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LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, L’EM- i 
PIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE, 
LTfALIE et LE JAPON,

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

LA BELGIQUE, LA CHINĚ, CUBA, LA 
GRĚCE, LE HEDJAZ, LA POLOGNE, LE 
PORTUGAL, LA ROUMANIE, L’ÉTAT 
SERBE-CROATE-SLOVĚNÉ, LE SIAM et 
LA TCHÉCO-SLOVAQUIE,

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

ďune part;

Et LA BULGARIE,
ďautre part;

Considérant qu’á la demande du Gouverne- 
ment royal de Bulgarie, un armistice a été 
accordé á la Bulgarie le 29 septembre 1918 
par les Principales Puissances alliées et 
associées afin qu’un Traité de Paix puisse 
étre conclu;

Que les Puissances alliées et associées sont 
également désireuses que la guerre, dans 
laquelle certaines ďentre elles ont été suc- 
cessivement entrainées directement ou in- 
directement contre la Bulgarie, et qui a son 
origine dans la déclaration de guerre adressée 
le 28 juillet 1914 par TAutriche-Hongrie á la 
Serbie et dans les hostilités ouvertes par la 
Bulgarie contre la Serbie le 11 octobre 1915 
et conduites par rAllemagne, aíliée de l’Au- 
triche-Hongrie, de la Turquie et de la Bulga
rie, fasse plače á une paix solide, juste et 
durable;

A cet effet, les HAUTES PUISSANCES 
CONTRACTANTES ont désigné pour leurs 
Plénipotentiaires, savoir:

LE PRESIDENT DES ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE:

I/llonoráble Frank Lyon P o 1 k, Sous- 
Secrétaire ďÉtat;

L!Honorable Henri W h i t e, ancien Am- 
bassadeur extraordinaire et plénipoten- 
tiaire des États-Unis á Rome et á Paris;

Le Général Tasker H. B 1 i s s, Représen- 
tant militaire des États-Unis au Conseil 
supérieur de Guerre;

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, ŘÍŠE 
BRITSKÁ, FRANCIE, ITÁLIE A JAPON
SKO,

mocnosti, jež v této smlouvě jsou označo
vány jako Čelné mocnosti spojené a sdružené;

BELGIE, ČÍNA, KUBA, ŘECKO, HED- 
ŽAS, POLSKO, PORTUGALSKO, RUMUN
SKO, STÁT SRBSKO-CHORVATSKO-SLO- 
VINSKÝ, SIAM A ČESKOSLOVENSKO,

tvořící s čelnými mocnostmi svrchu uvede
nými mocnosti spojené a sdružené,

se strany jedné;

a BULHARSKO
se strany druhé;

hledíce k tomu, že k žádosti královské vlády 
bulharské bylo povoleno čelnými mocnostmi 
spojenými a sdruženými dne 29. září 1918 
Bulharsku příměří, aby mohla býti uzavřena 
mírová smlouva;

že mocnosti spojené a sdružené stejně jsou 
proniknuty snahou, aby ustoupila pevnému, 
spravedlivému a trvalému míru válka, do níž 
byly některé z nich postupně přímo nebo ne
přímo proti Bulharsku strženy, a jež vznikla 
tím, že Rakousko-Uhersko vypovědělo dne 28. 
července 1914 válku Srbsku, jakož i nepřátel
skými činy zahájenými Bulharskem proti 
Srbsku dne 11. října 1915 a podniknutými 
od Německa spojeného s Rakousko-Uher- 
skem Tureckem a Bulharskem;

k tomu cíli VYSOKÉ SMLUVNÍ MOC
NOSTI zastoupené takto:

PRESIDENT SPOJENÝCH STÁTŮ AME
RICKÝCH, jejž zastupovali:

ctihodný Frank Lyon P o 1 k, státní pou
ta jemník ;

ctihodný Henry W h i t e , bývalý mimo
řádný a zplnomocněný velvyslanec Spoje
ných států v Římě a v Paříži;

generál Tasker H. B 1 i s s , vojenský zá
stupce Spojených států v Nejvyšší vá
lečné radě;
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SA J.IAJESTÉ LE EOI DU EOYAUME- , 
UNI DE GEANDE-BEETAGNE ET D’IE- 
LANDE ET DES TEEEITOIRES BEITAN- 
NIQUES AU DĚLÁ DES MERS, EM- 
PEREUR DES INDES:

M. Cecil Harmsworth, M. P., Sous- 
Secrétaire ďÉtat pour les Affaires 
étrangěres;

Sir Eyre C r o w e, K. C. B., K. C. M. G., 
Ministře plénipotentiaire, Sous-Secrétaire 
ďÉtat adjoint pour les Affaires étran
gěres ;

Et:
pour le DOMINION du CANADA:

L’Honorable Sir George Halsey P e r 1 e y,
K. C. M. G., Haut Commissaire pour le 
Canada dans le Royaume-Uni;

pour le COMMONWEALTH ďAUSTRÁLIE:
LeTrěs Honorable Andrew F i s h e r, Haut 

Commissaire pour 1’Australie dans le 
Royaume-Uni;

pour 1’UNION SUD-AFRICAINE:

M. Reginald Andrew Blankenberg,
O. B. E., faisant fonctions de Haut Com
missaire pour 1’Union Sud-Africaine 
dans le Royaume-Uni;

pour le DOMINION de la NOUVELLE- 
ZÉLANDE:

UHonorable Sir Thomas Mackenzie,
K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la 
Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

pour 1’INDE:
Sir Eyre C r o w e, K. C. B., K. C. M. G.;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANQAISE:

M. Georges Cleme nceau, Président du 
Conseil, Ministře de la Guerre;

M. Stephen P i c li o n, Ministře des 
Affaires étrangěres;

M. Louis-Lucien K 1 o t z, Ministře des 
Finances;

M. André T a r d i e u, Commissaire géné- 
ral aux Affaires de guerre franco-amé- 
ricaines;

M. Jules C a m b o n, Ambassadeur de 
France;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SPOJENÉHO 
KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A 
IRSKA I BRITSKÝCH ÚZEMÍ ZÁMOŘ
SKÝCH, CÍSAŘ INDICKÝ, jejž zastupovali:

p. Cecil Harmswort h, člen parla
mentu, státní podtajemník věcí zahranič
ních ;

sir Eyre C r o w e, K. C. B., K. C. M._ G., 
zplnomocněný ministr, státní podtajem
ník přidělený zahraničním věcem;

a:
za DOMINION KANADSKÉ:

ctihodný sir George Halsey P e r 1 e y, K.
C. M. G., vrchní komisař kanadský ve 
Spojeném království;

za COMMONWEALTH AUSTRALSKÝ:
velectihodný Andrew F i s h e r, vrchní ko

misař australský ve Spojeném králov
ství;

za UNII JIHOAFRICKOU:

p. Reginald Andrew Blankenberg,
O. B. E., zastávající úřad vrchního komi
saře jihoafrického ve Spojeném králov
ství;

za DOMINION NOVOZÉLANDSKÉ:

ctihodný sir Thomas Mackenzie, K. C. 
M. G., vrchní komisař novozélandský ve 
Spojeném království;

za INDII:
sir Eyre C r o w e, K. C. B., K. G. M. G.,

PRESIDENT REPUBLIKY FRANCOUZ
SKÉ, jejž zastupovali:

p. Georges Cleme nceau, ministerský 
předseda, ministr války;

p. Stephen P i c h o n, ministr věcí zahra
ničních ;

p. Louis-Lucien K 1 o t z, ministr financí;

p. André T a r d i e u, generální komisař 
pro francouzsko-americké věci válečné;

p. Jules C a m b o n, francouzský velvysla
nec;
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SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE:

L’Honorable Maggiorino F e r r a r i s, Sé- 
nateur du Royaume;

L’Honorable Guglielmo M a r c o n i, Séna- 
teur du Royaume;

M. Giacomo de M a r t i n o, Envoyé extra- 
ordinaire et Ministře plénipotentiaire;

SA MAJESTÉ L’EMPEREUR DU JAPON:

M. K. M a t s u i, Ambassadeur extraordi- 
naire et plénipotentiaire de S. M. l’Em- 
pereur du Japon á Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. Jules van den H e u v e 1, Envoyé extra- 
ordinaire et Ministře plénipotentiaire, 
Ministře ďÉtat;

M. Rolin-Jacquemyns, Membre de 
ITnstitut de droit International přivé, 
Secrétaire de la Délégation belge;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
CHINOISE:

M. Vikyuin Wellington K o o;
M. Sao-ke Alfred S z e;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
CUBAINE:

Le Docteur Rafael Martinez O r t i z, En
voyé extraordinaire, Ministře plénipoten
tiaire de la Republique cubaine, á Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLĚNES:

M. Elefthérios 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 Af- 
faires étrangěres;

SA MAJESTÉ LE ROI DU HEDJAZ:

M. Růstem li a i d a r;
M. Abdul Hadi A o u n i;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
POLQNAISE:

M. Ladislas G r a b s k i;
M. Stanislas Patek, Ministře plénipoten- | 

-tiaire;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL ITALSKÝ, 
jejž zastupovali:

ctihodný Maggiorino F e r r a r i s, senátor 
království;

ctihodný Guglielmo M a r c o n i, senátor 
království;

p. Giacomo de M a r t i n o, mimořádný vy
slanec a zplnomocněný ministr;

JEHO VELIČENSTVO CÍSAŘ JAPONSKÝ, 
jejž zastupoval:

p. K. M a t s u i, mimořádný a zplnomoc
něný velvyslanec J. V. císaře japonského 
v Paříži;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGŮ, jejž 
zastupovali :

p. Jules van den' H e u v e 1, mimořádný 
vyslanec a zplnomocněný ministr, státní 
ministr ;

p. Rolin-Jacquemyns, člen ústavu 
pro mezinárodní soukromé právo, gene
rální sekretář belgické delegace;

PRESIDENT REPUBLIKY ČÍNSKÉ, jejž 
zastupovali:

p. Vikyuin Wellington K o o;
p. Sao-ke Alfred S z e;

PRESIDENT REPUBLIKY KUBY, jejž za
stupoval :

doktor Rafael Martinez O r t i z, mimo
řádný vyslanec a zplnomocněný ministr 
republiky kubánské v Paříži;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL HELLENŮ, 
jejž zastupovali:

p. Elefthérios V e n i z e 1 o s, ministersky 
předseda;

p. Nikolas P o 1 i t i s, ministr věcí zahra
ničních ;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL HEDŽASU, 
jejž zastupovali:

p. Růstem H a i d a r;
p. Abdul Hadi A o u n i;

PRESIDENT REPUBLIKY POLSKÉ, jejž 
zastupovali :

p, Ladislav G r a b s k i;
p. Stanislav Patek, .zplnomocněný mi

nistr ;
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE I PRESIDENT REPUBLIKY PORTUGAL- 
PORTUGAISE: j SKÉ, jejž zastupovali:

Le Docteur Affonso d a C o s t a, ancien 
Prěsident du Conseil des Ministres;

M. Jayme Batalha Reis, Ministře 
plénipotentiaire;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE :

M. Victor A n t o n e s c o, Envoyé extra- 
ordinaire et Ministře plénipotentiaire de
S. M. le Roi de Roumanie á Paris;

Le Général Gonstantin C o a n d a, Général 
de Corps ďArmée, Aidě de Camp Royal, 
ancien Président du Conseil des Mi
nistres ;

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

M. Nieolas P. P a c h i t c h, ancien Prési
dent du Conseil des Ministres;

M. Ante T r u m b i c, Ministře des Af- 
faires étrangeres;

M. Ivan Z o 1 g e r, Docteur en droit;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SIAM:

Son Altesse le Prince C h a r o o n, Envoyé 
extraordinaire et Ministře plénipoten
tiaire de S. M. le Roi de Siam á Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
TCHÉCO-SLOVAQUE:

M. Eduard Beneš, Ministře des Affaires 
étrangeres;

M. Stephen O s u s k ý, Envoyé extraordi
naire et Ministře plénipotentiaire de la 
République tchéco-slovaque á Londres;

LA BULGÁRIE:

M. Alexandre Stamboliiski, Prési
dent du Conseil des Ministres, Ministře 
de la Guerre;

LESQUELS, aprěs avoir échangé leurs pleins 
pouvoirs reeonnus en bonne et due formě, 
ONT CONVENU DES DISPOSITIONS SUI- 
VANTES:

A dater de la mise en vigueur du présent 
Traité, 1’état de guerre prendra fin.

doktor Affonso d a C o s t a, bývalý mini
sterský předseda;

p. Jayme Batalha Reis, zplnomocněný 
ministr;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL RUMUNSKÝ, 
jejž zastupovali:

p. Victor Antonesco, mimořádný vy
slanec a zplnomocněný ministr J. V. 
krále rumunského v Paříži;

generál Gonstantin C o a n d a, generál 
armád, sboru, královský pobočník, bý
valý ministerský předseda;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SRBŮ, 
CHORVATů A SLOVINCŮ, jejž zastupo
vali :

p. Nikola P. P a š i č, bývalý ministerský 
předseda;

p. Ante T r u m b i č, ministr věcí zahranič
ních ;

p. Ivan ž o 1 g e r, doktor práv;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SIAMSKÝ, 
jejž zastupoval:

Jeho Výsost princ C h a r o o n, mimořádný 
vyslanec a zplnomocněný ministr J. V. 
krále siamského v Paříži;

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLO
VENSKÉ, jejž zastupovali:

p. Eduard B e n e š, ministr věcí zahranič
ních ;

p. Štěpán O s u s k ý, mimořádný vyslanec a 
zplnomocněný ministr československé 
republiky v Londýně;

BULHARSKO, jež zastupoval:

p. Alexander Stambólij s k i j, mini
sterský předseda, ministr války;

vyměnivše si své plné moci, jež shledání v do
bré a náležité formě, DOHODLI SE TAKTO:

Dobou, kdy tato smlouva nabude působno
sti, skončí se stav válečný.
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Děs ce moment et sous réserve des dispo- 
sitions du présent Traité, il y aura relations 
oíficielles des Puissances alliées et associées 
a v ec la Bulgarie.

PARTIE I.

PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NA- 
TIONS.

LES HAUTES PARTIES CONTRAC- 
TANTES,

Considérant que, pour développer la coopé- 
ration entre les Nations et pour leur garantir 
la paix et la sureté, 11 importe

ďaecepter certaines obligations de ne pas 
recourir á la guerre,

ďentretenir au grand jour des relations 
internationales fondées sur la justice et 
1’honneur,

ďobserver rigoureusement les prescriptions 
du Droit international, reconnues désormais 
comme rěgle de conduite effective des Gou- 
vernements,

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

Ádoptent le présent Pacte qui institue la 
Société des Nations.

A r t i c 1 e 1.

Sont Membres originaires de la Société des 
Nations ceux des Signataires dout les noms 
figurent dans 1’annexe au présent Pacte, ainsi 
que les États, également nommés dans 1’an
nexe, qui auront accédé au présent Pacte sans 
aucune réserve par une déclaration déposée 
au Secrétariat dans les deux mois de Tentrée 
en vigueur du Pacte et dout notification sera 
faite aux autres Membres de la Société.

Tout État, Dominion ou Colonie qui se gou- 
verne 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 FAssemblée, póurvu qu’il donne des 
garanties effectives de son intention sincěre 
ďobserver ses engagements internationaux et 
qu’il accepte le rěglement établi par la Société 
en ce qui concerne ses forces et ses armements 
militaires, navals et aériens.

Od téže chvíle a s výhradou ustanovení této 
smlouvy, nastanou oficielní styky mocností 
spojených a sdružených s Bulharskem.

ČÁST I.

ÚMLUVA O SPOLEČNOSTI NÁRODŮ.

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

uznávajíce, že k rozvoji součinnosti mezi 
národy a k tomu, aby se jim zaručil mír a 
bezpečnost, je dlužno

přijmouti jisté závazky, že se neuchýlí 
k válce,

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 zachová
vati všechny smluvní závazky uložené smlou
vami ve vzájemných stycích organisovaných 
národů,

přijímají tuto úmluvu, jíž se zakládá Spo
lečnost národů.

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, přistou- 
pí-li k této úmluvě bez výhrady prohlášením, 
jež učiní úřadu tajemnickému do dvou^ mě
síců od doby, kdy tato úmluva nabude působ
nosti, a jež bude oznámeno ostatním členům 
Společnosti.

Každý ze států, dominií a kolonií, jež si 
svobodně vládnou a které nejsou uvedeny 
v příloze, mohou se státi členy Společnosti, 
bude-li jejich přijetí usneseno dvějna třeti
nami Shromáždění, předpokládaje, že poskyt
nou účinné záruky svého upřímného úmyslu 
zachovávati své mezinárodní závazky a že 
přijmou Společností předepsanou úpravu 
svých branných sil a své výzbroje vojenské, 
námořní a vzduchoplavecké.
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Tout Membre de la Société peut, aprěs un 
préavis de deux ans, se retirer de la Société, 
á la condition ďavoir rempli á ce moment 
toutes ses obligations internationales, y com- 
pris celles du Pacte.

A r t i c 1 e 2.

L’action de la Société, telle qíťelle est dé- 
finie dans le présent Pacte, s’exerce par une 
Assemblée et par un Conseil assistés ďun 
Secrétariat permanent.

A r t i c 1 e 3.

L’Asšemblée 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 deman- 
dent, au siěge de la Société ou en tel autre 
lieu qui pourra étre désigné.

L/Assemblée connaít de toule question qui 
rentre dans la sphěre ďactivité de la Société 
ou qui affecte la paix du monde.

Chaque Membre de la Société ne peut 
compter plus de trois Représentants dans 
1’Assemblée et ne dispose que ďune voix.

A r t i c 1 e 4.

Le Conseil se compose de Représentants 
des Principales Puissances alliées et associées, 
ainsi que áes Représentants de quatre autres 
Membres de la Société. Ces quatre Membres 
de la Société sont désignés librement par 
1’Assemblée et aux époques qu’il lui plait de 
choisir. Jusqďá la premiére désignation par 
1’Assemblée, les Représentants de la Belgique, 
du Brésil, de TEspagne et de la Grěce sont 
Membres du Conseil.

Avec l’approbation de la majoritě de TAs
semblée, 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 rAssemblée pour étre re- 
présentés au Conseil.

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.

Le Conseil connaít de toute question ren- 
trant dans la sphěre ďactivité de la Société 
ou affectant la paix du monde.

Každý člen Společnosti může dvě léta po 
předchozím oznámení vystoupit! ze Společ
nosti 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 mimo 
to, kdykoliv toho vyžadují poměry, v sídle 
Společnosti neb na kterémkoli jiném místě, 
jež by bylo určeno.

Shromáždění nalézá o všech otázkách, které 
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.

Článek 4.

Rada se skládá ze zástupců čelných moc
ností spojených a sdružených a ze zástupců 
čtyř dalších členů Společnosti. Tyto čtyři čle
ny Společnosti volí Shromáždění svobodně 
v obdobích, jež uzná za vhodná. Dokud čle
nové nebudou Shromážděním vyvoleni, jsou 
členy Rady zástupcové Belgie, Brasilie, Špa
nělska a Kecka.

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

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

A r t i c 1 e 5.
Sauf disposition expressément contraire du 

présent Pacte ou des clauses du présent 
Traité, les décisions de FAssemblée ou du 
Conseil sont prises á runanimité des Membres 
de la Société représentée á la réunion.

Toutes questions de procédure qui se posent 
aux réunions de FAssemblée ou du Conseil, 
y compris la désignation des Commissions 
chargées ďenquéter sur des points parti- 
culiers, sont réglées par FAssemblée ou par 
le Conseil et décidées á la majoritě des Mem
bres de la Société représentés á la réunion.

La premiére réunion de FAssemblé et la 
premiére réunion du Conseil auront lieu sur 
la convocation du Président de États-Unis 
ďAmérique.

A r t i c 1 e 6.

Le Secrétariat permanent est établi au 
siěge de la Société. II comprend un Secrétaire 
général, ainsi que les secrétaires et le per- 
sonnel nécessaires.

Le premier Secrétaire général est désigné 
dans Fannexe. Par la suitě, le Secrétaire gé
néral sera nommé par le Conseil avec Fappro- 
bation de la majoritě de FAssemblée.

Les secrétaires et le personnel du Secré
tariat sont nommés par le Secrétaire général 
avec Fapprobation du Conseil.

Le Secrétaire général de la Société est de 
droit Secrétaire général de FAssemblée et du 
Conseil.

Les dépenses du Secrétariat sont supportées 
par les Membres de la Société dans la pro- 
portion établie pour le Bureau de FUnion po- 
stale universelle.

A r t i c 1 e 7.
Le siěge de la Société est établi á Geněve.
Le Conseil peut á tout moment décider de 

Fétablir en tout autre lieu.
Toutes les fonctions de la Société ou des 

Services qui s’y rattachent, y compris le Se-

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.

Článek 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, upra
vuje si Shromáždění neb Rada a rozhoduje 
se o nich většinou členů Společnosti ve schůzi 
zastoupených.

První schůzi Shromáždění a první schůzi 
Rady svolá president Spojených států ame
rických.

Článek 6.

V sídle Společnosti se zřídí stálý úřad ta
jemnický. Skládá se z generálního tajemníka 
a z potřebného počtu tajemníků i personálu.

První generální tajemník je jmenován 
v příloze. Napříště jmenuje generálního ta
jemníka Rada se schválením většiny Shro
máždění.

Tajemníky a personál tajemnického úřadu 
jmenuje generální tajemník se schválením 
Rady.

Generální tajemník Společnosti jest mocí 
svého úřadu generálním tajemníkem Shro
máždění a Rady.

Náklady tajemnického úřadu nesou členové 
Společnosti podle klíče stanoveného pro me
zinárodní 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
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crétariat, sont également accessibles aux hom- 
mes et aux femmes.

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

Les bátiments et terrains occupés par la 
Societě, par ses Services ou ses réunions, sont 
inviolables.

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 com- 
patible avec la sécurité nationale et avec l’exé- 
cution des obligations internationales im- 
posée par une action commune.

Le Conseil, tenant compte de la situation 
géographique et des conditions spéciales de 
chaque État, prépare les plans de cette ré
duction, en vue de Texamen et de la décision 
des divers Gouvernements.

Ces plans 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 Gou
vernements, la limite des armements ainsi 
fixée ne peut étre dépassée sans le consente- 
ment du Conseil.

Considérant que la fabrication privée des 
munitions et du matériel de guerre soulěve 
de graves objections, les Membres de la So
ciété chargent le Conseil ďaviser aux mesures 
propres á en éviter les fáclieux effets, en 
tenant compte des besoins des Membres de 
la Société qui ne peuvent pas fabriquer les 
munitions et le matériel de guerre nécessaires 
á leur súreté.

Les Membres de la Société s’engagent á 
échanger, de la maniěre la plus franche et la 
plus complěte, touš renseignements relatifs 
á réchelle de leurs armements, á leurs pro- 
grammes militaires, navals et aériens et á la 
condition de celles de leurs Industries suscep- 
tibles ďétre utilisées pour la guerre.

A r t i c 1 e 9.

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

tajemnický, jsou stejně přístupny mužům 
i ženám.

Zástupci členů Společnosti a jejich úřed
níci používají při vykonávání svých funkcí 
diplomatických výsad a nedotknutelnosti.

Budovy a pozemky zabrané Společností, je
jími úřady a schůzemi jsou nedotknutelné.

Článek 8.

Členové Společnosti uznávají, že udržování 
míru vyžaduje omezení státního zbrojení na 
nej menší 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 po
měrům každého státu, aby je jednotlivé vlády 
uvážily a o nich rozhodly.

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
jemné budou oznamovati způsobem nej upří
mnějším a nej úplnějším všechny údaje o míře 
a rozvrhu svého zbrojení, o svých progra
mech vojenských, námořních a vzduchopla- 
veckých a o poměrech v oněch odvětvích 
svého průmyslu, jichž, lze užiti k účelům vá
lečným.

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.
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A r t i c I e 10.
Les Membres de ia Société s’engagent á 

respecter et á maintenir contre toule agres- 
sion extérieure 1’mtégrité territoriale et Tin- 
dépendance politique présente de touš les 
Membres de la Société. En cas ďagression, 
de menace ou de danger ďagression, le Conseil 
a vise aux moyens ďassurer 1’exécution de 
cette obligation.

A r t i c 1 e 11.

II est expressément déclaré que toute guerre 
ou menace de guerre, qu’elle affecte directe- 
ment ou non l’un des Membres de la Société, 
intéresse la Société tout entiěre et que celle-ci 
doit prendre les mesures propres á sauve- 
garder effieacement la paix des Nations. En 
pareil cas, le Secrétaire général convoque 
immédiatement le Conseil, á la demande de 
tout Membre de la Société.

II est, en outre, déclaré que tout Membre 
de la Société a le droit, á titre amical, ďap- 
peler 1’attention de 1’Assemblée ou du Conseil 
sur toute circonstance 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.

A r t i c 1 e 12.
Touš les Membres de la Société conviennent 

que, s’il s’élěve entre eux un différend sus- 
ceptible ďentrainer une rupture, ils le sou- 
mettront soit á la procédure de 1’arbitrage, 
soit á 1’examen du Conseil. Ils conviennent 
encore qu’en aucun cas ils ne doivent recourir 
á la guerre avant 1’expiration ďun délai de 
trois mois aprěs la sentence des arbitres ou 
le rapport du Conseil.

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

Article 13.

Les Membres de la Société conviennent que 
s’il s’élěve entre eux un différend susceptible, 
á leur avis, ďune solution arbitrale et si ce 
différend ne peut se régler de facon satis- 
faisante par la voie diplomatique, la question 
sera soumise intégralement á 1’arbitrage.

Parmi ceux qui sont généralement suscep- 
tibles de solution arbitrale, on déclaré tels les 
différends relatifs á Tinterprétation ďun 
Třaité, á tout point de droit international,

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 nebo 
hrozba válkou, ať postihuje přímo či - se 
nepřímo dotýká některého člena Společnosti, 
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 kteréhokoliv 
člena Společnosti.

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 měsíce 
od rozsudku rozhodčích neb od zprávy Radj^.

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.

Č 1 á n e k 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 
k rozsuzování řízením rozhodčím, prohlašují 
se spory o výklad některé smlouvy, o všeli
kých otázkách práva mezinárodního, o tom,



Sbírka zákonů a nařízení, č. 274. 1135

á la réalité de tout fait qui, s’il était établi, 
constituerait la rupture ďun engagement 
international, ou á 1’étendue ou á la nátuře 
de la réparation due pour une telle rupture.

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. 
Faute ďexécution de la sentence, le Conseil 
propose les mesures qui doivent en assurer 
1’effet.

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 connaítra de touš différends ďun 
caractěre international que les Parties lui 
soumettront. Elle donnera aussi des avis con- 
sultatifs sur tout différend ou tout point, dont 
la saisira le Conseil ou TAssemblée.

A r t i c 1 e 15.

S’il s’élěve entre les Membres de la Société 
un différend susceptible ďentraíner une rup
ture et si ce différent n’est pas soumis 
á 1’arbitrage prévu á Farticle 13, les Membres 
de la Société conviennent de la porter devant 
le Conseil. A cet effet, il suffit que l’un ďeux 
avise de ce différend le Secrétaire général, 
qui prend toutes dispositions en vue ďune 
enquéte et ďun examen complets.

Dans le plus bref délai, les Parties doivent 
lui communiquer 1’exposé de leur cause avec 
touš faits pertinents et piěces justificatives. 
Le Conseil peut en ordonner la publication 
immédiate.

Le Conseil s’efforce ďassurer le rěgiement 
du différend. S’il y réussit, il publie, dans la 
mesure qu’il juge utile, un exposé relatant les 
faits, les explications qďils comportent et les 
termes de ce rěgiement.

Si le différend n’a pu se régler, le Conseil 
rédige et publie un rapport, voté soit á l’un- 
animité, soit á la majoritě des voix, pour íaire 
connaitre les circonstances du différend et 
les Solutions qďil recommande comme les 
plus équitables et les mieux appropriées 
á 1’espěce.

je-li dána skutečnost, která, jsouc prokázána, 
by zakládala porušení mezinárodního závaz
ku, neb o rozsah a povahu náhrady, již jest 
dáti za takové porušení.

Rozhodčím soudem, před nějž věc přísluší, 
je soud, na kterém se strany dohodnou, nebo 
soud, který byl smluven dřívějšími jejich 
úmluvami.

členové Společnosti se zavazují, že poctivě 
dostojí vyneseným rozsudkům a že se ne
uchýlí k válce proti žádnému členu Společno
sti, který se jim podvolí. Nevykoná-li se roz
sudek, navrhne Rada opatření, která by mu 
dodala účinnosti.

Článek 14.

Rada se pověřuje úkolem, aby připravila 
návrh Stálého mezinárodního soudního dvora 
a aby jej předložila členům Společnosti. Tento 
soudní dvůr bude nalézati o všech sporech 
rázu mezinárodního, jež strany naň vznesou. 
Bude též podávati dobrá zdání o sporech neb 
otázkách, jež naň vznese Rada nebo Shro
máždění.

Článek 15.

Vyskytne-li se mezi členy Společnosti spor, 
který by mohl vésti k roztržce, a nepodléhá-li 
tento spor řízení rozhodčímu po rozumu člán
ku 13, jsou členové Společnosti zajedno 
v tom, že jej předloží Radě. K tomu stačí, 
aby kterákoli strana zpravila o sporu gene
rálního tajemníka, jenž učiní všechna opa
tření nutná k úplnému vyšetření a prozkou
mání 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 ihned naříditi jejich uve
řejnění.

Rada se přičiní, aby bezpečně dosáhla 
narovnání sporu. Zdaří-li se jí to, uveřejní, 
pokud to uzná za vhodno, zprávu, v které 
uvede skutečnosti, výklady k nim se vztahu
jící a podmínky narovnání.

Nepodaří-li se spor urovnati, Rada pořídí 
a uveřejní referát usnesený buď jednoiv.yslísě 
nebo většinou hlasů, v kterém uvede ve zná
most okolnosti sporu a řešení, jež doporučuje 
jako nej slušnější a nej přiměřenější v této 
věci.
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Tout Membre de la Societě représenté au 
Conseil peut également publier un exposé des 
faits du différend et ses propres conclusions.

Si le rapport du Conseil est accepté á l’un- 
animité, le vote des Représentants des Parties 
ne comptant pas dans le ealcul de cette un- 
animité, les Membres de la Société s’engagent 
á ne recourir á la guerre contre aucune Partie 
qui se conforme aux conclusions du rapport.

