborné poradce musí býti
žena.
členové se zavazují, že určí delegáty a od
borné poradce mimovládní ve shodě s nej vý
značnějšími odborovými organisacemi jednak
zaměstnavatelů, jednak pracovníků své země,
pokud takové organisace tam působí.

959

960

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.

Les conseillers techniques ne seront autorisés á prendre la parole que sur la demande
faite par le délégué auquel ils sont adjoints
et avec Tautorisation spéciale du Président
de la Conférence; ils ne pourront prendre
part aux votes.

Advisers shall not speak except on a request made by the Delegáte whom they
accompany and by the speciál authorization
of the President of the Conference, and may
not vote.

Un délégué peut, par une notě écrite adressée au Président, désigner 1’un de ses con
seillers techniques comme son suppléant, et
ledit suppléant, en cette qualité, pourra
prendre part aux délibérations et aux votes.

A Delegáte may by notice in writing
addressed to the President appoint one of his
advisers to act as his depoty, and the adviser,
while so acting, shall be allowed to speak
and vote.

Le noms des délégues et de leurs conseil
lers techniques seront communiqués au Bureau internacionál du Travail par le Gouvernement de chacirs des Membres.

The names of the Delegates and their
advisers will be communicated to the Inter
national Labour Office by the Government
of each of the Members.

Les pouvoirs des délégues et de leurs con
seillers techniques seront soumis á la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par
une majoritě des deux-tiers des suffrages exprimés par les délégués présent, refuser ďadmettre tout délégué ou tout conseiller technique qďelle ne jugera pas avoir été désigné
conformément aux termes du présent article.

The credentials of Delegates and their
advisers shall be subject to scrutiny by the
Conference, which may, by two-thirds of the
votes cast by the Delegates present, refuse
to admit any Delegáte or adviser whom it
deems not to háve been nomioated in accordance with this Article.

A r t i c 1 e 390.

Article 390.

Chaque délégué aura le droit de voter
individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.

Every Delegáte shall be entitled to vote
individually on all matters which are taken
into consideration by the Conference.

Dans le cas oů l’un des Membres iťaurait
pas désigné Tun des délégués non gouvemementaux auquel il a droit, fautre délégué
non gouvernemental aura le droit de prendre
part aux discussions de la Conférence, mais
n’aura pas le droit de voter.

If one of the Members fails to nominate
one the non-Government Delegates whom
it is entitled to nominate, the other non-Go
vernment Delegáte shall be allowed to sit
and speak at the Conference, but not to vote.

Au cas oú la Conférence, en vertu des pou
voirs que lui confere 1’artiele 389, refuserait
ďadmettre 1’un des délégués ďun des Mem
bres, les stipulations du présent article seront
appliquées comme si ledit délégué n’avait pas
été désigné.

If in acordance with Article 389 the Con
ference refuses admission to a Delegáte of
one of the Members, the provisions of the
present Article shall apply as if that Dele
gáte had not been nominated.

Article 391.

Article 391.

Les sessions de la Conférence se tiendront
au siěge de la Société des Nations ou en tout
autre lieu qui aura pu étre fixé par la Con
férence, dans une session antérieure, á la ma
joritě des deux-tiers .des suffrages exprimés
par les délégués présents.

The meetings of the Conference shall be
held at the seat of the League of Nations,
or at such other plače as may be decided by
the Conference at a previous meeting by
two-thirds of the votes cast by the Delegates
present.

Article 392.

Article 392.

Le Bureau international du Travail sera
établi au siěge de la Séciété des Nations et
fera partie de 1’ensemble des institutions de
la Société.

The International Labour Office shall be
established at the seat of the League of
Nations as part of the organisation of the
League.
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Odborní poradcové mohou se ujmou ti slova
jen na žádost delegáta, kterému jsou přiděleni,
a se zvláštním svolením předsedy Shromáž
dění; hlasování se nebudou moci účastni ti.

Delegát může písemným oznámením před
sedovi označí ti jednoho ze svých odborných
poradců za svého náměstka, který se v této
své vlastnosti bude moci účastniti rozprav
a hlasování.
Jména delegátů a jejich odborných poradců
budou oznámena vládou každého člena Mezi
národnímu úřadu práce.

Pověřovací listy delegátů a jejich odborných
poradců budou verifikovány Shromážděním,
jež může dvoutřetinovou většinou přítomných
delegátů odmítnouti přijetí kteréhokoli dele
gáta neb odborného poradce, o kterém usoudí,
že nebyl určen v souhlase s ustanoveními to
hoto článku.
Článek

390.

Každý delegát bude míti právo, aby hlasoval
individuelně o všech otázkách předložených
k úvaze Shromáždění.
Nebyl-li by jeden z členů určil jednoho z de
legátů mimovládních, na kterého má právo,
bude míti druhý mimovládní delegát právo,
aby se účastnil rozprav Shromáždění, ale ne
bude miti právo hlasovati.
Odmítlo-li by Shromáždění na základě moci
dané mu článkem 389 připustiti delegáta
některého člena, použije se ustanovení tohoto
článku, jako by onen delegát nebyl býval
určen.

Článek 391.
Zasedání Shromáždění budou se konati
v sídle Společnosti národů anebo v kterémkoli
jiném místě, které by bylo určeno Shromáž
děním v předešlém zasedání dvoutřetinovou
většinou hlasů přítomných delegátů.

Článek 392.
Mezinárodní úřad práce zřídí se v sídle Spo
lečnosti národů a bude součástí souboru zaří
zení Společnosti.
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A rt i c 1 e 893.

A r t i c 1 e 393.

Le Bureau international du Travail sera
placé sous la direction ďun Conseil ďadministration composé de vingt-quatre personnes,
lesquelles seront désignées selon les dispositions suivantes:

The International Labour Office shall be
under the control of a Governing Body consisting of twenty-four persons, appointed in
accordance with the following provisions:

Le Conseil ďadministration du Bureau in
ternational du Travail sera composé comme
suit:

The Governing Body of the International
Labour Office shall be constituted as follows:

Douze personnes representant les Gouvernements;

Twelve persons representing the Governments;

Six personnes élues par les délégués á la
Conférence représentant les patrons;

Six persons elected by the Delegates to the
Conference representing the employers;

Six personnes élues par les délégués á la
Conférence représentant les employés et
ouvriers.

Six persons elected by the Delegates to the
Conference representing the workers.

S:ir les douze personnes représentant les
Gouvernements, huit seront nommées par les
Membres dont l’importance industrielle est
la plus considérable et quatre seront nommées par les Membres désignés á cet effet
par les délégués gouvernementaux á la Con
férence, exclusion faite des délégués des huit
Membres susmentionnés.

Of the twelve persons representing the
Governments eight shall be nominated by
the Members which are of the chief industrial importance, and four shall be nomi
nated by the Members selected for the purpose by the Government Delegates to the
Conference, excluding the Delegates of the
eight Members mentioned above.

Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les Membres ayant
Timportance industrielle la plus considérable
seront tranchées par le Conseil de la Société
des Nacions.

Any question as to which are the Members
of the chief industrial importance shall be
decided by the Council of the League of
Nations.

La durée du mandat des membres du Con
seil ďadministration sera de trois ans. La
maniěre de pourvoir aux siěges vacants et les
autres questions de méme nátuře pourroht
étre réglées par le Conseil ďadministration
sous réserve de 1’approbation de la Con
férence.
Le Conseil ďadministration élira 1’un de
ses membres comme Président et établira son
réglement. 11 se réunira aux époques qu’il fixera lui-méme. Une session spéciale devra
étre tenue chaque fois que dix membres au
moins du Conseil auront formulé une demande écrite á ce sujet.

A r t i c 1 e 394.
Un Directeur sera placé á la téte du Burau
international du Travail; il sera désigné par
le Conseil ďadministration de qui il reeevra
ses instructions et vis-á-vis de qui sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi
que de 1’exécution de toutes autres táches qui
auront pu lui étre confiées.

The period of office oí the Members of the
Governing Body will be three years. The
method of filling vacancies and other similar
questions may be determined by the Gover
ning Body subject to the approval of the
Conference.
The Governing Body shall, from time to
time, elect one of its members to act as its
Chairman, shall regulative its own proce
duře and shall fix its own times of meeting.
A speciál meeting shall be held if a written
request to that effect is made by at least ten
members of the Governing Body.

A r t i c 1 e 394.
There shall be a Director of the Interna
tional Labour Office, who shall be appointed
by the Governing Body, and, subject to the
instructions of the Governing Body, shall be
responsible for the efficient conduct of the
International Labour Office and for such
other duties as may be assigned to him.

Sbírka zákonň a nařízení, č. 217.
článek 393.
Mezinárodní úřad práce bude podřízen
Správní radě složené ze čtyřiadvaceti osob
ustanovených podle těchto předpisů.

Správní rada Mezinárodního úřadu práce
bude složena takto:
dvanáct osob zastupujících vlády;
šest osob zvolených delegáty zastupujícími
ve Shromáždění zaměstnavatele;
šest osob zvolených delegáty zastupujícími
ve Shromáždění zřízence a dělníky.
Ze dvanácti osob zastupujících vlády bude
osm jmenováno od členů* jejichž průmyslový
význam je nejznačnější, a čtyři budou jmeno
vány od členů zvolených k tomu cíli od vlád
ních delegátů ve Shromáždění, vyjímajíc de
legáty osmi členů vzpomenutých výše.

Případné spory o otázce, kteří členové mají
nejznačnější průmyslový význam, budou roz
hodovány Radou Společnosti národů.

Mandát členů Správní rady bude trvati tři
léta. Způsob obsazování uprázdněných míst
a ostatní otázky stejného druhu budou řešeny
Správní radou s výhradou schválení Shromáž
dění.

Správní rada zvolí jednoho ze svých členů
předsedou a určí si svůj jednací řád. Bude za
sedat! v obdobích, která sama si určí. Mimo
řádné zasedání musí býti konáno, kdykoli nej
méně deset členů Rady o to písemně požádá.

Článek 394.
V čelo Mezinárodního úřadu práce bude po
staven ředitel; bude určen Správní radou, od
níž dostane své instrukce a jíž bude odpověden

za

správnou činnost úřadu, jakož i za prove
dení všech ostatních úkolů, které mu budou
snad svěřeny.
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Le Directeur on son suppléant assisteront
á toutes les séances du Conseil ďadministration.

The Director or his deputy shall attend all
meetings of the Governing Body.

A r t i c 1 e 395.

Article 395.

Le personnel du Bureau international du
Travail sera choisi par le directeur. Le choix
fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci ďobtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes nationalités. Un certain nombre de ces person
nes devront étre des femmes.

The staff of the International Labour
Office shall be appointed by the Director,
who shall, so far as is possible with due
regard to the efficiency of the work of the
Office, select persons of different nationalities. A certain númber of these persons
shall be women.

A r t i c 1 e 396.

Article 396.

Les fonctions du Bureau international du
Travail comprendront la centralisation et la
distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la
condition des travailleurs et du régime du
travail et, en particulier, 1’étude des questions
qu’il est proposé de soumettre aux discussions
de la Conférence en vue de la conclusion des
conventions internationales, ainsi que 1’exécution de toutes enquétes spéciales prescrites
par la Conférence.

The functions of the International Labour
Office shall include the collection and distri
bution of Information on all subjects relating
to the international adjustment of conditions
of industrial life and labour, and particularly
the examination of subjects which it is proposed to bring before the Conference with
a view to the conclusion of international con
ventions, and the conduct of such speciál investigations as may be ordered by the Con
ference.

II sera chargé de préparer forde du jour
des sessions de la Conférence.

It will prepare the agenda for the meetings
of the Conference.

II s’acquittera, en conformité des stipulations dé la présente Partie du présent Traité,
des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne touš différends internationaux.

It will carry out the duties required of it
by the provisions of this Part of the present
Treaty in connection
with international

II rédigera et publiera en frangais, en
anglais, et dans telle autre langue que le
Conseil ďadministration jugera convenable,
un bulletin périodique consacré á 1’étude des
questions concernant findustrie et le travail
et présentant un intérét international.

It will edit and publish in French and
English, and in such other languages as the
Governing Body may think dcsirable, a periodical páper dealing with problems of industry and employment of international

D’une maniěre générale il aura, en sus des
fonctions indiquées au présent article, touš
autres pouvoirs et fonctions que la Confé
rence jugera á propos de lui attribuer.

disputes.

interest.
Generally, in addition to the functions set
out in this Article, it shall háve such other
powers and duties as may be assigned to it
by the Conference.

Article 397.

Article 397.

Les ministěres des Membres qui s’occupent
des questions ouvriěres pourront communiquer directement avec le Directeur par fintermédiaire du représentant de leur Gouvernement au Conseil ďadministration du Bu
reau international du Travail, ou, á défaut de
ce représentant, par fintermédiaire de tel
autre fonctionnaire důment qualifié et désigné á cet effet par le Gouvernement intéressé.

The Government Departments of _any oí
the Members which deal with questions if
industry and employment may communicate
directly with the Director through the Bepresentative of their Government on the G°"
verning Body of the International Labour
Office, or. failing any such Representath e,
through such other qualified official as the
Government may nominate for the purpose.
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Ředitel neb jeho náměstek účastní se všech
zasedání Správní rady.

Článek 395.
Personál Mezinárodního úřadu práce bude
jmenován ředitelem. Volba jeho musí padnouti
na osoby různých národností, pokud se to
srovnává se snahou dosíci nejlepší výkonnosti
Úřadu. Jistý počet těchto osob musí býti ženy.

článek 396.
Mezinárodní úřad práce bude soustřeďovali
a oznamovati veškeré údaje vztahující se na
mezinárodní úpravu poměrů pracovníků a řádů
pracovních, jakož i zvláště zkoumati otázky,
které jsou navrženy za předmět porad Shro
máždění za účelem uzavření mezinárodních
úmluv, a prováděli veškerá zvláštní šetření
předepsaná Shromážděním.

Bude pověřen přípravou denního pořadu pro
zasedání Shromáždění.
Ve shodě s ustanovením této části této
smlouvy bude plniti úkoly, které mu připadají
v příčině všech mezinárodních sporů.
Bude redigovali a vydávati francouzský
a anglicky a v kterékoli jiné řeči, kterou
Správní rada uzná za vhodnou, periodický
věstník věnovaný studiu otázek týkajících se
průmyslu a práce a majících význam mezi
národní.
Vůbec bude mí ti, mimo činnost označenou
v tomto článku, všechny ostatní pravomoci
a úkoly, jež Shromáždění uzná za vhodno mu
přiděli ti.
článek

397.

Ministerstva členů zabývající se otázkami
dělnickými budou se moci přímo stýkati s ře
ditelem skrze zástupce své vlády ve Správní
radě Mezinárodního úřadu práce aneb, není-li
takovéhoto zástupce, skrze jakéhokoli jiného
funkcionáře řádně kvalifikovaného a přísluš
nou vládou k tomu určeného.
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A r t i c 1 e 398.

Ar ti cle 398.

Le Bureau international du Travail pourra
demander le concours du Secrétaire général
de la Société des Nations pour toutes questions á Foccasion desquelles ce concours
pourra étre donné.

The International Labour Office shall be
entitled to the assistance of the SecretaryGeneral of the League of Nations in any
matter in which it can be given.

A r t i c 1 e 399.

Article 399.

Chacun des Membres payera les frais de
voyage et de séjour de ses délégués et de leurs
conseillers techniques ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil ďadministration selon
les cas.

Each of the Members will pay the travelling and subsistence expenses of its Delegates and their advisers and of its Representatives attending the meetings of the Conference or Governing Body, as the čase
may be.

Touš autres frais du Bureau international
du Travail, des sessions de la Conférence ou
de celles du Conseil ďadministration, seront
remboursés au Directeur par le Secrétaire
général de la Société des Nations sur le
budget général de la Société.

All the other expenses of the International
Labour Office and of the meetings. of the
Conference or Governing Body shall be paid
to the Director by the Secretary-General of
the League of Nations out of the generál
funds of the League.

Le Directeur sera responsable, vis-á-vis du
Secrétaire général de la Société des Nations,
pour 1’emploi de touš fonds á lui versés, conformément aux stipulations du présent
article.

The Director shall be resnonsible to the
Secretary-General of the League řor the
proper expenditure of all moneys paid to
him in pursuance of this Article.

CHAPITRE II.

CHAPTER II.

FONCTIONNEMENT.

PROCEDUŘE.

Article 400.

Article 400.

Le Conseil ďadministration établira 1’ordre
du jour des sessions de la Conférence aprěs
avoir examiné toutes propositions faites par
le Gouvernement ďun des Membres ou par
toute autre organisation visée á Farticle 389
au sujet des mátiěres á inscrire á cet ordre
du jour.

The agenda for all meetings of the Confe
rence will be settled by the Governing Body,
who shall consider any suggestion as to the
agenda that may be made by the Govern
ment of any of the Members or by any representative organisation recognised for the
purpose of Article 389.

Article 401.

Article 401.