Dans le cas oú le Conseil ne réussit pas 
á faire accepter son rapport par touš ses 
membres autres que les Représentants de 
toňte 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 
reconnait que le différend porte sur une 
question que le droit internatíonal laisse á la 
compétence 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 
1’Assemblée. L’Assemblée devra de méme étre 
saisie du différend á la requéte de 1’une des 
Parties; cette requéte devra étre présentée 
dans les quatorze jours á dater du moment 
oú le différend est porte devant le Conseil.

Dans toute affaire soumise á TAssemblée, 
les dispositions du présent article et de 
karbide 12 relatives á 1’action et aux pou- 
voirs du Conseil, s’appliquent également á 
1’action et aux pouvoirs de FÁssemblée. II est 
entendu qu’un rapport fait par 1’Assemblée 
avec 1’approbation des Représentants des 
Membres de la Société représentés au Conseil 
et ďune majoritě des autres Membres de la 
Société, á 1’exclusion, dans chaque cas, des 
Représentants des Parties, a le méme effet 
qu’un rapport du Conseil adopté á 1’unanimité 
de ses membres autres que les Représentants 
des Parties.

Article 18.

Si un Membre de la Société recourt a la 
guerre, contrairement aux engagements pris 
aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto 
considéré comme ayant commis un acte de 
guerre contre touš les autres Membres de la 
Société. Ceux-ci s’engagent a rompre immé- 
diatement avec lui toutes relations commer- 
ciales ou financiěres, a interdire touš rap- 
ports entre leurs nationaux et ceux de 1’État

Každý člen Společnosti zastoupený v Radě 
může rovněž uveřejniti výklad sporné věci a 
své vlastní závěry.

Byi-li referát Rady — nepřihlížejíc k hla
sům zástupců sporných stran — usnesen jed
nomyslně, zavazují se členové Společnosti, že 
se neuchýlí k válce proti žádné sporné straně, 
která by se podvolila závěrům, k nimž dospěl 
referát.

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-ii Rada, že 
se spor týká otázky, kterou mezinárodní prá
vo přenechává výhradně její pravomoci, zjistí 
to Rada ve svém referáte, 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 Shromáždě
ní, žádá-li o to některá strana; tato žádost 
musí býti podána do čtrnácti dnů od okamži
ku, kdy byl spor předložen Radě.

Ve všech případech vznesených na Shro
máždění platí o jednání a pravomoci Shro
máždění ustanovení tohoto článku a člán
ku 12, upravující jednání a pravomoc Rady. 
Rozumí se, že referát podaný Shromážděním 
za souhlasu zástupců členů Společností, 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, které na se vzal podle 
článku 12, 13 nebo 15, má se ipso facto za to, 
jako by se byl dopustil válečného činu proti 
všem ostatním členům Společnosti. Tito čle
nové se zavazují, že s ním přeruší ihned 
všechny vztahy obchodní nebo finanční, že 
zakáží všechny vztahy mezi svými příslušní
ky a příslušníky státu, který porušil úmluvu,
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en rupture de pacte et á faire cesser toutes 
Communications financiěres, commerdales ou 
personelles entre les nationaux de cet Etat et 
ceux de tout autre État, Membre ou non de 
la Société.

En ce cas, le Conseil a le devoir de recom- 
marider aux divers Gouvernements intéressés 
les effectifs militaires, navals et aériens par 
lesquels les Membres de la Société contri- 
bueront respectivement aux forces armées 
destinées á faire respecter les engagements 
de la Société.

Les Membres de la Société conviennent, en 
outre, de se préter 1’un á 1’autre un mutuel 
appui dans 1’application des mesures écono- 
miques et financiěres á prendre en vertu du 
présent article pour réduire au minimum les 
pertes et les inconvénients qui peuvent en ré- 
sulter. Ils se prétent également un mutuel 
appui pour résister á toute mesure speciále 
dirigée eontre Fun ďeux par FÉtat en rup
ture de pacte. Ils prennent les dispositions 
nécessaires pour faciliter le passage á travers 
leur territoire des forces de tout Membre de 
la Société qui participe á une action commune 
pour faire respecter les engagements de la 
Société.

Peut étre exclu de la Société tout Memtre 
qui s’est rendu coupable de la violation ďun 
des engagements résultant du Pacte. L’ex- 
clusion est prononcée par le vote de touš les 
r.utres Membres de la Société représentés au 
Conseil.

Article 17.

En cas de différend entre deux États, dont 
un seulement est membre de la Société ou 
dont aucun n’en fait partie, FÉtat ou les 
États étrangers á la Société sont invités á se 
soumettre aux obligations qui s’imposent á 
ses membres aux fins de rěglement du diffé
rend, aux cqnditions estimées justes par le 
Conseil. Si cette invitation est acceptée, les 
dispositions des articles 12 eť’:) 16 s’appliquent 
sous réserve des modifications jugées néces
saires par le Conseil.

Děs Fenvoi de cette invitation, le Conseil 
°yivi’e une enquéte sur les circonstances du 
différend et propose telie mesure qui lui 
parait la meilleure et la plus efficace dans 
le cas particulier.

Si FÉtat invité, refusant ďaccepter les obli
gations de Membre de la Société aux fins de 
rěglement du différend, recourt á la guerre *)

a že zastaví všechny finanční, obchodní nebo 
osobní styky mezi příslušníky provinilého 
státu a příslušníky kteréhokoli jiného státu, 
ať členem Společnosti je či není.

V tomto případě jest povinností Rady, by 
doporučila jednotlivým vládám, o něž jde, 
stav vojenských, námořních a vzduchopía- 
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 úmlu
vu. Učiní nutná opatření, aby usnadnili skrze 
své. území průchod válečným silám kterého
koli člena Společnosti, který se účastní spo
lečného podniku, aby byla zjednána platnost 
závazkům ze Společnosti plynoucím.

člen, který se dopustí porušení některého 
závazku vyplývajícího z této úmluvy, může 
býti vyloučen ze Společnosti usnesením všech 
ostatních členů, kteří jsou zastoupeni v Radě

Článek 17.

Při sporu 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, 
které Rada uzná za spravedlivé. Vyhovějí-ii 
tomuto vyzvání, platí o nich 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 taková 
opatření, jaká uzná za nejlepší a v daném 
případě za nejúčinnější.

Jestliže vyzvaný stát odepře vžiti na sebe 
za účelem řešení sporu povinnosti člena Spo
lečnosti a uchýlí se k válce proti některému

*) chyba v originále; správně má býti „á“.
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contre un membre cle la Société, les disposi- 
tions de Tarticle 16 lui sont applicables.

Si les deux Parties invitées refusent ďac- 
cepter les obligations de Membres de la So
ciété aux fins de rěglement du différend, le 
Conseil peut prendre toutes mesures et faire 
toutes propositions de nátuře á prévenir les 
hostilités et á amener la solution du conflit.

A r t i c 1 e 18.
Tout traité ou engagement international 

conclu á 1’avenir par un Membre de la Société 
devra étre immédiatement enregistré par le 
Secrétariat et publié par lui aussitot que pos- 
sible. Aucun de ces traités ou engagements 
internationaux ne sera obligatoire avant 
ďavoir été enregistré.

A r t i c 1 e 19.
L’Assemblée peut, de temps á autre, inviter 

les Membres de la Société á procéder á un 
nouvel examen des traités devenus inappli- 
cables ainsi que des situations internatio- 
nales, dont le maintien pourrait mettre en 
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 termes et 
s’engagent solennellement á n’en pas con- 
tracter á 1’avenir de semblables.

Si avant son entrée dans la Société, un 
Membre a assumé des obligations incom
patibles avec les termes du Pacte, il doit 
prendre des mesures immédiates pour se dé- 
gager de ces obligations.

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 dis- 
positions du présent Pacte.

A r t i c 1 e 22.
Les principes suivants s’appliquent 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 peuples non en- 
core capables de se diriger euxmémes dans

členu Společnosti, lze použiti proti němu 
předpisů článku 16.

Odeprou-li obě vyzvané strany vžiti na 
sebe za účelem řešení sporu povinnosti člena 
Společnosti, může Rada učiniti jakékoli opa
tření a dáti jakékoli pokyny způsobilé k tomu, 
aby se zabránilo nepřátelským činům a aby 
se dosáhlo rozřešení rozepře.

Článek 18.
Všechny mezinárodní smlouvy a závazky, 

které příště budou sjednány členem Spo
lečnosti, musí býti ihned zapsány úřadem 
tajemnickým 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 
členy Společnosti, aby znovu přezkoumali 
smlouvy, které se staly nepoužitelnými, a me
zinárodní poměry, jejichž další trvání by 
mohlo ohroziti světový mír.

článek 20.
členové Společnosti uznávají, každý, pokud 

oň jde, že tato úmluva ruší všechny závazky 
a dohody mezi nimi neslučitelné s jejím 
zněním, a zavazují se slavnostně, že příště 
neuzavrou podobných smluv.

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

článek 21.

Mezinárodní závazky, jako smlouvy o roz
hodčích, a dohody určitých oblastí, jako 
doktrína Monroeova, které zabezpečují udržo
vání míru, nepokládají se za neslučitelné 
s kterýmkoli ustanovením této úmluvy.

Článek 22.

Následujících zásad se použije o koloniích 
a územích, jež následkem této války přestaly 
býti pod svrchovaností států, které je do
posud spravovaly, a jsou obydleny národními 
kmeny neschopnými dosud, aby se samy ovlá
daly za zvlášť obtížných poměrů dnešního
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les eonditions particuliěrement diiřiciles du 
monde modeme. Le bien-étre et le dévelop- 
pement de ces peuples forment une mission 
saeréé de civilisation, et il convient ďincor- 
porer dans le présent Pacte des garanties 
pour Faccomplissement de cette mission.

La meiileure méthode de réaliser pratique- 
ment ce principe est de confier la ťutelle de 
ces peuples aux nations développées qui, en 
raison de leurs ressources, $e leur expérience 
ou de leur position géographique, sont le 
mieux á měrné ďassumer cette responsabilité 
et qui consentent á Faccepter: elles exerce- 
raient cette tutelle en qualité de Mandataires 
et au nom de la Société.

Le caractěre du mandat doit différer 
suivant le degré du développement du peuple, 
la situation géographique du territoire, ses 
eonditions économiques et toutes autres cir- 
constances analogues.

Certaines communautés, qui appartenaient 
autrefois á FEmpire ottoman, ont atteint 
un degré de développement tel que leur 
existence comme nations indépendaníes peut 
étre reconnue provisoirement, á la condition 
que les conseiis et Faide ďun mandataire 
guident leur administration j usqiťau 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.

Le degré de développement oú se trouvent 
ďautres peuples, spéeialement ceux de 
FAfrique centrále, exige que le Mandataire y 
assume Fadministration du territoire a des 
eonditions qui, avec ia prohibition ďabus, tels 
que la traite des eselaves, le trafic des 
armes et celui de Falcool, gárantiront la li- 
berté de conscience et de religion, sans autres 
limitations que celles que peut imposer le 
maintien de Fordre public et des bonnes 
mceurs, et Finterdiction ďétablir des fortifi- 
cations ou des bases militaires ou navales et 
de donner aux indigěnes une instruction mi- 
litaire, si ce n’est pour la police ou la défense 
du territoire et qui assureront également aux 
autres Membres de la Société des eonditions 

ďégahté pour les échanges et le commerce.

Enfin il y a des territoires, tels que le Sud- 
Ouest africain et certaines iles du Pacifique 
austral, qui, par suitě de la faibie densité de 
leur population, de leur superficie restreinte, 
de leur 'éloignement des centres de civilisa
tion, de leur contiguité géographique 
au territoire du Mandataire, ou ďautres

světa. Blaho a rozvoj těchto národu jsou po
svátným posláním civilisace, a proto musí 
býti do této úmluvy vtěleny záruky zabezpe
čující splnění tohoto poslání.

^Nejlepším způsobem praktického uskuteč
nění této zásady jest svěřiti poručenství nad 
těmito národními kmeny státům pokročilým, 
které jsou podle svých prostředků, svých zku
šeností a své zeměpisné polohy nejlépe s to, 
aby na sebe vzaly tuto odpovědnost, a které 
jsou ochotny ji na sebe vžiti; budou vykoná- 
vati toto poručenství jako mandatáři a jmé
nem Společnosti.

Ráz mandátu musí býti rozličný podle 
stupně vývoje národního kmene, podle 
zeměpisné polohy území, jeho hospodářských 
podmínek a všech ostatních obdobných okol
ností.

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 společen
ských celků dlužno především vžiti v úvahu 
při výběru 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 námoř
ní základny a poskytovati domorodcům vo
jenský výcvik, leda pro službu bezpečnostní 
a obranu území, a které by konečně zabezpe
čovaly také ostatním členům Společnosti stej
né podmínky směny a obchodu.

' Konečně jsou území, jako jihozápadní Afri
ka a některé ostrovy jižního Tichomoří, jež, 
jsouce řídce obydleny, malého rozsahu, vzdá
leny od ústředí vzdělanosti, nebo souvisíce 
s územím mandatářovým, nebo pro jiné okol
nosti mohou nejlépe býti spravovány podle 
zákonů mandatářových jako nerozlučná sou-
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circonstances, ne sauraient étre mieux 
administrés que sous les lois du mandataire, 
comme une partie intégrante de son terri- 
toire, sous réserve des garanties prévues plus 
haut dans 1’intérét de la population indigěne.

Dans touš les cas le Mandataire doit en- 
voyer au Conseil un rapport annuel con- 
cernant les territoires dont il a la charge.

Si le degré ďautorité, de controle ou ďad- 
ministration á exercer par le Mandataire n’a 
pas fait 1’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 Conseil son 
avis sur toutes les questions relatives á l’exé- 
cution des mandats.

A r t i c 1 e 23.

Sous la réserve, et en conformité des dispo- 
sitions des Conventions internationales 
actuellement existantes ou qui seront ulté- 
rieurement conclues, les Membres de la So
ciété :

a) s’efforceront ďassurer et de maintenir 
des conditions de travail équitables et hu- 
maines pour rhomme, la femme et Tenfant 
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 les organisations 
internationales nécessaires;

b) s’engagent á assurer le traitement 
équitable des populations indigěnes dans les 
territoires soumis -á leur administration;

c) chargent la Société du controle général 
des accords relatifs á la traite des femmes et 
des enfants, du trafic de 1’opium et autres 
drogues nuisibles;

d) chargent la Société du controle général 
du commerce des armes et des munitions avec 
les pays oú le controle de ce commerce est in- 
dispensable á Tintéret commun;

e) prendront les dispositions nécessaires 
pour assurer la garantie et le maintien de la 
liberté des Communications et du transit, 
ainsi qiťun équitable traitement du commerce 
de touš les Membres de la Société, étant

část jeho území, s výhradami záruk nahoře 
uvedených v zájmu domorodého obyvatelstva.

Ve všech případech mandátu má mandatář 
podá váti Radě výroční zprávu o území jemu 
svěřeném.

Rozsah pravomoci, dozoru neb správy, jež 
má mandatář vykonávati, 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 mandatá- 
řů a aby podávala Radě svá dobrá zdání 
o otázkách týkajících se provádění mandátu.

Článek 23.

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 zabezpečiti 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 udržovati 
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 ze
měmi, v kterých je dohled nad tímto obcho
dem nezbytný ve společném zájmu;

e) učiní nutná opatření, aby zabezpečili ji
stotu a zachovávání svobody styku a průvozu, 
jakož i slušné nakládání s obchodem provo
zovaným od kteréhokoli člena Společnosti, 
při čemž jest ovšem míti zřetel ke zvlášt-

i
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entendu que les nécessités spéciales des ré- 
gions dévastées pendant la guerrel914—1918 
devront étre prises en considération;

f) s?efforceront de prendre des mesures 
ďordre iňternational pour prévenir et com- 
battre les maladies.

A r t i c 1 e 24.

Touš les bureaux internationaux antérieu- 
rement établis par traités collectifs seront, 
sous réserve de rassentiment des Parties, 
plaeés, sous 1’autorité de la Société. Touš 
autres bureaux internationaux et toutes Com- 
missions pour le rěglement des affaires 
ďintérét International qui seront créés ulté- 
rieurement, seront plaeés sous rautorité de 
la Société.

Pour toutes questions ďintérét internatio- 
nal réglées par des conventions générales, 
mais non soumises au controle de commis- 
sions ou de bureaux internationaux, le Secré- 
tariat de la Société devra, si les Parties le 
demandent et si le Conseil y consent, réunir 
et distribuer toutes informations utiles et 
préter toute Tassistance nécessaire ou 
désirable.

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

A r t i c 1 e 25.

Les Membres de la Société s’engagent á 
encourager et favoriser 1’établissement et la 
coopération des organisations volontaires na- 
tionales de la Croix-Rouge, dúment autorisées 
qui ont pour objet 1’amélioration de 3a santé, 
la défense préventive contre la maladie et 
radouci:.sement de la souffrance dans le 
monde.

A r t i c 1 e 26.

Les amendements au présent Pacte entre- 
ront en vigueur děs lem* rátification par les 
Membres de la Société, dont les Représen- 
tants composent le Conseil, et par la majoritě 
de ceux dont les Représentants forměnt 
l’Assemblée.

Tout Membre de 3a Société est libře de ne 
pas aeeepter les amendements apportés au

ním potřebám krajin zpustošených za války 
1914—1918;

f) vynasnaží se uěiniti mezinárodní opatře
ní, aby nemocem bylo předem bráněno a proti 
nim bojováno.

Článek 24.

Všechny mezinárodní úřady, které byly 
zřízeny dřívějšími kolektivními smlouvami, 
budou, předpokládaje souhlas stran, postave
ny pod pravomoc Společnosti. Všechny tako
véto 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, 
které jsou upraveny obecnými konvencemi, 
které však nejsou svěřeny mezinárodní ko
misi nebo úřadu, má tajemnický úřad Společ
nosti, žádají-li strany o to a přivolí-li Rada, 
shromažďovati a udíleti potřebné informace 
i poskytovati potřebnou nebo žádoucí pomoc.

Rada může pojmou ti do nákladů tajemnic
kého úřadu náklady všech úřadů neb komisí 
postavených pod pravomoc Společnosti.

článek 25.

členové Společnosti se zavazují, že budou 
povzbuzovati a podporovati zřizování a sou
činnost národních dobrovolných organisací 
červeného kříže, náležitě povolených, jejichž 
úkolem je zlepšovat! zdravotní stav, předchá
zet! nemoci a mímiti utrpení na světě.

Článek 26.

Změny této úmluvy nabývají působnosti, 
jakmile budou ratifikovány oněmi členy Spo
lečnosti, jejichž zástupcové tvoří Radu, a 
většinou těch členů, jejichž zástupcové sklá
dají Shromáždění.

Každý člen Společnosti má právo, aby od
mítl přijmouti takovouto změnu této úmluvy.
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Pacte, auquel cas il cesse de faire partie de ale přestává v takovém případě býti členem 
la Sociéte. Společnosti.

ANNEXE. PŘÍLOHA.

I. MEMBRES ORIGINAIRES DE LA SOCIÉTÉ 
DES NATIONS.

États-Unis ďAmé- 
rique.

Belgique.
Bolivie.
Brésil.
Empire Britannique. 

Canada.
Austrálie.
Afrique du Sud.
Nouvelle-Zélande.
Inde.

Chině.
Cuba.
Equateur.
France.
Grěce.
Guatemala.

Haiti.
Hedjaz.
Honduras.
Itálie.
Japon.
Libéria.
Nicaragua.
Panama.
Pérou.
Pologne.
Portugal.
Roumanie.
État Serbe-Croate- 

Slověne.
Siam.
Tchéco-Slovaquie.
Uruguay.

ÉTATS INVITÉS A ACCeDER AU PACTE.

Argentině.
Chili.
Colombie.
Danemark,
Espagne.
Norvěge.
Paraguay.

Pays-Bas.
Perse.
Salvador.
Suěde.
Suisse.
Vénézuéla.

I. ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ SPOLEČNOSTI 
NÁRODŮ.

Spojené státy americké. Hedžáz.
Belgie.
Bolivie.
Brasilie.
Říše britská. 

Kanada.
Austrálie.
Jižní Afrika.
Nový Zéland. 
Indie.

Čína.
Kuba.
Ecuador.
Francie.
Řecko.
Guatemala.
Haiti.

STÁTY POZVANÉ

Honduras.
Itálie.
Japonsko.
Liberia.
Nicaragua.
Panama.
Peru.
Polsko.
Portugalsko.
Rumunsko.
Stát srbsko-chorvat- 

sko-slovinský. 
Siam.
Československo.
Uruguay.

ABY PŘISTOUPILY
K ÚMLUVĚ.

Argentina.
Chile.
Columbie.'
Dánsko.
Španělsko.
Norsko.
Paraguay.

Nizozemí.
Persie.
Salvador.
švédsko.
Švýcary.
Venezuela,

II. PREMIER SECRÉTAIRE CÉNĚRAL 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

II. PRVNÍ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK SPOLEČ
NOSTI NÁRODŮ.

L’Honorable Sir James Eric Drummond,
K. C. M. G., C. B.

Ctihodný sir James Eric Drummond, K. C. 
M. G., C. B.

PARTIE II. ČÁST II.

FRONTIĚRES DE BULGARIE. HRANICE BULHARSKA.

A r t i c 1 e 27. článek 27.

Les frontiěres de la Bulgarie seront fixées 
comme il suit (voir la carte annexée):

Hranice Bulharska určí se takto (viz při
pojenou mapu):

1° Avec V État serbe-croate-slovéne:
Du confluent du Timok et du Danube, 

point commun aux trois frontiěres de la Bul-

1. se státem srbsko-charvatsko-slovinským:

od soutoku Timoku s Dunajem, bodu to 
společného třem hranicím: bulharské, ru-
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garie, de la Roumanie et de FÉtat serbe- 
croate-slověne, verš le Sud et jušqďá un 
point á choisir sur le cours de la rivieře 
Tím ok, situé pres de la cdte 38 á TOnest de 
Bregovo:

le cours de la Timok verš 1’amont; 
de lá, verš le Sud-Ouest et jusqiťau point 

á l’Est de Vk. Izvor, oú 1’ancienne frontiěre 
entre la Serbie et la Bulgarie rencontre la 
riviěre Bezdanica:

une ligne á déterminer sur le terrain pas- 
sant par les cotes 274 et 367, suivant ďune 
facon générale la ligne de partage des eaux 
entre les bassins de la Timok au Nord-Quest 
et de la Delejna et de la Topolovitsa au Sud- 
Est, tout en laissant á 1’État serbe-croate- 
slověne les localités de Kojilovo, Sipikovo et 
Hálovo (ainsi que la routě réunissant ces 
deux localités) et á la Bulgarie les localités 
de Bregovo, Rakitnica et Kosovo;

de lá, verš le Sud et jusqu’á la cote 1720 
á 12 kilometres environ á rOuest-Sud-Ouest 
de Berkovitsa:

rancienne frontiěre entre la Bulgarie et la 
Serbie;

de lá, verš le Sud-Est pour une distance 
ďenviron 1 kilom. 500 et jusqu’á la cote 1929 
(Srebrena gl.) :

une ligne á déterminer sur la créte du Kom 
Balkan;

de lá, verš le Sud-Sud-Ouest et jusqiťá la 
cote 1109 (sur le Vidlic Gora au Sud de 
Vlkovija):

une ligne á déterminer sur le terrain pas- 
sant par les cotes 1602 et 1344 et á l’Est de 
Grn. Krivodol et coupant la riviěre Komstica 
á 1 kilometre 500 environ en amont de Dl. 
Krivodol;

de lá, et jusqu’á un point de la routě Tsari- 
brod-Sofiya immédiatement á FOnest de la 
bifurcation de la routě de Kalotina:

une ligne á déterminer sur le terrain pas- 
sant á l’Est de Mozgos, á 1’Ouest de Staninci, 
á l’Est de Brebevnica et par la cote 738 au 
Nord-Est de Lipinci;

de lá, verš rOuest-Sud-Ouest et jusqu’á un 
point á choisir sur le cours de la riviěre Lu- 
kavica á 1 kilom. 100 environ au Nord-Est de 
Slivnica:

une ligne á déterminer sur le terrain;
de lá, verš le Sud et jusqďau confluent á 

FOuest de Visan de la Lukavica avec la 
riviěre sur laquelle est situé le village de Dl. 
Nevij a:

munské a srbsko-chorvatsko-slovinské, na jih 
až k bodu, který se zvolí na toku řeky Timoku 
a leží poblíž koty 38 na západ od Bregova:

tok Timoku proti proudu;
odtud k jihozápadu až k bodu ležícímu vý

chodně od Vk, Izvoru, kde bývalá hranice 
mezi Srbskem a Bulharskem dotýká se řeky 
Bezdanice:

čára, která se určí na místě samém a jde 
přes koty 274 a 367 a sleduje povšechně čáru 
vodního předělu mezi oblastí Timoku na se- 
vero-západě a oblastí Delejny a Topoloviči na 
jihovýchodě, ponechávajíc státu srbsko-chor- 
vatsko-slovinskému místa Kojilovo, Sipikovo 
a Hálovo (jakož i silnici spojující tato dvě 
místa) a Bulharsku místa Bregovo, Rakyt- 
nici a Kosovo;

odtud na jih až ke kotě 1720 přibližně 
12 km na západo-jiho-západ od Birkoviče:

bývalá hranice mezi Bulharskem a Srb
skem ;

odtud na jiho-východ na vzdálenost asi 
1500 m až ke kotě 1929 (Srebrena gl.):

čára, která se určí na hřebenu Kom Bal
kánu ;

odtud na jiho-jiho-západ až ke kotě 1109 
(na Vidlic Goře na jih od Vlkovi je):

čára, která se určí na místě samém a jde 
přes koty 1602 a 1344 a na východ od Grn. 
Krivodolu a přetíná řeku Komstici ve vzdále
nosti asi 1500 m nad Dl. Krivodolem;

odtud až k bodu na silnici Caribrod—Sofia, 
který leží bezprostředně na východ od místa, 
kde odbočuje silnice do Kalotiny:

čára, která se určí na místě samém a jde 
východně od Mozgose a západně od Stanince, 
východně od Brebevnice a přes kotu 738 
severo-východně od Lipince:

odtud na západo-jiho-západ až k bodu, jenž 
se zvolí na toku řeky Rukavice asi 1100 m 
severo-východně od Slivnice:

čára, která se určí na místě samém;
odtud k jihu až k soutoku (na západ od Vi- 

sanu) Rukavice s říčkou, na níž leží vesnice 
Dl. Nevlja:
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de lá, verš le Sud-Ouest et jusqiťau con- 
fluent ďun ruisseau avec la rivieře Jablanica, 
á 1’Ouest de Vrabca:

une ligne á détěrminer sur le terrain pas- 
sant par la cóte 879 et coupant la routě de 
Trn á Tsaribrod immédiatement au Sud de 
la bifurcation de cette routě avec la routě 
directe de Trn á Pirot;

de lá, verš le Nord et jusqďau confluent 
de la Jablanica et de la rivieře Jerma 
(Trnska):

le cours de la Jablanica;
de lá, verš 1’Ouest et jusqďá un point á 

choisir sur rancienne frontiěre au saillant 
pres de Descani Kladenac:

une ligne á déterminer sur le terrain 
suivant la créte de Ruj Planina et passant 
par les cotes 1199, 1466 et 1706;

de lá, verš le Sud-Ouest et j usqu’á la cote 
1516 (Golema Rudina), á 17 kilomětres 
environ á 1’Ouest de Trn:

l’ancienne frontiěre bulgaro-serbe;
de lá, verš le Sud et jusqiťá un point á 

choisir sur la rivieře Jerma (Trnska) á l’Est 
de Strezimirovci:

une ligne á déterminer sur le terrain;
de lá, verš le Sud et jusqiťá la riviěre Dra- 

govishtitsa immédiatement en aval du con
fluent de riviěres pres de la cote 672:

une ligne á déterminer sur le terrain pas
sant á TOuest de Dzincovci, par les cótes 1112 
et 1329, suivant la créte du partage des eaux 
entre les bassins des riviěres Bozicka et Mel- 
janska et passant par les cótes 1731, 1671, 
1730 et 1058;

de lá, verš le Sud-Ouest et jusqu’á ran
cienne frontiěre bulgaro-serbe á la cóte 1333, 
á 10 kilomětres environ au Nord-Quest du 
point oú la routě de Kriva (Egri)Palanka á 
Kyustendil coupe cette frontiěre:

une ligne á déterminer sur le terrain 
suivant la ligne de partage des eaux entre la 
Dragovishtitsa au Nord-Ouest, la Lomnica et 
la Sovolstica au Sud-Est;

de lá, verš le Sud-Est et jusqiťá la cóte 
1445 sur le Males Planina au Sud-Ouest de 
Dobrilaka:

l’ancienne frontiěre bulgaro-serbe;
de lá, verš le Sud-Sud-Ouest, jusqu’au mont 

Tumba (cóte 1253) sur la Belashitza Pla-

le cours de la Lukavica verš 1’amont;

odtud na jihozápad až k soutoku potoku 
s řekou Jahlanicou, západně od Vrabcy:

čára, jež se určí na místě samém, jde přes 
kotu 879 a protíná silnici z Trnu do Cari- 
brodu bezprostředně na jih od místa, kde od
bočuje od této silnice přímá silnice z Trnu 
do Pirotu;

odtud na sever až k soutoku Jablanice s ře
kou Jermou (Trnskou):

tok Jablanice;
odtud na západ až k bodu, jenž se zvolí 

na bývalé hranici na výběžku poblíž Deska- 
nij-Kladenac:

čára, jež se určí na místě samém a jde po 
hřebenu Ruj Planiny přes koty 1199, 1466 
a 1706;

odtud na jihozápad až ke kotě 1516 (Go
lema Rudina) přibližně 17 km na západ od 
Trnu:

bývalá hranice bulharsko-srbská;
odtud na jih až k bodu, který se zvolí na 

řece Jermě (Trnské) východně od Strezi- 
mirovce:

čára, která se určí na místě samém;
odtud na jih až k řece Dragovičici bezpro

středně pod soutokem řek poblíž koty 672:

čára, která se určí na místě samém a jde 
západně od Dzinkovce přes koty 1112 a 1329, 
sleduje předělový hřeben mezi oblastí řeky 
Bozícky a Meljanské a jde přes koty 1731, 
1671, 1730 a 1058;

odtud na jiho-západ až k bývalé hranici 
bulharsko-srbské na kotě 1333, asi 10 km 
severo-západně oď bodu, kde silnice z Kriva 
(Egri)-Palanky do Kystendilu protíná tuto 
hranici:

čára, která se určí na místě samém a sle
duje vodní předěl mezi Dragovičici na severo
západě a Lomnicí a Sovolsticí na jiho
východě ;

odtud na jiho-východ až ke kotě 1445 na 
Malé Planině jiho-západně od Dobrilaky:

bývalá hranice bulharsko-srbská;
odtud na jiho-jiho-západ až k hoře Tumbě 

(kota 1253) na Belašické Planině, styčnému

tok Rukavice proti proudu;
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nina, poirt de jonction des ^rois frontiěres 
de la Grěce, de la Bulgarie et de TÉtat serbe- 
croate-slověne:

une ligne á déterminer sur le terrain pas- 
sant par la cóte 1600 sur la Ograjden Pla
nina, passant á l’Est de Stinek et Badilen, 
á l’Ouest de Bajkovo, coupant la Strunutsa 
á 3 kiloxnětres environ á 1’Est de la cote 17 < 
et passant á l’Est de Gabrinovo.

to bodu tří hranic řecké, bulharské a srbsko- 
chorvatsko-slovinské:

čára, která se určí na miste Samém a jde 
přes kotu 1600 na Ograjdenské Planině, táh
ne se východně od Stinku a Badilenu, západ
ně od Bajkova, přetíná Strumici asi 3 km 
východně od koty 177 a jde východně od Ga- 
brinova.

2° Avec la Crece:
Du point ci-dessus défini et jusqiťau point 

oú la frontiěre de 1913 quitte la ligne de 
partage des eaux entre les bassins de la 
Mesta-Karasu au Sud et de la Maritsa (Ma
ric^) au Nord, aux environs de la cote 153/ 
(Dibikli):

la frontiěre de 1913 entre la Bulgarie et la 

Grěce.

30 Au Sud, avec des territoires qui seront 
attribués ultérieurement par les Prinápales 
Puissances alliées et associées:

De lá, verš 1’Est jusqďá la cote 1295 située 
á 18 kilomětres environ á l’Ouest de Kuchuk- 
Derbend:

une ligne á déterminer sur le terrain 
suivant la ligne de partage des eaux entre le 
bassin de la Maritsa au Nord, et au Sud. les 
bassins de la Města Karasů, puis des riviěres 
se jetant directement dans la mer Égée;

de lá, verš 1’Est, jusqu’en un point á choisii 
de Tancienne frontiěre de 1913 entre la Bul
garie et la Turquie á environ 4 kilomětres au 
Nord de Kuchuk-Derbend:

uneX ligne á déterminer sur le terrain 
suivant autant que possible la ligne de^ crétes 
qui limite au Sud le bassin de TAkčehisar 
(Dzuma) Suju;

de lá, verš le Nord jusqiťau point oú elle 
rencontre la riviěre Maritsa:

la frontiěre de 1913;
de lá, jusqu’en un point á choisir a 3 kilo

mětres environ en aval de la gare de Hadi-K. 
(Kadikoj) :

le cours principál de la Maritsa verš l’aval;
de lá, verš le Nord et jusqu’en un point á 

choisir sur le sommet du saillant que foíme 
la frontiěre du Traité de Sofia de 1915 a 
environ 10 kilomětres á 1’Est-Sud-Est de Jisi 
Mustafa Pacha:

une ligne á déterminer sur le terrain,

2. s Řeckem:
od bodu svrchu označeného až k bodu, kde 

hranice z roku 1913 opouští čáru vodního pře
dělu mezi oblastí Mesta-Karasu na jihu a 
Marice na severu, v okolí koty 1587 (Dibikli) :

hranice mezi Bulharskem a Řeckem z loku 
1913.

3. na jihu s územími, která budou později 
přidělena Čelnými mocnostmi spojenými a 
sdruženými:

odtud na východ až ke kotě 1295 přibližně 
18 km na západ od Kučuk-Derbendu:

čára, která se určí na místě samém a sle
duje rozvodí oblasti Marice na severu a 
oblastí Mesta-Karasu a řek vlévajících se 
přímo do moře Egejského na jihu;

odtud na východ až k bodu, který se zvolí 
na bývalé bulharsko-turecké hranici z roku 
1913 asi 4 km severně od Kučuk-Derbendu:

čára, která se určí na místě samém a sle
duje pokud možná čáru horských hřebenu, 
jež ohraničuje na jihu oblast Akcehisar 
(Dzuma) Suju;

odtud na sever až k bodu, kde se stýká

hranice z roku 1913;
odtud až k bodu, který se zvolí aši 3 km 

pod nádražím v Pladi-K. (Kadikoj):

hlavní tok Marice po proudu; 
odtud na sever až k bodu, který se zvolí 

na špičce výběžku, který tvoří hranice podle 
smlouvy sofijské z roku 1915 asi 10 km 
východo-jiho-východně od Svilenu (Jisr Mu
stafa Paša) :

čára, která se určí na místě samém;
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de lá, verš FEst et jusqďá la mer Noire:
la frontiěre du Traité de Sofia de 1915, 

puis la frontiěre de 1913.

40 La mer Noire.

5° Avec la Roumanie:
De 3a mer Noire jusqiťau Danube:

la frontiěre telle qďelle existait au ler aoút 
1914;

de lá, jusqďau confluent du Timok et du 
Danube:

le chenal principál de navigation du Da
nube verš Famont.

A r t i c 1 e 28.

Les frontiěres décrites par le présent 
Traité sont tracées, pour leurs parties défi- 
nies, sur une carte au l/l,000,000e annexée 
au présent Traité. En cas de divergences 
entre le texte et la carte, c’est le texte qui 
fera foi.

A r t i c 1 e 29.

Des Commissions de délimitation, dont la 
composition est ou sera fixée par le présent 
Traité ou par tout autre Traité entre les 
Principales Puissances alliées et associées et 
les ou Funě quejconque deš Puissances inté- 
ressées, auront á tracer ces frontiěres sur le 
terrain.

Elles auront tout pouvoir, non seulement 
pour la détermination des fractions définies 
sous le nom de »ligne á déterminer sur le 
terrain«, mais encore si une des Puissances 
intéressées en fait la demande et si la Com- 
mission en approuve Popportunité, pour la 
revision des fractions définies par des limites 
administratives (sauf pour les frontiěres 
internationales existant en aoůt 1914, oú le 
role des Commissions se bornera au récole- 
ment des poteaux ou des bornes). Elles 
s’efforeeront, dans ces deux cas, de suivre au 
plus prěs les définitions données dans les 
Traités, en tenant compte autant que possible 
das limites administratives et des intéréts 
économiques locaux.

Les décisions des Commissions seront 
prises á la majorité des voix et seront obliga- 
toires pour les parties intéressées.

Les dépenses des Commissions de délimi
tation seront supportées, par parties égales, 
par les deux États intéressées.

odtud na východ až k černému moři:
hranice podle smlouvy sofijské z roku 1915, 

potom hranice z roku 1913.

4. černé moře.

5. s Rumunskem:
od černého moře až k Dunaji:

hranice z 1. srpna 1914;

odtud až k soutoku Timoku s Dunajem:

hlavní plavební koryto Dunaje proti 
proudu.

Článek 28.

Hranice popsané touto smlouvou zobrazuje, 
pokud jsou již určeny, připojená mapa v mě
řítku 1:1,000.000. Byl-li by nesouhlas mezi 
textem a mapou, rozhoduje text.

Článek 29.

Vytyčili tyto hranice v terénu přísluší ko
misím rozhraničovacím, jejichž složení je 
nebo bude určeno touto smlouvou, nebo ja
koukoli jinou smlouvou mezi čelnými moc
nostmi spojenými i sdruženými a jednou nebo 
několika mocnostmi zúčastněnými.

Komise budou míti úplné právo nejen 
určili části hranic definované výrazem „čára, 
jež se určí na místě samém“, ale i revidovali 
části hranic určené hranicemi správními, po- 
žádá-li o to některá ze zúčastněných mocností 
a uzná-li to komise za vhodné (vyjímajíc hra
nice mezinárodní, jak byly v srpnu roku 1914, 
u nichž se úloha komise omezí na přezkou
mání hraničních kolů nebo mezníků). Komise 
se vynasnaží v obou případech, aby se co nej
přesněji držely určení obsažených ve smlou
vách, dbajíce pokud možno hranic správních 
a místních zájmů hospodářských.

Rozhodnutí komisí stanou se většinou hlasů 
a budou závazná pro zúčastněné strany.

Náklady na rozhraničovací komise ponesou 
rovným dílem oba zúčastněné státy.
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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 chenal de navigation prin
cipál. Toutefois, il appartiendra aux Com- 
missions de délimitation, prévues par le pre- 
sent Traité, de spécifier si la ligne frontiere 
suivra, dans ses déplacements éventuels, le 
cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle seia 
déterminée ďune maniěre définitive par la 
position du cours ou du chenal au moment de 
la mise en vigueur du présent Traité.

Article 31.

Les diverses Puissances intéressées s’en- 
gagent á fournir aux Commissions touš do- 
cuments nécessaires á leurs travaux, notam- 
ment des copies authentiques des proces-ver- 
baux de délimitation de frontiěres ^ actuelles 
ou anciennes, toutes les cartes á gian e 
échelle existantes, les données géodesiques, 
les levés exécutés et non publiés, les ren- 
seignements sur les divagations des couis 
ďeau frontiěres.

Ils s’engagent, en outre, a prescrire aux 
autorités locales de communiquer aux Com- 
missions touš docurnents, notaiumeiit los 
plans, cadastres et livres fonciers, et de_ leur 
fournir sur leur demande touš lenseigne- 
ments sur la propriété, les courants économi- 
ques et autres informations nécessaires.

Article 32.

Les diverses Puissances intéressées s’en- 
gagent á préter assistance aux Commissions 
de délimitation, soit directement, soit par 
Fentremise des autorités locales, pour tout ce 
qui concerne le transport, le ^ logement, la 
main-ďceuvre, les matériaux (poteaux, boi- 
nes) nécessaires á Faccomplissement de leur 
mission.

Article 33.

Les diverses Puissances intéressées _ s’en- 
gagent á faire respecter les repěres trigono- 
métriques, signaux, poteaux ou bornes fron
tiěres placés par les Commissions.

článek 30.

U hranic definovaných tokem vody výrazy 
„tok“ nebo „koryto" užité v popisech této 
smlouvy znamenají: jednak u řek nesplav- 
ných střední čáru vodního toku nebo jeho 
hlavního ramene, jednak u řek splav
ných střední čáru hlavního plavebního 
koryta. Avšak přísluší rozhraničovacím 
komisím zřízeným touto smlouvou, aby 
v každém jednotlivém případě určily, zda 
se bude hraniční čára držeti toku nebo koryta 
nahoře definovaného i po jeho eventuelním 
přemístění, či zda bude určena trvale polo- 
hou toku nebo koryta v okamžiku, kdy tato 
smlouva nabude působnosti.

Článek 31.

Jednotlivé zúčastněné mocnosti se zavazují, 
že poskytnou komisím všechny doklady nutné 
pro jejich práce, zvláště_autentické opisy pro
tokolů o vytyčení hranic nynějších neb sta
rých, všecky existující mapy velkého měřítka, 
data geodetická, provedená^ a ^neuveřejnena 
měření a zprávy o změnách řečiště hraničních 
toků vodních.

Mimo to se zavazují, že nařídí místním 
úřadům, aby dodaly komisím všecky doklady, 
hlavně plány, mapy katastrální a knihy po
zemkové a na jejich požádaní jim poskytly 
všecka poučení o vlastnictví, poměrech hos
podářských i ostatní potřebné informace.

Článek 32.

Jednotlivé mocnosti zúčastněné se zavazují, 
že poskytnou komisím ohraničovacím podpo
ru buď přímo, nebo prostřednictvím místních 
úřadů ve všem, co se týká dopravy, ^ubyto
vání, pracovních sil a materiálů (kolů, mez
níků) potřebných k provedení jim svěřeného 
úkolu.

Článek 33.

Jednotlivé mocnosti zúčastněné se zavazují, 
že se postarají o bezpečnost bodů trigono- 
metrických, značek, kolů nebo mezníku hia- 
ničních, jež komise osadí.
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A r t i e I e 34.
Les bornes seront placées a distance de vue 

Time de 1’autre; elles seront numérotées et 
leur ^ empiacement et lem- nurnéro seront 
portés sur un document cartographique.

A r t i c 1 e 35.
Les proces-verbauz définitifs de délimi- 

tation, les cartes et documents annexés seront 
établis en triple originál, dout deux seront 
transmis aux Gouvernements des États limi- 
trophes, et le troisiěme sera. transmis au 
Gouvernement de la République frangaise, 
cjui en délivrera des expéditions authentiques 
aux Puissances signataires du présent Traité.

PARTIE III.

CLAUSJES POLITIQUES.

SECTION I.

ÉTAT SEREE-CROATE-SLOYĚNE.

A r t i c I e 36.
La Bulgarie reconnait, comme Tont déjá 

fait les Puissances alliées et associées, 1’Etat 
serbe-croate-slověne.

A r t i c 1 e 37.
La Bulgarie renonce, en faveur de 1’État 

serbe-croate-slověne, á touš droits et titres 
sur les territoires de la monarchie bulgare 
situés au dělá des frontiěres de la Bulgarie, 
teiles qďelles sont décrites á Fartiele 27, 
Partie II (Frontiěres de la Bulgarie) et re- 
connus par le présent Traité, ou par touš 
auti'es Traités conclus en vue de régler les 
affaires actuelles, comme faisant partie de 
1’État serbe-croate-slověne.

A r t i c I e 38.
Une Commission composée de sept mem- 

bres, dont cinq seront nommés par les Prin- 
eipales Puissances alliées et associées, un par 
1’État serbe-croate-slověne et un par la Bul
garie, sera constituée dans les quinze jours 
qui suivront la mise en vigueur du présent 
Traité, pour fixer sur plače le tracé de la 
ligne frontiěre décrite á Fartiele 27-l«, 
Partie II (Frontiěres de la Bulgarie).

A r t i c 1 e 39.
La nationalité serbe-croate-slověne sera 

aequise de plein droit, á 1’exclusion de la na

ci á n e k 34.
Mezníky se osadí tak, aby bylo možno do- 

hlédnouti od jednoho k druhému; očíslují se 
a jejich poloha i jejich čísla se zaznamenají 
do dokladu kartografického.

článek 35.
Konečné protokoly rozhraničovací, mapy a 

doklady vyhotoví se ve třech originálech; 
z nich dva se dodají vládám sousedících států 
a ^ republiky francouzské, jež do
ručí jeho ověřené opisy signatárním mocno
stem této smlouvy.

ČÁST ÍII.

POLITICKÉ KLAUSULE.

ODDÍL I.

STÁT SSBSKO-CHORVATSKO-
SLOYINSKÝ.

článek 36.
Bulharsko uznává, jak to již učinily moc

nosti spojené a sdružené, stát srbsko-chorvat- 
sko-slovinský.

článek 37.
Bulharsko se vzdává ve prospěch státu 

srbsko-chorvatsko-slovinského všech práv a 
právních titulů na územích mocnářství bul
harského, která leží za hranicemi Bulharska, 
tak, jak jsoti_ popsány v článku 27 Části II 
(Hranice Bulharska), a která jsou uznána za 
část státu srbsko - chorvátsko - slovinského 
touto smlouvou nebo jinými smlouvami uza
vřenými pro uspořádání věcí doby přítomné.

článek 38.
Komise složená ze sedmi členů, z nichž pět 

bude jmenováno čelnými mocnostmi spoje
nými a sdruženými, jeden státem srbsko- 
chorvatsko-slovinským a jeden Bulharskem, 
bude ustavena do čtrnácti dnů po tom, kdy 
nabude působnosti tato smlouva, aby určila 
na místě samém hraniční čáru popsanou 
v článku 27—10 části II (Hranice Bul
harska).

Článek 39.
Příslušníci bulharští usídlení v území po

stoupeném státu srbsko-chorvatsko-slovin-
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tionalité bulgare, aux ressortissants bulgares 
établis sur les territoires attribués á FÉtat 
serbe-croate-slověne.

Toutefois, les ressortissants ‘bulgares qui 
se seraient établis sur ces territoires posté- 
rieurement aii ler janvier 1913, ne pourront 
acquérir la nationalité serbe-croate-slověne 
qu’avec une autorisation de 1’État serbe- 
croate-slověne.

A r t i c 1 e 40.
Dans le délai de deux ans á dater de la 

mise en vigueur du présent Traité, les res
sortissants bulgares ágés de plus de 18 ans 
et établis dans les territoires attribués 
á 1’État serbe-croate-slověne en vertu du pré
sent Traité, auront la faculté ďopter pour 
leur ancienne nationalité. Les Serbes-Croates- 
Slověnes, ressortissants bulgares ágés de plus 
de 18 ans et établis en Bulgarie, auront de 
méme la faculté ďopter pour la nationalité 
serbe-croate-slověne.

L’option du mari entraínera celle de la 
femme et Toption des parents entraínera celle 
de leur enfants ágés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit 
ďoption ci-dessus prévu devront, dans les 
douze mois qui suivront, transportér leur do
micile dans 1’État en faveur duquel elles 
auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens 
immobiliers qďelles possědent sur le terri- 
toire de 1’autre État oú elles auraient eu leur 
domicile antérieurement á leur option. Elles 
pourront emporter leurs'biens meubles de 
toute nátuře. II ne leur sera imposé, de ce 
fait, aucun droit soit de sortie, soit ďentrée.

Dans le méme délai, les Serbes-Croates- 
Slověnes ressortissants bulgares se trouyant 
en pays étranger auront, á rnoins^ de dispo- 
sitions contraires de la loi étrangěre et s’ils 
n’ont pas acquis la nationalité étrangěre, le 
droit ďacquérir la nationalité serbe-croate- 
slověne, á 1’exclusion de la nationalité bul
gare, en se conformant aux prescriptions qui 
seront édictées par 1’État serbe-croate-slo
věne.

A r t i c 1 e 41.
La proportion et la nátuře des charges fi- 

nánciěres de la Bulgarie que 1’État serbe- 
croate-slověne aura á supporter en raison du 
territoire placé sous sa souveraineté, seront 
fixées conformément á rarticle 141, Partie 
VIII (Glauses financiěres), du présent Traité.

skému nabudou ipso facto, pozbývajíce stát
ního občanství bulharského, státního občan
ství srbsko-chorvatsko-slovinského.

Příslušníci bulharští však, kteří se usadili 
v těchto územích po 1. lednu 1913, mohou zí
skali státní občanství srbsko-chorvatsko-slo
vinského jen se svolením státu srbsko-chor
vatsko-slovinského.

Článek 40.
Do dvou let po tom, kdy tato smlouva na

bude působnosti, bulharští příslušníci starší 
18 let a usedlí v územích přidělených státu 
srbsko-chorvatsko-slovinskému podle této 
smlouvy, budou míti možnost zvoliti si své 
bývalé státní občanství. Srbové, Chorvati a 
Siovinci, bulharští příslušníci, starší 18 let a 
v Bulharsku usedlí, budou míti rovněž mož
nost zvoliti si státní občanství srbsko-chor- 
vatsko-slovinské.

Opce manželova zahrnuje opci manželčinu 
a opce rodičů zahrnuje opci jejich dětí, kte
rým ještě není 18 let.

Osoby vykonavší svrchu vzpomenuté právo 
opční budou povinny do následujících dva
nácti měsíců přeložiti své bydliště do státu, 
pro který optovaly.

Bude jim volno podržeti nemovitý majetek, 
který mají na území druhého státu, kde měly 
své bydliště před svou opcí. Mohou odnésti 
svůj majetek movitý jakéhokoli druhu. Ne
bude jim uložena z tohoto důvodu nijaká dáv
ka vývozní ani dovozní.

V téže lhůtě Srbové, Chorvati a Siovinci, 
příslušníci bulharští, nalézající se v cizině, 
budou míti právo, nestanoví-li cizí zákon opak 
a nenabyli-li cizího státního občanství, nabyti 
státního občanství srbsko-choryatsko-sloyin- 
ského, pozbývajíce zároveň státního občan
ství bulharského, zachovají-li se podle před
pisů, které stát srbsko-ehorvatsko-slovinsky 
vydá.

článek 41.
Podíl a povaha finančních břemen Bulhar

ska, která bude státu srbsko-chorvatsko-slo
vinskému převzíti za území postavené ^ pod 
jeho svrchovanost, budou určeny podle člán
ku 141 části VIII (Klausule finanční) této 
smlouvy.
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Des conventions ultérieures rěgleront toutes 
questions qui ne seraient pas réglées par 
le présent Traité et _que pourrait faire naitre 
la cession dudit territoire.

SECTION II.

GRĚCE.

A r t i c 1 e 42.
La Bulgarie renonce, en faveur de la Grěee, 

á touš droits et titres sur les territoires de 
la monarchie bulgare situés au dělá des fron- 
tiěres de la Bulgarie, telles qďelles sout dé- 
crites á Farticle 27, Partie II (Frontiěres de 
la Bulgarie) et reconnus par le présent Traité 
ou par touš autres Traités conclus en vue de 
régler les affaires actuelles, comme faisant 
partie de la Grěee.

A r t i c 1 e 48.

Une Commission composée de sept mem- 
bres, dont cinq seront nommés par les Prin- 
cipales Puissances alliées et associées, un par 
la Grěee et un par la Bulgarie, sera constituée 
dans les quinze jours qui suivront la mise en 
vigueur du présent Traité, pour fixer sur 
plače le tracé de la ligne frontiěre décrite 
á Farticle 27-2°, Partie II (Frontiěres de la 
Bulgarie).

A r t i c 1 e 44.

La nationalité hellénique sera aequise de 
plein droit, á Fexclusion de la nationalité bul
gare, aux ressortissants bulgares établis sur 
les territoires attribués á la Grěee.

Toutefois, les ressortissants bulgares qui 
se seraient établis sur ces territoires posté- 
rieurement au ler janvier 1913 ne pourront 
aequérir la nationalité hellénique qďavec 
Fautorisation de la Grěee.

A r t i c 1 e 45.

Dans le délai de deux ans á dater de la mise 
en vigueur du présent Traité, les ressortis
sants bulgares agés de plus de 18 ans et 
établis dans les territoires attribués á la 
Grěee, conformément au présent Traité, 
auront la faculté ďopter pour la nationalité 
bulgare.

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

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

ODDÍL II.

ŘECKO.

Článek 42.
Bulharsko vzdává se ve prospěch Řecka 

všech práv a právních titulů na území moc
nářství bulharského, která leží za hranicemi 
Bulharska, jak jsou popsány v článku 27 čá
sti II (Hranice Bulharska) a která jsou uzná
na za část Řecka touto smlouvou nebo jinými 
smlouvami uzavřenými pro uspořádání věcí 
doby přítomné.

Článek 43.

Komise složená ze sedmi členů, z nichž pět 
bude jmenováno čelnými mocnostmi spojený
mi a sdruženými, jeden Řeckem a jeden Bul
harskem, bude ustavena do čtrnácti dnů po 
tom, kdy nabude působnosti tato smlouva, 
aby určila na místě samém hraniční čáru, po
psanou v článku 27—2o části II (Hranice 
Bulharska).

Článek 44.

Příslušníci bulharští usedlí na územích při
dělených Řecku nabývají ipso facto, pozbý
vajíce státního občanství bulharského, státní
ho občanství řeckého.

Příslušníci bulharští však, kteří se usadili 
v těchto územích po 1. lednu 1913, mohou na- 
býti státního občanství řeckého jen se svole
ním Řecka.

Článek 45.

Do dvou let po tom, kdy tato smlouva na
bude působnosti, bulharští příslušníci starší 
18 let a usedlí v územích přidělených Řecku 
podle této smlouvy budou míti možnost zvo- 
liti si státní, občanství bulharské.

Opce manželova zahrnuje opci manželčinu 
a opce rodičů zahrnuje opci jejich dětí, kte
rým ještě není 18 let.
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Les personnes ayant exercé le droit ďoption 
ci-dessus právu devront, dans les douze raois 
qui suivront, transportér leur domicile dans 
1’État en faveur duquel elles auront optá.

Elles seront libres de conserver les biens 
immobiliers qďelles possědent sur le terri- 
toire de l’autre État oú elles auraient eu leur 
domicile antérieurement á leur option. Elles 
pourront emporter leurs biens meubles ae 
toute nátuře. II ne leur sera imposé, de ee 
fait, aucun droit soit de sortie, soit ďentrée.

A r t i c 1 e 46.
La Grěce accepte, en en agréant 1’insertion 

dans un Traité avec les^ Principales Puis- 
sances alliées et associées, les dispositions 
que ces Puissances jugeront nécessaires pour 
protéger en Grěce les intéréts des habitants 
qui diffěrent de la majoritě de la population 
par la race, la langue ou la religion.

La Grěce agrée également Pinsertion dans 
un Traité avec les Principales Puissances 
alliées et associées des dispositions que ces 
Puissances jugeront nécessaires pour pro
téger la liberté de transit et un régime 
équitable pour le commerce des autres Na- 
tions.

A r t i c 1 e 47.
La proportion et la nátuře des charges 

financiěres de la Bulgarie que PÉtat grec 
aura á supporter en raison du territoire placé 
sous sa souveraineté, seront fixées conformé- 
ment á Particle 141, Partie VIII (Clauses 
financiěres) du présent Traité.

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

SECTION III.

THRACE.

A r t i c 1 e 48.
La Bulgarie renonce en faveur des Princi

pales Puissances alliées et associées á touš 
ses droits et titre-s sur les territoires de la 
Thrace qui appartenaient á la Monarchie 
Bulgare et qui, situées au dělá des nouvelles 
frontiěres de la Bulgarie telles qďelles sont 
décrites á Particle 27-3°, Partie II (Fron
tiěres de la Bulgarie), ne sont actuellement 
Pobjet ďaucune attribution.

_ja Bulgarie s’engage á reconnaitre les 
dispositions que les Principales Puissances

Osoby vykonavší svrchu vzpomenuté právo 
opční budou povinny do následujících dva
nácti měsíců přeložiti své bydliště do státu, 
pro který optovaly.

Bude jim volno podrželi nemovitý majetek, 
který mají na území druhého státu, kde měly 
své bydliště před svou opcí: Mohou odnésti 
svůj majetek movitý jakéhokoli druhu. Ne
bude jim uložena z toho důvodu nijaká dávka, 
ani vývozní ani dovozní.

/ č 1 á n e k 46.
Řecko svoluje, souhlasíc s tím, aby byla do 

smlouvy s Čelnými mocnostmi spojenými a 
sdruženými pojata ustanovení, která tyto 
mocnosti budou považovati za nutná, aby 
v Řecku byly chráněny zájmy obyvatelů, 
kteří se od většiny obyvatelstva liší rasou, 
jazykem neb náboženstvím.

Řecko rovněž souhlasí, aby byla do smlou
vy s čelnými mocnostmi spojenými a sdruže
nými pojata ustanovení, která budou tyto 
mocnosti pokládati za nutná, aby byly obcho
du ostatních států zabezpečeny svoboda prů
vozu a způsob obchodování vyhovující zása
dám slušnosti.

článek 47.
Podíl a povaha finančních břemen Bulhar

ska, která bude řeckému státu převzíti za 
území postavené pod jeho svrchovanost, 
budou určeny podle článku 141 Části Vlil 
(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 III.

THRAKÍE.

Článek 48.
Bulharsko se vzdává ve prospěch čelných 

mocností spojených a sdružených všech svých 
práv a právních titulů na území Thrakie, 
která náležela mocnářství bulharskému a 
která, ležíce za novými hranicemi Bulharska 
tak, jak jsou popsány v článku 27—3° čá
sti II (Hranice Bulharska), nejsou dosud 
přidělena nikomu jinému.

Bulharsko se zavazuje, že uzná opatření, 
i která čelné mocnosti spojené a sdružené učiní
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alliées et associées prendront relativement á 
ces territoires, notamment en ce qui concerne 
la nationalité des habitants.

Les Principáles Puissances alliées et 
associées s’engagent á ce que la liberté des 
débouchés économiques de la Bulgarie sur la 
mer Egée soit garantie.

Les conditions de cette gax-antie seront 
fixées ultérieurement.

SECTION IV.

PROTECTION DES MINORITÉS.

A r t i c 1 e 49.
La Bulgarie s’engage á ce que les stipula- 

tions contenues dans la présente Section 
soient reconnues comme lois fondamentales, 
á ce qiťaucune loí, aucun rěgleraent ni aucune 
action officielle ne soient en conťradiction 
ou en opposition avec ces stipulations et á ce 
qu’aucune loi, aucun rěglement ni aucune 
action officielle ne prévalent contre elles.

A r t i c 1 e 50.

La Bulgarie s’engage á accorder á touš les 
habitants de la Bulgarie pleine et entiěre 
protection de leur vie et de leur liberté sans 
distinction de naissaňce, de nationalité, de 
langage, de race ou de religion.

Touš les habitants de la Bulgarie auront 
droit au libře exercice, tant public que přivé, 
de toute foi, religion ou croyance, dont la 
pratique ne sera pas incompatible avec 
1’ordre public ou les bonnes moeurs.

A r t i c 1 e 51.

La Bulgarie reconnait comme resortissants 
bulgares, de plein droit et sans aucune for
malitě, toutes les personnes domiciliées sur 
le territoire bulgare á la dáte de la mise en 
vigueur du présent Traité et qui ne sont pas 
ressortissants ďun autre État.

A r t i c 1 e 52.
La nationalité bulgare sera acquise de plein 

droit, par le seul fait de la naissance sur le 
territoire bulgare, á toute personne ne 
pouvant se prévaloir ďune autre nationalité 
de naissance.

A r t i c 1 e 58.
Touš les ressortissants. bulgares seront 

égaux devant la loi et jouiront des mémes

o těchto územích, zejména pokud, jde o státní 
občanství obyvatelů.

Čelné mocnosti spojené a sdružené se zava
zují zaručiti svobodu hospodářských východi
sek Bulharska na Egejském moři.

Podmínky této záruky budou stanoveny 
později.

ODDÍL IV.

OCHRANA MENŠIN, 

článek 49.
Bulharsko se zavazuje, že ustanovení obsa

žená v tomto Oddíle budou uznána za základní 
zákony, že žádný zákon, žádné nařízení ani 
žádný úkon úřední nebude v odporu nebo ne
souhlase s těmito ustanoveními a že žádný 
zákon, žádné nařízení ani žádný úkon úřední 
proti nim nebude míti moci.

Článek 50.

Bulharsko se zavazuje, že poskytne všem 
obyvatelům Bulharska úplnou a naprostou 
ochranu jejich života a jejich svobody bez 
ohledu na jejich původ, státní občanství, ja
zyk, rasu nebo náboženství.