Le Directeur remplira les fonctions de Se
crétaire de la Conférence, et devra faire parvenir 1’ordre du jour de chaque session, quatre mois avant 1’ouverture de cette session,
á chacun des Membres, et, par 1’interrnédiaire
de ceux-ci, aux délégués non gouvemementaux, lorsque ces derniers auront été désignés.

The Director shall act as the Seeretary of
the Conference, and shall transmit the agen
da so as to reach the Members four months
before the meeting of the Conference, and,
through them, the non-Government Delegates when appointed.

Article 402.

Article 402.

Chacun des Gouvemements des Membres
aura le droit de contester Finscription, á
Fordre du jour de la session, de Fun ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant
cette opposition devront étre exposés dans un

Any of the Governments
may formally object to the
item or items in the agenda.
such objection shall be set
soned statement addressed

of the Members
inclusion of any
The grounds for
forth in a reato the Director,
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Článek 398.
Mezinárodní úřad práce bude moci žádati
o součinnost generálního tajemníka Společ
nosti národů ve všech otázkách, v kterých
tato součinnost může býti poskytnuta.

Článek 399.
Každý člen bude hraditi náklady cesty a po
bytu svých delegátů a jejich technických po
radců, jakož i svých zástupců, účastnících se
zasedání Shromáždění a Správní rady, podle
povahy případu.
Všechny ostatní náklady Mezinárodního
úřadu práce, zasedání Shromáždění neb za
sedání Správní rady budou ředitelovi hrazeny
generálním tajemníkem Společnosti národů
ze všeobecného rozpočtu Společnosti.
Ředitel bude odpověden generálnímu tajem
níkovi Společnosti národů z použití všech čá
stek, které mu budou vyplaceny ve shodě
s ustanoveními tohoto článku.

HLAVA DRUHA.

JEDNACÍ ŘÁD.
Článek 400.
Správní rada ustanoví jednací pořad pro
zasedání Shromáždění, prozkoumajíc všechny
návrhy podané vládami kteréhokoli člena
aneb kteroukoli jinou organisací jmenovanou
v článku 389 o věcech, jež mají býti dány na
tento denní pořad.

Článek 401.
Ředitel bude obstaráváti funkce tajemníka
Shromáždění a má dodati denní pořad kaž
dého zasedání čtyři měsíce před zahájením
tohoto zasedání každému členu a skrze něho
delegátům mimovládním, jakmile tito dele
gáti budou určeni.

článek 402.
Každá vláda členů bude míti právo odpo
rovat! tomu, aby ta neb ona navrhovaná věc
byla dána na denní pořad zasedání. Důvody
ospravedlňující tento odpor budou musit
býti vyloženy ve vysvětlujícím rozkladě
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mémoire explicatif adressé au Directeur,
lequel devra le communiquer aux Membres
de rOrganisation permanente.

who shall circulate it to all the Members of
the Permanent Organisation.
\

Les sujet auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus á 1’ordre du
jour si la Conférence en décide ainsi á la ma
joritě des deux-tiers des suffrages exprimés
par les délégués présents.

Items to which such objection has been
made shall not, howerer, be excluded from
the agenda, if at the Conference a majority
of two-thirds of the votes cast by the Delegates present is in favour of considering
them.

Toute question au sujet de laquelle la Con
férence décide, á la méme majoritě des deuxtiers, qu’elle doit étre examinée (autrement
que prévu dans 1’alinéa précédent), sera
portée á 1’ordre du jour de la session suivante.

If the Conference decides (otherwise than
under the preceding parapraph) by twothirds of the votes cast by the Delegates
present that any subject shall be considered
by the Conference, that subject shall be included in the agenda for the following
meeting.

A r t i c 1 e 403.
•
La Conférence fcrmulera les régles de son
fonctionnement; elle élira son président; elle
pourra nommer dts commissions chargées de
présentcr des rapports sur toutes questions
qu’elle estimera devoir mettre á Fétude.

A r t i c 1 e 403.
The Conference shall regulate its own pro
ceduře, shall elect its own President, and may
appoint committees to consider and report
on any matter.

La simpie majoritě des suffrages exprimés
par les membres présent de la Conférence
décidera dans touš les cas oú une majoritě
plus forte n’est pas spěcialement prévue par
ďautres articles de la présente Partie du
présent Traité.

Except as otherwise expressly provided in
this Part of the present Treaty, all matters
shall be decided by a simpie majority of the
votes cast by the Delegates present.

Aucun vote n’est acquis si le nombre des
suffrages exprimés est inférieur á la moitié
du nombre des délégués présent á la session.

The voting is void unless the total number of votes cast is equal to half the number
of the Delegates attending the Conference.

A r t i c 1 e 404.
La Conférence pourra adjoindre aux Com
missions qďelle constitue des conseillers techniques qui auront voix consultative mais non
délibérative.

A r t i c 1 e 404.
The Conference may add to any committees
which it appoints technical experts, who shall
be assessors without power to vote.

A r t i c 1 e 405.

A r t i c 1 e 405.

Si la Conférence se prononce pour 1’adoption de proposifcions relatives á un objet á
1’ordre du jour, elle aura á déterminer si ces
propositions devront prendre la formě:
a) ďune „re x>mmandation“ á soumettre á
1’examen des Membres, en vue de lui faire
porter effet sous formě de loi nationale ou
autrement; b) ou bien ďun projet de convention internationale á ratifer par les Membres.

When the Conference has decided on the
adoption of proposals with regard to an item
in the agenda, it will rest with the Confe
rence to determine whether these proposals
should také the form: (a) of a recommendation to be submitted to the Members for
consideration with a view to effect beii g
given to it by national legislation pr other
wise, or (5) of a draft internacionál conven
tion for ratification by the Members.
In either čase a majority of two-thirds of
the votes cast by the Delegates present shall
be necessary on the finál vote for the adop
tion of the of the recommendation or draft
convention, as the čase may be, by the Con
ference.

Dans les deux cas, pour qďune recommandation ou qu’un projet de convention soient
adopcés au vote finál par la Conférence, une
majoritě des deux-tiers des voix des délégués
présent est requise.
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zaslaném řediteli, který jej oznámí členům
Stálé organisace.
Předměty, proti nimž bude vznesen odpor,
zůstanou nicméně na denním pořadu, rozhodne-li tak Shromáždění dvoutřetinovou vět
šinou hlasů přítomných delegátů.

Každá otázka, o níž stejnou dvoutřetinovou
většinou Shromáždění rozhodne, že má býti
zkoumána (mimo případ uvedený v odstavci
předchozím), bude dána na denní pořad ná
sledujícího zasedání.

Článek 403.
Shromáždění si určí svůj jednací řád; zvolí
si svého předsedu; může jmenovali komise,
jež pověří předložením zpráv o všech otázkách,
které uzná za nutno podrobili zkoumání.
Prostá většina hlasů přítomných členů
Shromáždění bude rozhodovati ve všech pří
padech, v kterých kvalifikovaná většina není
výslovně ustanovena jinými články této Části
této smlouvy.
Hlasování jest neplatné, je-li počet odevzda
ných hlasů menší než polovice počtu delegátů
přítomných při zasedání.
Článek 404.
Shromáždění může přiděliti komisím, které
zřídí, odborné poradce, již budou míti hlas po
radní, nikoli však rozhodující.
Článek 405.
Vysloví-li se Shromáždění pro přijetí ná
vrhů vztahujících se na věc danou na denní
pořad, bude jí rozhodnouti o tom, zda návrh
má nabýti formy: a) „doporučení", které má
býti předloženo zkoumání členů k tomu cíli,
aby se mu dodalo účinnosti formou státního
zákona neb jinak; ř>) či návrhu mezinárodní
úmluvy, která má býti členy ratifikována.
V obou případech je třeba dvoutřetinové
většiny hlasů přítomných delegátů, aby dopo
ručení neb návrh úmluvy byl přijat při ko
nečném hlasování Shromáždění.
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En formant une recommandation on un
projet de convention ďune application générale la Conférence devra avoir égard aux
pays dans lesquels le climat, le développement
incomplet de Forganisation industrielle ou
ďautres eirconstances particuliěres rendent
les conditions de Findustrie essentiellement
différentes, et eile aura á suggérer telles modifications qíťelle considérerait comme pouvant étre n ícessaires pour répondre aux con
ditions propres á ces pays.
Un exemplaire de la recommandation ou
du projet de convention sera signé par le
Présidcnt de la Conférence et le Directeur et
sera déposé entre les mains du Secrétaire
général de la Société des Nations. Ce!ui-ci
communiquera une copie certifiée conforme
de la recommandation ou du projet de conventior á chacun des Membres.
Chacun des Membres,s’engage á soumettre
dans le délai ďun an á partir de la cloture
de la session de la Conférence (ou, si par
suitě de eirconstances exceptionelles, il est
imposible de procéder dans un délai ďun an,
děs qu’il sera possible, mais jamais plus de
dix-huit mois aprěs la clóture de la session
de la Conférence), la recommandation ou le
projet de convention á Fautoritě ou aux autorités dans la compétenee desquelles rentre la
matiěre, en vue de la transformer en loi ou
de prendre des mesures ďun autre ordre.
S’il s’agit ďune recommandation, les Mem
bres informeront le Secrétaire général des
mesures prises.
ST. s’agit ďun projet de convention, le
Membre qui aura obtenu le consentement de
Fautorité ou des autorités compétentes, communiquera sa ratification formelle de la con
vention au Secrétaire général et prendra telles
mesures qui ser on t nécessaires pour rendre
effectives les dispositions de ladíte con
vention.
Si une recommandation n’est pas suivie
ďun acte législatif ou ďautres mesures de
nátuře á rendre effective cette recommandation ou bien si un projet de convention ne
rencomre pas Fassentiment de Fautorité ou
des autorités daus la compétenee desquelles
rentre la matiěre, le Membre ne sera soumis
á aucune autre obligation.
Dans le cas ou ii s’agit ďun État fédératif
dont le pouvoir ďadhéřer á une convention
sur des objets concernant le travai1 est sou
mis a certaines Uruitations, le Gouver-

In framing any recommendation or draft
convention of generál application the Conference sbalí háve due regard to those countries in which climatic conditions, the imperfect development of industrial organisation
or other speciál circumstances make the indůstrial conditions substantially different
and shall suggest the modifications, if any,
which it considers may be required to meet
the čase of such countries.
A copy of the recommendation or draft
convention shall be authenticated by the sig
natuře of the President of the Conference
and of the Director and shall be deposited
with the Secretary-General oť the League of
Nations. The Secretary General will communicate a certified copy of the recommen
dation or draft convention to each of the
Members.
Each of the Members undertakes that it
will, within the period of year at most from
the closing of the session of the Conference,
or it is impossibje owing to exceptional
circumstances to do so within the pe
riod of one year, then at the earliest
practicable moment and in no čase later than
eighteen months from the closing of the ses
sion of the Conference, bring the recommen
dation or draft convention before the authority or authorities within whose competence
the matter lies, for the enaetment of legislation or other action.
In the čase of a recommendation, the Mem
bers wiil inform the Secretary-General of the
action taken.
In the čase a draft convention, the Member will, if it obtains the consent of the
authority or authorities within whose com
petence the matter lies, communicate the for
ma! ratification of the convention to the Se
cretary-General and will také such action as
may be necessary to make effective the provisions of such convention.
If on a recommendation no legislativě or
other action is taken to make a recommenda
tion effective, or if the draft convention fails
to obtain the consent of the authority or
authorities within whose competence the mat
ter lies, no further obligation shall rest upon
the Member.
In the čase of a federal State, the power
of which to enter into conventions on lafcour
matters is subject to limitations, it shall be
in the diseretion of that Government to treat
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Při vydávání doporučení neb návrhu úmluvy
obecně platných má Shromáždění míti zřetel
na země, v nichž podnebí, nedokonalý vývoj
průmyslové organišace neb jiné zvláštní okol
nosti utvářejí podstatně odchylné podmínky
průmyslu, a má navrhnouti takové modifi
kace, jež pokládá za potřebné, aby se vyhovělo
zvláštním podmínkám oněch zemí.

Jeden exemplář doporučení neb návrhu
úmluvy bude podepsán předsedou Shromáž
dění a ředitelem a odevzdán k rukám generál
ního tajemníka Společnosti národů. Ten do
dá pověřený opis doporučení neb návrhu
úmluvy každému členovi.

Každý člen se zavazuje předložití do roka
od konce zasedání Shromáždění (anebo bylo-li
následkem mimořádných okolností nemožno
učiniti tak během roku, ihned, jakmile to bude
možno, ale nikdy později než osmnáct měsíců
po konci zasedání Shromáždění) doporučení
neb návrh límluvy činiteli neb činitelům, do
jejichž příslušnosti věc patří, aby byla uzá
koněna aneb jinak uvedena v platnost.

Jde-li o doporučení, členové uvědomí gene
rálního tajemníka o vydaných opatřeních.
Jde-li o návrh úmluvy, oznámí člen, který
obdržel souhlas příslušného činitele neb čini
telů, svou formální ratifikaci úmluvy gene
rálnímu tajemníkovi a učiní taková opatření,
jaká budou nutná, aby ustanovení řečené
úmluvy byla uvedena v skutek.

Nevyhoví-li se některému doporučení záko
nodárným nebo jiným opatřením způsobilým
k tomu, aby toto doporučení bylo uvedeno
v skutek, aneb nesetká-li se návrh úmluvy se
souhlasem příslušného činitele neb činitelů,
nebude člen míti na sobe žádného jiného zá
vazku.
Jde-li o stát federativní, jehož pravomoc
stran přistoupení k úmluvě ve věcech vztahu
jících se na práci podléhá určitým omezením,
bude vláda míti právo pokládati návrh úmlu-
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ment aura le droit de considérer un
projet de convention auquel s’appliquent ces
limitations comme une simple recommandation et les dispositions du présent article en
ce qui regarde les reecmmandations s’appliqueront dans ce cas.
I 'article ci-dessus sera interprété en conformito du principe suivant:
En aucun cás ii ne sera demandé á aucun
des Membres, comme conséquence de Tadoption par la Conférence ďune recommandation
ou ďun projet de convention, de diminuer
la protection dé,á accordée par sa législation
aux travailleurs dont il s’agit.

a draft convention to which such limitations
apply as a recommendation oniy, and the
provisions oí this Article with respect to recommendations shall apply in such čase.

Article 406.
Toute convention ainsi ratifiée sera enregistrée par le Secrétaire général. de la Société des Nations, mais ne liera que les Mem
bres qui 1’ont ratifiée.

Article 406.
Any convention so ratified shall be registered by the Secretary-General of the
League of Nations, but shall only be binding
upon the Members which ratify it.

Article 407.
Tout projet qui, dans le scrutin finál sur
1’ensemble, ne recueillera pas la majoritě des
deux tiers des suífrages exprimés par les
membres présents peut faire Tobjet ď une con
vention particuliěre entre ceux des Membres
de 1’Organisation permanente qui en ont le
désir.
Toute convention particuliere de cette ná
tuře devra étre cornmuniquée par les Gouvernements interessés au Secrétaire général de
la Société des Nations, lequel la fera enregistrer.

Article 407.
If any convention coming before the Conference for finál consideration fails to secure the support of two-thirds of the votes
cast by the Delegates present, it shall ne\ertheless be within the right of any of the
Members of the Permanent Organisation to
agree to such convention among themselves.
Any convention so agreed to shall be communicated by the Governments concerned to
the Secretary-General of the League of Na
tions, who shall register it.

Article 408.
Chacuu des Membres e’engage á présenter
au Bureau international du Travaii un rapport annuel sur les mesures prises par lui
pour mettre \ exécution les conventions auxquelles elle a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la formě indinuée par le Conseil
ďadministration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. Le Directeur présentera un résumé de ces rapports
á la plus prochaine session de la Conférence.

Article 408.
Each of the Members agrees to make an
annual report to the International Labour
Office on the measures which it has taken to
give effect to the provisions of conventions to which it is a party. These reports
shall be made in such form and shall contain such partie alars as the Goyerning Body
may request. The Director shall lay a summary of these reports before the next mee
ting of the Conference.

Article 409.
Toute réclamation adressée au Bureau in
ternational du Travaii par une organisation
professionelle ouvriěre ou patronale et aux
termes de laquelle kun quelconque des Mem
bres n’aurait pas assuré ďune maniěre satisfaisante 1’exécution ďune convention á
laquelle ledit Membre a adhéré, pourra étre

Article 409.
In the event of any representation being
made to the International Labour Office by
an industrial association of employers or of
workers that any of the Members has failed
to secure in any respect the effective observance within its jurisdiction of any conven
tion to 'Which it is a party, the Governing

The above Article shall be interpreted in
accordance with the following principle:
In no čase shall any Member be asked or
required, as a result adoption of any recom
mendation or draft convention by the Conference, to lessen the protection afforded by
its existing- législation to the workers concerned.
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vy, na který se tato omezení vztahují, za
pouhé doporučení a použije se na tento pří
pad oněch ustanovení tohoto článku, která se
vztahují na doporučení.
Hořejší článek bude vykládán ve shodě
s touto zásadou:
V žádném případě nebude žádáno na žád
ném členu, aby následkem toho, že Shro
máždění přijalo nějaké doporučení neb nějaký
návrh úmluvy, umenšil ochranu už poskyt
nutou vlastním zákonodárstvím dělníkům,
o něž jde.
Článek 406.
Každá takto ratifikovaná úmluva bude za
psána generálním tajemníkem Společnosti ná
rodů, ale bude zavazovat! jen členy, kteří ji
ratifikovali.
Článek 407.
Každý návrh, který nedosáhl v celkovém
konečném hlasování dvoutřetinové většiny
hlasů odevzdaných přítomnými členy, může
býti předmětem zvláštní úmluvy mezi těmi
členy Stálé organisace, kteří si tak přejí.