Všichni obyvatelé Bulharska budou míti 
právo, aby volně vyznávali jak veřejně tak 
soukromě jakékoli vyznání, náboženství nebo 
víru, jejichž vykonávání nebude v neshodě 
s veřejným pořádkem a dobrými mravy.

článek 51.

Bulharsko uznává za příslušníky bulharské 
ipso facío a bez jakékoli formality všechny 
osoby, které mají bydliště na území bulhar
ském v době, kdy tato smlouva nabude pů
sobnosti, a nejsou příslušníky jiného státu.

Článek 52.
Státního občanství bulharského nabude 

ipso facto pouhým zrozením na bulharském 
území každá osoba, která nenabývá státního 
občanství jiného.

Článek 53.
Všichni státní občané bulharští budou si 

rovni před zákonem a budou poživa ti stejných
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droits civils et politiques sans distinction de 
race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou 
de confession ne devra nuire _ á aucun res- 
sortissant bulgare en ce _ qui concerne la 
jouissance des droits civils et politiques, 
notamment pour 1’admission aux emplois 
publics, fonctions et honneurs ou 1’exercice 
des différentes professions et Industries.

II ne sera édicté aucune restriction contre 
le libře usage pour tout ressortissant bulgaie 
ďune langue quelconque soit dans les rela- 
tions privées ou de commerce, soit en matieie 
de religion, de presse, ou de publications de 
toute nátuře, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant Tétablissement par le G®11" 
vernement bulgare ďune langue oificielle, 
des facilités appropriées seront données aux 
ressortissants bulgares de langue autre que 
le bulgare, pour Tusage de leur langue, soit 
oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

A r t i c 1 e 54.
Des ressortissants bulgares, appartenant a 

des minorités ethniques, de religion ou de 
langue, jouiront du méme traitement et des 
mémes garanties en droit et en fait que les 
autres ressortissants bulgares. Hs auront 
notamment un droit égal a créer, dinger ec 
controler á leurs frais des institutitons cnari- 
tables, religieuses ou sociales, des écoles er 
autres établissements ďéducation, avec le 
droit ďy faire librement usage de leur propre 
langue et ďy exercer librement leur religion.

A r t i c 1 e 55.
En matiěre ďenseignement public, le Goiv 

vernement bulgare accordera dans les villes 
et district oú réside une proportion con- 
sidérable de ressortissants bulgares de langue 
autre que la langue bulgare, des facilités 
appropriées pour assurer que dans les écoles 
primaires, l’instruction sera donnée, dans 
leur propre langue, aux enfants de ces 
ressortissants bulgares. Cette stipulation 
ďempéchera pas le Gouvernement bulgare de 
rendre obligatoire 1’enseignement de la 
langue bulgare dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, oú réside une 
proportion considérable de ressortissants 
bulgares appartenant á des minorités ethni
ques, de religion ou de langue, ces minorités 
se veront assurer une part équitable dans le 
bénéfice et Taffectation des sommes qui

práv občanských a politických bez ohledu na 
rasu, jazyk nebo náboženství.

Rozdíl v náboženství, víře nebo^ vyznání 
nemůže býti žádnému statní mu občanu^ bul
harskému na závadu, pokud jde o požívání 
práv občanských a politických a zejména po
kud jde o přístup do veřejné služby, úřadů 
a k hodnostem neb o vykonávání jakékoli živ
nosti nebo povolání.

Státním občanům bulharským nebude uklá
dáno žádné omezení, pokud jde o volné uží
vání jakéhokoli jazyka ať ve stycích soukro
mých neb obchodních, ať ve věcech,^ týkají
cích se náboženství, tisku neb veřejných pro
jevů jakéhokoli druhu, ať ve veřejných shro
mážděních.

Jestliže by vláda bulharská zavedla nějaký 
oficielní jazyk, bude přes to poskytnuta pří
slušníkům bulharským jiného jazyka než bul
harského přiměřená možnost, aby před soudy 
používali svého jazyka jak ústně, tak písemně.

Článek 54.
S příslušníky bulharskými náležejícími 

k menšinám ethnickým, náboženským neb ja
zykovým, bude po právu a ve skutečnosti za 
stejných záruk zacházeno stejně jak s ostat
ními příslušníky bulharskými. Zvláště Dudou 
míti stejné právo, aby vlastním nákladem za
kládali, řídili a pod dozorem měli ústavy lidu
milné, náboženské neb sociální, školy a jiné 
ústavy výchovné s právem používati tam 
volně svého jazyka a svobodně tam vykoná- 
vati své náboženství.

Článek 55.

Pokud jde o veřejné vyučování, poskytne 
vláda bulharská v městech a okresích, v^nichž 
je usedlý značný zlomek bulharských přísluš
níků jiného jazyka než bulharského, přiměře
né možnosti zajišťující, aby se děte ^ o 
bulharských příslušníků dostalo y obecných 
školách vyučování v jejich vlastní řeči. Toto 
ustanovení nebude však vládě bulharské lym- 
niti, aby učinila povinným vyučování řeči 
bulharské v řečených školách.

V městech a okresích, v nichž je usedlý 
značný zlomek příslušníků bulharských, nále
žejících k menšinám ethnickým, nábožen
ským neb jazykovým, zabezpečí se těmto men
šinám slušný podíl v požitku a v použití čá
stek, které mají býti vynaloženy na výchovu,

VV
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pouraient étre attribuées sur les fonds 
publics par le budget de TÉtat, les budgets 
municipaux ou autres, dans un but ďéduca- 
tion, de religion ou de charitě.

A r t i c 1 e 58.
La Bulgarie s’engage á n’apporter aucune 

entrave á 1’exercice du droit ďoptión, právu 
par le présent Traité ou par les Traités 
conclus par les Puissances alliées et associées 
avec rAllemagne, 1’Autriche, la Hongrie, la 
Russie ou la Turquie ou entre lesdites Puis
sances elles-měmes et permettant aux inté- 
ressés de recouvrer ou non la nationalité 
bulgare.

La Bulgarie s’engage á reconnaitre les 
dispositions que les Principáles Puissances 
alliées et associées jugeront opportunes rela- 
tivement á 1’émigration réciproque et volon- 
taire des minorités ethniques.

A r t i c 1 e 57.
La Bulgarie agrée que, dans la mesure oú 

les stipulations des aríicles précédents de la 
présente Section affectent des personnes 
appartenant á des minorités de race, de re
ligion ou de langue, ces stipulations consti- 
tuent des obligations ďintérét international 
et seront plaeées sous la garantie de la 
Société des Nations. Elles ne pourront étre 
modifiées sans 1’assentiment de la majorité 
du Gonseil de la Société des Nations. Les 
Puissances alliées et associées ' représentées 
dans le Gonseil s’engagent respectivement á 
ne pas refuser leur assentiment á toute 
modification desdits articles, qui serait con- 
sentie en due formě par une majorité du 
Gonseil de la Société des Nations.

La Bulgarie agrée que tout Membre du 
Gonseil de la Société des Nations aura le 
droit de signaler á l’attention du Gonseil toute 
infraction ou danger ďinfraction á Tuně 
quelconque de ces obligations, et que le 
Gonseil pourra procéder de telle facon et 
donner telles instructions qui paraitront ap- 
propriées et efficaces dans la circonstance.

La Bulgarie agrée en outre qíťen cas cle 
divergence ďopinion, sur des questions de 
droit ou de fait concernant ces articles, entre 
le Gouvernement bulgare et 1’une quelconque 
des Principáles Puissances alliées et associées 
ou toute autre Puissance membre du Gonseil 
de la Société des Nations, cette divergence 
sera considérée comme un différend ayant un 
caractěre international selon les termes de

náboženství neb lidumilnost z veřejných 
fondů podle rozpočtu státního, rozpočtů obec
ních neb jiných.

Článek 56.
Bulharsko se zavazuje, že nebude klásti 

žádných překážek výkonu opčního práva, 
o kterém je řeč v této smlouvě aneb ve smlou
vách uzavřených mocnostmi spojenými a 
sdruženými s Německem, Rakouskem, Ma
ďarskem, Ruskem neb Tureckem, aneb ve 
smlouvách uzavřených mezi řečenými moc
nostmi navzájem, a které dovoluje zájemní- 
kům přijmouti či nepřijmouti státní občan
ství bulharské.

Bulharsko se zavazuje, že uzná opatření, 
která čelné mocnosti spojené a sdružené 
uznají za vhodná pro vzájemné a dobrovolné 
vystěhování národnostních menšin.

Článek 57.
Bulharsko souhlasí s tím, že předpisy před

cházejících článků tohoto oddílu, pokud se 
týkají příslušníků menšiny rasové, nábožen
ské nebo jazykové, zakládají závazky zájmu 
mezinárodního a budou požívati záruky Spo
lečnosti národů. Nesmějí býti měněny bez 
souhlasu většiny v Radě Společnosti národů. 
Mocnosti spojené a sdružené zastoupené 
v Radě se zavazují, každá, pokud se jí týče, 
že neodeprou svého souhlasu takovým změ
nám řečených článků, které by v předepsané 
formě byla schválila většina Rady Společ
nosti národů.

Bulharsko souhlasí s tím, že každý člen 
Rady Společnosti národů bude míti právo 
obrátiti pozornost Rady na každé již nastalé 
nebo hrozící porušení kteréhokoli z těchto zá
vazků a že Rada bude moci zvoliti postup a 
vydati pokyny takové, jaké se jí za daných 
okolností budou zdáti vhodné a účinné.

Bulharsko souhlasí dále s tím, aby každý 
rozpor mínění, který by o právních nebo 
skutkových otázkách, souvisících s oněmi 
články vznikl mezi vládou bulharskou a kte
roukoli z čelných mocností spojených a sdru
žených neb kteroukoli jinou mocností, jež je 
členem Rady Společnosti národů, byl poklá
dán za spor rázu mezinárodního podle znění 
článku 14 úmluvy o Společnosti národů. Vláda
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karticle 14 du Pacte de la Société des Nations. 
Le Gouvernement bulgare agrée que tout 
différend de ce genre sera, si 1’autre partie le 
demande, déféré á la Cour permanente, de 
Justice internationale. La décision de la Cour 
permanente sera sans appel et aura la méme 
force et valeur qu’une décision rendue en 
vertu de Farticle 13 du Pacte.

bulharská souhlasí, aby každý takovýto spor, 
bude-li za to žádati druhá strana, byl vznesen 
na Stálý mezinárodní soudní dvůr, jehož roz
hodnutí bude konečné a bude požívati téže 
moci a účinnosti jako rozhodnutí podle člán
ku 13 oné úmluvy.

SECTION V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

A r t i c 1 e 58.
La Bulgarie s’engage á reconnaitre la 

pleine valeur de touš les Traités ou arrange- 
ments que les Puissances alliées et associées 
passeraient avec les États qui se sout consti- 
tués ou se constitueront sur tout ou paitie 
des territoires de 1’ancien Empire de Russie, 
tel qu’il existait au ler aoút 1914, et á recon
naitre les frontiěres de ces États, telles 
qďelles seront ainsi fixées.

La Bulgarie reconnaít et s’engage á 
respecter, comme permanente et inaliénable, 
1’indépendance desdits États.

Conformément aux dispositions insérées á 
Farticle 143, Partie VIII (Clauses finan- 
ciěres) et á Farticle 171, Partie IX (Clauses 
économiques), du présent Traité, la Bulgarie 
reconnaít définitivement Fannulation des 
Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de touš 
autres traités, accords ou conventions passés 
par elle avec le Gouvernement maximaliste en 
Russie.

Les Puissances alliées et associées ré~ 
servent expressement les droits de la Russie 
á obtenir de la Bulgarie toutes restitutions et 
réparations basées sur les principes du pré
sent Traité.

A r t i c 1 e 59.
La Bulgarie déclare děs á présent recon

naitre et agréer les frontiěres de FAutriche, 
de la Grěce, de la Hongrie, de la Pologne, de 
la Roumanié, de FÉtat sěrbe-croate- slověne 
et de FÉtat tchéco-slovaque, telles que _ ces 
frontiěres auront été fixées par les Princi- 
pales Puissances alliées et associées.

A r t i c 1 e 60.
La Bulgarie s’engage á reconnaitre la 

pleine valeur des traités de paix et conven
tions additionnelles qui sont ou seront conclus 
par les Puissances alliées et associées, avec 
les Puissances ayant combattu aux cótés de la

ODDÍL V.

USTANOVENÍ OBECNÁ.

Článek 58.
Bulharsko se zavazuje uznati plnou plat

nost veškerých smluv nebo úprav, jež by moc
nosti spojené a sdružené uzavřely se státy, 
které se ustavily nebo ustaví na celém území 
nebo na části území bývalé říše ruské, jaká 
byla dne 1. srpna 1914, a uznati hranice těchto 
států, jak budou takovým způsobem určeny.

Bulharsko uznává a zavazuje se respekto
vat! jakožto stálou a nezadatelnou nezávislost 
řečených států.

Ve shodě s ustanoveními obsaženými v člán
ku 143 Části VIII (Klausule finanční) a 
v článku 171 části IX (Klausule hospodářské) 
této smlouvy, uznává Bulharsko definitivně 
zrušení smluv brestlitovských, jakož i všech 
jiných smluv, dohod nebo úmluv, které sjed
nalo s maximalistickou vládou v Rusku.

Mocnosti spojené a sdružené výslovně vy
hrazují Rusku právo, aby dostalo od Bulhar
ska veškeré restituce a náhrady zakládající se 
na zásadách této smlouvy.

Článek 59.
Bulharsko prohlašuje, že již nyní uznává 

a přijímá hranice Rakouska, Řecka, Madai- 
ska, Polska, Rumunska, státu srbsko-chořvat- 
sko-slovinského a státu československého tak, 
jak budou hranice tyto stanoveny čelnými 
mocnostmi spojenými a sdruženými.

článek 60,
Bulharsko se zavazuje, že uzná plnou plat

nost mírových smluv a ujednání dodatkových, 
j ž jsou nebo budou uzavřeny mezi mocnostmi 
spojenými a sdruženými a mocnostmi,^ které 
bojovaly po boku Bulharska, že schválí ústa-
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Bulgarie, á agréer les dispositions qui ont 
été ou seront prises concernant les territoires 
de rancien Empire allemand, de TAutriche, 
de la Hongrie et de 1’Empire ottoman, et á 
reconnaitre les nouveaux États dans les fron- 
tiěres qui leur sont ainsi fixées.

A r t i c 1 e 61.
Aucun des habitants des territoires cédés 

par la Bulgarie en conformité du présent 
Traité ne pourra étre inquiété ou molesté, en 
raison de son attitude politique depuis le 
28 juillet 1914 ou en raison du rěglement de 
sa nationalité en vertu du présent Traité.

A r t i c 1 e 62.
La Bulgarie déclare reconnaitre le pro- 

tectorat de la France sur le Maroc et s’engage 
á ne réclamer pour elle ni pour ses nationaux 
le bénéfice ďaucun avantage ou immunité 
dérivant du régime des capitulations au 
Maroc. Touš traités, conventions, arrange- 
ments ou contrats conclus par la Bulgarie 
avec le Maroc sont considérés comme caducs 
á dater du 11 octobre 1915.

Les marchandises marocaines jouiront á 
Fentrée en Bulgarie du régime appliqué aux 
marchandises frangaises.

A r t i c 1 e 63.
La Bulgarie déclare reconnaitre le pro- 

tectorat déclaré sur 1’Égypte par la Grande- 
Bretagne le 18 décembre 1914 et s’engage 
á ne réclamer pour elle ni pour ses nationaux 
le bénéfice ďaucun avantage ou immunité 
dérivant du régime des capitulations en 
Egypte. Touš traités, conventions, arrange- 
ments ou contrats conclus par la Bulgarie 
avec 1’Égypte sont réputés abrogés á dater 
du 11 octobre 1915.

Les marchandises égyptiennes jouiront á 
Fentrée en Bulgarie du régime appliqué aux 
marchandises britanniques.

PARTIE IV.

CLAUSES MUJTAIRES, NAVALES 
ET AÉRIEMNES.

En vue de rendre possible la préparation 
ďune limitation générale des armements de 
toutes les Nations, la Bulgarie s’engage á 
observer strictement les clauses militaires, 
navales et aériennes ci-aprěs stipulées.
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novení, jež byla nebo budou učiněna o území 
bývalé říše německé, Rakouska, Maďarska 
a říše ottomanské, a že uzná nové státy v hra
nicích, jež jim takto jsou určeny.

Článek 61.
žádný z obyvatelů území postoupených Bul

harskem ve smyslu této smlouvy nesmí býti 
znepokojován nebo obtěžován buď pro svoje 
politické chování od 28. července 1914 neb 
pro úpravu svého státního občanství podle 
této smlouvy.

článek 62.
Bulharsko prohlašuje, že uznává protekto

rát Francie nad Marokkem, a zavazuje se, 
že nebude ani pro sebe ani pro své státní ob
čany požadovati dobrodiní nějaké výhody neb 
immunity zakládající se na platnosti kapitu
lací v Marokku. Veškeré smlouvy, úmluvy, 
úpravy neb ujednání uzavřené Bulharskem 
s Marokkem pokládají se za zrušené ode dne 
11. října 1915.

S marockým zbožím bude při dovozu do 
Bulharska nakládáno podle předpisů platných 
o zboží francouzském.

Článek 63.
Bulharsko prohlašuje, že uznává protekto

rát prohlášený nad Egyptem Velikou Britan- 
nií dne 18. prosince 1914 a zavazuje se, že 
nebude ani pro sebe ani pro své státní ob
čany požadovati dobrodiní nijaké výhody neb 
immunity zakládající se na platnosti kapitu
lací v Egyptě. Veškeré smlouvy, úmluvy, 
úpravy nebo ujednání uzavřené Bulharskem 
s Egyptem pokládají se za zrušené ode dne 
11. října 1915.

Při dovozu do Bulharska bude nakládáno se 
zbožím egyptským jako se zbožím britským.

ČÁST IV.

KLAUSULE VOJENSKÉ, NÁMOŘNÍ 
A VZDUCHOPLAVECKÉ.

Aby bylo množněno připraviti obecné ome
zení zbrojení u všech národů, zavazuje se Bul
harsko dbáti přesně klausulí vojenských, ná
mořních a vzduchoplaveckých takto stano
vených :
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SECTION I.

CLAUSES MILÍTAIRES.

CHAPITRE I.

CLAUSES GÉNÉRALES.

A r t i e 1 e 64.
Dans les trois mois qui suivront la mise en 

vigueur du présent Traitá, les forces mili- 
taires de la Bulgarie devront étre démobili- 
sées dans la mesure prescrite ci-aprěs.

A r t i c 1 e 65.
Le Service militaire obligatoire pour tóus 

sera aboli en Bulgarie. L’armée bulgare ne 
sera, á Tavenir, constituée et recrutée que 
par engagements volontaires.

CHAPITRE II.

EFFECTIFS ET CADRES DE L’ARMÉE 
BULGARE.

A r t i c 1 e 66.

Le nombre total des forces militaires dans 
1’armée bulgare ne devra pas dépasser 20,000 
hommes, y compris les officiers et les troupes 
des dépóts.

Les formations composant Tarmée bulgare 
seront déterminées, au gré de la Bulgarie, 
mais sous les réserves suivantes:

1° Que les effectifs des unités formées 
seront obligatoirement compris entre le 
chiffre maximum et le chiffre^ minimum 
portés au tableau IV annexé á la présente 
Section;

2° Que la proportion des officiers, y com
pris le personnel des États-Majors et des 
Services, ne dépassera pas 1/20® de reffectif 
total en Service, et celle des sousofficiers 
1/15® également de 1’effectif total en service;

3° Que le nombre des mitrailleuses, canons 
et obusiers ne dépassera pas ceux fixés pour 
mille hommes de 1’effectif total en service, 
au tableau V annexé á la présente Section.

L’armée bulgare devra étre exclusivement 
employée au maintien de Pordre dans 1’éten- 
due du territoire de la Bulgarie et á la police 
des fróntiěres.

A r t i c 1 e 67.
En aucun cas, il ne sera formé de grandes 

unités supérieures á la Division, telle qíťelie 
est prévue dans les tableaux I, II et IV

ODDÍL I.

KLAUSULE VOJENSKÉ.

HLAVA I.

KLAUSULE OBECNÉ.

Článek 64.4
Do tří měsíců ode dne, kdy nabude tato 

smlouva působnosti, budou vojenské síly bul
harské demobilisovány způsobem níže přede
psaným.

Článek 65.
Všeobecná branná povinnost bude v Bul

harsku zrušena. Bulharská armáda bude 
příště sestavována a doplňována jenom do
brovolným vstupem.

HLAVA II.

POČETNÝ STAV A ROZČLENĚNÍ BULHARSKÉ 
ARMÁDY.

Článek 66.

Celkový počet vojenských sil v armádě bul
harské nesmí přesahovati 20.000 mužů, číta
jíc v to důstojníky a doplňovací tělesa.

Bulharsko může určití samo formace tvo
řící bulharskou armádu, avšak s těmito vý
hradami :

1. početný stav utvořených jednotek bude 
se držeti v mezích nej vyšší a nejnižší číslice 
uvedené v tabulce IV, přiložené k tomuto Od
dílu;

2. porněr důstojnictva, čítaje v to přísluš
níky štábů a služeb, nebude přesahovati dva
cátý a poměr poddůstojníků patnáctý díl cel
kového početného stavu jsoucího ve službě;

3. počet kulometů, děl a houfnic nebude pře
sahovati počet, který je v tabulce V, přiložené 
k tomuto Oddílu, stanoven na 1000 mužů cel
kového početného stavu jsoucího ve službě.

Armády bulharské smí se užívati výhradně 
jen k udržování pořádku v hranicích území 
bulharského a k střežení hranic.

Článek 67.
V žádném případě nebudou tvořeny velká 

jednotky vyšší než divise, jak jest stanovena 
v tabulkách I, II a IV, přiložených k tomuto

141
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annexés á la présente Section. Les forces 
maxima des États-Majors et de toutes les 
formations sont données dans les tableaux 
annexés á la présente Section; ces chiffres 
pourront ne pas étre suivis exactement, mais, 
en touš cas, ils ne devront pas étre dépassés.

Le maintien ou la formation de tout autre 
groupe de forces de méme que toute autre 
organisation intéressant le commandement de 
la troupe ou la préparation á la guerre, sont 
interdits.

Chacune des unités suivantes pourra avoir 
un dépót:

Régiment ďinfanterie,
Régiment de cavalerie,
Régiment ďartillerie de campagne,
Bataillon de pionniers.

A r t i c 1 e 68.
Toutes mesures de mobilisation ou ayant 

trait á la mobilisation sont interdites.
Les formations, les Services administratifs 

et les États-Majors ne devront, en aucun cas, 
comprendre des cadres supplémentaires.

11 est interdit ďexécuter des mesures pré- 
paratoires en vue de la réquisition ďanimaux 
ou ďautreš moyens de transporta militaires.

A r t i c 1 e 69.
Le nombre de gendannes, douaniers, gardes 

forestiers, agents de la police locale ou muni- 
cipale ou autres fonctionnaires analogues, 
sera établi par la Commission militaire 
interalliée de controle prévue á 1’árticle 98 et 
ne devra pas dépasser le nombre ďhommes 
exerqant une fonction semblable en 1911, 
dans les limites territoriales de la Bulgarie 
fixées en conformité du présent Traité. Le 
nombre de ceux de ces fonctionnaires, qui 
seront armés du fusil, ne devra, en aucun cas, 
dépasser le chiffre de 10,000.

Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, 
á 1’avenir, étre augmenté que dans une pro- 
portion correspondant á celle des augmen- 
tations de la population dans les localités ou 
rnunicipalités qui les emploient.

Ces employés et fonctionnaires, y compris 
ceux du Service des chemins de fer, ne pour
ront pas étre réunis pour participer á un 
exercice militaire quelconque.

En outre, la Bulgarie pourra constituer un 
corps de garde-frontiěres, qui devra étre 
recruté par engagements volontaires et ne

Oddílu. Nejvyšší početnost štábů a všech for
mací jest uvedena v tabulkách přiložených 
k tomuto Oddílu. Tyto číslice se nemusí do
držovat! přesně, nesmějí se však v žádném 
případě překročiti.

Udržování neb tvoření jiných vojenských 
sborů, jakož i každá jiná organisace, týká-li 
se velení vojsku nebo přípravy k válce, jest 
zakázána.

Každá z těchto jednotek bude moci míti 
jedno náhradní těleso:

Pluk pěchoty.
Pluk jízdy.
Pluk polního dělostřelectva.
Prapor zákopníků.

Článek 68.
Všechna opatření mobilisační nebo vzta

hující se k mobilisaci jsou zakázána.
Vojsková tělesa, pomocné služby ani štáby 

nesmějí míti v žádném případě doplňovacích 
kádrů.

Jest zakázáno činiti přípravy k rekvisici 
zvířat nebo jiných dopravních prostředků 
vojenských.

Článek 69.

Počet četníků, celníků, hajných, místních 
nebo obecních strážníků a jiných podobných 
zaměstnanců bude ustanoven mezispojeneckou 
vojenskou kontrolní komisí, o níž je zmínka 
v článku 98, a nesmí přesahovati počet osob, 
které vykonávaly podobné služby v roce 1911 
v územních hranicích bulharských, jak byly 
určeny touto smlouvou. Počet těch zaměst
nanců z nich, kteří budou ozbrojeni puškami, 
nesmí přesahovati číslici 10.000.

Počet těchto zaměstnanců smí v budouc
nosti býti rozmnožován jen v poměru odpo
vídajícím přírůstku obyvatelstva v místech 
nebo obcích, v jejichž službách jsou.

Tito zřízenci a úředníci, jakož i zřízenci 
železniční nesmějí býti svoláváni k tomu, aby 
se zúčastnili jakéhokoliv vojenského výcviku.

Mimo to může Bulharsko zříditi sbor po
hraničních strážníků, který bude doplňován 
dobrovolným vstupem a nesmíí překročiti 3000
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pas dépasser 3,000 hommes de facon que le 
nombre total des fusils en Service en Bulgarie 
iťexeěde pas 33,000.

A r t i c 1 e 70.
Toňte fonnation de troupe non prévue par 

les articles ci-dessus est interdite. Celles qui 
existeraient en plus de Tefiectif fixé seront 
supprimées dans le délai právu á Tarticle 64.

CHAPITRE III.

RECRUTEMENT ET INSTRUCTION 
MILITAIRE.

Article 71.
Touš les officiers, y compris les officiers de 

gendarmerie, du Service des douanes, des 
foréts ou autres Services, devront étre des 
officiers de cariěre. Les officiers aetuellement 
en Service, qui sont retenus dans l’armée, 
dans la gendarmerie ou les Services sus- 
indiqués, devront s’engager á servir au moins 
jusqu’á Fáge de 40 ans. Les officiers actuelle- 
ment en Service qui ne s’engageront pas dans 
la nouvelle armée, la gendarmerie ou les 
Services susindiqués, seront libérés de toute 
obligation militaire; ils ne devront pas 
prendre part á un exercice militaire quel- 
conque, théorique ou pratique.

Les officiers nouvellement nommés devront 
s’engager á servir dans 1’armée, dans la gen- 
darmerie ou les Services susindiqués pendant 
au moins vingt ans consécutifs.

Lc. 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 année, 1/20® de 
1’effectif total des officiers prévu par l’article 
66. Si cette proportion est dépassé pour cause 
de force majeure, le déficit qui en résultera 
dans les cadres ne pourra pas étre comblé 
par des nominations nouvelles.

Article 72.
La durée totale de 1’engagement des sous- 

officiers et hommes de troupe ne devra pas 
étre inférieure á douze années consécutives 
de Service sous les drapeaux.

La proportion des hommes renvoyés avant 
1’expiration de la durée de leur engagement, 
pour des raisons de santé ou par mesure 
disciplinaire ou pour toute autre raison quel- 
conque, ne devra pas dépasser 1/20® par an 
de 1’effectif total fixé par 1’article 66. Si cette 
proportion est dépassée pour cause de force

mužů, tak aby celkový počet vojenských pušek 
v Bulharsku nepřekročil 33.000.

článek 70.
Každé vojenské těleso, které není uvedeno 

v hořejších článcích, jest zakázáno. Ta, která 
by tu byla nad stanovený početný stav, budou 
zrušena ve lhůtě stanovené článkem 64.

HLAVA III.

DOPLŇOVÁNÍ A VÝCVIK VOJSKA.

Článek 71.
Všichni důstojníci, počítaje v to důstojníky 

četnictva, služby celní, lesní a jiné, musí býti 
důstojníky z povolání. Důstojníci, kteří jsou 
nyní ve službě a kteří budou ponecháni v ar
mádě, v četnictvu aneb ve službách shora ře
čených, musí se zavázati, že budou sloužiti 
nejméně do věku 40 let. Důstojníci, kteří jsou 
nyní ve službě a kteří se nezaváži k službě 
v nové armádě, četnictvu neb ve službách 
shora řečených, budou prosti jakékoliv vojen
ské povinnosti; nesmějí se zúčastniti žádného 
výcviku vojenského, teoretického ani prak
tického.

Nově jmenovaní důstojníci musí se zavá
zati, že budou sloužiti v armádě, v četnictvu 
nebo ve službách shora řečených nejméně 
dvacet po sobě jdoucích let.

Poměrný počet důstojníků opouštějících 
službu z jakékoli příčiny před uplynutím doby, 
na niž se zavázali, nesmí přesahovati každo
ročně dvacítinu celkového početného stavu dů- 
stojnictva uvedeného v článku 66. Je-li tento 
poměr překročen z důvodu vyšší moci, nesmí 
se úbytek tím v tělese vzniklý nahraditi no
vým jmenováním.

Článek 72.
Celková služební doba poddůstojníků a muž

stva nesmí býti nižší než dvanáct po sobě 
jdoucích let služby pod prapory.

Poměrný počet mužstva propuštěného 
před uplynutím doby, na kterou se zavázalo, 
ať již bylo propuštěno z důvodů zdravotních 
či opatřením disciplinárním či z jakékoli jiné 
příčiny, nesmí ročně přesahovati dvacítinu 
celkového stavu stanoveného článkem 66. 
Je-li tento poměr překročen z důvodu vyšší

14.1
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majeure, le déficit qui en résultera ne devra 
pas étre comblé par de nouveaux engage- 
ments.

CHAPITRE IV.

ÉCOLES, ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNE- 
MENT, SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS MI- 

LITAIRES.

A r t i c 1 e 73.

A rexpiration du délai de trois mois á 
dater de la mise en vigueur du présent Traité, 
il ne subsistera en Bulgarie qu’une école 
militaire au plus, strictement destinée au 
recrutement des officiers des unités auto- 
risées.

Le nombre des élěves admis á suivre les 
cours de ladíte école sera strictement pro- 
portionné aux vacances á pourvoir dans les 
cadres des officiers. Les élěves et les cadres 
compteront dans les effectifs fixés dans 
Tarticle 66.

En conséquence, et dans le délai ci-dessus 
fixé, toutes académies de guerre ou institu- 
tions similaires en Bulgarie, ainsi que les 
différentes écoles ďofficiers, élěves officiers, 
cadets, sous-officiers ou élěves sous-officiers 
autre que 1’école ci-dessus prévue, seront 
supprimées.

Article 74.

Les établissements ďenseignement, autres 
que ceux visés par 1’article 73 ci-dessus, les 
universités, les sociétés de soldats démobilisés, 
les cercles de tourisme, les sociétés de boy- 
scouts et les associations ou cercles de toutes 
sortes, ne devront pas s’occuper ďaffaires 
militaires. Us ne seront, sous aucun prétexte, 
autorisés á instruire ou á exercer leurs élěves 
ou membres dans le maniement des armes.

Ces établissements ďenseignement, ces 
sociétés, cercles, ou autres associations n’au- 
ront aucune relation avec le Ministěre de la 
Guerre ou toute autre autoritě militaire.

Article 75.

Dans les écoles et établissements ďen
seignement de toutes sortes, placés sous le 
controle de l’Ětat ou sous une direction parti- 
culiěre, 1’enseignement de la gymnastique ne

moci, nesmí se úbytek tím vzniklý nahraditi 
novým přijímáním.

HLAVA IV.

ŠKOLY, UČILIŠTĚ, SPOLKY A SDRUŽENÍ 

VOJENSKÁ.

Článek 73.

Po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy tato 
smlouva nabude působnosti, bude v Bulharsku 
pouze jedna vojenská škola, výhradně určená 
k výchově důstojnictva dovolených jednotek.

Počet žáků připuštěných k návštěvě jmeno
vané školy bude přesně úměrný uprázdně
ným místům ve sborech důstojnických, žáci 
a i kádry budou se započítávati do početného 
stavu stanoveného v článku 66.

Budou tudíž v době shora ustanovené v Bul
harsku zrušeny všecky válečné akademie neb 
podobné instituce, jakož i různé školy vojen
ské pro důstojníky, důstojnické aspiranty, 
kadety, poddůstojníky nebo poddůstojnické 
aspiranty, vyjímaje tu, jež byla shora uve
dena.

Článek 74.

Jiné vyučovací ústavy než ty, které jsou 
míněny shora článkem 73, university, spolky 
demobilisovaných vojínů, turistické kroužky, 
spolky junáků a jakákoli sdružení neb kroužky 
nesmějí se zabývati věcmi vojenskými. Není 
jim dovoleno pod jakoukoliv záminkou vyučo- 
vati neb cvičiti své žáky neb členy v zacházení 
se zbraní.

Tyto vyučovací ústavy, tyto společnosti, 
kroužky neb jiná sdružení nesmějí míti ni
jakého styku s ministerstvem války nebo ja
kýmkoli jiným úřadem vojenským.

článek 75.

Vyučování tělocviku ve školách a ústavech 
vyučovacích všeho druhu, jsoucích pod dozo
rem státním neb pod řízením soukromým, 
nesmí zahrnovati nijakého vyučování neb vý-
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devra comprendre aucun enseignement, au- 
cune pratique dans le maniement des armes 
et dans la préparation á la guerre.

CHAPITRE V.

ARMEMENT, MUNITIONS, MATÉRIEL ET 
FORTIFICATIONS.

A r t i c 1 e 76.

A rexpiration des trois mois qui suivront 
la mise en vigueur du présent Traité, Tarme- 
ment de l’armée bulgare ne devra pas dé- 
passer les chiffres fixés pour 1,000 hommes 
dans le tableau V annexé á la présente Sec- 
tion.

Les excédents, par rapport aux effectifs, 
serviront uniquement aux remplacements qui 
pourraient éventuellement étre nécessaires.

A r t i c 1 e 77.

Les approvisionnements de munitions á la 
disposition de Tarmée bulgare ne devront pas 
dépasser ceux fixés dans le tableau V annexé 
á la présente Section.

Dans les trois mois qui suivront la mise en 
vigueur du présent Traité, le Gouvernement 
bulgare déposera le surplus de Tarmement et 
des munitions existant actuellement, dans les 
lieux qui lui seront notifiés par les Princi- 
pales Puissances alliées et associées.

Aucun autre approvissionnement, dépot ou 
réserve de munitions ne sera constitué.

A r t i c 1 e 78.

Le nombre et le calibre des piěces ďartil- 
lerie, constituant Farmement fixe normál des 
places fortes existant actuellement en Bul- 
garie, seront immédiatement portés á la con- 
naissance des Principales Puissances alliées 
et associées et constitueront des maxima qui 
ne devront pas étre dépassés.

Dans les trois mois aprěs la mise en vi
gueur du présent Traité, 1’approvisionnement 
maximum de munitions pour ces piěces sera 
réduit et maintenu au taux uniformě de:

1,500 coups par piěce pour celles dont le 
calibre est égal ou inférieur á 105 rnilli- 
mětres;

500 coups par piěce pour celles dont le ca
libre est supérieur á 105 millimětres.

cviku v zacházení se zbraní a ve válečných 
přípravách.

HLAVA V.

VÝZBROJ, STŘELIVO, MATERIÁL A OPEVNÉN1.

Článek 76.

Po uplynutí tří měsíců od doby, kdy tato 
smlouva nabude působnosti, nesmí výzbroj 
bulharské armády přesahovati číslici stano
venou na 1000 mužů v tabulce V, přiložené 
k tomuto Oddílu.

Přebytků v poměru k početným stavům 
bude používáno jedině k doplňování, jehož by 
snad bylo třeba.

Článek 77.

Zásoby střeliva armády bulharské nesmějí 
přesahovati množství uvedené v tabulce V, 
přiložené k tomuto Oddílu.

Za tři měsíce od doby, kdy tato smlouva 
nabude působnosti, složí bulharská vláda ny
nější přebytek zbraní a střeliva na místech, 
která jí budou oznámena čelnými mocnostmi 
spojenými a sdruženými.

žádná jiná zásobárna, sklad nebo záloha 
střeliva nebude zakládána.

článek 78.

Počet a ráže kusů dělostřeleckých, které 
jsou pevně stanovenou normální výzbrojí pev
ností nyní v Bulharsku trvajících, budou ne
prodleně oznámeny Čelným mocnostem spo
jeným a sdruženým a budou maximem, jež 
se nesmí překročiti.

Do tří měsíců ode dne, kdy tato smlouva 
nabude působnosti, bude maximum střeliva 
pro tato děla sníženo a udržováno na této 
jednotné výši:

1500 ran , na kus pro děla, jejichž ráže je 
105 mm nebo menší;

500 ran na kus pro děla, jejichž ráže je 
větší než 105 mm.
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Aucune plače forte ou fortification nou- 
velle ne pouront étre construites en Bulgarie.

A r t i c 1 e 79.

La fabrication ďarmes, de munitions et de 
tout le matériel de guerre iťaura lieu que 
dans une seule usine au plus. Celle-ci sera 
gérée par TÉtat, qui en aura la propriété et 
sa production sera strictement limitée aux 
fabrications, qui seraient nécessaires aux 
effectifs militaires et aux armements visés 
dans les articles 68, 69, 77 et 78.

Dans les trois mois aprěs la mise en vi- 
gueur du présent Traité, touš autres établisse- 
ments ayant pour objet la fabrication, la pré- 
paration, 1’emmagasinage ou 1’étude des 
armes, des munitions ou de tout autre maté
riel de guerre seront supprimés ou trans- 
formés pour un usage purement commercial.

Dans cette méme période, touš les arsenaux 
seront également supprimés, á 1’exception de 
ceux qui serviront de dépóts pour les stocks 
de munitions autorisés, et leur personnel sera 
licencié.

L’outillage des établissements ou arsenaux, 
dépassant les besoins de la fabrication auto- 
risée, devra étre mis ho.rs ďusage ou trans- 
formé pour usage purement commercial, con- 
formément aux décisions de la Commission 
militaire interalliée de controle prévue á 
1’article 98.

A r t i c 1 e 80.

Dans les trois mois qui suivront la mise en 
vigueur du présent Traité, toutes les armes, 
toutes les munitions et tout le matériel de 
guerre, y compris le matériel quel qu’il soit 
de défense contre avions, qui existent, de 
toutes origines, en Bulgarie, et qui sont en 
excédent de la quantité autorisée, seront 
livrés aux Principales Puissances alliées et 
associées.

Cette livraison sera effectuée sur tels 
points du territoire bulgare qui seront déter- 
minés par lesdites Puissances, lesquelles 
décideront également de la destiňation á 
donner á ce matériel.

A r t i c 1 e 81.

Lbmportation en Bulgarie ďarmes, de mu
nitions et de matériel de guerre de toute sortě 
est formellement interdite.

V Bulharsku nesmí se zříditi žádná nová 
pevnost nebo opevnění.

článek 79.

Zbraně, střelivo a veškerý materiál válečný 
smějí se vyráběti nanejvýš v jediné toliko 
továrně. Tato továrna bude řízena státem, 
který bude jejím vlastníkem, a její výroba 
bude přesně omezena na práce, které by byly 
potřebné pro početný stav vojska a pro vý
zbroj, jak jsou stanoveny v článcích 66, 69, 
77 a 78.

Do tří měsíců od doby, kdy tato smlouva 
nabude působnosti, budou zrušeny nebo k po
třebám čistě obchodním proměněny všechny 
jiné závody, jejichž účelem je výroba, pří
prava, ukládání nebo zkoumání zbraní, stře
liva nebo jakéhokoli jiného válečného ma
teriálu.

V téže době budou taktéž zrušeny všechny 
zbrojnice, vyjímaje ty, které budou skladišti 
dovolené zásoby střeliva,* a jejich personál 
bude propuštěn.

Zařízení závodů nebo zbrojnic, přesahující 
potřeby dovolené výroby, bude vyřáděno 
z činnosti nebo proměněno k potřebám čistě 
obchodním podle rozhodnutí mezispojenecké 
dozorčí komise vojenské, ustanovené člán
kem 98.

Článek 80.

Do tří měsíců od doby, kdy tato smlouva 
nabude působnosti, budou všechny zbraně, 
všechno střelivo a všechen válečný materiál, 
které jsou v Bulharsku, počítajíc v to jaký
koliv obranný materiál proti letadlům, ať už 
je původ jakýkoli, pokud přesahují dovolené 
množství, vydány čelným mocnostem spoje
ným a sdruženým.

Toto vydání bude provedeno v těch místech 
území bulharského, která určí jmenované 
mocnosti; tyto mocnosti rozhodnou rovněž, 
jak s tím materiálem naložiti.

článek 81.

Dovážeti do Bulharska zbraně, střelivo a 
válečný materiál jakéhokoli druhu je výslovně 
zapovězeno.
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II en sera de méme de la fabrication 
ďarmes, de munitions et de matériel de 
guerre de toutes sortes á destination de 
1’étranger et de leur exportation.

Article 82.

L’emploi des lance-flammes et celní des gaz 
asphyxiants, toxiques on similaires, ainsi que 
de touš liquides, matiěres on procédés 
analogues étant prohibé, la fabrication et 
rimportation en sont rigoureusement inter- 
dites en Bulgarie.

II en est de méme du matériel spécialement 
destiné á la fabrication, á la conservation on 
á l’usage desdits produits ou procédés.

Sont également prohibées la fabrication et 
1’importation en Bulgarie des chars blindés, 
tanks, ou de tout autre engin similaire 
pouvant servir á des buts de guerre.

Totéž platí o výrobě a vývozu zbraní, stře
liva a jakéhokoli válečného materiálu urče
ného pro cizinu.

Článek 82.

Ježto je zakázáno užívati chrličů plamenů, 
dusivých, otravných a podobných plynů, ja
kož i všech takových kapalin, látek a pro
středků, je v Bulharsku přísně zapověděno 
je vyráběti a tam dovážeti.

Totéž platí o materiálu zvlášť určeném 
k výrobě, uchovávání nebo používání jme
novaných výrobků nebo prostředků.

Rovněž se zakazuje v Bulharsku vyráběti 
i dovážeti obrněné vozy, tanky a všechny jiné 
podobné stroje, jež mohou sloužiti válečným 
účelům.

TABLEAU I.
COMPOSITION ET EFFECTIFS MAXIMA D’UNE 

DIVISION DTNFANTEKIE.

EFFECTIF MAXIMUM
DE CHAQUE UNITÉ.

UNITĚ S.

Officiers. Hommes.

État-major de la Division
ďinfanterie........................

État-major de 1’infaiiterie
divisionnaire....................

État-major de ťartillerie
divisionnaire....................

3 régiments ďinfanterie (‘) 
(á feffectif de 65 officiers 
et 2.000 hommes) ....

1 éseadron ............................
1 bataillon ďartillerie de 

tranchée (3 compagnies) 
1 bataillon de pionniers (!) 
1 regiment ďartillerie de

campagne (3)....................
I bataillon cycliste á 3 com

pagnies ................................
1 détachement de liaison (4) 
Service de santé divisionnaire 
Pares et convois ..... 

TOTAL pour une division 
ďinfanterie . . .

0) Ghaquo régiment comprond S bataillons ďinfanterie. Ohaque 
bataillon oomprend 8 compagnies ďinfanterie et 1 compEgale de 
mitrailleuses.

(2) Chaque bataillon oomprend 1 Etat-major, 2 compagnies do 
pionniers, 1 section de pontonniers et 1 section do projecteurs.

(3) Chaque régiment oomprend 1 État-major, 8 groupos ďartillerie 
de campagne ou de montagne, comprenant ensemble 8 batteries 
ayant cnacune 4 canons ou obusiers de campagne ou de montagne.

(4) Ce détachement oomprend 1 détachement de téléphonistes et 
télágraphistea, 1 section ďéeoute et 1 section de colombíers.

25 70

5 50

4 30

195 6,000
6 160

14 500
14 500

80 1,200

18 450
11 330
28 550
14 940

414 10,780

TABULKA I.
SLOŽENÍ A NEJVYšší POČETNÝ STAV PĚŠÍ 

DIVIŠE.

JEDNOTKY

Štáb pěší divise................

Štáb divisní pěchoty . . .

Štáb divisního dělostře
lectva ................................

3 pěší pluky (') (po 65 dů
stojnících a 2000 mužích)

1 eskadrona ....................
1 prapor zákopového dělo

střelectva (3 roty) . .
1 prapor zákopníků (a)
1 pluk polního dělostře

lectva (8)........................
1 prapor cyklistů po 3 ro

tách ................................
1 spojovací oddíl (4) . .
Divisní služba zdravotní . 
Parky a vozataj stvo . . .

ÚHRN pro pěš 
divisi . . .

0) Pluk mi 3 prapory pžehoty 
l rotu kulometnou.

NEJVYŠŠÍ POČETNÉ 
STAVY

KAŽDÉ JEDNOTKY

Důstojníků Mužstva

25 70

5 50

4 30

195 6.000
6 160

14 500
14 500

80 1.200

18 450
11 330
28 550
14 940

414 10.780

Prapor mi 3 roty pěchoty a

Prapor sa fkládí te štábu, ze 3 rot zákopníků, 1 oddílu ponto- 
nového, 1 oddílu pro reflektory.

(s) Pluk se skládá ze Štábu, ze tří skupin polního nebo horského 
dělostřelectva, které se skládají celkem z 8 baterií po 4 kusech 
děl na-bo houfnic polních nebo horských.

(4) Tento oddíl se skládá a 1 oddílu telefonního a telegrafního, 
s i oddělení zvědů & z 1 oddělení holubářů.__________
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TABLEAU II.
COMPOSITION ET EFFECTIFS MAXIMA D’UNE 

DIVISION DE CAVALEPvIE.

UNITÉS.

2 o 5 °

O «! m '2

EFFECTIF
MAXIMUM
DE CHAQUE 

UNITĚ.

g á
4 | Officiers. Hommes.

État-major ďune division de. 
cavalerie................................ i 15 50

Régiment de cavalerie (') . . 6 30 720
Groupe ďartillerie de campagne 

(3 batteries) ........................ 1 30 430
Groupe ďautos-mitrailleuses et 

ďautos-canons (2) ..... . 1 4 80
Services divers........................ 30 500

TOTAL pour la division de 
cavalerie á 6 régiments . . . 259 5,380

í1) Chaque régiment comprend 4 escadrons.
(2) Chaque groupe comprend 9 voitures de combat portant chacune 

1 canon, 1 mitrailleuse et 1 mitrailleuse de rechange, 4 voitures 
de liaison, 2 camionnettes de ravitaillement, 7 camions dont 
1 camion-atelier, 4 motos.

NOTA. — Les grandes unités de cavalerie peuvent comprendre 
un nombre variable de régiments et méme étre constituées en 
brigades indópendantes dans la limite des effectifs cl-dessus.

TABLEAU III.
COMPOSITION ET EFFECTIFS MAXIMA D’UNE 

BRIGÁDĚ MIXTE.

UNITÉS.

EFFECTIF
MAXIMUM
DE CHAQUE 

UNITĚ.

Oíficiers. Hommes.

État-major de la brigádě .................... 10 50
2 régiments ďinfanterie (’)................ 130 4,000
1 bataillon cycliste á 3 compagnies . 18 450
1 escadron de cavalerie........................ 5 100
1 groupe ďartillerie de campagne ou 

de montagne á 3 compagnies . . . 20 400
1 compagnie ďartillerie de tranchée . 5 150
Service (détachements de liaison com- 

pois)................ 10 200

TOTAL pour une brigádě mixte . . . 198 5,350

0) Chaque régiment comprend S bataillons ďinfanterie. Chaque 
bataillon comprend 3 compagnies ďinfanterie et 1 compagnie de 
mitrailleuses.

TABULKA II.
SLOŽENÍ A NEJ VYŠŠÍ POČETNÝ STAV JÍZDNÍ 

DIVIŠE.

JEDNOTKY

Y
ŠŠ

Í P
O

Č
E

T
O

 JE
D

N
O

T
E

K
D

N
É

 A
 TÉ

Ž
E

D
IV

IŠ
I

NEJVYŠŠÍ 
POČETNÝ STAV 

KAŽDÉ 
JEDNOTKY

K O
Důst. Mužstva

Štáb jízdní divise................ l 15 50
Pluk jízdy (J)............................ 6 30 720

I Skupina polního dělostřelectva 
(3 baterie)............................ 1 30 430

Skupina automobilů s kulo
mety a s děly (2)................ 1 4 80

Různé služby............................ — 30 500

ÚHRN pro jízdní divisi o šesti 
plucích.................................... 259 5.380

(1) Pluk má 4 eskadrony.
(2) Skupina má 9 bitevních vozů, každý s 1 dělem, s 1 kulome

tem a 1 kulometem náhradním, 4 spojovací vozy, 2 nákladní vozy 
zásobovací, 7 nákladních vozů, z toho 1 dílenský, 4 motocykly.

POZNÁMKA: Velké jednotky jízdy mohou míti různý počet 
pluků a mohou též býti sdruženy v nezávislé brigády v rámci ho
řejších početných stavů.

TABULKA III.
SLOŽENI A NEJ VYŠŠÍ POČETNÝ STAV SMÍŠENÉ 

BRIGÁDY.

JEDNOTKY

NEJVYŠŠÍ
POČETNÝ

STAV KAŽDÉ 
JEDNOTKY

Důst. Mužstva

Štáb brigády ................................ 10 50
2 pluky pěchoty (') ............................ 130 4.000
1 prapor cyklistů po 3 rotách .... 18 450
1 eskadrona jízdy................................ 5 100
1 skupina polního nebo horského dělo

střelectva po 3 bateriích................ 20 400
1 rota zákopového dělostřelectva . . 5 150
Různé služby (spojovací oddíly v to 

poěítaje)................................................ 10 200

ÚHRN pro smíšenou brigádu . . . 198 5.350

i1) Pluk se skládá ze 3 pěších praporů. Prapor má 5 pěší roty a 
1 rotu kulometnou.
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TABLEAU IV.
EFFECTIP MINIMUM DES UNITÉS QUELLE 

QUE SOIT L’ORGANISATION ADOPTÉE.

TABULKA IV.
NEJMENŠÍ POČETNÝ STAV JEDNOTEK, AŤ 
JIŽ JE PŘIJATA JAKÁKOLIV ORGANISACE.

(Divisions, Brigades mixtes, etc.)

UNITÉS.

EFFECTIP
MAXIMUM

(pour mémoire.)

EFFECTIP
MINIMUM

Offi-
ciers. Hommes

Offi-
ciers. Hommes.'

Division ďinfanterie . . 414 10,780 300 8,000

Division de cavalerie . 2B9 5,380 180 3,650

Brigádě mixte .... 198 5,350 140 4,250

Regiment ďinfanterie . 65 2,000 52 1,600

Bataillon ďinfanterie . 16 650 12 500

Compagnie ďinfanterie 
on de mitrailleuses . 3 160 2 120

Groupe cycliste .... 18 450 12 300

Régiment de cavalerie . 30 720 20 450

Escadron de cavalerie . 6 160 3 100

Régiment ďartillerie . . 80 1,200 60 1,000

Batterie ďartillerie de 
campagne.................... 4 150 2 120

Compagnie ďartillerie de 
tranchée.................... 3 150 2 100

Bataillon de pionniers . 14 500 8 300

Batterie ďartillerie de 
montagne.................... 5 320 3 200

TABLEAU V.
MAXIMUM D’ARMEMENT ET D’APPROVISION- 

NEMENT EN MUNITIONS AUTORISÉES.

MATÉRIELS.

QUANTITÉ

pour

1,000 HOMMES.

QUANTITÉ
de

MDHITIONS

par
arme (fusils, 
canons, etc.).

Fusils on carabines (') . 1,150 500 coups.
Mitrailleuses lourdes ou

légeres........................ 15 10,000 coups.
Mortiers de tranchée lé-

gers............................ 1,000 coups.
Mortiers- de tranchée 2

moyens........................ 500 coups.
Canons ou obusiers de 

campagne ou de mon-
1,000 coups.tagne............................ 3

(') Les fusils ou carabines automatiq .tes sont comptés comme
mitrailleuses légěres.

NOTA. Aucun canon lourd, c’est-á-dire d’un calibre supérieur
i 105 mm, n’est autorisé, en dehors de ceux constituant 1’arme-
ment normál des places fortes.

(Diviše, smíšené brigády atd.)

JEDNOTKY

NEJVYŠŠÍ
POČETNÝ

STAV
(opakováni)

NEJNIŽŠÍ
POČETNÝ

STAV

DŮST. .-UŽSTVA uŮST. u UŽSTVA

Pěší divise................ 414 10.780 300 8.000

Jízdní divise................ 259 5.380 180 3.650

Smíšená brigáda . . . 198 5.350 140 4.250

Pěší pluk.................... 65 2.000 52 1.600

Pěší prapor................ 16 650 12 500

Rota pěchoty nebo 
kulometná................ 3 160 2 120

1 Skupina cyklistů . . . 18 450 12 300

i Pluk jízdy.................... 30 720 20 450

Eskadrona jízdy . . . 6 160 3 100

Pluk dělostřelecký . . 80 1.200 60 1.000

Baterie polního dělo
střelectva ................ 4 150 2 120

Rota zákopového dělo
střelectva ................ 3 150 2 100

Prapor zákopníků . . 14 500 8 300

Baterie horského dělo
střelectva ................ 6 320 3 200

TABULKA V.
NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ VÝZBROJ A ZÁSOBA 

STŘELIVA.

MNOŽSTVÍ
MNOŽSTVÍ

STŘELIVA
MATERIÁLY NA pro zbraň

1.000 MUŽŮ (pušku, dělo 
atd.)

1 Puška neb karabina (!) 1.150 500 ran

Těžký neb lehký kulo
met ............................ 16 10.000 ran

Lehké zákopové moždíře o 1.000 ran

Prostřední zákopové 
moždíře .................... 2 500 ran

Děla nebo houfnice, 
polní nebo horské 3 1.000 ran

í1) Samostřolnó pušky nebo karabiny pojítají se za lehké kulo
mety.

POZNÁMKA: Žádné těžké dělo, t. J. s ráží větší než 105 mm, 
není dovoleno kromě těch, která jsou normální výzbrojí pevností.
^II ■■lilm II III liliII II llll'll IMIlMfl
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SECTION II.

CLAUSES NA VALEŠ.

A r t i c 1 e 83.
A dater de la mise en vigueur du présent 

Traité, touš les bátiments de guerre bulgares, 
y compris les sous-marins, sont déclarés dé- 
finitivement livrés aux Principales Puis- 
sances alliées et associées.

Toutefois, la Bulgarie aura le droit de 
maintenir sur le Danube et le long de ses 
cotes, pour la police et la surveillance de la 
péche, quatre torpilleurs et six canots au- 
tomobiles au maximum; toutes ces unités 
seront démunies de torpilles et ďappareils 
lance-torpilles. Ces unités seront choisies par 
la Commission visée á 1’article 99.

Les équipages de ces unités devront étre 
constituées sur des bases absolument civiles.

Les bateaux que la Bulgarie est autorisée á 
conserver ne doivent étre remplacés que par 
des patrouilleurs légěrement armés, ne dé- 
placant pas plus de cent tonnes et de carac- 
těre non militaire.

A r t i c 1 e 84.

Touš les bátiments de guerre, y compris 
les s^ ;-marins, actuellement en construction 
en Bulgarie, seront démolis. Le travail de dé- 
molition de ces navires devra commencer 
aussitót que possible aprěs la mise en vigueur 
du présent Traité.

A r t i c 1 e 85.
Touš objets, machines et matériaux prove- 

nant de la démolition des bátiments de guerre 
bulgares, quels qu’ils soient, bátiments de sur- 
face ou sous-marins, ne pourront étre utilisés 
que dans un but purement industriel ou com- 
mercial.

Ils ne pourront étre ni vendus, ni cédés 
á 1’étranger.

A r t i c 1 e 86.
La construction et l’acquisition de touš báti

ments sous-marins, méme de commerce, sont 
interdites en Bulgarie.

A r t i c 1 e 87.
Toutes les armes, toutes les munitions et 

tout le matériel naval de guerre, y compris les 
mineš et les torpilles, qui appartenaient á la 
Bulgarie lors de la signatuře de 1’Armistice

ODDÍL II.

KLAUSULE NÁMOŘNÍ.

Článek 83.
Od doby, kdy tato smlouva nabude působ

nosti, prohlašují se všechny bulharské válečné 
lodi i ponorky za vydané s konečnou platností 
Čelným mocnostem spojeným a sdruženým.

Bulharsko má však právo udržovati na Du
naji a po délce svého pobřeží pro policii a 
dohled na rybolov nejvýše čtyři torpédové 
čluny a šest motorových člunů; všechny tyto 
jednotky budou zbaveny torpéd a torpédových 
vrhačů. Tyto jednotky budou vybrány komisí 
dotčenou ve článku 99.

Posádky těchto jednotek budou zřízeny na 
základě ryze občanském.

Lodi, které Bulharsku je dovoleno podržeti, 
smějí býti nahrazovány jen lehce vyzbroje
nými zvednými čluny, nepřesahujícími tonáž 
100 tun a rázu nevojenského.

článek 84.

Všechny válečné lodi, počítajíc v to i po
norky, které jsou nyní ve stavbě v Bulharsku, 
budou rozebrány. S rozbíráním těchto lodí 
se počne co možno nejdříve po tom, kdy tato 
smlouva nabude působnosti.

Článek 85.
Všech předmětů, strojů a hmot z rozebra- • 

ných bulharských lodí válečných, ať jsou to 
lodi povrchové či ponorné, smí se použiti 
pouze k účelům čistě průmyslovým neb ob
chodním.

Nesmějí se prodatí ani postoupiti do ciziny.

Článek 86.
V Bulharsku se zakazuje stavětí ponorné 

lodi, byť i obchodní^ neb jich nabývati.

článek 87.
Všechny zbraně, všechno střelivo a všechen 

námořní materiál válečný i miny a torpéda, 
jež náležely Bulharsku v době podepsání pří
měří dne 29. září 1918, prohlašují se za vy-
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du 29 septembre 1918, sont déclarés définiti- 
vement livrés aux Principales Puissances 
aliiées et associées.

A r t i c 1 e 88.
Pendant les trois mois qui suivront la mise 

en vigueur du présent Traité, la station de 
télégraphie sans fil á grande puissance de 
Sofia ne devra pas étre employée sans 1’auto- 
risation des Principales Puissances aliiées et 
associées, pour transmettre des messages rela- 
tifs aux questions ďordre naval, militaire ou 
politique, intéressant la Bulgarie ou un État 
quelconque allié á la Bulgarie pendant la 
guerre. Cette station pourra transmettre des 
télégrammes commerciaux, mais seulement 
sous le contróle desdites Puissances, qui fixe- 
ront les longueurs ďonde á employer.

Pendant le méme délai, la Bulgarie ne 
devra pas construire de stations de télégra
phie sans fil á grande puissance, tant sur son 
propre territoire que sur celui de TAllemagne, 
de 1’Autriche, de la Hongrie ou de la Turquie.

SECTION III.

CLAUSES CONCERNANT
EÁÉFONAUTIQUE MILITAIRE ET 

NÁVALE.

A r t i c 1 e 89.
Les forces militaires de la Bulgarie ne dev- 

ront comporter aucune aviation militaire ni 
navale.

Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

A r t i c 1 e 90.
Dans le délai de deux mois á dater de la 

mise en vigueur du présent Traité, le person- 
nel de 1’Aéronautique, figurant actuellement 
sur les controles des armées bulgares de terre 
et de mer, sera démobilisé.

A r t i c 1 e 91.
Jusqu’á la complěte évacuation du terri

toire bulgare par les troupes aliiées et asso
ciées, les appareils ďaéronautique des Puis
sances aliiées et associées auront en Bulgarie 
liberté de passage á travers les airs, liberté 
de transit et ďatterrissage.

A r t i c 1 e 92.
Pendant les six mois qui suivront la mise 

en vigueur du présent Traité, la fabrication,

dané s konečnou platností Čelným mocnostem 
spojeným a sdruženým.

článek 88.
Po tři měsíce ode dne, kdy nabude působ

nosti tato smlouva, nesmí býti používáno 
dalekonosné bezdrátové stanice telegrafické 
v Sofii bez povolení čelných mocností spoje
ných a sdružených k zasílání zpráv námoř
ních, vojenských a politických, o něž má zá
jem Bulharsko nebo kterýkoli stát, spojený 
za války s Bulharskem. Stanice tato smí za- 
sílati a přijímati obchodní telegramy, avšak 
jen pod dozorem řečených mocností, které 
určí délku používaných vln.