Každá takováto zvláštní úmluva musí býti
oznámena příslušnými vládami generál..mm
tajemníkovi Společnosti národů, který ji dá
zapsati.
článek 408.
Každý člen se zavazuje, že předloží Mezi
národnímu úřadu práce výroční zprávu o opa
třeních, která učinil za účelem provedení
úmluv, ke kterým přistoupil. Tyto zprávy
budou upraveny ve formě předepsané Správní
radou a musí obsahovati podrobnosti, jež
Správní rada bude požadovati. Ředitel před
loží přehled těchto zpráv nej bližšímu zasedání
Shromáždění.
Článek 409.
Každá stížnost podaná Mezinárodnímu
úřadu práce některou odborovou organisací
dělnickou nebo zaměstnavatelskou, že některý
z členů nezabezpečil uspokojivým způsobem
provedení úmluvy, k níž přistoupil, může býti
odevzdána Správní radou příslušné vládě
a tato vláda může býti vyzvána, aby
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transmise par le Conseil ďadministration au
Gouvernement mis en cause et ce Gouvernement pourra étre invité á faire sur ]a matiěre telle déclaration qu’il jugera convenable.
A r t i c 1 e 410.
Si aucune déclaration n’est regue du Gouvernement mis en cause dans un déiai raisonnable ou si la déclaration recue ne parait pas
satisfaisante au Conceil ďadministration, ce
dernier aura le droit de rendre publique la
réclamation regue et, le cas échéant, la réponse faite.
A r t i c 1 e 411.
Chacun des Membres pourra déposer une
plainte au Bureau intemational du Travail
contre un autre Membre qui, á son avis, n’assureraň pas ďune maniěre satisfaisante l’exécution ďune convention que 1’un et 1’autre
auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
Le Conseil ďadministration peut, s’il le
juge á propos, et avant de saisir une Commission ďenquéte -clon la procédure indiquée
ci-aprěs, se mettre en rapports avec le Gou
vernement mis en cause de la maniěre indi
quée a farticle 409.
Si le Conseil ďadministration ne juge pas
nécessaire de communiquer la plainte au
Gouvernement mis en cause, ou, si cette communication ayant été faite, aucune réponse
ayant satisfait le Conseil ďadministration
n’a été recue dans un déiai raisonnable, le
Conseil pourra provoquer la formation ďune
commission ďenquéte qui aura mission ďétudier la question soulevée et de déposer un
rapport á ce sujet.
La méme procédure pourra étre engagée
par le Conseil, soit ďoffice, soit sur la plainte
ďun délégué á la Conférence.
Lorsqďune question soulevée par 1’application des articles 410 ou 411 viendra devant
le Conseil ďadministration, le Gouvernement
mis en cause, s’il n’a pas déjá un représentant au sein du Conseil ďadministration,
aura le droit de désigner un délégué pour
prendre part aux délibérations du Conseil relatives á cette affaire. La dáte á laquelle ces
discussions doivent avoir lieu sera notifiée en
temps utile au Gouvernement mis en cause.
A r t i c 1 e 412.
La Commission ďenquéte sera constituée
de la maniěre suivante:

Body may communicate this representatiou
to the Government against which it is made
and may invite that Government to maice
such statement on the subject as it may
think fit.
- A r 1 i c 1 e 410.
If no statement is received within a reasonable time from the Government in question,
or if the statement when received is not deemed to be satisfactory by the Governing
Body, the latter shall háve the right to publish the representation and the statement,
if any, made in reply to it.
A r t i c 1 e 411.
Any of the Members sňali háve the right to
filé a complaint with the Internationa Labnur
Office if it is not satisfied that any ether
Member is securng the effective observan e
of any convention which both háve ratified
in accordance with the foregoing Articles.
The Governing Body may, if it thinks fit,
before referring such a complaint to a Cora
mission of Enquiry, as hereinafter provided
for, communicate with the Government m
question in the manner deseribed in Ar
ticle 409.
If the Governing Body does not think it
necessary to communicate the complaint to
the Government in question, or if, when they
háve made such communication, no state
ment in reply has been received withm a
reasonable time which the Governing Body
considers to be satisfactory, the Governing
Body may apply for the appointment of a
Commission of Lnquiry to consider the complaint and to report thereon.
The Governing Body may adopt the same
proceduře either cf its own motion or on receipt of a complaint from a Delegáte to the
Conference.
When any matter arising out of Articies
410 or 411 is being considered by the Go
verning Body, thf. Government in question
shall, if not already represented thereon, be
entitled tc send a representative to také part
in the proceedings of the Governing Body
while the matter is under consideration. Adequate notice of the dáte on which the matter
will be considered shall be given to the Go
vernment in question.
A r t i c 1 e 412.
The Commission of Enquiry shall be constituted in accordance with the following
provisions:
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v této věci učinila prohlášení, jež uzná za
vhodné.

Článek 410.
Nepodá-li dotčená vláda žádného prohlášení
v přiměřené lhůtě aneb nezdá-li se učiněné
prohlášení Správní radě uspokojujícím, bude
míti Správní rada právo, aby uveřejnila re
klamaci a po případě i odpověď, které se jí
dostalo.
článek 411.
Každý člen může podati stížnost u Meziná
rodního úřadu práce proti jinému členu, který
podle jeho mínění nezabezpečuje uspokoju
jícím způsobem provedení úmluvy, kterou
oba na základě předchozích článků ratifi
kovali.
Správní rada, uzná-li to za vhodno, může
dříve, nežli by věc vznesla na vyšetřovací ko
misi podle řízení níže uvedeného, vejiti ve
styk s dotčenou vládou způsobem udaným
v článku 409.
1
Neuznává-li Správní rada za nutno ozná
mili stížnost příslušné vládě, aneb jestliže
se přes takovéto oznámení nedostalo Správní
radě v přiměřerfé lhůtě uspokojující odpovědi,
může rada dáti popud k ustavení vyšetřující
komise, jejímž úkolem bude, aby zkoumala
nadhozenou otázku a podala o věci zprávu.

Totéž řízení může býti Radou zahájeno buď
z povinnosti úřední, nebo ke stížnosti někte
rého delegáta ve Shromáždění.
Přijde-li před Správní radu otázka nadho
zená podle článku 410 nebo 411, má příslušná
vláda právo, nemá-li doposud zástupce v lůně
správní rady, aby určila delegáta, který by
se zúčastnil jednání Rady o této věci. Rok
k tomuto projednávání bude oznámen včas
dotčené vládě.

Článek 412.
Vyšetřující komise bude složena takto:
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Chacun des Membres s’engage á désigner.
dans les six mois qui suivront la dáte de mise
en vigueur du présent Traité, trois personnes
compétentes en matiěres industrielles, la pre
miére représentant les patrons, la deuxiěme
représentant les travailíeurs et la troisiěme
indépendante des ims et des autres. L’ensemble de ces personnes formera une liste sur
laquelle seront choises les membres de la Commissiuii ďenquéte.
Le Conseil ďadministration aura 3e droit
de vérifier les titres desdites personnes et de
refuser, a la majoritě des deux tiers des suffrages exprimés par les représentants présents, la nomination de celles dont les titres
ne satisferaient pas aux prescriptions du
présent article.
Sur la demande du Conseil ďadministra
tion, le Secrétaire général de la Societě des
Nations désignera trois personnes respectivement choisies dans chacune des trois
catégories de la liste pour constituer la Commission ďenquéte et désignera, en outre,
1’une de ces trois personnes pour présider
ladíte Commission. Aucune des trois per
sonnes ainsi désignées ne poura řelever ďun
des Membres directement intéressés á la
plainte.

Each of the Members agrees to nominate
within six months of the dáte on which the
present Treaty comes into force three persons of industrial experience, of whom ona
shall be a representative of employers, one
a representative oí workers, and one a person
of independent sfanding, who shall together
form a panel from which the Members of tha
Commission of Enquiry shall be drawn.
The qualifications of the persons so nominated shall be subject to scrutiny by the
Govezming Body. which may by two-thirds
of the votes cast by the representatives pxesent refuse to accept the nomination of any
person whose qnalifications do not in ita
opinion comply with the requirements of the
present Article.
Upon the apnlication of the Governmg
Body, the Secre^ary-General of the Leagoe
of Natíon shall nominate three persons, mse
from each section of this panel, to constitme
the Commission of Enquiry, and shall designate one of them as the President of Uie
Commission. None of these three persons
shall be a person nominated to the panel by
any Member directly concerned in the complaint.

Article 413.
Dans le cas oú une plainte serait renvoyée,
en vertu de íarticle 411, devant une Commis
sion ďenquéte, chacun des Membres, qu’il soit
ou non directement intéressé á la plainte,
s’engage á mettre á la disposition de la Com 
mission toute information qui se trouverait
en sa possession relativement á 1’objet de la
plainte.

Article 413.
The Members agree that, in the event of
the reference of a complaint to a Commission
of Enquiry under Article 411, they will each,
whether directly concerned in the complauit
or not, plače at the disposal of the Com
mission all the Information in their posses
sion which bears upon the subject-matter of
the complaint.

Article 414.
La Commission ďenquéte, aprěs un examen
approfondi de la plainte, rédigera un rapport
dans lequel elle consignera ses constatations
sur touš les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les
recommandations qíťelle croira devoir formuler quant aux mesures á prendre pour donner satisfaction au Gouvernement plaignant
et quant aux délais dans lesquels ces mesures
devraient étre prises.

Article 414.
When the Commission of Enquiry has fully
considered the complaint, it shall prepare a
report embodying its findihgs on all questions
of fact "elevant to determinmg the issue between the parties and containing such recommendations as it may think proper as to the
steps which should be raken to ment the com
plaint and the time within which they should
be taken.

Ce rapport indiquera également, le cas
échéant, les sanctions ďordre économique
contre le Gouvernement mis en cause que la
Commission jugerait convenables et dont
Fappiication par les autres Gouvernements
lui paraitrait justifiée.

It shall also indicate in this report the
measures, if any. of an economic charactai*
against a defaulting Government which it
considers to be appropriate, and which it
considers other Governments would be justified in adopting.
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Každý člen se zavazuje, že do šesti měsíců
od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti,
označí tři odborníky v otázkách průmyslových,
z nichž první zastupuje zaměstnavatele, druhý
pracovníky a třetí jest nezávislý na jedněch
i na druhých. Soubor těchto osob bude tvořiti
seznam, z něhož budou vybíráni členové vy
šetřující komise.

Správní rada bude míti právo, aby veri
fikovala ověřovací listiny těchto osob a aby
odmítla dvoutřetinovou většinou odevzdaných
hlasů přítomných zástupců přijmouti ty, je
jichž ověřovací listiny neodpovídají před
pisům tohoto článku. .

Na žádost Správní rady určí generální ta
jemník Společnosti národů tři osoby, po jedné
z každého ze tří oddělení tohoto seznamu, aby
se sestoupily ve vyšetřující komisi, a určí
mimo to jednu z těchto tří osob, aby řečené
komisi předsedala, žádná z těchto tří osob
nesmí přináležeti členovi, který má přímý
zájem na sporné věci.

Článek 413.
Byla-li by stížnost vznesena podle článku
411 na vyšetřující komisi, zava^je se každý
člen, ať má či nemá přímý zájem na sporné
Věci, že dá komisi k disposici všechny údaje
vztahující se na spornou věc, které by byly
v jeho rukou.

Článek 414.
Vyšetřující komise sestaví po zevrubném
prozkoumání stížnosti zprávu, v které vyloží,
co zjistila o všech skutečnostech, jež umož
ňují přesně stanovití dosah sporu, jakož i to,
co uzná za dobré doporučiti stran opatření,
která se mají učiniti, aby se vyhovělo stěžující
si vládě, a stran lhůt, v kterých tato opatření
mají býti provedena.

Tato zpráva označí rovněž, bylo-li by
třeba, trestní opatření hospodářského rázu
proti příslušné vládě, jež by komise uznávala
za vhodná a jichž použití ostatními vládami
uzná za spravedlivé.

977

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217,

978

A rt i cl e 415.

Article 415.

Le Secrétaire général de la Société des
Nations communiquera le rapport de la Commission ďenquéte á cliacun des Gouvernements intéressés daňs le différend et en assurera la publication.

The Secretary-General of the League of
Nations shall communicate the report of the
Commission of Enquiry to eaeh of the G >vernments concerned in the complaint, and
shall cause it to be published.

Chacun des Gouvernements intéressés devra
signifier au Secrétaire général de la Société
des Nations, dans le délai ďun mois, s’il accepte ou non les recommandations contenues
dans le rapport de la Commission, et, au cas
oú il ne les accepte pas, s’il désire soumettre
le différend á la Cour permanente de justice
internationale de la Société des Nations.

Each of these Governments shall withia
one month inform the Secretary-General- of
the League of Nations whether or not it
accepts the recommendations contained in the
report of the Commission; and if not,
whether it propoces to refer the complaint
to the Permanent Court of International Ju
štice of the League of Nations.

A r t i c 1 e 418.

Article 416.

Dans le cas oú Tun des Membres ne prendrait pas, relativement á une recommandation ou á un projet de Convention, les mesures prescrites á farticle 405, tout autre
Membre aura le droit ďen référer á la Cour
permanente de justice internationale.

In the event of any Member failing to také
the action required by Article 405, with
regard to a recommendation or draft Con
vention, any other Member shall be entitled
to refer the rnatter to the Permanent Court
of International Justice.

A r t i c 1 e 417.
La décision de la Cour permanente de
justice internationale concernant une plainte
ou rne question qui lpi aurait été soumise
conformément aux articles 415 ou 416 ne
sera pas susceptible ďappel.

Ai ti c1e

417.

The décision of the Permanent Court of
International Justice in regard to a complaint
or rnatter which has běen referred to it in
pursuance of Article 415 or Article 416 shall
be finál.

A r t i c 1 e 418.

Article 418.

Les conclusions ou recommandations éventuelies de la Commission ďenquéte pourront
étre confirmées, amendées ou annulées par la
Cour permanente de justice internationale,
laquelle devra, le cas échéant, indiquer les
sanctions ďordre économique, qu’elle croirait
convenable de prendre á 1’encontre ďun Gouvernement en faute, et dont 1’application par
les autres Gouvernements lui paraítrait justifiée.

The Permanent Court of International Ju
štice may affirm, vary or reverse any of the
findings or recommendations of the Commis
sion of Enquiry, if any, and shall in its decision indicate the measures, if any, of an
economic character which it considers to be
appropriate, and which other Governments
would be justified in adopting against a defaulting Government.

A

r t i c 1 e 419.

Si un Membre quelconque ne se conforme
pas dans le délai prescrit aux recomman
dations éventuellement contenues soit dans
le rapport de la Commission ďenqéte, soit
dans la décision de la Cour permanente de
justice internationale, tout autre Membre
pourra appliquer audit Membre les sanctions
ďordre économique que le rapport de la Com
mission ou la décision de la Cour auront déclarées applicables en 1’espěce.

Article

419.

In the event of any Member failing to carry
out within the time specified the recommen
dations, if any, contained in the report of the
Commission of Enquiry, or in the décision of
the Permanent Court of International Ju
stice, as the čase may be, any other Member
may také against that Member the measures
of an economic character indicated in the
report of the Commission or in the décision
of the Court as appropriate to the čase.
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Článek 415.
Generální taj emník Společnosti národů dodá
zprávu vyšetřující komise každé vládě interesované ve sporu a zařídí její uveřejnění.

Každá interesovaná vláda musí do měsíce
oznámiti generálnímu tajemníku SpoLčnosti
národů, zda přijímá či nepřijímá doporučení
obsažená ve zprávě komise, a když by jich ne
přijímala, zda žádá, aby byl spor vznesen na
Stálý mezinárodní soudní dvůr Společnosti
národů.

Článek 416.
Neprovedl-íi by některý člen vzhledem na
doporučení neb návrh úmluvy opatření přede
psaná v článku 405, může každý jiný člen
vznesti tuto otázku na Stálý mezinárodní
soudní dvůr.

Článek 417.
Rozhodnutí Stálého mezinárodního

soud

ního dvora o stížnosti nebo otázce naň v? ře
šené po rozumu článku 415 a 416 jest konečně.