Po stejnou dobu nesmí Bulharsko zřizovati 
dalekonosné bezdrátové stanice telegrafické 
ani na vlastním území ani na území něme
ckém, rakouském, maďarském nebo tureckém.

ODDÍL III.

KLAUSULE TÝKAJÍCÍ SE VZDUCHO-
PLAVBY VOJENSKÉ I NÁMOŘNÍ.

Článek 89.
Vojenská moc Bulharska nesmí míti ani 

vojenského ani námořního letectva.

Nebude zachována žádná řiditelná vzducho
loď.

článek 90.
Do dvou měsíců ode dne, kdy nabude pů

sobnosti tato smlouva, bude demobilisován 
personál vzduchoplavecký, zapsaný právě 
v seznamech bulharských pozemních a námoř
ních vojsk.

Článek 91.
Do doby, než bude bulharské území úplně 

vyklizeno od vojsk spojených a sdružených, 
budou v Bulharsku požívati vzduchoplavecké 
přístroje mocností spojených a sdružených 
práva svobodného příletu, svobodného prů
chodu vzduchem a přistání.

Článek 92.
Po šest měsíců od doby, kdy nabude působ

nosti tato smlouva, jest na celém území bul-
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rimportation et 1’exportation des aéronefs, 
piěces ďaéronefs, ainsi que des moteurs 
ďaéronefs et piěces de moteurs ďaéronefs, 
seront interdites dans tout le territoire de la 
Bulgarie.

A r t i c 1 e 98.

Děs la mise en vigueur du présent Traité, 
tout le matériel de rAéronautique militaire et 
navale devra étre livré par la Bulgarie, et á 
ses frais, aux Principales Puissances aliiées 
et associées.

Cette livraison devra étre effectuée dans 
tels lieux que désigneront les Gouvernements 
desdites Puissances; elle devra étre achevée 
dans un délai de trois mois.

Dans ce matériel sera compris, en particu- 
lier, le matériel qui est ou a été employé ou 
destiné á des buts de guerre, notamment:

Les avions et hydravions complets, ainsi 
que ceux en cours de fabrication, en répara- 
tion ou en montage;

Les ballons dirigeables en état de vol, en 
cours de fabrication, en réparation ou en 
montage ;

Les appareils pour la fabrication ďhydro- 
gěne;

Les hangars des ballons dirigeables et abris 
de toute sortě pour aéronefs.

Jusqďá leur livraison, les ballons dirige
ables seront, aux frais de la Bulgarie, mainte- 
nus gonflés ďhydrogěne; les appareils pour la 
fabrication de Thydrogěne ainsi que les abris 
pour les ballons dirigeables pourront, á la 
discrétion desdites Puissances, étre laissés á 
Bulgarie jusqiťá la livraison des ballons diri
geables ;

Les moteurs ďaéronefs;
Les cellules;
L’armement (canons, mitrailleuses, fusils- 

mitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, 
appareils de synchronisation, appareils de 
visée);

Les munitions (cartouches, obus, bombes 
chargées, corps de bombes, stocks ďexplosifs 
ou matiěres destinées á leur fabrication);

Les instruments de bord;

Les appareils de télégraphie sans fil et les 
appareils photographiques ou cinématogra- 
phiques utilisés par 1’Aéronautique;

harském zakázáno vyráběti, dovážeti a vyvá
žet! letadla, součásti letadel, jakož i motory 
a součástky motorů pro vzduchoplavbu.

Článek 93.

Jakmile tato smlouva nabude působnosti, 
vydá Bulharsko na svůj náklad všechen ma
teriál vojenské a námořní vzduchoplavby 
Čelným mocnostem spojeným a sdruženým.

Toto vydání bude provedeno v místech 
označených vládami řečených mocností; 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 úče
lům, 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 Bulharska udržovány naplněné 
vodíkem; přístroje na výrobu vodíku, jakož 
i přístřeší pro řiditelné balony budou moci 
podle volného uvážení řečených mocností býti 
ponechány Bulharsku až do doby, kdy budou 
řiditelné balony odevzdány.

Motory letadel.
Loďky.
Výzbroj (děla, kulomety, kulometné pušky, 

vrhače pum a torpéd, přístroje pro stejno- 
běh, přístroje mířící).

Střelivo (nábojnice, granáty, nabité pumy, , 
prázdné pumy, zásoby výbušných látek neb 
suroviny k jejich výrobě).

Nástroje palubní.

Přístroje pro telegrafii bez drátu, foto
grafické a kinematografické přístroje, kte
rých se používá ke vzduchoplavbě.
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Les piěces détachées se rapportant á cha- 
cune des catégories qui précědent.

Le matériel ei-dessus visé ne devra pas étre 
déplacé sans une autorisation spéciale desdits 
Gouvernements.

SECTION IV.

COMMISSIONS INTERALLIÉES 
DE CONTRÓLE.

A r t i c 1 e 94.

Toutes les clauses militaires, navales et 
aéronautiques, qui sont contenues dans le 
présent Traité et pour Pexécution desquelles 
une limite de temps a été fixée, seront exe- 
cutées par la Bulgarie sous le contróle des 
Commissions interalliées nommées á cet effet 
par les Principales Puissances alliées et asso- 
eiées.

Les Commissions susmentionnées repré- 
senteront auprěs du Gouvernement bulgare 
les Principales Puissances alliées et associées, 
pour tout ce qui est relatif á Fexécution des 
clauses militaires, navales ou aéronautiques. 
Elles feront connaitre aux autorités de la Bul
garie les décisions que les Principales Puis
sances alliées et associées se sont réservé de 
prendre ou que Pexécution desdites clauses 
pourrait nécessiter.

A r t i c 1 e 95.

Les Commissions interalliées de controle 
pourront installer leurs Services á Sofia et 
auront la faculté, aussi souvent qďelles le 
jugeront utile, de se rendre sur un point quel- 
conque du territoire bulgare, ou ďy envoyer 
des sous-commissions ou de charger un ou 
plusieurs membres de s’y transportér.

A r t i c 1 e 96.

Le Gouvernement bulgare devra donner 
aux Commissions interalliées de controle touš 
les renseignements et documents qďelles juge
ront nécessaires pour Paccomplissement de 
leur mission, et touš les moyens, tant en per- 
sonnel qu’en matériel, dont les susdites Com
missions pourraient avoir besoin pour assurer 
la complěte exécution des clauses militaires, 
navales ou aéronautiques.

Le Gouvernement bulgare devra assigner 
un représentant qualifié auprěs de chaque 
Commission interalliée de controle, avec mis
sion de recevoir de celle-ci les Communications

Jednotlivé součástky náležející k některé 
z uvedených skupin.

Materiál shora uvedený nesmí se bez 
zvláštního povolení jmenovaných vlád pře- 
místiti.

ODDÍL IV.

MEZISPOJENECKÉ KOMISE DOZORČÍ.

Článek 94.

Všechny klausule o vojenství, námořní 
plavbě a vzduchoplavbě, které jsou obsaženy 
v této smlouvě a k jejichž provedení byla 
ustanovena časová mez, provede Bulharsko 
pod dozorem mezispojeneckých komisí, zříze
ných k tomu cíli čelnými mocnostmi spoje
nými a sdruženými.

Komise právě uvedené budou zastupovati 
u vlády bulharské Čelné mocnosti spojené a 
sdružené ve všem, co se týká provedení klau
sulí o vojenství, námořní plavbě a vzducho
plavbě, budou oznamovati bulharským úřa
dům rozhodnutí, která si čelné mocnosti spo
jené a sdružené vyhradily, nebo která by 
byla potřebná k provádění těchto klausulí.

Článek 95.

Mezispojenecké komise dozorčí mohou úřa- 
dovati v Sofii a mají právo, aby se, kdykoli 
to uznají za vhodné, odebraly na kterékoli 
místo bulharského území anebo tam vyslaly 
subkomise nebo uložily některému neb něko
lika členům, aby se tam vydali.

článek 96.

Vláda bulharská musí poskytnouti mezi- 
spojeneckým komisím dozorčím všecka vy
světlení a doklady, které budou pokládat! za 
nutné k výkonu svého poslání, a všechny pro
středky osobní i věcné, jejichž potřeba by se 
mohla vyskytnouti, aby bylo zabezpečeno do
konalé provedení klausulí o vojenství, ná
mořní plavbě a vzduchoplavbě.

Vláda bulharská musí ustanoviti při každé 
mezispojenecké komisi dozorčí kvalifikova
ného zástupce, který by přijímal od ní ozná
mení určená pro vládu bulharskou a podával
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qíťelle aurait á adresser au Gouvernement 
bulgare et de lui fournir ou procurer touš ren- 
seignements ou documents demandés.

A r t i c 1 e 97.
L’entretien et les frais des Cómmissions de 

controle et les dépenses occasionnées par leur 
fonctionnement seront supportés par la Bul- 
garie.

A r t i c 1 e 98.
La Commission militaire interalliée de con

trole aura notamment pour mission:
lo de fixer le nombre des gendarmes, dou- 

aniers, gardes forestiers, agents de la police 
locale et munieipale et autres fonctionnaires 
analogues, que la Bulgarie sera autorisée á 
conserver conformément á 1’article 69;

2° de recevoir du Gouvernement bulgare les 
notifications relatives á remplacement des 
stocks et dépóts de munitions, á 1’armement 
des ouvrages fortifiés, forteresses et places 
fortes, á remplacement des usines ou fabri- 
ques ďarmes, de munitions et de matériel de 
guerre et á leur fonctionnement.

Elle recevra livraison des armes, munitions, 
matériel de guerre, outillage destiné aux fa- 
brications de guerre, fixera les lieux oú cette 
livraison devra étre effectuée, surveillera les 
destructions, mises hors ďusage ou transfor- 
mations prévues par le présent Traité.

A r t i c 1 e 99.
La Commission navale interalliée de con

trole aura notamment pour mission de rece
voir livraison des armes, munitions et maté
riel naval de guerre et de contróler les destruc
tions ou démolitions prévues á Farticle 84.

Le Gouvernement bulgare devra fournir á 
la Commission navale interalliée de controle 
touš les renseignements et documents qďelle 
jugera nécessaires pour s’assurer de la com- 
plěte exécution des clauses navales, notam
ment les plans des navires de guerre, la com- 
position de leurs armements, les caractéristi- 
ques et les moděles des canons, munitions, tor- 
pilles, mineš, explosifs, appareils de télegra- 
phie sans fil, et, en général, tout ce qui con- 
cerne le matériel naval de guerre ainsi que 
touš les documents législatifs, administratifs 
ou réglementaires.

A r t i c 1 e 100.
La Commission aéronautique interalliée de 

controle aura notamment pour mission de re-

i obstarával jí veškerá vyžádaná vysvětlení 
i doklady.

Článek 97.
Vydržování a náklady dozorčích komisí 

i výlohy vzniklé jejich činností ponese Bul
harsko.

Článek 98.
Úkolem mezispojenecké dozorčí komise vo

jenské bude zejména:
1. aby ustanovovala počet četníků, celníků, 

hajných, strážníků místních a obecních a ji
ných podobných zaměstnanců, jež Bulharsku 
bude dovoleno podrželi podle článku 69;

2. aby přijímala od bulharské vlády zprávy 
o umístění zásob a skladů střeliva, o výzbroji 
opevněných míst, tvrzí a pevností a o umístění 
a činnosti dílen neb továren na zbraně, stře
livo a válečný materiál.

Bude přijímati vydané zbraně,^ střelivo a 
válečný materiál, nástroje k válečné výrobě, 
ustanoví místa, kde tyto předměty jest vy
dali, a bude dohlíželi, aby bylo zničeno, uve
deno v neupotřebitelný stav nebo přeměněno 
to, co nařizuje tato smlouva.

Článek 99.
úkolem mezispojenecké dozorčí komise ná

mořní bude zejména, aby převzala vydané 
zbraně, střelivo a válečný námořní materiál 
a dohlížela na nařízená rozbourání a zničení 
ve smyslu článku 84.

Vláda bulharská musí podati mezispoje
necké dozorčí komisi námořní veškerá vy
světlení a všechny doklady, které bude tato 
komise pokládali za nutné, aby se přesvěd
čila o úplném splnění všech klausulí o váleč
ném námořnictvu, zejména plány válečných 
lodí, složení jejich výzbroje, o zvláštnostech 
a modelech děl, o střelivu, torpédech, minách, 
výbušných látkách, o přístrojích bezdrátové 
telegrafie .a vůbec o všem, co se týká váleč
ného materiálu námořního, a konečně všech
ny doklady týkající se zákonodárství, správy 
a řádů služebních.

Č láne k 100.
Úkolem mezispojenecké dozorčí komise 

vzduchoplavecké bude zejména, aby pořídila
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censer le matériel aéronautique qui se trouve 
actuellement entre les mains du Gouverne- 
ment bulgare, et ďinspecter les usines 
ďavions, de ballons et de moteurs ďaéronefs, 
les fabriques ďarmes, munitions et explosifs 
pouvant étre employés par les aéronefs, de 
visiter touš aérodromes, hangars, terrains 
ďatterrissage, pares et dépots se trouvant sur 
le territoire bulgare et ďexercer, s’il y a lieu, 
le déplacement du matériel prévu et ďen 
prendre livraison.

Le Gouvernement bulgare devra fournir á 
la Gommission aéronautique interalliée de 
controle touš les renseignements et documents 
législatifs, administratifs ou autres, qu’elle 
jugera nécessaires pour s’assurer de la com- 
plěte exécution des clauses aéronautiques, 
notamment un état numérique du personnel 
appartenant á touš les Services aéronautiques 
de la Bulgarie, ainsi que du matériel existant, 
en fabrication ou en commande, une liste com- 
plěte de touš les établissements travaillant 
pour Taéronautique, de leurs emplacements 
et de touš les hangars et terrains ďatterris
sage.

SECTION V.

CLAUSES GÉNÉRALES.

A r t i c 1 e 101.
A 1’expiration ďun délai de trois mois á 

dater de la mise en vigueur du présent Traité, 
la législation bulgare devra avoir été modifiée 
et devra étre maintenue par le Gouverne
ment bulgare en conformité de la présente 
Partie du présent Traité.

Dans le méme délai, toutes les mesures ad- 
ministratives ou autres relatives á 1’exécution 
des dispositions de la présente Partie du pré
sent Traité devront avoir été prises par le 
Gouvernement bulgare.

A r t i c 1 e 102.
Les dispositions suivantes de Farmistice du 

29 septembre 1918, savoir: les paragraphes 
1, 2, 3, 6 restent en vigueur, en tant qu’ils ne 
sont pas contraires aux stipulations du pré
sent Traité.

A r t i c 1 e 103.
La Bulgarie s’engage, á partir de la mise 

en vigueur du présent Traité, á ďaccréditer 
en aucun pays étranger aucune mission mili- 
taire, navale ou aéronautique, et á n’en en- 
voyer et laisser partir aucune; elle s’engage,

soupis vzduchoplaveckého materiálu, který je 
nyní v rukou vlády bulharské, a dozírala na 
dílny na letadla, balony a motory pro vzdu
cholodi, na továrny na zbraně, střelivo a vý
bušné látky, kterých by mohlo býti užito pro 
vzducholodi, aby prohlížela všechna letiště, 
hangary a přístaviště, parky a skladiště na 
bulharském území, a aby, bude-li potřeba, za
řídila převoz jmenovaného materiálu a aby 
jej převzala.

Vláda bulharská musí podati mezispoje- 
necké dozorčí komisi vzduchoplavecké 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 splnění klausulí vzduchoplave- 
ckých, zejména číselný výkaz personálu nále
žejícího ke vzduchoplavecké službě v Bulhar
sku, jakož i materiálu hotového, rozdělaného 
nebo objednaného, úplný seznam veškerých 
závodů pracujících pro vzduchoplavbu, jejich 
umístění i všech hangarů a přístavišť.

ODDÍL V.

KLAUSULE OBECNÉ.

Článek 101.

Do tří měsíců ode dne, kdy nabude tato 
smlouva působnosti, musí bulharské zákono
dárství býti změněno a dále vládou bulhar
skou udržováno ve shodě s touto Částí této 
smlouvy.

V téže lhůtě musí bulharská vláda provésti 
všechna správní neb jiná opatření, nutná 
k splnění předpisů této části této smlouvy.

Článek 102.

Následující ustanovení příměří ze dne
29. září 1918 a to paragrafy 1, 2, 3, 6 zůstá
vají v platnosti, pokud nejsou v odporu 
s ustanoveními této smlouvy.

Článek 103.

Bulharsko se zavazuje, že od doby, kdy 
tato smlouva nabude působnosti, žádného po
selstva vojenského, námořního ani vzducho
plaveckého pro žádnou cizí zemi neověří, ne
vyšle, aniž mu odjeti dovolí; kromě toho se
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en outre, á prendre les mesures appropriées 
pour empěcher les ressortissants bulgares de 
quitter son territoire pour s’enroler dans i’ar- 
mée, la flotte ou le service aéronautique ďau- 
cune Puissance étrangěre, ou pour lui étre 
attaché en vue ďaider á son entrainement ou, 
en général, de donner un concours á 1’instruc- 
tion militaire, navale ou aéronautique dans 
un pays étranger.

Les Puissances alliées et associées convien- 
nent, 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 atta- 
cher aucun ressortissant bulgare en vue 
ďaider á 1’entrainement militaire, ou, en gé
néral, ďemployer un ressortissant bulgare 
comme instructeur militaire, naval ou aéro
nautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte 
aucune atteinte au droit de la France de re~ 
cruter la Légion étrangěre conformément aux 
lois et rěglements militaires francais.

A r t i c 1 e 104.
Aussi longtemps que le présent Traité 

restera en vigueur, la Bulgarie s’engage a 
se prěter á toute investigation que le Conseil 
de la Société des Nations, votant á la majoritě, 
jugerait nécessaire.

PARTIE V.

PRISONNIERS DE GUERRE 
ET SÉPULTURES.

SECTION I.

- PRISONNIERS DE GUERRE.

A r t i c 1 e 105.
Le rapatriement des prisonniers de guerre 

et internés civils ressortissants de 1’État bul
gare aura lieu aussitót que possible áprěs la 
mise en vigueur du présent Traité et sera 
effectué avec la plus grande rapidité.

A r t i c 1 e 106.
Le rapatriement des prisonniers de guerre 

et internés civils bulgares sera, dans les con- 
ditions fixées á i’Article 105, assuré par les 
soins ďune commission composée de repré- 
sentants des Puissances alliées et associées 
ďune part et du Gouvernement bulgare 
ďautre part.

zavazuje ke vhodným opatřením, aby zabrá
nilo příslušníkům bulharským opustiti jeho 
území za tím účelem, aby se dali zařaditi do 
armády, loďstva nebo vzduchoplavectva ně
které cizí mocnosti, anebo aby jich bylo v ci
zině užito k výpomoci při výcviku vojenském, 
nebo aby byli vůbec při vojenském, námoř
ním nebo vzduchoplaveckém školení v některé 
cizí zemi jakkoli činní.

Mocnosti spojené a sdružené jsou zajedno 
v tom, že, co se jich samých týká^ nebudou 
od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti, 
zařaďovati bulharských příslušníků do svých 
armád, loďstev a sil vzduchoplaveckých, ani 
že jich nebudou užívati k výpomoci při vý
cviku vojenském nebo vůbec jakkoli jako 
instruktorů vojenských, námořních nebo 
vzduchoplaveckých.

Toto ustanovení však nikterak není na 
újmu právu Francie, odváděti pro cizineckou 
legii podle vojenských zákonů a předpisů 
•francouzských.

článek 104.
Dokud tato smlouva zůstane v působnosti, 

zavazuje se Bulharsko, že se podrobí jakému
koli vyšetřování, které by Rada Společnosti 
národů většinou hlasů uznala za nutné.

ČÁST V.

VÁLEČNÍ ZAJATCI A HROBY.

ODDÍL I.

VÁLEČNÍ ZAJATCI.

Článek 105.
Váleční zajatci a civilní internovaní, pří

slušníci státu bulharského, budou dopraveni 
do domova co možno nejdříve po tom, kdy 
tato smlouva nabude působnosti, a stane se 
tak se všemožným urychlením.

článek 108.
Doprava válečných zajatců a civilních in

ternovaných osob bulharských do jejich do
mova bude provedena za podmínek y článku 
105 uvedených péčí komise, složené ^ze zá
stupců mocností spojených a ^ sdružených 
s jedné strany a zástupců vlády bulharské se 
strany druhé.
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Pour chacune des Puissances alliées et asso- 
ciées, une sous-commission. composée unique- 
ment de représentants de la Pnissance inté- 
ressée et de délégués du Gouvernement bul- 
gare réglera les détails ďexécution du ra- 
patriement des prisonniers de guerre.

A r t i c 1 e 107.
Děs leur remise aux mains des autorités 

bulgares, les prisonniers de guerre et internés 
civils devront, par les soins de ces derniěres, 
étre sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux ďentre eux, dont le domicile ďavant- 
guerre se trouve sur les territoires occupés 
par les troupes des Puissances alliées et asso- 
ciées, devront également y étre renvoyés, sous 
réserve de 1’agrément et du controle des Auto
rités militaires des armées ďoccupation alliées 
et associées.

A r t i c 1 e 108.
Touš les frais résultant de ce rapatriement, 

á partir de la mise en routě, seront á la charge 
du Gouvernement bulgare, lequel sera tenu 
de fournir les moyens de transport, ainsi que 
le personnel technique, qui seront considárés 
comme nécessaires par la Commission prévue 
á 1’article 106.

A r t i c 1 e 109.
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 rachévement 
de leur peine ou de la procédure engagée 
contre eux.

Cette disposition ne s’applique pas aux pri
sonniers de guerre et internés civils qui 
seraient punis pour faits postérieurs au 15 
octobre 1919.

Jusqiťá leur rapatriement, touš les prison
niers de guerre et internés civils restent 
soumis aux rěglements en vigueur, notam- 
ment au point de vue du travail et de la dis
ciplině.

A r t i c 1 e 110.
Les 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.

A r t i c 1 e 111.
Le Gouvernement bulgare s’engage á rece- 

voir sur son territoire touš les individus rapa- 
triables sans distinction.

Pro každou z mocností spojených a sdru
žených subkomise složená jediné ze zástupců 
příslušné mocnosti a z delegátů vlády bulhar
ské upraví podrobnosti, jak návrat válečných 
zajatců bude proveden.

článek 107.
Jakmile budou váleční zajatci a civilní in

ternovaní úřadům bulharským odevzdáni, 
budou péčí těchto úřadů a bez odkladu dopra
veni do svých domovů.

Ti z nich, jejichž předválečné bydliště lež! 
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 108.
Veškeré náklady spojené s touto dopravou, 

od vypravení počínaje, jdou na účet vlády bul
harské, která je povinna dodati přepravní 
prostředky a technický personál, jak to ko
mise zřízená podle článku 106 uzná za nutné.

Č1 á n e k 109.

Váleční zajatci a civilní internovaní, stí
haní 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 je skončeno čili nic.

Toto ustanovení se nevztahuje na zajatce 
a civilní internované, kteří by byli potrestáni 
pro skutky, jichž se dopustili po 15. říjnu 
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 110.

Váleční zajatci a civilní internovaní, stí
haní neb odsouzení k trestům pro skutky jiné 
než proti kázni, mohou býti podrženi ve 
vazbě.

článek 111.
Vláda bulharská se zavazuje přijmouti na 

svém území bez rozdílu všechny osoby, jež 
I jest dopraviti do domova.
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Les prisonniers de guerre ou les nationaux 
bulgares, 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.

Le Gouvernement bulgare s’engage á ne 
prendre contre ces individus ou leurs familles 
aucune mesure ďexception, ni á exercer á 
leur encontre, pour ce motif, aucune répres- 
sion ou vexation, de quelque nátuře qíťelle 
soit.

A r t i c 1 e 112.
Les Gouvernements alliés et associés se ré

servent le droit de subordonner le rapatrie
ment des prisonniers de guerre et des ressor- 
tissants bulgares qui sont en leur pouyoir, á 
la déclaration et á la mise en liberté immé- 
diate par le Gouvernement bulgare de touš 
les prisonniers de guerre et autres ressortis- 
sants des Puissances alliées et associées qui se 
trouveraient encore retenus contre leur gré 
en Bulgarie.

A r t i c 1 e 113.
Une Commission interalliée ďenqušte et de 

contróle sera instituée pour procéder:
lo á la recherche des nationaux alliés et 

associés non rapatriés;

2o á ridentification de ceux qui ont mani- 
festé le désir de rester en territoire bulgare;

30 á la constatation des actes criminels pas- 
sibles des sanctions prévues á la Partie VI 
(Sanctions) du présent Traité, commis par 
des Bulgares sur la personne de prisonniers 
de guerre ou de ressortissants alliés et asso
ciés durant leur captivité.

Cette Commission comprendra un Repré- 
sentant de chacune des Puissances suivantes: 
Empire britannique, France, Itálie, Grěce, 
Roumanie, État serbe-croate-slověne.

Le résultat de ses enquétes sera transmis 
á chacun des Gouvernements intéressés.

Le Gouvernement bulgare s’engage:
1° á donner libře accěs á la Commission 

interalliée, á lui fournir touš les moyens de 
transport utiles, á la laiser pénétrer dans les 
camps, prisons, hopitaux, et touš autres 
locaux, á mettre á sa disposition touš docu- 
ments ďordre public ou přivé, qui peuvent 
Féciairer dans ses recherses;

Váleční zajatci nebo státní občané bulharští, 
kteří by si přáli, aby nebyli dopraveni do do
mova, mohou býti z dopravy do domova vy
ňati; vlády spojené a sdružené vyhrazují si 
však právo dopraviti je buď do jejich domova 
nebo do země neutrální, nebo dáti jim povo
lení, aby se usadili na jejich území.

Bulharská vláda se zavazuje, že neužije 
proti těmto osobám nebo jejich rodinám nija
kého výjimečného opatření a že je nebude 
z toho důvodu nijak stíhati ani jim jakkoli 
činiti obtíže.

článek 112.
Vlády spojené a sdružené vyhrazují si 

právo podmíniti návrat válečných zajatců a 
příslušníků bulharských, kteří jsou v jejich 
moci, tím, že Bulharsko bez odkladu ohlásí 
a osvobodí všechny válečné zajatce a jiné 
příslušníky mocností spojených a sdruže
ných, kteří by snad ještě byli držáni proti své 
vůli v Bulharsku.

Článek 113.
Bude zřízena mezispojenecká vyšetřovací 

a dozorčí komise, aby se zabývala:
1. vyhledáváním do vlasti se nevrátivších 

státních občanů spojených a sdružených 
států;

2. zjišťováním totožnosti těch, kteří pro
jevili přání zůstati na území bulharském;

3. zjišťováním trestných činů podléhajících 
trestním ustanovením dotčeným v části VI 
(Ustanovení trestní) této smlouvy, spácha
ných Bulhary na válečných zajatcích neb pří
slušnících států spojených a sdružených bě
hem jejich zajetí.

Každá z následujících mocností bude míti 
v této komisi po jednom zástupci: říše brit
ská, Francie, Itálie, Řecko, Rumunsko a stát 
srbsko-chorvatsko-slovinský.

Výsledek jejího šetření bude oznámen 
každé ze zúčastněných vlád.

Bulharská vláda se zavazuje:
1. poskytnouti volný přístup mezispojene- 

cké komisi, dodati jí všechny vhodné pro
středky přepravní, povoliti jí přístup do 
táborů, vězení, nemocnic a všech jiných míst 
a dáti jí k volnému použití všechny veřejné 
i soukromé listiny, které by jí při je jim pá- 

| trání mohly býti užitečný;
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2o á prendre des sanctions contre les fonc- 
tionnaires ou particuliers bulgares qui 
auraient dissimulé la presence ďun ressortis- 
sant ďune Puissance alliée ou associée, ou 
qui auraient négligé ďen révéler la présence 
aprěs en avoir eu connaissance.

A r t i c 1 e 114.
Le Gouvernement bulgare s’engage á resti- 

tuer sans délai, děs la mise en vigueur du pré- 
sent Traité, touš les objets, valeurs ou docu- 
ments ayant appartenu á des ressortissants 
des Puissances alliées ou associées et qui 
auraient ,été retenus par les autorités bul
gares.

A r t i c 1 e 115.
Les Hautes Parties Contractantes déclarent 

renoncer au remboursement réciproque des 
sommes dues pour Tentretien des prisonniers 
de guerre sur leurs territoires respectifs.

SECTION II.

SÉPULTURES.

A r t i c 1 e 116.
Les Gouvernements alliés et associés et le 

Gouvernement bulgare feront respecter et 
entretenir les sépultures des soldats et marins 
inhumés sur leurs territoires respectifs.

_ lis s’engagent á reconnaitre toute Commis- 
sion chargée par Fun ou par Fautre des 
Gouvernements ďidentifier, enregistrer, en
tretenir ou élever des monuments convenables 
sur lesdites sépultures et á faciliter á cette 
Commission Faccomplissement de ses devoirs.

Us conviennent en outre de se donner réci- 
proquement, sous réserve des prescriptions 
de leur législation nationale et des nécessités 
de Fhygiěne publique, toutes facilités pour 
satisfaire aux demandes de rapatriement des 
restes de leurs soldats et de leurs marins.

A r t i c 1 e 117.
Les sépultures des prisonniers de guerre 

et internés civils ressortissants des différents 
États belligérants, décédés en captivité, seront 
convenablement entretenues, dans les condi- 
tions prévues á Farticle 116 du présent Traité.

. Les Gouvernements alliés et associés ďune 
part et le Gouvernement bulgare ďautre part 
s engagent en outre á se fournir réciproque- 
ment:

2. potrestati ty úředníky nebo soukromní
ky bulharské, kteří by byli zatajili přítomnost 
příslušníka některé z mocností spojených nebo 
sdružených, nebo kteří by byli opominuli pří
tomnost jejich oznámiti, ač o tom věděli.

Článek 114.
Vláda bulharská se zavazuje navrátit! bez

odkladně, jakmile tato smlouva nabude pů
sobnosti, všechny předměty, cenné papíry 
nebo listiny, které patřily příslušníkům moc
ností spojených aneb sdružených a které snad 
byly úřady bulharskými zadrženy.

článek 115.
Vysoké smluvní strany prohlašují, že se 

vzdávají vzájemné náhrady za částky, vy
dané na vydržování válečných zajatců na 
svém území.

ODDÍL II.

HROBY.

článek 116.
Vlády spojené a sdružené i vláda bulharská 

se postarají o to, aby hroby vojínů a námoř
níků pohřbených na jejich územích byly cho
vány v úctě a aby byly udržovány.

Zavazují se, že uznají každou komisi, jíž 
bude některou vládou uloženo zjistiti, sepsati, 
udržovat! nebo zříditi přiměřené pomníky na 
dotčených hrobech, 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 jejich státnímu zákonodárství a že 
bude dbáno potřeb veřejného zdravotnictví.

článek 117.

Hroby válečných zajatců a civilních inter
novaných, kteří byli příslušníky jednotlivých 
válčících států a zemřeli v zajetí, budou nále
žitě udržovány podle ustanovení článku 116 
této smlouvy.

Kromě toho se zavazují vlády spojené a 
sdružené s jedné strany a vláda bulharská 
s druhé strany, že si navzájem vydají:
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1° la liste complěte des décédés avec touš 
renseignements utiles á leur identification;

2° toutes indications sur le nómbre et l’em- 
placement des tombes de touš les morts en- 
terrés sans identification.

PARTIE VI.

SANCTIONS.

A r t i c 1 e 118.

Le Gouvernement bulgare reconnait aux 
Puissances alliées et associées la liberté de 
traduire devant leurs tribunaux militaires les 
personnes accusées ďavoir commis des actes 
contraires aux lois et coutumes de la guerre. 
Les peines prévues par les lois seront appli- 
quées aux personnes reconnues coupables. 
Cette disposition s’appliquera nonobstant 
toutes procédures ou poursuites devant une 
juridiction de la Bulgarie ou de ses alliés.

Le Gouvernement bulgare 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 coutumes 
de la guerre, lui seraient désignées soit nomi- 
nativement, soit par le grade, la fonction ou 
Temploi auxquels ces personnes auraient été 
affectées par les autorités bulgares.

A r t i c 1 e 119.
Les auteurs ďactes contre les ressortissants 

des Puissances alliées et associées seront tra- 
duits devant les tribunaux militaires de cette 
Puissance.

Les auteurs ďactes commis contre des res
sortissants de plusieurs Puissances alliées et 
associées seront traduits devant des tribu
naux militaires composés de membres appar- 
tenant aux tribunaux militaires des Puis
sances intéressées.

Dans touš les cas, 1’accusé aura droit á dé- 
signer lui-méme son avocat.

A r t i c 1 e 120.
Le Gouvernement bulgare s’engage á four- 

nir 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 coupables et Fappréciation - exacte des 
responsabilités.

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 
zjištění totožnosti.

ČÁST VI.

USTANOVENÍ TRESTNÍ.

Článek 118.

Vláda bulharská přiznává mocnostem spo
jeným a sdruženým právo, aby postavily před 
své vojenské soudy osoby obžalované z činů 
příčících se zákonům a zvykům válečným. 
Osobám uznaným vinnými budou vyměřeny 
tresty zákonem stanovené. Tohoto ustanovení 
bude použito bez ohledu na jakékoli řízení neb 
stíhání před soudy Bulharska neb jeho spo
jenců.

Vláda bulharská musí vydali mocnostem 
spojeným a sdruženým neb té z nich, jež o to 
požádá, všechny osoby, jež, jsouce obžalovány 
z činu příčícího se zákonům a zvykům váleč
ným, jí budou udány buď jménem nebo hod
ností, úřadem nebo zaměstnáním, které jim 
určily bulharské úřady.

článek 119.
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 120.
Vláda bulharská se zavazuje, že poskytne 

všechny doklady a údaje jakéhokoli druhu, 
jejichž předložení by bylo uznáno za nutné 
k zevruijnému seznání činů kladených za 
vinu, k vypátrání vinníků a k přesnému 
zjištění odpovědnosti.
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PARTIE VIL

RÉPARATIONS.

A r t i c 1 e 121.
La Bulgarie reconnait qiťěn s’associant á 

la guerre ďagression que 1’Allemagne et 
l’Autriche-Hongrie ont engagée contre les 
Puissances alliées et associées elle a causé 
á ces derniěres des per tes et des sacrifices de 
toutes sortes dont elle devrait assurer la com- 
plěte réparation.

D’autre part, les Puissances alliées et asso
ciées reconnaissent que les ressources de la 
Bulgarie sont insuffisantes pour lui per- 
mettre ďeffectuer cette eomplěte réparation.

En conséquence, la Bulgarie s’engage á 
payer et les Puissances alliées et associées 
s’engagent á accepter la somme de 
deux milliards deux cent cinquante millions 
(2.250,000.000) de francs or comrne repre
sentant la réparation dont la Bulgarie est 
capable ďassumer la charge.

Le rěglement de cette somme s’effectuera, 
sous réserve des dispositions ci-aprěs, au 
rnoyen de payement semestriels venant á 
échéance le ler janvier et le ler juillet de cha- 
nae année. La premiére échéance aura lieu 
le ler juillet 1920.

Les payements effectués les ler juillet 1920 
et lre janvier 1921 comprendront un intérét 
annuel de 2% (deux pour cent) calculé á dater 
du ler janvier 1920 sur le montant globál de 
la somme due par la Bulgarie. Chacun des 
payements semestriels ultérieurs comprendra, 
outre le versement des intéréts au taux de 
5% l’an (cinq pour cent), le payement de la 
dotation nécessaire pour assurer Tamortisse- 
ment en 37 années, á dater du ler janvier 
1921, de la somme globále, due par la Bul
garie.

Ces sommes seront versées, par 1’inter- 
mčdiaire de la Commission interalliée prévue 
á 1’article 130, á la Commission des répara- 
tions créée par le Traité avec 1’Allemagne du 
28 juin 1919, telle qďelle est composée ďaprěs 
le Traité avec 1’Autriche du 10 septembre 
1919, Partie VIII, Annexe II, § 2; cette Com
mission est désignée dans les articles ci-aprěs 
sous le nom de Commission des réparations. 
Cette derniěre en assurera 1’affectation con- 
formément aux rěgles précédemment établies.

Les payements qui doivent étre effectuées 
en espěces en vertu des dispositions ci-dessus 
pourront á tout moment étre acceptés par la

ČÁST VIL

NÁHRADA ŠKOD.

článek 121.
Bulharsko uznává, že přidružením se 

k útočné válce, kterou zahájilo Německo a 
Rakousko-Uhersko proti mocnostem spoje
ným a sdruženým, způsobilo těmto posledním 
ztráty a oběti všeho druhu, za něž mělo by 
zajistiti úplnou náhradu.

Na druhé straně uznávají mocnosti spojené 
a sdružené, že zdroje Bulharska nedostačují 
k tomu, aby mu dovolily uskutečniti tuto 
úplnou náhradu.

Bulharsko proto se zavazuje zaplatiti a 
mocnosti spojené a sdružené se zavazují pri- 
jmouti obnos dvou miliard dvou set pade
sáti milionů (2.250,000.000) franků ve zlatě 
co náhradu, kterouž jest schopno Bulharsko 
na sebe vžiti.

Zapravení této částky se provede s výhra
dou dalších ustanovení pololetními splátkami 
dospívajícími 1. ledna a 1. července každého 
roku. 1. červenec 1920 bude prvou lhůtou 
splatnosti.

Platby provedené 1. července 1920 a 1. led
na 1921 budou obsahovat! roční úrok 2% 
(dvě ze sta), počítaný od 1. ledna 1920 z cel
kové výše částky dluhované Bulharskem. 
Každá pozdější pololetní platba bude obsa
hovat! mimo placený úrok ve výši 5% (pět. 
ze sta) placení příspěvku nutného k tomu, 
aby zajistilo se umoření úhrnné částky dluho
vané Bulharskem v 37 letech, počítaje od 
1. ledna 1921.

Tyto částky budou vypláceny prostřednic
tvím mezispojenecké komise, dotčené ve 
článku 130, reparační komisi zřízené smlou
vou s Německem ze dne 28. června 1919, tak 
jak jest složena podle smlouvy s Rakouskem 
ze dne 10. září 1919, části VIII přílohy II 
§ 2; tato komise jest v dalších článcích ozna
čena jako komise reparační. Reparační ko
mise zajistí jich použití podle pravidel dříve 
stanovených.

Platby, které jest vykonali podle hořejších 
ustanovení hotovými penězi, mohou býti kdy- 

I koli přijaty reparační komisí na návrh komise
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Commission des réparations sur la proposition 
de la Commission interalliée, sous formě de 
biens mobiliers et immobiliers, de marchan- 
dises, droits et concessions en territoire bul- 
gare ou en dehors de ce territoire, de navires, 
obligations, actions ou valeurs de toute nátuře 
ou monnaie de la Bulgarie ou ďautres États; 
leur valeur de remplacement par rapport á 
Tor étant fixée á un taux juste et loyal par la 
Commission des réparations elle-méme.

La Commission des réparations aura le 
droit á tout moment de mettre en vente ou 
ďemployer de toute autre maniěre des bons- 
or gagés sur les payements á effectuer par la 
Bulgarie. En fixant le montant nominal de 
ces bons, elle tiendra compte des dispositions 
des articles 122, 123 et 129 de la présente 
Partie, prendra l’avis de la Commission inter
alliée et ne pourra en aucun cas dépasser le 
montant des sommes en Capital encore dues 
par la Bulgarie.

La Bulgarie s’engage en pareil cas á re- 
mettre á la Commission des réparations par 
Tintermédiaire de la Commission interalliée, 
les quantités de bons nécessaires dans telles 
oonditions de formě, de nombre, de montant 
et de modes de payement que fixera la 
Commission des réparations.

Ces bons constitueront une obligation di- 
recte de la part du Gouvemement bulgare; 
mais toutes les dispositions relatives á leur 
Service seront fixées pár la Commission inter
alliée. Cette derniěre prélěvera sur les verse- 
ments semestriels dus par la Bulgarie en exé- 
cution du présent article les sommes néces
saires au payement des intéréts et de 1’amor- 
tissement des bons et de toutes autres char- 
ges les concernant. Le solde éventuel conti- 
nuera ďétre versé au compte de la Commis
sion des réparations.

Ces bons seront libres de toutes taxes et 
charges de toute nátuře établies ou pouvant 
étre établies en Bulgarie.

Article 122.

La Commission interalliée devra, de temps 
á autre, procéder á Fexamen des ressources 
et capacités ďe la Bulgarie, et, aprěs avoir 
donné á ses représentants 1’équitable faculté 
de se faire entendre, elle aura touš pouvoirs 
pour proposer á la Commission des répara
tions soit une réduction ďun des payements 
á effectuer par la Bulgarie, soit le report de 
ce payement, soit la réduction de la somme 
globále due par la Bulgarie.

mezispojenecké v podobě movitých i nemo
vitých statků, zboží, práv a koncesí na území 
bulharském aneb mimo toto území, lodí, zá
vazků, akcií, nebo cenných papírů všeho dru
hu, neb ve měně bulharské aneb jiných států; 
jejich směnná hodnota oproti zlatu bude 
určena samotnou reparační komisí podle 
spravedlivého a slušného kursu.

Reparační komise bude míti právo kdy
koliv dáti do prodeje neb jiným způsobem 
užiti, poukázky znějící na zlato a zajištěné na 
platech, jež má Bulharsko vykonati. Stanovíc 
nominelní výši těchto poukázek, bude míti 
zřetel k ustanovením článků 122, 123 a 129 
této části, dotáže se na mínění mezispojenec
ké komise a nesmí nikdy překročiti výši čá
stek v kapitále Bulharskem ještě dluhova
ných.

Bulharsko se zavazuje dodati v takovém 
případě reparační komisi prostřednictvím 
mezispojenecké komise nutná množství po
ukázek v takové formě, počtu, výši a s tako
vým způsobem placení, jak určí komise repa
rační.

Tyto poukázky založí přímý dluh bulhar
ské vlády; avšak všechna ustanovení týkající 
se zúrokování budou určena komisí mezi- 
spojeneckou. Tato vybere z pololetních splá
tek, k nimž Bulharsko jest povinno podle to
hoto článku, obnosy nutné k zúročení a umo
řování poukázek a všelikých jiných břemen 
jich se týkajících. Případně přebývající obnos 
bude připisován na účet reparační komise.

Tyto poukázky budou prosty všech poplat
ků a jakýchkoli dávek v Bulharsku již zave
dených neb které snad zavedeny budou.

článek 122.

Povinností mezispojenecké komise bude, 
aby čas od času zkoumala zdroje a platební 
schopnosti Bulharska, a bude míti náležitou 
pravomoc, aby, poskytnouc jeho zástupcům 
slušnou příležitost vyjádřiti se, navrhovala 
reparační komisi ať omezení některé z plateb, 
jež má Bulharsko vykonati, ať odklad tohoto 
placení, ať zmenšení celkové částky dluho
vané Bulharskem.
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La Commission des réparations aura le 
droit, par un vote á la majoritě, et dans la 
limite des propositions de la Commission in- 
teralliée de procéder á toute réduction ou á 
tout report de dette.

A r t i c 1 e 123.
La Bulgarie aura la faculté, á toute époque, 

ďeffectuer en plus de ses versements seme- 
striels, des payements qui viendront en dé- 
duction du montant globál de sa dette en Ca
pital.

A r t i c 1 e 124.

La Bulgarie reconnait la validitě du trans- 
fert aux Puissanees alliées et associées de 
toutes créances de PAllemagne, de 1’Autriehe, 
de la Hongrie et de la Turquie sur la Bulgarie 
tel qiťil a été právu á Particle 261 du Traité 
de Paix avec PAllemagne et aux articles cor- 
respondants des Traités avec PAutriche, la 
Hongrie et la Turquie.

Toutefois, les Puissanees alliées et asso
ciées ayant tenu compte de ces créances pour 
fixer le montant des sommes á payer par la 
Bulgarie en exécution de Particle 121, s’enga- 
gent á ne plus formuler de ce chef aucune ré- 
clamation á son encontre.

A r t i c 1 e 125.

En sus des payements prévus á Particle 121, 
la Bulgarie s’engage á restituer, dans les con- 
ditions établies par la Commission interalliée, 
les objets de toute sortě et les valeurs enlevés, 
saisis ou séquestrés dans les territoires en- 
vahis de la Grěce, de la Roumanie ou de la 
Serbie, lorsqďil sera possible de les identi- 
fier sur le territoire de la Bulgarie, excepté 
pour le bétail au regard duquel il sera procédé 
conformément á Particle 127.

A cet effet, les Gouvernements de la Grěce, 
de la Roumanie et de PÉtat serbe-croate-slo- 
věne feront connáítre á la Commission inter
alliée, dans le délai de quatre mois, á dater de 
la mise en vigueur du présent Traité, la liste 
des objets et valeurs identifiables, au sujet 
desquels ils pourront justifier qu’ils ont été 
enlevés des territoires envahis et qui peuvent 
étre retrouvés sur le territoire bulgare; ils 
communiqueront en méme temps touš rensei- 
gnements de nátuře á en permettre la décou- 
verte et P identification.

^Le Gouvernement bulgare s’engage á faci- 
liter, par touš moyens en son pouvoir, la re- 
cherche des dits objets et valeurs, et á pro-

Reparační komise bude míti právo přikro- 
čiti, usnese-li se na tom její většina, a v me
zích návrhů mezispojenecké komise k všeli
kému zmenšení neb odkladu dluhu.

článek 123.
. Bulharsko bude míti kdykoli možnost vy- 

konati mimo své pololetní splátky platby, 
které sníží úhrnou výši jeho dluhu v kapitále.

článek 124.

Bulharsko uznává platnost převodu veške
rých pohledávek. Německa, Rakouska, Maďar
ska a Turecka proti Bulharsku, dotčeného ve 
článku 261 smlouvy s Německem a v souhlas
ných článcích smluv s Rakouskem, Maďar
skem a Tureckem, na mocnosti spojené a 
sdružené.

Mocnosti spojené a sdružené započítavše 
však tyto pohledávky při určování výše čá
stek, jež Bulharsko má zaplatiti na splnění 
článku 121, zavazují se, že nebudou proti 
němu z tohoto důvodu uplatňovati více žád
ných nároků.

článek 125.
Mimo platby určené ve článku 121 zava

zuje se Bulharsko navrátili za podmínek sta
novených mezispojeneckou komisí předměty 
všeho druhu a hodnoty, jež byly odvlečeny, 
zabaveny nebo sekvestrovány v napadených 
územích Řecka, Rumunska nebo Srbska, 
bude-li možno zjistili jejich totožnost na bul
harském území vyjímaje dobytek, ohledně 
něhož se bude postupovali podle článku 127.

K tomu cíli předloží vlády řecká, rumun
ská a srbsko-chorvatsko-slovinská ve lhůtě 
čtyř měsíců po tom, kdy tato smlouva nabude 
působnosti, mezispojenecké komisi soupis 
předmětů a hodnot, jichž totožnost lze zjistili 
a o nichž budou moci dokázati, že byly od
vlečeny z území napadených a které mohou 
býti nalezeny na území bulharském; sou
časně poskytnou všechny údaje, jichž pomocí 
by bylo umožněno vyhledání a zjištění totož
nosti těchto předmětů.

Bulharská vláda se zavazuje usnadniti 
všemi prostředky v její moci jsoucími vyhle
dání řečených předmětů a hodnot a vyhlásili
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mulguer dans les trois mois, á dater de la 
mise en vigueur du présent Traité, une loi 
obligeant, sous les peines prévues pour le 
recel, les ressortissants bulgares á faire la 
déclaration de touš objets et valeurs de cette 
provenance se trouvant en leur possession.

A r t i c 1 e 126.
La Bulgarie s’engage á recliercher et á re- 

stituer sans, délai et respectivement á la 
Grěce, á la Roumanie et á 1’État serbe-croate- 
slověne, touš documents ou arcliives et touš 
objets présentant un intérét archéologique, 
historique ou artistique qui ont été enievés 
des territoires de ces pays, au cours de la 
guerre.

Touš conflits nés entre les Puissances ci- 
dessus visées et la Bulgarie au sujet de la pro- 
priété de ces divers biens, seront déférés á un 
arbitre, qui sera désigné par la Commission 
interalliée et dont la décision sera définitive.

A r t i c 1 e 127.
La Bulgarie s’engage, emoutre, á livrer á la 

Grěce, á la Roumanie, et á 1’État serbe-croate- 
slověne dans les six mois qui suivront la mise 
en vigueur du présent Traité, les catégories 
et les quantités de bétail énumérés ci-aprěs:

ÉTAT
SERBE-C r.OATE-

GRĚCE. ROUMANIE. SLOVĚNE.

Taureaux (18 mois á 3 ans) 15 60 50
Vaches laitiěres (2 á 6 ans) 1,500 6,000 6,000
Chevaux et juments (3 á 

7 ans)............................ 2,250 5,250 5,000
Mulets ............................ 450 1,050 1,000
BoBufs de trait................ 1,800 3,400 4,000
Moutons............................ 6,000 15,000 12,000

La livraison de ces animaux s’effectuera en 
tels lieux que les Gouvernements respectifs 
auront désignés. Ils seront soumis, préalable- 
ment á leur rernise, á une inspection par des 
agents désignés par la Commission interalliée. 
lesquels devront s’assurer que les animaux 
sont de santé et de condition normales.

Aucune somme ne sera créditée á la Bulga
rie de ce chef. Les animaux seront considérés 
comme remis en restitution des animaux en
ievés par la Bulgarie, au cours de la guerre, 
des territoires des pays ci-dessus désignés.

En sus des livraisons ci-dessus prévues, la 
Commission interalliée aura la faculté, si elle 
en reconnait. la possibilité, ďaccorder á la 
Grěce, á la Roumanie et á 1’État serbe-croate-

do tří měsíců po tom, kdy tato smlouva na
bude působnosti, zákon zavazující příslušníky 
bulharské pod tresty, které na zatajení bu
dou stanoveny, aby ohlásili všechny předměty 
a hodnoty tohoto původu, které se nacházejí 
v jejich držbě.

Článek 126.
Bulharsko se'zavazuje vyhledat! a navrá- 

titi bezodkladně Řecku, Rumunsku a státu 
srbsko-chorvatsko-slovinskému, pokud jich se 
týče, veškeré listiny nebo archivy a všechny 
předměty starožitnického, dějinného nebo 
uměleckého významu, které byly během války 
z území těchto zemí odvlečeny.

Všechny spory mezi svrchu dotčenými moc
nostmi a Bulharskem stran vlastnictví těchto 
rozličných statků budou předloženy rozhod
čímu, kterého stanoví mezispojenecká komise 
a jehož rozhodnutí bude míti konečnou plat
nost.

článek 127.
Bulharsko se dále zavazuje vydati Řecku, 

Rumunsku a státu srbsko-chorvatsko-slovin
skému do šesti měsíců po tom, kdy tato smlou
va nabude působnosti, druhy a množství do-
bytka, níže udané

STÁTU

RU- SRB.-CHORVAT.-
ŘECKU MUNSKU SLOVIN.

býků (od 18 měsíců do
503 let).................... . . 15 60

dojnic (2—Gletých) . . . 1.500 6.000 6.000
koní a klisen (3—7 letých) 2.250 5.250 5.000
mezků'.................... . . 450 1.050 1.000
tažných volů .... . . 1.800 3.400 4.000 ,
skopců .................... . . 6.000 15.000 12.000

Dodání těchto zvířat stane se v těch mí-
stech, která příslušné vlády určí. Zvířata bu
dou před odevzdáním podrobena prohlídce 
od zřízenců označených mezispojeneckou ko
misí, kteří se musí přesvědčiti, že zvířata 
jsou zdravá a v normálním stavu.

žádná částka nebude z tohoto důvodu při
psána Bulharsku k prospěchu. Bude se míti 
z., to, že jde o vrácení v náhradu za zvířata 
odvlečená průběhem války Bulharskem z úze
mí zemí svrchu určených.

Vedle dodávek svrchu dotčených, mezispo
jenecká komise bude míti možnost přiřknouti, 
uzná-li to za možné, Řecku, Rumunsku a státu 
srbsko-chorvatsko-slovinskému do dvou let
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slověne, dans les deux ans qui suivront la mise 
en vigueur du présent Traité, telles quantités 
de bétail qui lui paraitront justifiés; la valeur 
de ces livraisons sera portée au erédit de la 
Bulgarie.

A r t i c 1 e 128.
A titre de compensation spéciale pour les 

deštructions opérées dans les mineš de char- 
bon situées en territoire serbe occupé par les 
armées bulgares, la Bulgarie s’engage, sous 
réserve de la disposition finále du présent 
article, á livrer á 1’État serbe-croate-slověne, 
pendant cinq ans, á dater de la mise en 
vigueur du présent Traité, 50.000 toneš de 
charbon par an, prélevées sur la production 
des mineš de 1’État bulgare á Perník. Ces 
livraisons seront effectuées franco sur wagon 
á la frontiěre serbe-croate-slověne sur la ligne 
Pirot-Sofia.

La valeur de ces livraisons ne sera pas 
portée au erédit de la Bulgarie et ne sera pas 
imputée sur la dette prévue á 1’article 121.

Toutefois, ces livraisons ne seront effec
tuées qu’aprěs approbation de la Commission 
interalliée, qui appréciera souverainement si, 
et dans quelle mesure, elles seraient de nátuře 
á entraver á 1’excěs la vie écónomique de la 
Bulgarie.

Article 129.

Sont portées au erédit de la Bulgarie, au 
titre de ses obligations de réparer:

toutes sommes dues, que la Commission des 
Réparations jugerait devoir étre portées au 
erédit de la Bulgarie aux termes de la Partie 
VIII (Clauses financiěres)y de la Partie IX 
(Clauses éeonomiques), de la Partie XI 
(Ports, voies ďeau et voies ferrées) du pré
sent Traité.

Article 130.

Afin de faciliter l’exécution par la Bulgarie 
des obligations qu’elle assume en exécution du 
présent Traité, une Commission interalliée 
sera constituée á Sofia dans le plus bref délai 
aprěs la mise en vigueur du présent Traité.

La Commission sera composée de trois 
membres riommés respectivement par les 
Gouvernements de 1’Empire britannique, de 
la France et de ITtalie. Chacune des Puissan- 
ces représentées á la Commission aura le droit 
de s’en retirer aprěs un préavis de six mois 
notifié á la Commission.

po tom, kdy tato smlouva nabude působnosti, 
taková množství dobytka, jaká podje jejího 
zdání budou spravedlivá; hodnota těchto do
dávek bude připsána Bulharsku k prospěchu.

Článek 128.

Jako zvláštní náhradu za zničení způsobená 
v uhelných dolech na srbském území obsaze
ném vojsky bulharskými zavazuje se Bulhar
sko, s výhradou ustanovení na konci tohoto 
článku, dodávati státu srbsko-chorvatsko- 
slovinskému po pět let po tom, kdy tato 
smlouva nabude působnosti, ročně 50.000 tun 
uhlí, vzatých z těžby státních dolů bulhar
ských v Perníku. Tyto dodávky budou vypra
veny vyplaceně za vagon na hranici srbsko- 
chorvatsko-slovinskou po trati Pirot Sofia.

Hodnota těchto dodávek nebude připsána 
Bulharsku k prospěchu a nebude vpočtena 
do dluhu dotčeného ve článku 121.

Tyto dodávky budou však uskutečněny jen 
po schválení mezispojeneckou komisí, která 
neodvisle odhadne, zda a v jaké míře byly by 
s to přespříliš ohroziti hospodářský život 
Bulharska.

č 1 á n e k 129.
K prospěchu Bulharska na účtu jeho zá

vazků k náhradě škod se připisují:
Všechny dluhované částky, o nichž komise 

reparační usoudí, že mají býti připsány Bu - 
harsku ku prospěchu podle znění části v 111 
(Klausule finanční), Části IX (Klausule hos
podářské), a Části XI (Přístavy, cesty vodní' 
a železnice) této smlouvy. „

Článek 130.
Aby se Bulharsku usnadnilo splnění těch 

závazků, které béře na sebe podle této smlou
vy, bude zřízena v Sofii mezispojenecka ko
mise v .nejkratší době po tom, kdy tato 
smlouva nabude působnosti.

Komise bude se skládati ze tří členů jme
novaných po jednom vládami říše britské, 
Francie a Itálie. Každá z mocností zastoupe
ných v komisi bude míti právo z ní vystoupili 
po předchozí šestiměsíční výpovědi oznamene 
komisi.
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La Bulgarie sera représentée auprěs ďelle 
par un commissaire qui sera convoqué aux 
séances de la Commission, toutes les fois que 
celle-ci le jugera nécessaire, mais qui iťaura 
pas le droit de vote.

Cette Commission sera constituée en la 
formě et possédera les pouvoirs stipulés par 
le présent Traité, y compris 1’Annexe á la 
présente Partie.

La Commission subsistera tant que 
n’auront pas été acquittées toutes les sommes 
dues par le Bulgarie en exécution de la pré
sente Partie du présent Traité.

Les membres de la Commission jouiront des 
mémes droits et immunités diplomatiques, 
dont jouissent en Bulgarie les agents diplo
matiques dument accrédités des Puissances 
amies.

Le Gouvernement bulgare s’engage á pro- 
mulguer, dans les six mois qui suivront la 
mise en vigueur du présent Traité, une loi 
prévoyant touš pouvoirs nécessaires au fonc- 
tionnement de cette Commission. Le texte de 
cette loi devra étre préalablqment approuvé 
par les Puissances représentées á la Commis
sion. II devra étre rédigé en conformité avec 
les principes et les rěgles formulées dans l’An- 
nexe á la présente Partie ainsi qiťavec toutes 
autres dispositions, y ayant trait, insérées au 
présent Traité.

A r t i c 1 e 131.

La Bulgarie s’engage á adopter, á faire 
promulguer et á maintenir en vigueur toute 
législation, touš rěglements et décrets qui 
pourraient étre nécessaires pour assurer la 
complěte exécution des stipulations de la pré
sente Partie.

ANNEXE.

1° La Commission élira chaque anriée un 
Président choisi parmi ses membres; elle 
fixera elle-méme ses méthodes de travail et 
sa procédure.

Chacun de ses membres aura le droit de 
désigner un suppléant chargé de le remplacer 
en son absence.

Les décisions seront prises á la majoritě 
sauf au cas oú le présent Traité prévoirait 
expressément un vote unamine. L’abstention 
est considérée comme un vote émis contre la 
proposition en discussion.

Bulharsko bude v ní zastoupeno komisa
řem, jenž bude povoláván do schůzí komise, 
kdykoliv to uzná tato za nutné, který však 
nebude míti práva hlasovacího.

Tato komise bude zřízena v té formě a bude 
míti ty moci, jaké stanoví tato smlouva, pří
lohu této části v to počítaje.

Komise bude trvati tak dlouho, pokud ne
budou zapraveny všechny částky dluhované 
Bulharskem podle této Části této smlouvy.

členové komise budou požívati týchž práv 
a imunit diplomatických, jakých požívají 
v Bulharsku řádně ověření diplomatičtí jed
natelé spřátelených mocností.

Bulharská vláda se zavazuje, že vyhlásí do 
šesti měsíců po tom, kdy tato smlouva na
bude působnosti, zákon poskytující všedi na 
oprávnění nutná k působení této komise. 
Znění tohoto zákona bude musiti býti před
běžně schváleno mocnostmi zastoupenými 
v komisi. Bude nutno, aby byl sdělán v sou
hlasu se zásadami a pravidly obsaženými 
v příloze k této části, jakož i se všemi ostat
ními ustanoveními této smlouvy, pokud se 
k tomu vztahují.

článek 131.

Bulharsko se zavazuje přijmouti, vyhlásiti 
a zachovávali jakákoliv zákonná ustanovení, 
nařízení a výnosy, které mohly by býti ne
zbytné k zajištění úplného splnění podmínek 
této Části.

PŘÍLOHA.

1. Komise zvolí si každoročně předsedu ze 
svých členů; určí si sama způsoby práce a 
své řízení.

Každý její člen bude míti právo ustanoviti 
si náhradníka povinného zastupovali jej za 
jeho nepřítomnosti.

Rozhodováno bude většinou hlasů vyjímaje 
případy, kde tato smlouva výslovně vyžaduje 
jednohlasnost. Zdrží-li se kdo hlasování, sluší 
k věci hleděli tak, jakoby byl hlasoval proti 
návrhu projednávanému.
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La Commission nommera tels agents et em- 
ployés qíťelle estimera nécessaires á Fexécu- 
tion de sa táche.

Les frais et dépenses de la Commission 
seront acquittés par la Bulgarie; ils seront 
prélevés en premiére ligne sur les sommes qui 
doivent étre versées á la Commission. Les 
traitements des membres de la Commission 
seront établis sur des bases raisonnables par 
des ententes á intervenir de temps á autre 
entre les Gouvernements représentés á la 
Commission.