Článek 418.
Případná usnesení neb doporučení komke
výšetřující budou moci býti potvrzena, dopl
něna neb zrušena Stálým mezinárodním soud
ním dvorem, který může, bylo-li by třeba,
omačiti trestní opatření hospodářského rázu,
jež by pokládal za vhodná proti provinivší se
vládě a jichž použití ostatními vládami uzná
za spravedlivé.

Článek 419.
Nepřizpůsobí-li se některý člen v přede
psané lhůtě případným doporučením, obsa
ženým bud’ ve zprávě vyšetřující komise nebo
y rozhodnutí Stálého mezinárodního souaního
'dvora, může každý z ostatních členů provésti
proti řečenému členovi trestní opatření ho
spodářského rázu, jež v tomto případě zpráva
komise nebo rozhodnutí soudu prohlásily zá
přípustná.
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A r t i c 1 e 420.

A r t i c 1 e 420.

Le Gouvcrnement en fante peut, á tout
moment, informer le Conseil ďadministration
qu’il a pris les mesures nécessaires pour se
conformer soit aux recommandations de la
Commission ďenquéte, soit á celles contenues
dans la décision de la Cour permanente de
justice internationale, et peut demander au
Conseil de bien vouloir faire constituer par le
Secrétaire général de la Société des Nations
une Commission ďenquéte chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas les stipulations des
articíes 412, 413, 414, 415, 417 et 418 s’appliqueront, et si le rapport de la Commission
ďenquéte ou la décision de la Cour perma
nente de Justice internationale sont íavorables au Gouvernement en faute, les autres
Gouvernements devront aussitot rapporter les
mesures ďordre économique qďils auront
prises á Tencontre dudit État.

The defaulting Government may at auy
time inform the Governing Body that it has
taken the steps necessary to comply with the
recommeisdations of the Commission of Enquiry or with those in the décision of the
Permanent Court of International Justice, as
the čase may be, and may request it to apply
to the Secretary-General of the League to
constitute a Commission of Enquiry to verify its contention. In this čase the provisions of Articíes 412, 413, 414, 415, 417 and
418 shall apply, and if the report of'the Com
mission of Enquiry or the décision of the
Permanent Court of International Justice is
in favour of the defaulting Gouvernment, the
other Governments shall forthwirth discontinue the measures of an economic cháracter
that they háve taken against the defaulting
Government.

CHAPITRE III.

CHAPTER III.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES.

GENERAL.

A r t i c 1 e 421.

A i t i c 1 e 421.

Les Membres s’engagent á appliquer les
conventions auxquelles ils auront adhéró, conformément aux stipulations de la présente
Pat5e du présent Traité, á celles dé leurs colonies ou possessions et á ceux de leurs protectorats qui ne se gouvement pas pleinement
eux-mémes, cela sous les réserves suivantes:

The Members engage to apply conventions
which the háve ratified in accordance with
the provisions of this Part of the present
Treaty to their colonies, protectorates and
possessions
which are not fully
šelfgoverning:

1° Que la convention ne soit pas rendue
inapplicable par les conditions locales;

(1) Except where owing to the local con
ditions the convention is inapplicable, or

20 Que les modifications, qui seraient né
cessaires pour adapter la convention aux con
ditions locales, puissent étre introduites dans
celle-ci.

(2) Subject to such modifications as may
be necessary to adapt the convention to loca!
conditions.

Chacun des Membres devra notifier au
Bureau international du travail la décision
qu’il se propose de prendre en ce qui concerne
chacune de ses colonies ou possessions ou
chacun de ses protectorats ne se gouvernant
pas pleinement eux-mémes.

And each of the Members shall notify to
the International Labour Office the action
taken in respect of each of its colonies, pro
tectorates and possessions which are not
fully šelf-governing.

A r t i c 1 e 422.

A i t i c 1 e 422.

Les amendements á la présente Partie du
présent Traité, qui seront adoptés par la
Conférence á la majoritě des deux tiers des
suffrages émis par les délégués présents, deviedront exécutoires lorsqďils auront été
ratifiés par les États dont les représentants
forment le Conseil de la Société des Nations
et par les trois quarts des Membres.

Amendments to this Part of the present
Treaty which are adopted by the Conference
by a majority of two-thirds of the votes cast
by the Delegates present shall také effeet
when ratified by the States whose representatives compose the Council of the League of
Nations and by tbree-fourths of the Members.
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článek 420.
Provinivší se vláda může v každé chvílí uvě
domí ti Správní radu, že učinila nutná opatření,1
aby se přizpůsobila doporučením buď vyše
třující komise nebo doporučením obsaženým
v rozhodnutí Stálého mezinárodního soudního
dvora, a může žádati Radu, aby dala generál
ním tajemníkem Společnosti národů sestaví ti
vyšetřující komisi, pověřenou úkolem zjisti ti
pravdivost jejích údajů. V tomto případě
budou platiti ustanovení článků 412, 413, 414,
415, 417 a 418, a budou-li zpráva vyšetřu
jící komise neb rozhodnutí Stálého mezinárod
ního soudního dvora příznivý provinivší se
vládě, musí ostatní vlády ihned odvolati opa
tření rázu hospodářského, která učinily proti
řečenému státu.

HLAVA TŘETÍ.

PŘEDPISY OBECNÉ,
článek 421.
členové se zavazují, že budou používati
úmluv, k nimž přistoupí, v souhlase s ustano
veními této části této smlouvy i při ustano
veních platných ve svých koloniích, državách
a těch ze svých protektorátů, které nemají
úplné samovlády, s těmito výhradami :
1. že úmluva nebude neproveditelná násled
kem místních poměrů;
2. že změny, jichž by bylo třeba k tomu,
aby se úmluva přizpůsobila místním poměrům,
budou moci býti do ní pojaty.
. Každý člen musí-Mezinárodnímu úřadu práce
oznámiti rozhodnutí, které má v úmyslu učiniti stran každé ze svých kolonií neb držav
neb stran každého z těch svých protektorátů,
které nemají úplné samovlády.

Článek

422.

Změny této části této smlouvy, jež budou
přijaty Shromážděním dvoutřetinovou vět
šinou hlasů odevzdaných od přítomných de
legátů, nabudou působnosti, jakmile budou
ratifikovány od států, jejichž zástupcové
tvoří Radu Společnosti národů, a třemi čtvrti
nami členů.
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A r t i c 1 e 423.

A i t i c I e 423.

Toutes questions ou difficultés relatives
á rinterprétation de la présente Partie du
présent Traité et des conventions ultérieurement conclue^par les Membres, en vertu de
ladíte Pártie, seront soumises á Tappréciation
de la Cour permanente de Justice internationale.

Any question cr dispute relating to the
mterpretation of this Part of the present
Tieaty or of any subsequent convention conclnded by the Members in pursuance of tiie
provisions of this Part of the present Treaty
shall be referred for decision to the Perma
nent Court of International Justice.

CHAPITRE IV.

CHAPTEPv

IV.

MESURES TRANSITOIRES.

TRANSITORY PROVISIONS.

A r t i c 1 e 424.

A r t i c 1 e 424.

La premiére session de la Conférence aura
lieu au mois ďoctobre 1919. Le lieu et 1’ordre
du jour de la session sont arrétés dans l’Annexe ci-jointe.

The first meeting of the Conference shall
lake plače in October, 1919. The plače and
agenda for this meeting shall be as specified
in the Annex hei eto.

La convocation et Torganisation de cette
premiére session seront assurées par le Gouvemement désigné á cet effet dans 1’Annexe
susmentionnée. Le Gouvernement sera assisté,
en ce qui concerne la préparation des documents, par une Commission internationale,
dont les membres seront désignés á la méme

Arrangements for the convening and the
crganisation of the first meeting of the Con
ference vvill be made by the Government designated for the purpose in the said Annex,
That Government shall be assisted in the preparation of the documents for submission to
the Conference by an International Committee constituted as provided in the said
Annex.

annexe.
Les frais de cette premiére session et de
toute session ultérieure jusqu’au moment oú
les crédits "^ssaires auront pu étre inscrits
au budget de la Société des Nations, á 1’exception des frais de déplacement des délégués et
des conseillers techniques, seront répartis
entre les Membres dans les proportions établies pour le Bureau intemational de 1’Union
postale universelle.

The expenses of the first meeting and of
all subsequent ireetings held before the
League of Nations has been able to establish
a generál fund other than the expenses of
Delegates and their advisers, will be bome
by the Members in accordance with the
apportionment of the expenses of the Inter
national Bureau of the Universal Postál
Union.

A r t i c 1 e 425.

A r t i c 1 e 425.

Jusqu’á ce que la Société des Nations ait
été constituée toutes Communications qui
devraient étre adressíes, en vertu des articles
précédents, au Secrétaire général de la So
ciété seront conservées par le Directeur du
Bureau intemational du travail, lequel en
donnera connaissance au Secrétaire général.

Until the League of Nations has been con
stituted all Communications which under the
provisions of the foregoing Articles shomd
be addressed to the Secretary-General of the
League vili be preserved by the Director of
the Intemational Labour Office, who will
transmit them to the Secretary-General of
he League.

A r t i c 1 e 426.

A r t i c 1 e 426.

Jusqu’á la création de la Cour permanente
de justice internationale, les différends qui
doivent lui étre soumis en vertu de la présente
Partie du présent Traité seront déférés á un
tribunál formé de trois personnes désignées
par le Conseil de la Société des Nations.

Pending the création of a Permanent
Court of International
Justice, disputes
v/hich in accordance with this Part of the
present Treaty would be submitted to it for
decision will be referred to a tribunál of
three persons appointed by the Council of
the League of Nations.
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Článek

423.

Všecky otázky nebo pochybnosti vztahující
se na výklad této Části této smlouvy a úmluv,
které budou později uzavřeny členy podle této
části, budou podiéhati rozhodování Stálého
mezinárodního soudního dvora.

HLAVA ČTVRTÁ.

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ,
článek 424.
První zasedání Shromáždění bude se konati
v měsíci říjnu 1919. Místo a denní pořad to
hoto zasedání jsou stanoveny v příloze.
Svolání a organisaci tohoto prvního zase
dání obstará vláda k tomu cíli v řečené příloze
určená. Vládě bude k ruce, pokud jde o pří
pravu listinných dokladů, Mezinárodní komise,
jejíž členové jsou rovněž určeni v téže příloze.

Náklady tohoto prvého zasedání a každého
následujícího zasedání až do doby, kdy po
třebný úvěr bude moci býti pojat do rozpočtu
Společnosti národů, budou, vyjímajíc cestovné
delegátů a odborných poradců, rozděleny mezi
členy v poměru stanoveném pro Mezinárodní
úřad Světového spolku poštovního.

Článek 425.
Dokud se společnost národů neustaví, budou
oznámení, která by podle předcházejících
článků měla býti adresována generálnímu ta
jemníkovi Společnosti, brána v uschování ře
ditelem Mezinárodního úřadu práce, který
o nich uvědomí generálního tajemníka.

Článek 42S.
Dokud nebude zřízen Stálý mezinárodní
soudní dvůr, budou všechny spory, které naň
mají býti vzneseny podle této Části této
smlouvy, odkázány soudu utvořenému ze tří
osob, které určí Rada Společnosti národů.
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ANNEX.

ANNEXE.

PREMIÉRE

SESSION DE LA CONFÉRENCE
DU TRAVAIL, 1919.

Le lieu de la Conférence sera Wat>nington.
Le Gouvernement des États-Unis ďAméririque sera prié de convoquer la Conférence.

FIRST MEETING OF ANNUAL LABOUR
CONFERENCE, 1919.
The plače of meeting will be Washington.
The Government of the United States of
America is requested to convene the Conference.

Le Comité international ďorganisation
sera composé de sept personnes désignées
respectivement par les Gouvernemeňts des
États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la
France, de Tltalie, du Japon, de la Belgique
et de la Suisse. Le Comité pourra, s’il le juge
néceesaire, inviter ďautres Membres á se
faire représenter dans son sein.
L’ordre du jour sera le suivant:

The International Organising Committee
will consist of seven Members, appointed by
the United States of America, Great Britain,
France, Italy, Japan, Belgium and Switzerland. The Committee may, if it thinks necessary, invite other Members to appoigt representatives.
Agenda:

1° Application du principe de la jburnée
de 8 heures ou de la semaine de 48
heures.

0) Application of principle of the 8-hours
day of the 48-hours week.

2o Questions relatives aux moyens de prévenir le chomage et de remédier á ses
conséquences.

(2) Question of preventing
against unemployment.

3° Emploi des femmes:

a)
b)
c)

(3) Women’s employment:

Avant ou aprěs raccouchement (y
compris la question de Findemnité
de maternité;

(a)

Before and after child-birth, including the question of maternity
benefit;

Pendant la nuit;

(b)
(c)

During the night;

Dans les travaux insalubres.

4° Emploi des enfants:

a)
b)
c)

or providing

Age ďadmission au travail;
Travaux de nuit;
Travaux insalubres.

In unhealthy processes.

(4) Employment of children:

(a)
(b)
(c)

Minimum age of employment;
During the night;
In unhealthy processes.

5° Extension et application des conventions internationales adoptées á Berne en
1906 sur Finterdiction du travail de nuit des
femmes employées dans Findustrie et Finter
diction de Femploi du phosphore blanc (jaune)
dans Findustrie des allumettes.

(5) Extension and application of the In
ternational Conventions adopted at Berne
in 1906 on the prohibition of night work for
women employed in industry and the prohi
bition of the use of white phosphorus in the
manufacture of matches.

SECTION II.

SECTION II.

PRINCIPES GÉNÉRAUX.

GENERAL PRINCIPLES.

A r t i c 1 e 427.

A r t i c 1 e 427.

Les Hautes Parties Contractantes, reconnaissant que le bien-étre physique, níoral et
intellectuel des travailleurs salariés est ďune
importance essentielle au point de vue inter
national, ont établi pour parvenir á ce but
élevé, Forganisme permanent prévu á la Section I et associé á celui de la Société des
Nations.

The High Contracting Parties, recognising
that the well-being, physieaf; moral and intellectual, of industrial wage-earners is of
supreme international importance, háve framed, in order to further this great end, the
permanent machinery provided for in Section I and associated with that of the League
of Nations.
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PŘÍLOHA.
PRVÉ ZASEDÁNI SHROMÁŽDĚNI PRÁCE
V R. 1919.

Místem Shromáždění bude Washington.
Vláda Spojených států amerických bude
požádána, aby Shromáždění svolala.
Mezinárodní organisační komité bude se
skládati ze sedmi osob, z nichž po jedné určí
vláda Spojených států, Velké Britannie, Fran
cie, Itálie, Japonska, Belgie a Švýcarska. Ko
mité může, uzná-li to za nutno, pozvati další
členy, aby se dali v jeho lůně zastupovat!.

Denní pořádek bude tento:
1. Provedení zásady 8 hodinného pracov
ního dne aneb 48 hodinného pracovního týdne.
2. Otázky vztahující se na prostředky, jak
předcházeli nezaměstnanost a čeliti jejím ná
sledkům.
3. Zaměstnávání žen:
a) před porodem nebo po porodu (počítajíc
v to otázku o úhradě výdajů při ma
teřství) ;
b) při pracích nočních;
c) při pracích škodlivých zdraví.
4. Zaměstnávání dětí:
a) věk připuštění ku-práci;
b) práce noční;
c) práce škodlivé zdraví.
5. Rozšíření a provedení mezinárodních
úmluv přijatých v Bernu roku 1906 o zákazu
noční práce žen zaměstnaných v průmyslu
a o zákazu používati bílého (žlutého) kostíku
v zápalkovém průmyslu.
ODDÍL II.
OBECNÉ ZÁSADY,
článek 427.
Vysoké smluvní strany uznávajíce, že tě
lesné, mravní a intelektuální blaho pracov
níků za mzdu má podstatný význam s hlediskj
mezinárodního, založily, aby tohoto vzneše
ného cílé dosáhly, stálou organisaci vyme
zenou v Oddílu I a přičleněnou k organisaci
Společnosti národů.
98
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Elles reconnaissent que les différences de
climat, de moeurs et ďusages, ďopportunité
économique et de tradition industrielle rendent diffieile á atteindre, ďune maniěre immédiate, runiformité absolue dans les conditions du travail. Mais, persuadées qu’elles
sout que le travail ne doit pas étre considéré
simplement comme un article de commerce,
elles pensent qu’il y a des méthcdes et des
přincipes pour la réglementation des conditions du travail que toutes les communautés
industrielles devraient s’efforcer ďappiiquer,
autant que les circonstances spéciales dans
lesqaelles elles pourraient se trouver, le permettraient.
Parmí ces méthodes et přincipes, les suivants, paraissent aux Hautes Pailíes Contractantes étre ďune importance particuliěre
et urgente:
1. Le principe dirigeant ci-dessus énonce
que le travail ne doit pas étre considéré sim
plement comme une marchandise ou un ar
ticle de commerce.

They recognise that differences of climate,
habits and customs, of ocenomic opportunity
and industrial tradition, make strict unifor
mity in the conditions of labour difficult of
immediate attainment. But, holding as they
do, that labour should not be regarded merely as aii article of commerce, they think
that there are methods and principles for
regulating labour fconditions which all in
dustrial communities should endeavour to
apply, so far as their speciál circumstances
wili pei'mit.

2. Le droit ďassociation en vue de touš
objets non contraires au lois, aussi bien pour
les salariés que pour ies employeurs.

Second. — The right of association for all
lawful purposes by the employed as well as
by the empíoyers.

Among these methods and principles, the
following seem to - the High Contracting
Parties to be of speciál and urgent impor
tance :
First. — The guiding principle above
enunciated that labour should not be re
garded merely as a commodity or article of
commerce.

Third. — The payment to the employed
3. Le payement aux travailleurs ďun salaire leur assurant un niveau de vie conve- of a wage adequate to maintain a reasonable tel qu’on le comprend dans leur temps nable standard of life as this is understood
in their time and country.
et dans leur pays.
Fourth. — The adoption of an eight hours
4. L^dop^.ion de la journée de huit heures
ou de la semaine de quarante-huit heures day or a forty-eight hours week as the stan
comme bui á atteindre partout oú il n’a pas' dard to be aimed at where it has not already
been attained.
encore été obtenu.
Fifth. — The adoption of a weeklyrest of
5. Ladoption ďun repos hebdomadaire de
vingt-quatre heures au minimum, qui devrait at least twenty-four hours, which should
comprendre le dimanche toutes les foís que include Sunday wherever practicable.
ce sera possible.
Sixth. — The abolition of child labour and
6. La suppression du travail des enfants et
l’obligation ďapporter au travail des jeunes the imposition of such limitations on the
gens des deux sexes les limitations néces- labour of young persons as shall permit the
saires pour leur permettre de continuer leur continuation of their éducation and assure
éducation et ďassurer leur développement their proper physical development.
physique.
Seventh. — The principle that men aud
1. Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe. pour un travail de valeur women should receive equal remuneration
égale.
for work of equal value.
8. Les rěgles édictées dans chaque pays au
Eighth. — The standard set by law in
sujet des conditions du travail devront assu- each country with respect to the conditions
rer un traitement économique équitahle á touš of labour should háve due regard to the
les travailleurs résidant légalement dans le equitable economic treatment of all workers
pays.
lawful ly resident therein.
Ninth. — Each State should make provi9. Chaque Etat devra organiser un Service
ďinspection, qui comprendra des femmes, sion for a systém of inspection in which
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Uznávají, že rozdíly podnebí, mravů, zvyk
lostí, hospodářské vhodnosti a tradice prů
myslové činí úlohu, dosíci přímo naprosté jed
notnosti v pracovních podmínkách, obtížnou.
Jsouce však přesvědčeny, že práce nesmí býti
pokládána prostě za předmět obchodu, mají
za to, že jsou cesty a zásady směřující k úpravě
podmínek pracovních, jež by se každý průmy
slový celek měl snažiti uvésti v život do tá
míry, do které by to jeho zvláštní poměry
připouštěly.

Mezi těmito cestami a zásadami jeví sq
Vysokým smluvním stranám zvlášť důleži
tými a naléhavými tyto:
1. Vedoucí zásada shora vzpomenutá pro
hlašuje, že práce nesmí býti pokládána prostě
za zboží nebo za předmět obchodu.
2. Právo spolčovací ke každému cíli nepříčícímu se zákonům, stejně pro zaměstnané,
jako pro zaměstnavatele.
3. Placení mzdy pracovníkům, jež by jim
zajišťovala slušnou životní úroveň, přimě
řenou době i zemi.
4. Přijetí osmihodinného dne neb osmačtyřicetihodinného týdne za cíl, jehož jest dosíci
všude, kde ho ještě nebylo dosaženo.
5. Přijetí týdenního odpočinku nejméně
čtyřiadvacetihodinného, který by měl pokud
možná padnouti na neděli.
6. Odstranění práce dětské a závazek omeziti
práci mladých lidí obojího pohlaví do té míry,
jak jest nutno, aby měli možnost pokračovati
ve svém vzdělávání, a k tomu, aby se zajistil
jejich tělesný vývoj.
7. Zásada rovné mzdy bez rozdílu pohlaví
za práci rovné hodnoty.
8. Pravidla vydaná v každé zemi o podmín
kách pracovních musí zabezpečovat! slušné
hospodářské nakládání všem pracovníkům,
kteří se po zákonu v zemi zdržují.
9. Každý stát musí organisovnti dozorčí
službu, v níž budou zúčastněny i ženy, aby se
98*
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afin ďassurer 1’application des lois et réglements pour la protection des travailleurs.

women should také part, in order to ensure
the enforcement of the láws and regulations
for the protection of the empioyed.

Sans proclamer que ces principes et ces
méthodes sont ou complets, ou définitifs, des
Hautes Parties Contractantes sont ďavis
qu'ils sont propres á guider la politique de
la Société des Nations; et que, s’ils sont
adoptés par les communautés industrielles
qui sont membres de la Société des Nations,
et s’ils sont maintenus intacts dans la prati.ju^ nar un jorps approprié ďinspecteurs,
ils répandrent des bienfaits permanents sur
les salariés du monde.

Without claiming that these methods and
principles are either complete or finál, the
High Contracting Parties are of opinion that
they are well fitted to guide the.policy of the
League of Nations; and that, if adopted by
the industrial communities who are members
of the League, and safeguarded in practice
by an adequate systém of such inspection,
they will confer lasting benefits upon the
wage-earners of the world.

PARTIE XIV.

PART XIV.

GARANTIES D’EXÉCUTíON.

GUARA^TEES.

SECTION I.
EUROPE OCCIDENTAL E.

SECTION I.
WESTERN EUROPE.

A r t i c 1 e 428.
A titre de garantie ďexécution par 1’Allemagne du présent Traité, les territoires allemands situés á TOnest du Rhin, ensemble
les tétes de pont, sefunt occupés par les
froupes des Puissances alliées et associées
pendant une période de quinze années, á
compter de la mise en vigueur du présent
Traité.

A r t i c 1 e 428.
As a guarantee for the execution cf the
present Treaty by Germany, the German
territory situated to the west of the Rhine,
together with the bridgeheads, will be occupied by Aliied and Associated troops for
a period of fifteen years from the coming
into force of the present Treaty.

A r t i c 1 e 429.
Si les conditions du présent Traité sont fidělement observées par TAllemagne, 1’occupatior prévue á 1’article 428 sera successivement réduite ainsi qu’il est dit ci aprěs:

A r t i c 1 e 429.
If the conditions of the present Treaty are
faithfully carried out by Germany, the occupation referred to in Article 428 will be
successively restricted as follows:

1° A l’expiration de cinq années, seront
évacués: la téte de pont de Cologne et les
-territoires situés au Nord ďune ligne suivant
le cours de la Ruhr, puis la voie ferrée Jiilich-Duren-Euskirchen-Rheinbach, ensuite la
routě de Rheinbach á Sinzig, et gagnant le
Rhin au confluent de 1’Ahr (les routes, voies
ferrées et localités ci-dessus mentionnées restant er. dehors de ladíte zone ďévacuation).

(!) At the expiration of five years there
will be evacuated: the bridgehead of Co
logne and the territories north of a line
running along the Ruhr, then along the
railway Julich, Duřen, Euskirchen, Rhein
bach, thence along the road Rheinbach (o
Sinzig, and reaching the Rhine at the coníluence with the Ahr; the roads, railways and
places mentioned above being excluded from
the area evacuated.
(2) At the expiration of ten years there
will be evacuated: the bridgehead of Coblenz
and the territories north of a line to be
drawn from the intersection between the
frontiers of Belgium, Germany and Holland,
running about 4 kilometres south of Aixla-Chapelle, then to and following the crest
of Forst Gemíind, then east of the railway
of the Urft Vaíley, then along Blankenheim,

2<> A l’expiration de dix années, seront
évacués: la téte de pont de Coblenz et les
territoires situés au Nord ďune ligne partant
de rintersection des frontiěres de Belgique,
ďAllemagne et de Pays-Bas, suivant á environ 4 kilomětres au Sud ďAix-la-Chapelle,
atteignant et suivant ensuite la créte de Forst
Gemíind, puis l’Est de la voie ferrée de la
vallée de l’Urft, puis les abords de Blanken-
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zajistilo provádění zákonů a předpisů o ochra
ně pracovníků.
Vysoké smluvní strany, neprohlašujíce, že
by tyto zásady a cesty byly úplné neb defini
tivní, projevují mínění, že jsou vhodné k tomu,
aby řídily politiku Společnosti národů; a že,
budou-li přijaty průmyslovými celky, které
jsou členy Společnosti národů, a budou-li
v praxi nerušeně udržovány vhodným sborem
dozorců, budou pro zaměstnance celého světa
pramenem trvalého dobra.

ČÁST XIV.
ZÁRUKY PROVEDENÍ.

ODDÍL I.
ZÁPADNÍ EVROPA.
Článek 428.
Jako záruka, že Německo dostojí této smlou
vě, budou německá území ležící na západ od
Rýna, jakož i předmostí obsazena vojsky moc
ností spojených a sdružených po patnáct let
od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti.

Článek 429.
Budou-!i podmínky této smlouvy Německem
věrně plněny, bude obsazení řečené v článku
428 postupně omezováno, a to tímto způsobem:
1. Po pěti letech bude vyklizeno: předmostí
u Kolína nad Rýnem a území ležící na sever
od čáry jdoucí podél toku Ruhry, pak podle že
leznice Jiilich—-Diiren—Euskirchen—Rheinbach, potom podél silnice z Rheinbachu do
Sinzigu, a dosahuj-ící Rýna při vtoku Ahry
(silnice, železpice a místa svrchu uvedená zů
stanou mimo řečenou oblast vyklizenou).2

2. Po desíti létech bude vyklizeno: před
mostí u Koblence a území ležící severně od
čáry, která vychází od průseku hranic bel
gických, německých a nizozemských, probíhá
asi 4 km na jih od Cách, dosahuje hřebenu
pohoří Forst Gemůnd a jde podél něho, potom
na východ od železnice údolím Urftským,
potom míjí Blankenheim, Valdorf, Dreis,
Uhlmen až k Mosele, jde podél této řeky od
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heim, Valdorf, Dreis, Ulmen jusqiťá la Mo
st -e, suivant ee řleuve depuis Brernm jusqiťá
Nehren, passant aux abords de Kappel et de
Simmern, suivant ensuite le faíte des haut- urs entra Simmern et le Rhin, et gagnant
ce fleuve á- Bacharach (toutes les localités,
vaiíées, routes et voies ferrées ci-dessus mentionnées restant en dehors de la zone ďévacur+ion).
A 1’expiration de quinze années, seront
évacués: la téte de pout de Mayence, la těte
d > pont de Ketu et le restant des territoires
allemands occupés.

Valdorf, Dreis, Ulmen to and follcwing tl e
Moselle from Bremm to Nehren, then passing
by Kappel and Simmern, then foliowing the
ridge of the heights between Simmern and
the Rhine and reaching this river at Bacha
rach; all the places, valieys, roads and
railways mentioned above being excluded
from the area evacuated.

Si, á ce moment, les garanties contre une
agres ion, nun provoquée, de l’Allemagne
n’étai^nt pas considérées comme suffisantes
par les Gouvernements alliés et associés,
1’évacuation des troupes ďoccupation pourrait étre recardée daiis la mesure jugée nécessaire á Tobtention desdites garanties.

(3) At the expiration of fifteen years
there will be evacuated: the bridgehead of
Mainz, the bridgehead of Kehl and the remainder of the German territory under
occupation.
If at that dáte the guarantees against
unprovoked aggression by Germany are not
considered sufficient by the Allied and Asso
ciated Governments, the evacuation cf the
occupying troops may be delayed to the
extent regarded as necessary for the purpo.se
of obtaining the required guarantees.

A r t i c 1 e 430.

A r t i c 1 e 430.

Dans le cas oú, soit pendant 1’occupation,
soit aprěs 1’expiration des quinze années cidessus prévues, la Commission des Réparations reconnaítrait que FAllemagne refuse
d ooserver tout ou partie des obligations résultant pour elle du présent Traité, relativement aux réparations, tout ou partie des
zcnes spácifiées á 1’article 429 seraient immédiatement occupées de nouveau par les forces
ailiées et associées.

In čase either during the occupation or
after the expiration of the fifteen years
referred to above the Reparation Commissio.n
finds that Germany refuses to observe the
whole or part of her obligations under the
present Treaty with regard to reparation,
the whole or part of the areas specified in
Article 429 will be re-occupied irnmediately
by the Allied and Associated forces.

A r t i c 1 e 431.
Si, avant 1’expiration de la période de
quinze ans, FAllemagne satisfait & touš les
engagement résultant pour elle du présent
Traité, les troupes ďoccupation seront immédiatement retirées.

Article 431.
If before the expiration of the period of
fifteen years Germany complies with all the
undertakings resulting from the present
Treaty, the occupying forces will be withdrawn imediately.

A r t i c 1 e 432.

Article 432.

Les questions concernant 1’occupation et
ncr réglées par le présent Traité seront l’objet ďarrangements ultérieurs que 1’Allemagne s’oblige děs maitenant á observer.

All matters relating to the occupation and
not provided for by the present Treaty shall
be regulated by subsequent agreements,
which Germany hereby undertakes to ob
serve.

SECTION II.

SECTION II.

EUROPE ORIENTALE.

EASTERN EUROPE.

A r t i c 1 e 433.

Article 433.

Comme garantie de 1’exécuticn des dispositions du présent Traité par lesquelles 1’Allemagne reconnait définitivement 1’abrogation

As a guarantee for the execution of the
provisions of the present Treaty, by which
Germany accepts definitely the abrogation
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Bremmu až k Nehrenu, míjí Kappel a Simmern, jde potom po vrcholcích mezi Simmern
a Rýnem a dosahuje této řeky u Bacharachu
(všechna tato místa, údolí, silnice a železnice
svrchu uvedené zůstanou mimo vyklizenou
oblast).

3. Po patnácti letech budou vyklizeny: před
mostí u Mohuče, předmostí u Kehlu a zbytek
obsazených německých území.
Kdyby v tuto dobu záruky proti neprovokovánému útoku se strany Německa nebyly po
kládány vládami spojenými a sdruženými za
dostatečné, může býti vyklizení okupačního
vojska zdrženo v míře, jakou uznají za nutnou
k dosažení těchto záruk.
článek 480.
Zjistí-li za okupace nebo pa patnácti letech
svrchu řečených komise reparační, že Ně
mecko odpírá zcela neb částečně dostáti zá
vazkům vyplývajícím pro ně z této smlouvy
pokud jde o náhradu škod, byly by oblasti
označené v článku 429 ihned v celku nebo
z části znovu obsazeny vojsky spojeneckými
a sdruženými.

článek 431.
Vyhoví-li před uplynutím ihůty patnácti
leté Německo všem svým závazkům vyplýva
jícím pro ně z této smlouvy, budou okupační
vojska bez odkladu odvolána.
Článek 432.
Otázky týkající se okupace, které nejsou
řešeny touto smlouvou, budou předmětem
dalších dohod a Německo se již nyní zavazuje,
že jich bude šetři ti.
ODDÍL II.
VÝCHODNÍ EVROPA.

Článek 433.
Jako záruku, že splní ustanovení této smlou
vy, kterými Německo s konečnou platností
uznává zrušení smlouvy brest-litovské a všech
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du Traité de Brest-Litovsk, et de touš les
traités, conventions et arrangements passés
par elh avee le Gouvernement maximaliste
en Russie, et en vue ďassurer le rétablissement de la paix et ďun bon Gouvernement
dans les provinces baltiques et en Lithuanie,
toutes les troupes allemandes, qui se trouvent
actnellement dans lesdits territoires, retourneront á 1’intérieur des frontiěres de 1’Allemagne aussitót que les Gouvernements des
Principales Puissances alliées et associées
jugeront le moment propice eu égard á la
situation intérieure de ces territoires. Ces
troupes devront s’abstenir de toute réquisitíon, saisie et de toutes autres mesures coercitives ayant pour objet ďobtenir des fournitures destinées á 1’Alk.magne, et elles ne devront intervenir en aucune maniěre dans
telies mesures de défense nationale que pourront adopter les Gouvernements provisoires
ďEsthonie, Latvie et Lithuanie.
Ancune autre troupe allemande ne sera
adrnise dans lesdits territoires jusqu’á leur
évacuation ou aprěs leur complěte évacuation.

of the Brest-Litovsk Treaty, and of all
treaties, conventions and agreements-entered
into by her with the Maximalist Govern
ment in Russia, and in order to ensure the
restoration of peace and good government in
the Baltic Provinces and Lithuania, all
German trocps at present in the said territories sbalí return to within the frontiers of
Germany as soon as the Governments of the
Principal Allied and Associated Powers shall
think the moment suitable, having regard to
the internal situation of these territories.
These troops shall abstain from all requisitions and seizures and from any other
coereive measures, with a view to obtaining
supplies intended for Germany, and shall in
no way interfere with such measures for
national defence as may be adopted by the
Provisional Governments of Esthoriia, Latvia
and Lithuania.

PARTIE XV.

PART XV.

CLAUSES DIVERSES.

MISCELLANEOUS PROVISIONS.

A r t i c 1 e 434.

A r t i c 1 e 434.

L’Allemagne s’engage á reconnaítre la
plelne valeur des Traités de Paix et Conventions additionneles, qui seront conclus par les
Puissances alliées et associées, avec les Puis
sances ayant combattu aux cótes de FAllemagne, á agréer les dfspositions qui seront
prises concernant les territoires de Tancienne
Monarchie ďAutriche-Hongrie, du Royaume
de Bulgarie et de 1’Empire Ottoman, et á
reconnaítre les nouveaux États dans les fron
tiěres qui leur sont ainsi fixées.

Germany undertakes to recognise the full
force of the Treaties of Peace and Additional Conventions which may be coneluded
by the Allied and Associated Powers with
the Powers who fought on the side of Ger
many and to recognise whatever dispositions
may be made concerning the territories of
the former Austro-Hungarian Monarchy, of
the Kingdom of Bulgaria and of the Otto
man Empire, and to recognize the new
States within their frontiers as there laid
down.

A r t i c 1 e 435.

A r t i c 1 e 435.

Les Hautes Parties Contractantes, tout en
reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et
notaniment 1’Acte du 20 novembre 1815, ga
ranties qui constituent des engagements internationaux pour le maintein de la Paix,
constatent cependant que les stipulations de
ces traités et conventions, déclarations et
et autres actes complémentaires relatifs á la
zone neutralisée de Savoie, telle qu’elle est déterminée par 1’alinéa 1 de Tarticle 92 de TActe

The High Contracting Parties, while they
recognize the guarantees stipulated by the
Treaties of 1815, and especially by the Act
of November 20, 1815, in favour of Switzerland, the said guarantees constituting international obligations for the maintenance of
peace, declare nevertheless that the provisions of these treaties, conventions, declarations and other supplementary Acts con
cerning the neutralized zone of Savoy, as
laid down in paragraph 1 of Article 92 of the

No other German troops shall, pending the
évacuation or after the évacuation is complete, be admitted to the said territories.
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smluv, ujednání a úprav, jež uzavřelo s maxi
malistickou vládou v Rusku, a aby byla zabez
pečena obnova míru a dobré vlády v baltských
provinciích a na Litvě, navrátí se všechno
vojsko německé, které nyní prodlévá v ře
čených územích, dovnitř hranic německých
ihned, jakmile vlády čelných mocností spoje
ných a sdružených uznají vzhledem na vnitřní
poměry v těchto územích dobu za vhodnou.
Toto vojsko musí se zdržeti jakýchkoli rekvisicí, zabavování a jiných donucovacích pro
středků směřujících k tomu, získati dodávky
určené pro Německo, a nesmějí se mísiti
žádným způsobem do opatření k obraně státu,
pro něž by se snad rozhodly prozatímní vlády
Estonska, Lotyšska a Litvy.

Žádné jiné německé vojsko nebude připu
štěno do těchto území do jejich vyklizení nebo
po úplném vyklizení.

ČÁST XV.

KLAUSULE ROZLIČNÉ.
článek 434.
Německo se zavazuje, že uzná plnou platnost
mírových smluv a ujednání dodatkových, jež
budou uzavřeny mezi mocnostmi spojenými
a sdruženými a mocnostmi, které bojovaly po
boku Německa; že schválí ustanovení, jež
budou učiněna o území bývalého mocnářství
ralcousko-uherského, království bulharského
a říše ottomanské, a že uzná nové státy v hra
nicích, jež jim takto jsou určeny.

Článek 435.
Vysoké smluvní strany, ač plně uznávají
záruky stanovené ve prospěch Švýcarska
smlouvami z roku 1815, a jmenovitě aktou ze
dne 20. listopadu 1815, kteréžto záruky přece
zakládají mezinárodní závazky k zachování
míru, konstatují nicméně, že ustanovení těchto
smluv a ujednání, prohlášení a jiných akt
doplňkových, vztahujících se na neutralisované pásmo Savojska, jak je určeno odstavcem
1 článku 92 závěreční akty vídeňského kon
gresu a odstavcem druhým článku 3 smlouvy
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finál du Congrěs de Vienne et par 1’alinéa
2 de Tarticle 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les
Hautes Parties Contractantes prennent acte
de 1'accord intei-venu entre le Gouvernement
írancais et le Gouvernement suisse pour
Tabrogation des stipulation relatives á cette
zone qui sont et demeurent abrogées.
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent de méme que les stipulations des
Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la
Haute-Savoie et du pay* de Gex ne corres
pondent plus aux circonstances actuelles et
qiťil appartient á la ^rance et á la Suisse de
rágler entre elles, ďun commun acord, le régime de ces territoires, dans les conditions
j ugées opportunes par les deux pays.

Finál Act of the Congress of Vienna and in
paragraph 2 of Article 3 of the Treaty of
Paris of Novémber 20, 1815, are no longer
consistent with present conditions. For this
reason the High Contracting Parties také
notě of the agreement reached between the
French Government and the Swiss Govern
ment for the abrogation of the stipulations
relating to this zone which are and remain
abrogated.
The High Contracting Parties also agree
that the stipulations of the Treaties of 1815
and of the other supplementary Acts concerning the free zones of Upper Savoy and
the Gex district are no longer consistent with
present conditions, and that it is for France
and Switzerland to come to an agreement
together with a view to settling between
themselves the status of these territories
under such conditions as shall be considered
suitable by both countries.

A N N E X E.

A N N E X.

I.

I.

Le Conseil fédéral suisse a fait connaitre
au Gouvernement francais á la dáte du 5 mai
1919 qu’aprěs avoir examiné la disposition de
Tarticle 435 dans un méme esprit de sincěre
amitié, il été assez heureux pour arriver á la
conclusion qu’il lui était possible ďy acquiescer sous les considérations et réserves suivantes:

The Swiss Federal Council has informed
the French Government on May 5, 1919, that
after examining the provisions of Article
435 in a like spirit of sincere friendship it
has happily reached the conclusion that it
was possible to acquiesce in it under the
following conditions and reservations:

1° Zone neutralisée de la Haute-Savoie:

a) II sera entendu qďaussi longtemps que
les Chambres fédérales n’auront pas ratifié
Tnccord intervenu entre les deux Gouvemements concernant 3’abrogation des stipula
tions relatives á la zone de neutralitě de Savole, il n’y aura rien de définitif de part ni
ďautre á ce sujet.
b) L’assentiment donné par le Gouver
nement suisse á 1’abrogation des stipulations
susmentionnées présuppose, conformément
au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la Suisse par
les Traités de 1815 et notamment par la Déclaration du 20 novembre 1815.
c) L’accord, entre les Gouvernement fran5ais

et suisse pour 1’abrogation des stipula
tions susmentionnées, ne sera considéré
comme valable que si le Traité de Paix contient farticle tel qu’il a été rédigé. En outre,
les Parties Contractantes du Traité de Paix

(!) The neutralized zone of Haute-Savoie:
(a) It will be understood that as long as the
Federal Chambers háve not ratified the agree
ment come to between the two Governments
concerning the abrogation of the stipulations
in respect of the neutralized zone of Savoy,
nothing will be definitively settled, on one side
on the other, in regard to this subject.
(b) The assent given by the Swiss Govern
ment to the abrogation of the above mentioned stipulations presupposes, in conformity
with the text adopted, the recognition of the
guarantees formulated in favour of Switzer
land by the Treaties of 1815 and particularly
by the Declai-ation of November 20, 1815.
(c) The agreement between the Govern
ments of France and Switzerland for the abro
gation of the above mentioned stipulations
will only be considered as valid if the Treaty
of Peace contains this Article in its present
wording. In addition the Parties to the Treaty

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.

pařížské ze dne 20. listopadu 1815, neodpoví
dají již dnešním poměrům. Vysoké smluvní
strany berou proto na vědomí dohodu, ke které
došlo mezi vládou francouzskou a vládou švý
carskou za účelem zrušení předpisů vztahu
jících se na toto pásmo, které jsou a zůstanou
zrušeny.

Stejně uznávají Vysoké smluvní strany, žě
ustanovení smluv z roku 1815 a jiných doplň
kových akt, jež se týkají svobodného pásma
Haute-Savůie a obvodu Gex, neodpovídají již
dnešním poměrům a že přísluší Francii a Švý
carsku, aby mezi sebou vzájemnou dohodou
upravily právní stav těchto území za podmínek, jež obě tyto země uznají za vhodné.

PŘÍLOHA.

I.
Spolková rada švýcarská zpravila dne
5. května 1919 vládu francouzskou, že pro
zkoumavši ustanovení článku 435 ve stejném
'duchu upřímného přátelství, s potěšením do
spěla k závěru, že je jí možno dáti k nim svůj
souhlas s těmito připomínkami a výhradami:

1. Neutrální pásmo Haute-Savoie:

a) Bude se považovati za samozřejmé, že,
dokud zákonodárné sbory spolkové neratifikují dohodu, ke které došlo mezi oběma vlá
dami o zrušení ustanovení o neutrálním
pásmu savojském, nebude konečného rozhod
nutí ani s jedné ani s druhé strany o této
věci.
b) Souhlas, jejž dala vláda švýcarská
k tomu, aby ustanovení výše dotčená byla zřa
sena, předpokládá podle přijatého textu
uznání záruk formulovaných ve prospěch
Švýcarska smlouvami z roku 1815, a zvláště
prohlášením ze dne 20. listopadu 1815.
c) Dohoda mezi vládou francouzskou a švý
carskou za účelem zrušení vzpomenutých usta
novení nebude se pokládat! za platnou, nebude-li mírová smlouva obsahovati onen článek
v tom znění, jak byl redigován. Bude dále po
vinností smluvních stran mírové smlouvy
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devront chercher á obtiner le consentement
desPuissances signataires des Traités de 1815
et de la Déclaration du 20 novembre 1815,
qui re sont pas signataires du Traité de Paix
actuel.
2o Zone franche de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex:
a) Le Conseil Fédéral déelare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne
Tinterprétation á donner ála déclaration mentionnée au dernier alinéa de 1’article ci-dessus
á insérer dans le Traité de Paix, oú il est
dit que „les stipulations des Traités de 1815
et des autres actes complémentaires relatiis
aux zones franches de la Haute-Savoie et du
pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles". Le Conseil Fédéral ne voudrait pas en effet, que de son adhésion á cette
rédaction il put étre conclu qu’il se rallierait
á la suppression ďune institution ayánt pour
but de placer des contrées voisines au bénéfice ďun régime spécial approprié á leur situation géographique et économique et qui
a fait ses preuves.
Hans la pensée du Conseil Fédéral, il s’agirait non pas de modifier la structure dounniěre des zones, telle qu’elle a été instituée
par les Traité^ susmentiohnés, mais uniquejr it de r%ler ďune faqon mieux appropriée
aux conditions économiques actuelles les modalnés des échanges entre les régions intcressées. Les obseřvations qui précč-dent ont été
inspírées au Conseil Fédéral par la lecture du
Projet de Convention relatif á la constitution
future des zones, qui se trouvait annexé á la
notě du Gouvernement francais daté du
26 avril. Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil Fédéral se déelare prét á
examiner dans Tesprit le plus amical toutes
les propositions que le Gouvernement frangais jugera á propos de lui faire á ce sujet.
r b) II est ad;nis que les stipulations des
Traités de 1915 et autrés actes complúnentaires concernant les zones franches resteront
en vigueur jusqďau moment oú un nouvel
arrangement sera intervenu entre la Suisse
et la France pour régler le regime de ces
territoires.
II.
Le Gouvernement francais a adressé au
Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la notě
ci-aprěs en réponse á la communication rapportée au paragraphe précédent:

of Peace should endeavour to obtain tbe
assent of the signatory Powers of the Treaties
of 1815 and oř the Déclaration of Novemoer
20, 1815, which are not signatories of the
present Treaty of Peace.
(2) Free zone of Haute-Savoie ánd the district of Gex:
(a) The Federal Council makes the most
express reservations to the interpretation to
be given to the statement mentioned in the
last paragraph of the above Article for insertion in the Treaty of Peace, which provides
that „the stipulations of the Treaties of 1815
and other supplementary acts concerning tne
free zones of Haute-Savoie and the Gex district are no longer consistent with present
conditions". The Federal Council would not
wish that its acceptance of the above wording
should lead to the conclusion that it would
agree to the suppression of a systém intended
to give neighbóuring territory the benefit of
a speciál régime which is appropriate to the
geographical and eeonomical situation and
which has been well tested.
In the opinion of the Federal Council the
question is not the modification of the customs systém of the zones as set up by the
Treaties mentioned above, but only the regulation in a manner more appropriate to the
economic conditions of the present day c ř tne
tern.o of the exchange of goods between rne
regions in question. The Federal Council has
Leen led to make the preesding observationa
by the perusal of the draft Convention con
cerning the future constitution of the zones
which was annexed to the notě of April 26
from the Frcnch Government. While making
the above reservations the Federal Council
deelares its readiness to examine in the most
friendly spirit any proposals which the
Frenc.. Government may deem it convenient
to make on the subject.
(ů) It is conceded that the stipulations of
the Treaties of 1815 and other supplementary
acts relative to the free zones will remain in
force until a new arrangement is come to bet
ween France and Switzerland to regulate matters in this territory.
11.
The French Government háve addressed to
the Swiss Government, on May 18, 1919, the
following notě in reply to the communication
set out in the preceding paragraph.
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snažiti se o to, aby dosáhli souhlasu 'signatárních mocností, které podepsaly smlouvy
z roku 1815 a prohlášení ze dne 20. listopadu
1815 a nepodepsaly mírové smlouvy nynější.
2. Svobodné pásmo Haute-Savoie a 'obvodu
Gex:

a) Spolková rada prohlašuje, že činí nejdůraznější výhrady, pokud jde o výklad, jaký
má býti dán prohlášení vzpomenutému v po
sledním odstavci hořejšího článku, který má
býti pojat do mírové smlouvy a kde se praví,
že „ustanovení smluv z roku 1815 a jiných do
plňkových akt, jež se týkají svobodného
pásma Haute-Savoie a obvodu Gex, ne
odpovídají již dnešním poměrům". Spol
ková rada by si vskutku nepřála, aby
mohlo z jejího souhlasu s tímto zněním býti
dovozováno, že se připojuje ke zrušení insti
tuce, jejímž účelem jest poskytnout! sou
sedním krajům dobrodiní zvláštního práv
ního stavu, který jest zeměpisným a hospo
dářským poměrům přiměřený a který se
osvědčil.
Podle názoru Spolkové rady nešlo by o změ
nu celní soustavy pro tato pásma, jak byla
zavedena smlouvami shora vzpomenutými,
nýbrž jen o to, aby modality výměny mezi
interesovanými kraji byly upraveny přimě
řeněji ke dnešním hospodářským poměrům.
K předchozím připomínkám dospěla Spol
ková rada čtením návrhu úmluvy o příštím
zřízení pásem, který byl přiložen k notě vlády
francouzské ze dne 26. dubna, činíc vý
hrady shora uvedené, prohlašuje Spolková
rada ochotu, zkoumati co nepřátelštěji veš
keré návrhy, které jí v té věci vláda francouz
ská uzná za vhodno učiniti.

b) 'pouští se, že ustanovení smluv z roku
1815 a jiných doplňkových akt, jež se týkají
svobodných pásem, zůstanou v působnosti až
do doby, kdy doj de mezi Švýcarskem a Fran
cií k nové dohodě o úpravě právního stavu
těchto území.
II.
Francouzská vláda zaslala vládě švýcarské
dne 18. května 1919 tuto notu jako odpověď
na zprávu uvedenou v předcházejícím para
grafu :
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Par une notě en dáte du 5 mai dernier, la
Légation de Suisse á Paris a bien voulu faire
connaitre au Gcuvernement de la République
frangaise Tadhesion du Gouvemeraent fédéral
au projet ďarticle á insérer dans le Traité de
Paix entre les Gouvemements alliés et associés, ďune part, et rAllemagne ďautre part.
Le Gouvernement frangais a pris trě volontiers sete de 1’accord ainsi intervenu, et, sur
sa demande, le projet ďarticle en question,
accepté p-r les Gouvemements alliés et assocíés, a été inséré sous le N° 435 dans les Conditions de Paix présentées aux Plénipotentiaires allemands.
La Gouvernement suisse a formulé, dans
sa note du 5 mai sur cette question, diverses
consídérations et réserves.
En ce qui concerne celles de ces observations qui sont reiatives aux zones franches
de la Haute-Savoie et du pays de Gex, le Gouvemement fran§ais a Thonneur de faire remarquer que la stipulation. qui fait 1’objet du
dernier alinéa de Tarticle 435 est ďune telle
clarté qu’aucun doute ne saurait étre émis sur
sa portée, spéeialement en ce qui concerne le
désintéressement qu’elle implique désormais
á 1’égard de cette question de la part des Puissances autres que la France et la Suisse.
En ce qui le concerne, le Gouvernement de
la République soucieux de veiller sur les intéréta des territoires framjais dont il s’agit et
sbnspirant á cet égard de leur situation particuliěre, np perd pas de vue Futilité de leur
assurer un régime douanier approprié, et de
régler ďune fagm répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités des éehanges entre ces territoires et les territoires
suisses voisins, en tenant compte des intéréts réciproques.
II va de soi que cela ne saurait en rien
porter atteinte au droit de la France ďétablir
dans cette region sa ligne douaniěre á sa
frontiěre politique, ainsi qu’il est fait sur les
autres parties de ses limites territoriales et
ainsi que la Suisse l’a fait elle-méme depuis
longtemps sur ses propres limites dans cette
region.
Le Gouvernement de la République prend
trés vrtontiers acte á ca propos des dispositious amicales dans lesquelles 'lo Gouvernemsnt suise se déclare prdt h examiner toutea
les propositions fran^aiscs faites en vue de
ramangement á substituer au régime actuel
desdites zones franches, et que le Gouverne
ment frangais entend formuler dans le méme
esprit amical.

In a notě dated May 5 the Swiss Legatmn
in Paris was good enough to inform the Go
vernment of the French Republic that the 1 ederal Government adhered to the proposed
Article to be inserted in the Treaty of Peace
between the Allied and Associated Gove.nments and Germany.
The French Government háve taken notě
with much pleasure of the agreement thus
reached, and, at their request, the proposed
Article, which had been accepted by the Allied
and Associated Governments, has been inser
ted under No. 435 in the Peace conditions presented to the German Plénipotentiaries.
The Swiss Government, in their notě of
May 5 on this subject, háve expressed varioua
views and reservations.
Concerning the observations relating to the
free zones of Haute-Savoie and the Gex distriets, the French Government háve the honour to observe that the provisions of the last
paragraph of Article 435 are so cíear that
their purport cannot be misapprehended,
especially where it implies that no other Po
wer but France and Switzerland will in future
ba interested in that question.
The French Government, on their part, are
anxious to protéct the interests of the French
territories concemed, and, with that object,
having their speciál situation in view, they
bear in mind the desirability of assuring them
a suitable customs régime and determining,
in-a manner better suited to present condi
tions, the methods of exchanges between
these territories and the adjacent Swiss terri
tories, while taking into account the reciprocal interests of both regions.
It is understood that this must in no way
prejudice the right of France to adjust her^
customs line in this region in conformity with
her political frontier, as is doně on the other
portions of her territorial boundaries, and as
was doně by .Switzerland long ago on her own
boundaries in this region.
The French Government are pleased to noto
on this subject in what a friendly disposition
the Swiss Government také this opportuniG
of ďeclaring their willingness to consider any
French proposal dealing with the systém to
be substituted for the present régime of tiie
said free zones, which the French Govern
ment intend to formulate in the same frienmy
spirit.
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Notou ze dne 5. května t. r. ráčilo švý
carská vyslanectví v Paříži zpraviti vládu re
publiky francouzské o souhlase Spolkové vlá
dy s navrženým článkem, který má býti pojat
do mírové smlouvy mezi vládami spojenými a
sdruženými s jedné strany a Německem se
strany druhé.
Francouzská vláda s radostí vzala na vě
domí dohodu, ke které takto došlo, a k její
žádosti návrh článku, o nějž jde, byl vládami
spojenými a sdruženými přijat a pod číslem
435 pojat do mírových podmínek předlože
ných zmocněncům německým.
Vláda švýcarská vyjádřila ve své notě ze
dne 5. května v této otázce různé připomínky
a výhrady.
Pokud jde o ony poznámky, které se týkají
svobodných pásem Haute-Savoie a obvodu
Gex, klade si vláda francouzská za čest podotknouti, že stipulace posledního odstavce
článku 435 je tak jasná, že nemůže vzniknouti
ani nejmenší pochybnost o jejím dosahu, a to
zejména, pokud jde o désintéressement jiných
mocnosti než Francie a Švýcarska v této
otázce, jež je v ní zahrnuto.

Pokud se jí týče, vláda Republiky ve bdělé
péči o zájmy francouzských území, o něž jde,
a se zřetelem na jejich zvláštní postavení ne
spouští z očí žádoucnost toho, aby se jim za
jistila celní soustava pro ně vhodná a aby se
upravil způsobem vyhovujícím lépe dnešním
poměrům způsob směny zboží mezi těmito
obvody a sousedními obvody švýcarskými,
hledíc k obapolným zájmům.

Rozumí se samo sebou, že to v ničem ne
může býti na újmu právu Francie zříditi
v této ki-ajině vlastní čáru celní podél své po
litické hranice, stejně jako jest tomu na
jiných částech jejích hranic teritoriálních
a jako-to švýcarsko samo učinilo na vlastních
hranicích v této krajině.
Vláda Republiky béře proto s potěšením
na vědomí přátelské smýšlení, s nímž se vláda
švýcarská prohlašuje ochotnou zkoumati
všecky návrhy fi-ancouzské, učiněné stran do
hody mající nabraditi nynější právní stav ře
čených svobodných pásem a které vláda fran
couzská hodlá formulovati ve stejném duchu
přátelském.
1
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D’autre part, le Gouvernement de la République ne doute pas que le maintien provisoire du régime de 1815, relatif aux zones
franches, visé par cet alinéa de la notě de la
Légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager le passage du
régime actuel au régime conventionnel ne
constituera en aucune fagon une cause de
retard á Tétablissement du nouvel état de
choses reconnu nécessaire par les deux Gouvemements. La méme observation s’applique
á la ratification par les Chambres fédérales
prévue á 1’alinéa a.) du primo de la notě suisse
du 5 mai, sous la rubrique „zone neutralisée
de la Haute-Savoie“.

Moreover, the French Government háve no
doubt that the provisional maintenance oť the
régime of 1815 as to the free zones referred
to in the above mentioned paragraph of the
notě from the Swiss Légation of May 5, whose
object is to provide for the passage from the
present régime to the conventional régime,
will cause no delay whatsoever in the establishment of the new situation which has
been found necessary by the two Govemments. This remark applies also to the rati
fication by the Federal Chambers, dealt with
in paragraph 1 (a), of the Swiss notě of May
5, under the heading „Neutralized zone of
Haute-Savoie“.

A r t i c 1 e 436.

Article 436.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner
acte du Traité signé par le Gouvernement de la
République francaise le 17 juillet 1918 avec
Son Altesse Sérénisime le Prince de Monaeo,
et déíinissant les rapports de la Frange et de
i a Principauté.

The High Contracting Parties declare and
plače on record that they háve taken notě of
the Treaty signed by the Government of the
French Republic on July 17, 1918, with His
Serene Highness the Prince of Monaeo defining the relations between France and the
Principality.

Article 437.

Article 437.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu’en 1’absence de stipulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie par le présent Traité aura
droit, en cas de partage des voix, á émettre
un second vote.

The High Contracting Parties agree that,
in the absence of a subsequent agreement to
the contrary, the Chairman of any Commission established by the present Treaty shall
in the event of an equality of votes be entitled
to a second vote.
♦

Article 438.

Article 438.

Les Fufesances alliées et associées conviennent que, lorsque des missions religieuses
chrétiennes étaient entretenues par des sociétés ou par des personnes allemandes sur des
terri toires leur appartenant ou confiés á leur
Gouvernement en conformité du présent
Traité, les propriétés de ces missions ou sociétés de missions,y ccmpris les propriétés les
sociétás de commerce dont les profits sont
affectés á Fentretien des misions, devront
continuer á recevoir une affectation de mission. A 1’effet ďassurer la bonne exécution de
cet engagement, les Gouvernements alliés et
associés remettront lesdites propriétés á des
co’ seils 1’administration, nommés ou approuvés par les Gouvernements et composés
de p rsonnes ayant les croyances religieuses
de la Mission dont la proprlété est en question.
Les Gouvernements alliés et associés, en
continuant ďexercer un plein coutróle en ce

The Allied and Associated Powers agree
that where Christian religious missions were
being maintained by German societies or persons in territory belonging to them, or of
which the government is entrusted to them in
aceordance with the present Treaty, the property which these missions or missionary soeieties possessed, including that of trading
societies whose profits were devoted to the
support of missions, shall continue to be de
voted to missionary purposes. In order to
ensure the due execution of this undertaking
the Allied and Associated Covernments will
hand ověř such property to boards of trustees appointed by or approved by the Governrnents and composed of persons holding
the falth of the hiission whose property 13
involveá.
The Allied and Associated Covernments,
while continuing to maintain full control £>3
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Naproti tomu vláda Republiky nepochy
buje, že dočasné zachování právního stavu
z r. 1815, týkajícího se svobodných pásem,
o němž se zmiňuje hořejší odstavec vysla
nectví švýcarského ze dne 5. května a jehož
pohnutkou zřejmě jest připraviti přechod od
nynějšího právního stavu k právnímu stavu
smluvnímu, nezdrží nikterak zavedení nového
stavu věcí, které bylo uznáno za nutné oběma
vládami. Táž poznámka platí o ratifikaci zá
konodárnými sbory spolkovými, b nichž se
mluví v odstavci 1 a) švýcarské noty ze dne
5. května pod záhlavím „Neutrální pásmo
Haute~Savoie.“

Článek 436.
Vysoké smluvní strany uznávají a zjišťují,
že vzaly na vědomí smlouvu podepsanou
vládou republiky francouzské dne 17. čer
vence 1918 s Jeho Nejjasnější Výsostí kní
žetem monackým a určující vztahy mezi
Francií a tímto knížetstvím.
článek 437.
Vysoké smluvní strany shodují se v tom,
že, nedojde-li později k jiným ustanovením,
předseda každé komise, která se zřizuje touto
smlouvou, bude míti při rovnosti hlasů právo
na druhý hlas.

článek 438.
Mocnosti spojené a sdružené shodují se
v tom, že tam, kde náboženské misie křesťan
ské byly vydržovány společnostmi neb oso
bami německými na územích jim náležejících
neb svěřených jejich vládě ve shodě s touto
smlouvou, majetek těchto misií neb misijních
společností, počítaje v to i majetek obchod
ních společností, jejichž výtěžky sloužily
k udržování misií, má býti i dále věnován mi
sijním účelům. Aby zajistily správné prová
dění tohoto závazku, vlády spojené a sdru
žené odevzdají takové statky správním radám
jmenovaným a schváleným vládami a slo
ženým z osob příslušejících k náboženství
misie, o jejíž majetek jde.

Vlády spojené a sdružené, vykonávajíce
nadále neomezný dozor nad osobami řídícími
99
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qui concerne les personnes par lesquelles ces i to the individuals by whom the Missions are
missions sont dirigées, sauvegarderont les in- | conducted, will safeguard the interests of
téréts de ces missions.
such Missions.
L’Allemagne, donn.ant acte des engageGermany, taking note.of the above undermenťs qui précědent, déclare agréer touš ar- taking, agrees to accept all arrangements
rangements passés ou á passer par les Gou- made or to be made by the Allied or Asso
vernements alliés et associés intéressés pour ciated Government concerned for carrying
raccomplissement de l’ceuvre desdites mis on the work of the said missions or trading
sions ou sociétés de commerce et se désiste de societies and waives all claims on their bě
toutes réclamations á leur égard.
hali.
A r t i cl e 4B9.
Souš réserve des dispositions du présent
Traité, rAllemagne s’engage á ne présenter,
directement ou indirectement, contre aucune
des Puissances alliées et associées, signataires du présent Traité, y compris celles qui,
sans avoir déclaré la guei’re, ont rompu leurs
relations diplomatiques avec TEmpire allemand, aucune réclamation pécuniaire, pour
aucun fait antérieur á la mise en vigueur du
présent Traité.
La présente stipulation vaudra désistement
complet et définitif de toutes réclamations
de cette nátuře, désormais éteintes, quels
qu’en soient les intéressés.

A r t i c 1 e 439.
Without prejudice to the provisions of the
present Treaty, Germany undertakes not to
put forward directly or indirectly against
any Allied or Associated Power, signatory of
the present Treaty, incíuding those which
without having declared war, háve broken
off diplomatic relations with the German
Empire, any pecuniary claim based on events
which occurred at any time before the Co
rning into force of the present Treaty.
The present stipulation will bar completely and finally all claims of this nátuře,
which will be thenceforward extinguished,
whoever may be the parties in interest.

A r t i c 1 e 440.
AAllemagne accepte et reconnaít comme
valables et obligatoires toutes décisions et
touš ordres concernant les navires allemands
et les marchandises allemandes, ainsi que
toutes décisions et ordres relatifs au payement des frais et rendus par Tuně quelconque
des juridictions de prises des Puissances alliée ; et associées et s’engage á ne présenter au
nom de ses nationaux aucune réclamation relativement á ces décisions ou ordres.
Les Puissances alliées et associées se réservent le droit ďexaminer, dans telles conditions qďelles détermineront, les décisions
et ordres des juridictions allemandes en matiěre de prises, que ces décisions et ordres
affectent les droit de propriété des ressortissants desdites Puissances ou ceux des ressortissants neutřes. L’Allemagne s’engage á
fournir des copies de touš les documents constituant le dossier des affaires, y compris les
décisions et ordres rendus, ainsi qu’á accepter
et exécuter les recommandations présentées
aprés ledit examen des affaires.

A r t i c 1 e 440.
Germany accepts and recognises as valid
and binding all decrees and orders concerning German ships and goods and all orders
relating to the payment of costs made by
any Prize Court of any of the Allied or Asso
ciated Pov/ers, and undertakes not to put
forward any claim arising out of such de
crees or orders on behalf of any German
national.

Le présent Traité, dont les textes
frangais et anglais feront foi, sera ratifié.

The present Treaty, of which the
French and English texts are both authentic,
shall be ratified.
The deposit of ratifications shall be made
at Paris as soon as possible.

Le dépdt des ratifications sera effectué á
Paris, le plus tót qiťil sera possible.

The Allied and Associated Powers reserve
the right to examine in such manner as they
may determine all décisions and orders of
German' Prize Courts, whether affecting the
property rights of nationals of those Powers
or of neutrál Powers. Germany agrees to
furnish copies of all the documents constituting the record of the cases, incíuding the
décisions and orders made, and to accept and
give effect to the recommendations made
after such examination of the cases.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217,

1003

tyto misie, budou chrániti zájmy těchto
misií.
Německo, berouc úředně na vědomí závazky
předchozí, prohlašuje, že schvaluje každou
dřívější nebo budoucí úpravu týkající se po
slání oněch misií nebo obchodních společ
nosti, provedenou cd vlád spojených a sdru
žených, které jsou na věci interesovány, a
zříká se veškerých námitek v tomto směru.
Článek 439.
S výhradou ustanovení této smlouvy se Ně
mecko zavazuje, že nebude‘činiti proti žádné
z mocností spojených a sdružených, které
jsou signatáry této smlouvy (počítajíc k nim
i ty, j -ž nevypověděvše válku přerušily diplo
matické vztahy k říši německé), ani přímo
ani nepřímo nijakých 'nároků peněžních pro
žádnou skutečnost, která předcházela před
tím, než tato smlouva nabyla působnosti.
rr,oto ustanovení znamená úplné a konečné
zřeknutí veškerých nároků tohoto druhu, jež
od nynějška zanikají, ať na nich má zájem
kdokoliv.
Článek 440.
Německo přijímá a uznává za platné a zá
vazné každé rozhodnutí a veškerá nařízení
týkající se plavidel německých a zboží něme
ckého, stejně jako každé rozhodnutí a naří
zení týkající se hrazení nákladů a vydané
jakýmkoli soudnictvím kořistným mocností
spojených a sdružených, a zavazuje se, že ne
bude uplatňovat! jménem svých státních pří
slušníků žádných nároků stran těchto rozhod
nutí a nařízení.
Mocnosti spojené a sdružené vyhrazují si
právo přezkoumávati za podmínek, které určí,
všechna rozhodnutí a nařízení německého kořistného soudnictví, pokud se tato rozhodnutí
a nařízení dotýkají vlastnických práv státních
příslušníků řečených mocností nebo přísluš
níků neutrálních. Německo se zavazuje dodati opisy všech listin tvořících spisy těchto
právních sporů, počítaje v to i vydaná roz
hodnutí a nařízení, a přijmouti i provésti do
poručení učiněná po takovém přezkoumání
sporů.
Tato smlouva, při níž text francouz
ský i anglický jest autentický, bude ratifi
kována.
Ratifikace budou složeny co nejdříve v Pa
říži.
99*
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Les Puissances, dont le Gouvernement a
son siěge hors ďEurope, auront la faculté de
se borner á faire connaitre au Gouvernement
de la République frangaise, par leur représentant diplomatique á Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles
devront en transmettre 1’instrument aussitot
que faire se pourra.
Un premier procěs-verbal de dépót des ratification sera dressé děs que le Traité aura
été ratifié par 1’Allemagne ďune part et par
trois des Principales Puissances alliées et associées ďautre part.
Dés la dáte de ce premier procěs-verbal, le
Traité entrera en vigueur entre les Hautes
Parties Contractantes, qui 1’auront ainsi ra
tifié. Pour le calcul de touš délais prévus par
le présent Traité cette dáte sera la dáte de
mise en vigueur.
A touš autres égards le Traité entrere en
vigueur pour chaque Puissance, á la dáte du
dépot de sa ratification.
Le Gouvernement francais remettra á
toutes les Puissances signataires une copie
certifiée conforme des procěs-verbaux de
dépót des ratifications.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires
susnommés ont signé le présent Traité.
Fait á Versailles, le vingt-huit juin mil
neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui
restera déposé dans les archives du Gouver
nement de la République frangaise et dont
les expéditions authentiques seront remises
á chacune des Puissances signataires.
(L.
(L.
(L.
(L
(L.
(L
(L.
(L
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.

S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)

Powers of which the seat of the Govern
ment is outside Europe will be entitled merely to inform the Government of the
French Republic through their diplomatic
representative at Paris that their ratifica
tion has been given; in that čase they must
transmit the instrument of ratification as
soon as possible.
A first procěs-verbal of the deposit of ra
tifications will be drawn up as soon as the
Treaty has been ratified by Germany on the
one hand, and by three of the Principal
Allied and Associated Powers on the other
hand.
From the dáte of this first procěs-verbal
the Treaty will come into fotce between the
High Contracting Parties who háve ratified
it. For the determination of all periods of
time provided for in the present Treaty this
dáte will be the dáte of the coming into force
of the Treaty.
in all other respects the Treaty will enter
into force for each Power at the dáte of the
deposit of its ratification.
The French Government will transmit to
all the signatory Powers a certified copy of
the procěs-verbaux of the deposit of ratifi
cations.
IN FAITH WHEREOF the above-named
Plenipotentiaries háve signed the present
Treaty.
Done at Versailles, the twentyeighth day of
June, one thousand nine hundred and nineteen, in a single copy which will remain deposited in the archives of the French Re
public, and of which authenticated copies will
be transmitted to each of the Signatory
Powers.

WOODROW WILSON.
ROBERT LANSING.
HENRY WHITE.
E. M. HOUSE.
TASKER H. BLISS.
D. LLOYD GEORGE.
A. BONAR LAW.
MILNER.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
GEORGE N. BARNES.
CHAS. J. DOHERTY.
ARTHUR L. SIFTON.
W. M. HUGHES.
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Mocnosti, jejichž vláda má sídlo mimo
Evropu, budou rníti možnost přestátí na tom,
že oznámí vládě republiky francouzské skrze
své diplomatické zástupce v Paříži, že k rati
fikaci s jejich strany došlo; v tomto případě
bude jim o tom odevzdati ratifikační listinu
co nejdříve.
První zápis o složení ratifikace bude se
psán, jakmile smlouva bude ratifikována Ně
meckem s jedné strany a třemi čelnými moc
nostmi spojenými a sdruženými se strany
druhj.
Ode dne tohoto prvního zápisu nabude
smlouva působnosti mezi Vysokými stranami
smluvními, které ji ratifikovaly. Pro výplet
veškerých lhůt, o kterých mluví tato smlouva,
bude toto datum dnem, kdy smlouva abyla
působnosti.
Ve všech ostatních směrech nabude smlouva
působnosti pro každou mocnost dnem, kdy
bude složena její ratifikace.
Vláda francouzská odevzdá každé ze signatárních mocností po souhlasném ověřeném
opise protokolů o složení ratifikací.

Čemuž nasvědo mí zmocněnci svrchu
jmenovaní podepsali tuto smlouvu.
Dáno ve Versailles dne dvacátého osmého
měsíce června, roku tisíc devět set devate
náctého v jediném exempláři, který zůstane
uložen v archivech republiky francouzské
a jehož ověřené opisy budou vydány každé
ze signatárních mocností.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L,
(L.
(L.
(L
(L.
(L
(L.
(L.
(L

S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)

WOODROW VVILSON.
ROBERT LANS1NO.
HENRY WHITE.
E. M. HOUSE.
TASKER H. BL1SS.
D. LLOYD GEORGE.
A. BONAR LAW.
MILNER.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
GEORGE N. BARNE3.
CHAS. J. DOHERTY.
ARTHUR L. SIFTON.
W. M. HUGHES.
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(L.
(L,
(L.
(L
(L
(L

S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)

(L.
(L
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(R.
(L.
(L.
(L.

S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)

JOSEPH COOK.
LOUIS BOTKA.
J. CHR. SMUTS.
W. F. MASSEY.
ED. S. MONTAGU.
GANGA SINGH,
MAHARAJA DE BIKANER.
G. CLEMENCEAU.
S. PICKON.
L. L. KLOTZ.
ANDRÉ TARDIEU.
JULES CAMBO.N.
SIDNEY SONNINO.
IMPERIÁLE
S1LVIO CRESPI.
SAIONZI.
N. MARINO.
S. CHINDA.
K. MATSUI.
H. IJUIN.
HYMANS.
J. VAN DEN HEUVEL.
ÉMILE VANDERVELDE,
ÍSMAEL MONTES.
CALOGERAS.
RODRIGO OCLAVIO.

ANTONIO S. DE BUSTAMENTE.
E. DORN Y DE ALSCJA.
ELEFTHERIOS VENÍSELOS.
NICOLAS POLITIS.
JOAQUIN MENDEZ.
TERTULLIEN GUILBAUD.
M. RŮSTEM HAIDAR.
ABDUL HADI AOUNI.
P. BONILLA.
C. D. B. RING.
SALVADOR GHAMORRO.
ANTONIO BURGOS.
C. G. CANDAMO.
I. J. PADEREWSKI.
ROMAN DMOWSKL
AFFONSO COSI A.
AUGUSTO SOARES.
ION. I. C. BRATI ANO.
GENERAL C. COANDA.
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JOSEPH CO OK.
LOUIS BOTHA.
J. CHR. SMUTS.
W. F. MASSEY.
ED. S. MONTAGU.
GANGA SINGH,
MAHARAJA DE BIKAMER.
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L. L. KLOTZ.
ANDRÉ TARD1EU.
JULES CAMBON.
SIDNEY SONNÍNO.
IMPERIÁLU
SlLVIO CRESPI.
SAIONZI.
N. MARINO.
S. CHINDA.
K. MATSUI.
H. IJUIN.
H YMANS.
J. VAN DEN HEUVEL.
ÉMILE VANDERVELDE.
ISMAEL MONTES.
CALOGERAS.
RODRíGO OCTAVIO.

ANTONIO S. DF BUSTAMENTE.
E. DORN Y DE ALSUA.
ELEFTHERIOS VENLSELOS.
NICOLAS POLITIS.
JOAQU1N MENDEZ.
TERTULLIEN GUILBAUD
M. RŮSTEM H AID AR,
ABDUL HADI AOUNI.
P. BONILLA.
C. D. B. KING.
SALVADOR CHAMORRO.
ANTONIO BURGOS.
C. G. CANDAMO.
I. J. PADEREWSKI.
ROMAN DMOWSKI.
AFFONSO COSTA.
AUGUSTO SOARES.
ION. I. C. BRATIANO.
GENERAL C. COANDA.
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(L.
(L
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.

S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
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NIK. P. PACHITCH.
Dr. ANTE TRUMBÍÓ.
MIL. R. VESNITCH.
CHAROON.
TRAIDOS PRABANDHU
KAREL KRAMÁŘ.
Dr. EDUARD BENEŠ.
J. A. BUERO.
HERMANN MŮLLER,
Dr. BELL.
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En vue de préciser les conditions dans lesquelles devront étre exécutées certaines
clauses du Traité signé á la dáte de ce jour,
il est entendu entre les H a u t e s P a r t i e s
Contractantes que:

With a view to indicating precisely the
conditions in which certain provisions of the
Treaty of even dáte are to be carried out, it
is agreed by the H i g h C o n t r a c t i n g
P a r t i e s that :

1° Une Commission sera nommée par les
Principales Puissances alliées et asociées
pour surveiller la démolition des fortifications ďHéligoland en conformité du Traité.
Cette Commission aura qualité pour décider
quelle partie '1es ouvrages protégeant la cóte
contre les érosions de la mer doit étre conservée et quelle partie doit etre démolie;

i1) A Commision will be appointed by the
Principal Allied and Associated Powers to
supervise the destruction of the fortifications
of Heligoland in accordance with the Treaty.
This Commission will be authorized to decide
what portion of the Works protecting the
cóast from sea crosion are to be maintaincd
and what portion must be destroyed;

2« Les sommes que TAllemagne aurait á
rembourser á ses ressortissants pour les indemniser des parts ďintérét qu’ils se trouveraient avoir dans les chemins de fer et les
mineš visés á 1’alinéa 2 de 1’article 156, seront
portées au erédit de TAUemagne á valoir sur
les sommes dues au titre des réparations;

(2) Sums reimbursed by Germany to
German nationals to indemnify them in respect of the interests which they may be
found to possess in the railways and mineš
referred 'o in the second paragraph of Article 156 shall be credited to Germany against
the sums due by way of reparation;

3° La liste des personnes que, conformément á Tarticle 228, alinéa 2, TAllemagne
devra livrer aux Puissances alliées et associées, sera adressée au Gouvernement allemand dans le mois qui suivra la mise en vigueur du Traité;

(3) The list of persons to be handed over
to the Allied and Associated Governments
by Germany under the second paragraph of
Article 228 shall be communicated to the
German Government within a month from
the coming into force of Treaty;

4° La Commission des réparations prévue
á 1’article 2l0 et aux paragraphes 2, 3 et 4 de
l’Annexe IV ne pourra exiger la divulgation
de secrets de fabrication ou ďautres renseignements confidentiels;

(4) The Reparation Commission referred
to in Article 240 and paragraphs 2, 3 and 4
of Annex IV cannot require trade secrets or
other co.nfidential information to be divulged;

5° Děs la signatuře du Traité et dans les
quatre mois qui suivront, TAllemagne aura la
possibilité de présenter á 1’examen des Puis
sances alliées et associées des documents et
des propositions á l’effet de háter le travail
relatif aux réparations, ďabréger ainsi l’enquéte et ďaccélérer les décisions;

(c) From the signatuře of the Treaty and
within the ensuing four months Germany
will be entitled to submit for examination
by the Allied and Associated Powers docu
ments ard proposals in order to expedite the
work connected with reparation, and thus to
shorten the investigation and to accelerate
the décisions;
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Aby byly přesně stanoveny podmínky, za
kterých určité klausule smlouvy dnes podepsané mají fcýti vykonány, dohodly se Vysoké
smluvní strany takto:

1. čelné mocnosti spojené a sdružené jme
nují komisi, aby dohlížela na zboření
pevností helgolandských podle ustanovení této
smlouvy. Tato komise bude zmocněna, aby
rozhodla, které části opevňovacích děl chrá
nících břeh od podmílání mořem mají býti
zachovány a která část má býti zbořena;

2. částky, které má Německo zaplatiti jako
náhradu svým příslušníkům, aby jim nahra
dilo jejich zájmová účastenství, jež by snad
měli na železnicích a dolech, vzpomenutá
v odstavci 2 článku 156, budou připsány ve,
prospěch Německa na účet částek dlužných
z důvodu náhrad škod;
3. seznam osob, které podle článku 228, od
stavec 2, má Německo vydati mocnostem spo
jeným a sdruženým, bude zaslán vládě ně
mecké do měsíce po dni, kdy nabude tato
smlouva působnosti;4 5

4. reparační komise, o které se mluví
v článku 240 a v paragrafech 2, 3 a 4 přílohy
IV, nebude moci požadovati prozrazení ta
jemství výrobního a jiných důvěrných dě
lení;
5. ode dne podpisu smlouvy a během násle
dujících čtyř měsíců bude Německu možno
předložití mocnostem spojeným a sdruženým
k prozkoumání doklady a návrhy k tomu cíli,
aby se uspíšila práce k nápravě škod a tím
zkrátilo vyšetřování a urychlilo rozhodování;
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6° Des poursuites seront exereées contre
les personnes qui auraient commis des actes
délictueux en ce qui concerne la liquidation
des biens allemands, et les Puissances alliées
et associées recevront les renseignements et
preuves que le Gouvernement allemand
pourra fournir á ce sujet.

(6) Proceedings will be taken against persons who háve committed punishable offences in the liquidation of Ge”man property,
and the Allied and Associated Powers will
welcome any information or evidence which
the German Government can furnish on this
subject.

Fait á Versailles, le vingt-huit juin mil

Done at Versailles, the twentyeighth day
of June, one thousand nine hundred and nineteen.

neuf cent dix-neuf.

WOODROW W1LSON.
ROBERT LANSING.
HENRY WHITE.
E. M. HOUSE.
TASRER H. BLISS.
O. LLOYD GEORGE.
A BONAR LAW.
MÍLNER.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
GEORGE N. BARNES.
CHAS. J. DOHERTY.
ARTHUR L. SIFTON.
YV. M. HUGHES.
JOSEPH COOK.
LOUIS BOTHA.
J. C. SMUTS.
\V. F. MASSEY,
ED. S. MONTAGU.
GANGA SINGH,
MAHARAJA DE BIKANER.
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L. L KLOTZ.
ANDRÉ TARDIEU.
JULES CAMBCN.
S1DNE Y SONNINO.
IMPERIALI.
SlLVIO CRESPI.
SAIONZI.
N. MARINO.
S. CHINDA.
K. MATSUI.
H. IJUIN.
HYMANS.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 217.
6. trestní stíhání bude zavedeno proti
osobám, které by se dopustily trestných činů,
pokud jde o likvidaci německých statků, a
mocnosti spojené a sdružené přijmou údaje
a průvody, jež by snad v tomto směru ně
mecká vláda mohla podati.

Dáno ve Versailles dne dvacátého osmého
měsíce června roku tisíc devět set deva
tenáctého.

WOODROW WILSON.
ROBERT LANSING.
HENRY WHITE.
E M. HOUSE.
TASKER H. BLISS.
D, LLOYD GEORGE.
A. BONAR LAW.
MILNER.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
GEORGE N. BARNES.
CHAS. J. DOHERTY.
ARTHUR L. SIFTON.
W. M. HUGHES.
JOSEPH COOK.
LOUIS BOTHA.
J. C. SMUTS.
W F. MASSEY.
ED. S. MONTAGU.
GANGA SINGH,
MAHARAJA DE BIKANER.
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L. L. KLOTZ.
ANDRÉ TARDIEU.
JULES CAMBON.
S1DNEY SONNINO.
IMPERIÁLE
SíI VIO CRESPI.
SAIONZI.
N. MARINO.
S. CHINDA.
K. MATSUL
H. IJUIN.
HTMANS.
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J. VAN DEN HEUVEL.
EMILE VANDERVELDE.
ISMAEL MON1ES.
CALOGERAS.

RODRIGO OCTAVIO.

ANTONIO S. DE BUSTAMENTE
E. DORN Y DE ALSUA.
ELEFTHERIOS VEŇISELOS.
NICOLAS POLITIS.
JOAQUIN MENDEZ.
TERTULLIEN GUILBAUD.
M. RŮSTEM RAID AR.
ABDUL HADI AOUNI.
P. BONILLA.
C. D. B. KING.
SALVADOR CHAMORRO
ANTONIO BURGOS.
C. G. CANDAMO.
I. J PADEREWSKI.
ROMAN DMOWSKI.
ALFONSO COSTA.
AUGUSTO SOARES.
ION I. C. BRATIANO.
QENERAL C. COANDA.
NIK. P. PACHITCH.
Dr. ANTE TRUMBIČ.
MiL. R. VESNITCH.
CHAROON.
TRAIDOS PRABANDHU.
KAREL KRAMÁŘ.
Dr. EDUARD BENEŠ.
J. A. BUERO.
HERMANN MŮLLER.
Dr. BELL.
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Tato smlouva se vyhlašuje s podotknutím, že byla na základě usnesení Národního
shromáždění ze dne 7. listopadu 1919 schválena ratifikační listinou ze dne 10. listopadu
1919, která byla presidentem republiky Československé a ministrem zahraničních věcí
podepsána a dne 10. ledna 1920 v ministerstvu zahraničních věcí v Paříži uložena. Téhož
dne sepsán byl v Paříži první protokol o uložení listin ratifikačních,«čímž smlouva na
byla mezinárodní působnosti.
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Národní shromáždění usneslo se zároveň, že se ministru věcí zahraničních ukládá,
aby v dohodě se všemi zúčastněnými ministry učinil další opatření, kterých je třeba
k provedení této smlouvy.
Současně ratifikovaly tuto smlouvu: Velká Britannie, Francie, Itálie, Japonsko,
Belgie, Bolivie, Brasilie, Guatemala, Peru, Polsko, Siam, Uruguay a Německo.
Později ratifikovaly státy: Haiti, Honduras, Liberia, Nicaragua, Panama, Kuba,
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Ecuador, Řecko, Portugalsko a Rumunsko.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
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