2° La Bulgarie s’engage á donner aux mem
bres, représentants et agents de la Commis
sion, touš pouvoirs nécessaires pour visiter et 
inspecter, toutes les fois qiťil sera utile, touš 

.lieux, touš travaux et entreprises publics sí- 
tués en Bulgarie, et á fournir á ladite Com
mission touš documents et renseignements 
qíťelle pourrait demander.

3° Le GouVernement bulgare s’engage ég-a- 
tement á mettre á la disposition de la Commis
sion, lors de chaque versement semestriel, des 
sommes suffisantes en francs or, ou toute 
autre monnaie que la Commission détermi- 
ncra, pour lui permettre ďeffectuer en temps 
utile les payements nécessaires pour faire 
face á son obligation de réparer ainsi qu’aux 
autres obligations encourues par la Bulgarie 
en vertu du présent Traité.

La loi relative au fonctionnement de la 
Commission contiendra la liste des. impots, 
revenus (existant ou á créer) estimés suf- 
fisants en vue de fournir les sommes ci-dessus 
mentionnées. Cette liste comprendra touš re
venus ou recettes á provenir de concessions 
qui ont été ou seraient accordées sur le terri- 
toire bulgare en vue de 1’exploitation de 
mineš, miniěres ou carriěres, de Pexécution 
de travaux publics ou de touš monopoles de 
fabrication ou de vente de touš articles en Bul
garie. Elle pourra étre modifiée de temps á 
autre avec le consentement unanime de la 
Commission.

Si, á une époque quelconque, les- revenus 
ainsi affectés á la Commission apparaissent 
insuffisants,' le Gouvernement bulgare s’en- 
gage á lui affecter ďautreš revenus. Si, dans 
un délai de trois mois aprěs la demande qui 
lui sera adressée á cet effet par la Commis
sion, le Gouvernement bulgare ne lui affecte 
pas des revenus suffisants, la Commission 
aura le droit ďinscrire, sur cette liste, des 
revenus supplémentaires existant ou á créer, 
et le Gouvernement bulgare s’engage á pro- 
mulguer toutes lois nécessaires á cet effet.

Komise bude si jmenovat! takové jednatele 
a zřízence, jaké uzná za nutné k vykonání 
svého úkolu.

Výlohy a útraty komise zaplatí Bulharsko; 
budou na prvém místě vzaty z obnosů, které 
jest zaplatí ti komisi. Požitky členů komise 
budou ustanoveny na rozumných základech 
dohodami, k nimž má čas od času dojiti mezi 
vládami zastoupenými v komisi.

2. Bulharsko se zavazuje, že poskytne čle
nům, zástupcům a jednatelům komise^veškerá 
práva nutná k návštěvám a prohlídkám, kdy
koliv toho bude třeba, všech míst, prací a ve
řejných podniků, ležících v Bulharsku, a že 
opatří řečené komisi veškeré doklady a zprá
vy, o které bude žádati.

3. Vláda bulharská se rovněž zavazuje dáti 
komisi k disposici při každé pololetní splátce 
dostatečné obnosy ve zlatých francích nebo 
v kterékoli jiné měně komisí určené, aby jí 
umožnila uskutečniti v příhodné době platby 
nutné pro splnění jejího závazku nahraditi 
škody, jakož i jiných závazků přijatých Bul
harskem podle této smlouvy.

Zákon vztahující se na působení komise 
bude obsahovat! seznam daní a důchodů (stá
vajících neb jež budou zavedeny), které po
dle odhadu dostačí k tomu, aby poskytly ob
nosy svrchu dotčené. Tento seznam bude ob
sahovat! veškeré důchody a příjmy z koncesí, 
které byly aneb budou povoleny na území bub 
harském k těžbě v dolech, nalezištích neb lo
mech, k provádění veřejných prací, nebo ze 
všech monopolů výrobních nebo prodejních 
všelikých výrobků v Bulharsku. Může býti 
čas od času měněn za jednohlasného souhlasu 
komise.

Kdyby důchody komisi takto vykázané ob
jevily se kdykoli nedostatečnými, vláda bul
harská se zavazuje vykázati jí příjmy Jiné. 
Nevykáže-li vláda bulharská dostatečných 
důchodů do tří měsíců po tom, co jí komise 
podá k tomu cíli žádost, bude komise míti 
právo vepsati do tohoto seznamu doplňovací 
příjmy stávající nebo jež budou zavedeny, a 
vláda bulharská se zavazuje, že vyhlásí ve
škeré zákony k tomu cíli nutné.
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Au cas de manquement par la Bulgarie á 
1’exécution des obligations prévues par les 
articles 121 et 130 et par la présente Annexe, 
la Commission aura le droit ďassurer, dans 
la mesure et pour la durée qu’elle fixera, le 
contróle, la gestion et la perception de ces im- 
pots et revenus, ďen détenir et ďen acquitter 
le produit et, déduction faite des frais 
ďadministration et de perception ďen verser 
le produit net au crédit du compte des répara- 
tions de la Bulgarie, sous réserve de touš 
droits de prioritě stipulés au présent Traité.

La Bulgarie s’engage dans 1’éventualité de 
cette intervention de la Commission, á recon- 
naitre les droits et pouvoirs de celle-ci, á se 
conformer á ses décisions et á suivre ses in- 
structions.

4o La Commission aura le droit ďassumer, 
ďaccord avec le Gouvernement bUlgare et in- 
dépendamment de tout manquement par ce 
dernier á Fexéeution de ses obligations, le con- 
trole, radministration et la perception de touš 
impots.

5° La Commission assurera également 
Fexéeution de toutes autres táches qui 
pourraient lui étre assignées par le présent 
Traité.

6° Aucun membre de la Commission ne sera 
responsable, si ce n’est. vis-á-vis du Gouver
nement qui Fa désigné, de tout acte ou omis- 
sion dérivant de sa fonction. Aucun des Gou- 
vernements alliés ou associés ďassume de 
responsabilité pour le compte ďaucun autre 
Gouvernement.

PARTIE Vílí.

CLAUSES FIMANCIĚRES.

A r t i c 1 e 132.

Sans qu’il soit porté atteinte aux disposi- 
tions de Farticle 138 et sous réserve des déro- 
gations qui pourront étre accordées á la suitě 
ďune décision prise á Funanimité par la Com
mission interalliée prévue á Farticle 130, Par
tie VII (Réparations) du présent Traité, un 
privilěge de premiér rang est établi sur touš 
les biens et ressources de la Bulgarie, pour le 
rěglement des réparations et autres charges 
résultant du présent Traité ou de trai- 
tés et conventions complémentaires ou des 
arrangements conclus entre la Bulgarie et les 
Puissances alliées et associées pendant FAr- 
mistice signé le 29 septembre 1918.

V případě, že Bulharsko by nedostálo vy
plnění závazků dotčených ve článcích 121 a 
130 a v této příloze, bude komise míti právo 
zajistiti si v rozsahu a po dobu, kterou sama 
určí, dohled, správu a vybírání těchto daní 
a příjmů, podržovati a potvrzovati jejich vý
nos a po odečtení nákladů na správu a vybí
rání připsati čistý výtěžek k prospěchu Bul
harska na účtu náhrady škod, s výhradou 
všech práv přednostních stanovených touto 
smlouvou.

Bulharsko se zavazuje pro případ tohoto 
zakročení komise, že uzná práva a oprávnění 
této, že se podřídí jejím rozhodnutím a že 
uposlechne jejích pokynů.

4. Komise bude míti právo převzíti v sou
hlase s vládou bulharskou a nezávisle na tom, 
že snad tato nějak nedostojí svým závazkům, 
dohled, správu a vybírání veškerých daní.

5. Komise rovněž zajistí provedení veške
rých jiných úkolů, které mohly by jí býti 
svěřeny touto smlouvou.

6. žádný člen komise není odpověden za 
jakýkoliv čin neb opominutí v působnosti 
jemu svěřené nikomu než vládě, která jej 
jmenovala, žádná i vláda spojená neb sdru
žená nebéře na sebe ručení za kteroukoli 
druhou.

ČÁST Vlil.

KLAUSULE FINANČNÍ.

článek 132.

Bez újmy ustanovení článku 138 a s vý
hradou výjimek, které by mohly býti povo
leny jednohlasným usnesením mezispojenec- 
ké komise zmíněné ve článku 130, Část VII 
(Náhrada škod), této smlouvy, zřizuje se 
přednostní právo prvého pořadí na všech 
statcích a důchodech Bulharska pro úhradu 
náhrad a jiných povinností, plynoucích z této 
smlouvy, jakož i ze všech jiných doplňujících 
ji smluv a úmluv nebo z úprav sjednaných 
mezi Bulharskem a mocnostmi spojenými a 
sdruženými po dobu příměří podepsaného dne 
29. září 1918.



Sbírka zákonů a nařízení, ě. 274. 1185

Jusqiťau ler mai 1921, le Gouvernement 
bulgare ne pourra exportér de 1’or ou en dis- 
poser, et il interdira que de 1’or soit exporte 
ou qu’il en soit disposá sans autorisation 
préalable de la Commission interalliée.

A r t i c 1 e 133.
Le cout total ďentretien de toutes les ar- 

m les alliées et associées dans les territoires 
occupás de la Bulgarie, telles que les limites 
en sont définies au présent Trnité, sera á la 
charge de la Bulgarie á partir de la signatuře 
de PArmistice du 29 septembre 1918 et jus- 
qu’á la mise en vigueur du présent Traité. 
L’entretien des armées comprend la subsi- 
stance des hommes et animaux, le logement 
et le cantonnement, les soldes et accessoires, 
les traitements et salaires, le couchage, le 
chauffage, Péclairage, 1’habillement, 1’équipe- 
ment, le harnachement, Parmement et le ma- 
tériel roulant, les Services de 1’aéronautique, 
le traitement des malades et blessés, les Ser
vices vétérinaires et de la remonte, les Servi
ces des transports de toute nátuře (tels que 
par voie ferrée, maritime ou fluviale, ca- 
mions automobiles), les Communications et 
correspondances, et en général touš les Servi
ces administratifs et techniques, dont le fonc- 
tionnement est nécessaire á 1’entrainement 
des troupes, au maintien de leurs effěctifs et 
de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses ren- 
trant dans les catégories ci-dessus, en tant 
qďelles correspondent á des achats ou ré- 
quisitions effeetués par les Gouvernements 
alliés et associés dans les territoires occupés, 
sera payj par le Gouvernement bulgare aux 
Gouvernements alliés et associés en toute 
monnaie ayant cours légal en Bulgarie. Dans 
touš les cas oú un Gouvernement allié ou as- 
socié aura acquitté ces achats ou ces réquisi- 
tions en territoire occupé dans une monnaie 
autre que la monnaie bulgare, ces dépenses 
lui seront remboursées en monnaie bulgare 
au taux du changé généralement admis á la 
dáte de ce remboursement ou á un taux con- 
venu.

Toutes les autres dépenses ci-dessus énu- 
mérées seront remboursées dans la monnaie 
du pays créancier.

A r t i c 1 e 134.
En raison de 1’acquisitions de territoires 

ottomans, cédés en vertu du Traité de Con- 
statinople de 1913, ou de territoires dont la 
cession est confirmée par le présent Traité.

Až do 1. května 1921 nebude moci vláda 
bulharská ani vyvážeti zlato ani s ním volně 
nakládati a zapoví, aby zlato bylo vyváženo 
nebo aby s ním bylo volně nakládáno bez 
předchozího souhlasu mezispojenecké komise.

Článek 133.
Celkový náklad na vydržování všech vojsk 

mocností spojených a sdružených na obsaze
ných územích Bulharska, jak jeho hranice 
jsou stanoveny v této smlouvě, ponese Bul
harsko ode dne podepsání příměří ze dne 
29. září 1918 a až do doby, kdy tato smlouva 
nabude působnosti. Vydržování vojsk zname
ná výživu lidí i zvířat, ubytování a umístění 
v leženích, platy i přídavky, služné i mzdy, 
nocleh, otop, osvětlení, ošacení, výstroj, po
stroj, výzbroj a oboz, službu leteckou, ošetřo
vání nemocných a raněných, službu zvěro- 
lékařskou a týkající se remont, službu do
pravní všeho druhu (jako dopravu železniční, 
námořní, říční, automobilovými nákladními 
vozy), dopravní spojení a přípojky a vůbec 
náklad na všechnu službu správní a technic
kou, jež jest nutná k výcviku vojenských od
dílů, k udržování jich v plném počtu á k za
chování jejich vojenské zdatnosti.

Všechny výdaje spadající do hořejších sku
pin, pokud souvisí s nákupy nebo rekvisicemi 
vykonanými od vlád spojených a sdružených 
v obsazených územích, zaplatí vláda bulhar
ská vládám spojeným a sdruženým v každé 
měně, která má v Bulharsku zákonný kurs. 
Yo všech případech, ve kterých některá vláda 
spojená aneb sdružená zaplatí tyto koupě neb 
tyto rekvisice v obsazeném území ve měně 
jiné než bulharské, budou jí tyto náklady na
hrazeny ve měně bulharské podle kursu v den 
zaplacení všeobecně uznaného aneb podle 
kursu smluveného.

Všechna ostatní vydání svrchu vypočtená 
budou placena v měně země věřitelské.

článek 134.
Následkem nabytí území tureckých, po

stoupených podle smlouvy cařihradské z roku 
1913, nebo území, jichž postoupení potvrzuje 
se touto smlouvou, zavazuje se Bulharsko
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la Bulgarie s’engage á prendře en charge une 
part de la Dette publique ottomane extérieure 
ďavant-guerre et elle s’engage á payer, á 
valoir sur les sommes nécessaires pour as- 
surer le Service de cette part de la Dette otto
mane, et pour le temps oú les territoires 
cédés ont été ou demeurent placés sous sa 
souveraineté, telles sommes que pourra fixer 
ultérieurement une Commission qui sera nom- 
mée pour déterminer dans quelle mesure la 
cession de territoires ottomans entrainera 
obligation de contribuer á cette dette.

A r t i c 1 e 135.
L’ordre de prioritě dans lequel la Bulgarie 

fera face aux obligations financiěres qui 
résultent pour elle des articles 132, 133 et 
134 de la présente Partie est fixé comme suit:

lo le coút des armées ďoecupation tel qu’il 
est défini á 1’article 133 de la présente Partie;

20 le Service de la part de la Dette publique 
ottomane extérieure ďavant-guerre qui 
pourra étre attribuée á la Bulgarie par le 
présent Traité ou par des traités et conven- 
tions complémentaires du fait des cessions á 
la Bulgarie de territoires ayant appartenu á 
FEmpire ottoman;

3° le montant des réparations résultant du 
présent Traité ou de traités et conventions 
complémentaires.

A r t i c 1 e 136.

La Bulgarie confirme la reddition de tout 
le matériel livré ou á livrer par elle aux Puis- 
sances alliées et associées en exécution de 
1’Armistice du 29 septembre 1918 et recon- 
nait le droit des Puissances alliées et associées 
sur ce matériel.

Sera portée au crédit de la Bulgarie, en dé- 
duction des sommes dues pour réparations 
aux Puissances alliées et. associées, la valeur, 
appréciée par lá Commission des réparations, 
prévue á 1’article 121, Partie Vil (Répara
tions) du présent Traité, agissant par Finter- 
médiaire de la Commission interalliée, du 
matériel désigné ci-dessus, dont la Commis
sion des réparations estimerait qiťá raison de 
son caractěre non militaire, la valeur doit 
étre portée au crédit de la Bulgarie.

Ne seront pas portés au crédit de la Bul
garie les biens appartenant aux Gouverne- 
ments alliés et associés ou á leurs ressortis- 
sants rendus ou livrés á Fidentique en exécu
tion de la Convention ďArmistice.

vžiti na sebe část předválečného tureckého 
zahraničního veřejného dluhu a zavazuje se 
platiti na úhradu částek nutných k zajištění 
této Části tureckého dluhu a po dobu, co tato 
území byla neb zůstávají pod jeho svrchova
ností, takové částky, jaké později stanoví ko
mise, která bude jmenována, aby určila, do 
jaké míry postoupení území tureckých při
vodí závazek přispěti na tento dluh.

Č 1 á n e k 135.

Přednostní pořad, v jakém Bulharsko uči
ní zadost finančním závazkům plynoucím pro 
ně z článků 132, 133 a 134 této Části, stanoví 
se takto:

1. náklad na vojska okupační, jak je určen 
v článku 133 této části;

2. úrokování části předválečného veřejného 
tureckého zahraničního dluhu, jež bude moci 
býti Bulharsku přidělena touto smlouvou aneb 
smlouvami a úmluvami ji doplňujícími ná
sledkem postoupení Bulharsku území, nále- 
ževších říši ottomanské;

3. suma náhrad škod, vyplývající z této
smlouvy nebo ze smluv a úmluv ji doplňu
jících. N

článek 136.

Bulharsko potvrzuje, že se vzdává všeho 
materiálu, který vydalo nebo má vydati moc
nostem opojeným a sdruženým při provádění 
příměří ze dne 29. září 1918 a uznává právo 
mocností spojených a sdružených na tento 
materiál.

Bulharsku bude připsána ku prospěchu 
cena materiálu shora označeného, stanovená 
komisí reparační, zmíněnou . v článku 121 
části VII (Náhrada škod) této smlouvy, jed
nající prostřednictvím mezispojenecké ko
mise, o kterém by komise rozhodla, že hledíc 
k jeho nevojenskému rázu, je cenu jeho při
psali Bulharsku ku prospěchu, a to na srážku 
částek dlužných mocnostem spojeným a 
sdruženým z důvodů náhrady škod.

Bulharsku nebudou připsány ku prospěchu 
statky náležející vládám spojeným a sdruže
ným nebo jejich státním příslušníkům, ode
vzdané a vydané in specie při provádění pod- 

' mínek příměří.
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A r t i c 1 e 187.

Les dipositions qui précědent ne portent 
pas atteinte au droit de chacune des Puis- 
sances alliées et associées de disposer des 
actifs et propriétés ennemis se trouvant sous 
leur juridiction au moment de la mise en 
viguieur du présent Traité.

A r t i c 1 e 138.

Les droits et affectations spéciales insti- 
tués pour les emprunts contractés par 1 État 
bulgare ou garantis par lui antérieurement 
au ier aoůt 1914 sont maintenus sans aucune 
modification.

A r t i c 1 e 139.

Quant á Temprunt contracté par la Bul- 
garie en Allemagne en juillet 1914,. la Com- 
mission des réparations pourra se faire céder, 
conformément aux articles 235 et 260 du 
Traité de paix avec 1’Allemagne, signé le 
28 juin 1919, et aux articles correspondants 
des Traités avec 1’Autriche et la Hongrie, 
touš les droits, intéréts et titres de toute ná
tuře concédés á des ressortissants allemands, 
autrichiens et hongrois par les contrats et 
conventions relatifs á cet emprunt. Le Gou- 
vernement bulgare s’engage á employer touš 
moyens en sou pouvoir pour faciliter . cette 
cession. II s’engage, en outre, á transférer a 
la Commission des réparations, dans un dálai 
de six mois aprěs la mise en vigueur du 
présent Traité, touš les droits, intéréts et 
titres de toute nátuře détenus par des ressor
tissants bulgáres, en vertu des mémes con
trats et conventions ďemprunt. La yaleur 
de touš les droits, intéréts et titres détenus 
par des ressortissants bulgáres sera fixée 
par la Commission des réparations et portée 
par cíle au crédit de la Bulgarie, á valoir sur 
les sommes dues au titre des réparations. La 
Bulgarie prendra la charge ďindemniser ses 
ressortissants dépossédés en exécution du 
présent article.

Au cas oú aurait lieu le transfert des droits, 
intéréts et titres, dont il est fait mention 
ci-dessus, et nonobstant les dispositions de 
Tarticle précédent, la Commission des répa
rations .aura tout pouvoir de modifier les 
termes des contrats et conventions relatifs á 
remprunt et de conclure toutes conventions 
complémentaires qui lui paraitraient néces- 
saires; á condition, toutefois, qu’il ne sera 
porté aucun préjudice: 1° á ceux des droits 
qui ont été accordés par les contrats et con-

článek 137.
Předcházející ustanovení se nedotýkají 

práva kterékoli z mocností spojených a sdru
žených volně nakládat! s aktivy a vlast
nictvím nepřátelským stojícím pod jejich 
pravomocí ve chvíli, kdy tato smlouva nabuue 
působnosti.

Článek 138.

Práva a zvláštní záruky dané pro půjčky 
sjednané státem bulharským neb jím zaruče
né před 1. srpnem 1914 zůstávají v platnosti 
beze změny.

článek 139.

Pokud se týká půjčky uzavřené Bulharskem 
v červenci 1914 v Německu, reparační ko
mise bude moci si dáti postoupiti, souhlasně 
s články 235 a 260 mírové smlouvy s Němec
kem, podepsané dne 28. června 1919, a s pří
slušnými články smluv s Rakouskem a s Ma
ďarskem, všechna práva, zájmová účasten
ství a právní tituly všeho druhu, postoupené 
příslušníkům německým, rakouským a ma
ďarským smlouvami a úmluvami vztahují
cími se k této půjčce. Bulharská vláda se za
vazuje použiti všech prostředků v její moci, 
aby usnadnila toto postoupení. Zavazujeme 
dále, že převede na reparační komisi ve lhůtě 
šesti měsíců po tom, kdy tato smlouva nabude 
působnosti, veškerá práva, zájmová účasten
ství a právní tituly všeho druhu v držení pří- 
slušníků bulharských podle týchž půjčkových 
smluv a úmluv. Hodnota všech práv, zájmo
vých účastenství a právních titulů držených 
bulharskými příslušníky bude stanovena re
parační komisí a připsána jí Bulharsku 
k prospěchu na úhradu částek dlužných z dů
vodu náhrady škod. Bulharsko vezme na sebe 
povinnost odškodniti své příslušníky zbavené 
svého majetku při výkonu tohoto článku.

V případě převodu práv, zájmových úča
stenství a právních titulů, o němž jest svrchu 
učiněna zmínka, a nehledě k ustanovením 
článku předcházejícího, reparační komise 
bude míti plnou moc změniti ustanoveni 
smluv a úmluv k půjčce se vztahujících a 
uzavřití všechny doplňující úmluvy, které se 
jí budou zdáti nutnými, pod podmínkou však, 
že se nestane újma: 1. těm právům, která byla 
půjčkovými smlouvami a úmluvami poskyt
nuta, osobám jiným než příslušníkům němec-
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ventions ďemprunt á toutes personnes autres 
que des ressortissants allemands, autrichiens, 
hongrois ou bulgares; 2« á touš les droits des 
porteurs de bons du Trésor bulgare émis en 
France, en 1912 et 1913 et remboursables sur 
le produit de la premiére opération finan
ciére á effectuer par la Bulgarie. Aprěs ac- 
cord entre les parties, les divers intéressés 
pourront étre remboursés soit en espěces, soit 
au moyen de titres de 1’umprunt.

Aucun arrangement touchant á 1’emprunt 
et aux contrats et conventions complé- 
mentaires y relatifs ne pourra étre conclu 
sans que la Commission interalliée ait été 
consultée. La Commisión interalliée agira 
comme représentant de la Commision des ré- 
parations pour tout ce qui concerne 1’em
prunt, chaque fois que cette derniěre en aura 
ainsi décidé.

A r t i c 1 e 140.

Les dispositions insérées dans la présente 
Partie ne peuvent affecter en aucune maniěre 
les gages ou hypothěques réguliěrement con- 
stituées au profit des Puissances alliées et 
associées ou de leurs ressortissants par le 
Gouvernement bulgare ou par ses ressortis
sants sur les Mens et revenus leur apparte- 
nant, dans touš les cas oú la constitution de 
ces gages et hypothěques serait antérieure á 
1’existence de 1’état de guerre entre la Bul
garie et chacune des Puissances intéressées, 
sauf dans la limite oú les modifications de 
ces gages et hypothěques sont expressément 
prévues aux termes du présent Traité ou des 
traités et conventions complémentaires.

A r t i c 1 e 141.

Les Puissances cessionnaires de territoires 
bulgares, en coiiformité du présent Traité, 
s’engagent á assumer la charge ďune part de 
la Dette pubiique bulgare telle qu’elle existait 
au 11 octobre 1915, y compris la portion de 
la Dette pubiique ottomane extrériuere 
ďavant-guerre prise en charge par la Bul
garie dans les conditions fixées á 1’article 134.

La Commission des réparations agissant 
par Fintermédiaire de la Commission inter
alliée déterminěra le montant de la Dette 
pubiique bulgare au 11 octobre 1915 en te- 
nant compte pour la dette contractée aprěs 
le ler aoút 1914, de la seule fraction de cette 
dette qui n’aurait pas été employée par la 
Bulgarie á préparer la guerre ďagression.

kým, rakouským, maďarským nebo bulhar
ským; 2. všem právům majitelů poukázek 
bulharského Pokladu, vydaných ve Francii 
1912 a 1913 a splatných z výtěžku první fi
nanční operace, kterou Bulharsko vykoná. Po 
dohodě mezi stranami bude lze rozličné zá- 
jemníky vyplatili buď hotově, nebo v dluho
pisech.

žádná úprava ohledně půjčky a smluv 
i úmluv doplňujících půjčky se týkajících 
nebude moci býti sjednána, aniž by o tom byla 
dotázána mezisppjenecká komise. Mezispoje- 
necká komise bude jednati jako zástupce re- 
parační komise ve všem, co se týká půjčky, 
kdykoli tato poslední tak rozhodne.

č 1 á n e.k 140.
V této části obsažená ustanovení nemohou 

žádným způsobem míti vliv na zástavy a hy
potéky, ve prospěch mocností spojených a 
sdružených nebo jejich příslušníků řádně zří
zené vládou bulharskou nebo jejími přísluš
níky na statcích a důchodech jim náležejí
cích, ve všech případech, kde byly tyto zá
stavy a hypotéky zřízeny dříve, než nastal vá
lečný stav mezi Bulharskem a tou neb onou 
zúčastněnou mocností, leda že by touto smlou
vou nebo smlouvami a úmluvami doplňujícími 
bylo o těchto zástavách a hypotékách vý
slovně ustanoveno něco jiného.

článek 141.
Mocnosti, jimž v souhlase s touto smlouvou 

byla postoupena bulharská území, zavazují 
se vžiti' na sebe část veřejného bulharského 
dluhu v rozsahu ze dne 11. října 1915, v to 
počítaje podíl předválečného zahraničního 
veřejného tureckého dluhu, který na se vzalo 
Bulharsko za podmínek stanovených ve člán
ku 134.

Reparační komise jednajíc prostřednictvím 
mezispojenecké komise stanoví výši veřej
ného bulharského dluhu ze dne 11. října 1915, 
započítávajíc z dluhu sjednaného po 1. srpnu 
1914 jedině takovou část tohoto dluhu, které 
Bulharsko nepoužilo k přípravě útočné války.
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La part de la dette publique bulgare dont 
la charge est á assumer par chaque Puissance 
céssionnaire sera celle que les Principales 
Puissances alliées et associces, agissant par 
rintermédiaire de la Conimíssion interalliée, 
jugeront équitable, en tenant compte du xap- 
port qui existe entre les revenus des terri- 
toires cédés et la totalitě des revenus dě la 
Bulgarie pour la moyenne des trois années 
financiěres complětes précédant immédia- 
tement la guerre des Balkans (1912).

A r t i c 1 e 142.
Les Puissances cessionnaires de territoires 

bulgares, en conformité du présent rraité, 
acquerront touš biens et propriétés apparte- 
nant au Gouvernement bulgare et situés dans 
lesdits territoires. La valeur des biens et 
propriétés acquis sera fixee par la Commis- 
sion des réparations, et porťée par elle au 
crédit de la Bulgarie, ou de la Turquie s’il 
s’agit de biens et propriétés cédes á la Bul
garie par le Traité de Constantinople de 1903, 
et au débit de la Puissance qui acquiert.

Au sens du présent article, les biens et 
propriétés du Gouvernement bulgare seront 
considérés comme comprenant toutes les pro
priétés de la Couronne.

Article 143.
La Bulgarie renonce á tout bénéfice résul- 

tant pour elle des stipulatións insérées dans 
les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk 
de 1918 et dans les traités et conventions 
complémentaires. Elle s’engage, en outre, á 
transférer respectivement, soit á la Eou- 
manie, soit aux Principales Puissances alliées 
et associées suivant le cas, touš instruments 
rnonétaireS, espěces, valeurs et instruments 
négociables ou marchandises, qu’elle peut 
avoir regus en exécution desdits Traités.

Les sommes en espěces qui doivent étre 
payées et le instruments monétaires, valeurs. 
et marchandises quelconques qui doivent 
étre livrés ou transférés en vertu des stipu- 
lations du présent article, seront employés 
par les Principales Puissances alliées et. as
sociées suivant les modalités á déterminer 
ultérieurement par les dites Puissances.

Article 144.
Le Gouvernement bulgare s’engage á ne 

mettre aucun abstacle á Tacquisition par les 
Gouvernements allemand, autrichien, hon- 
grois ou ture, de touš droits et intéréts des 
ressortissants allemands, autricliiens, hon-

Podíl na veřejném bulharském dluhu, jejž 
každá mocnost, které bylo postoupeno území, 
má vžiti na sebe, bude takový, jaký čelné 
mocnosti spojené a sdružené, jednajíce pro
střednictvím mezispojenecké komise, uznají 
za slušný, řídíce se poměrem mezi příjmy 
území postoupených a celkovými příjmy Bul
harska v průměru tří úplných finančních roků 
předcházejících bezprostředně válce balkán
ské (1912).

článek 142.
Mocnosti, jimž v souhlase s touto smlouvou 

bylo bulharské území postoupeno, získají 
všechny statky a majetek vlády bulharské, 
pokud leží v řečených územích. Cena statků 
a majetku získaných bude stanovena komisí 
reparační a od ní připsána ku prospěchu Bul
harska neb Turecka, jde-li o statky a majetek 
postoupené Bulharsku smlouvou cařihrad
skou z roku 1913, a na vrub mocnosti, která 
nabývá.

Podle tohoto článku bude se míti za to, že 
statky a majetek vlády bulharské objímají 
veškerý majetek koruny.

Článek 143.
Bulharsko se zříká všech výhod plynoucích 

pro ně z ustanovení obsažených ve smlou
vách bukureštské a brestlitovské z roku 1918 
a ve smlouvách a úmluvách je doplňujících. 
Vedle toho zavazuje se Bulharsko odevzdati 
dle případu ať Rumunsku ať čelným mocno
stem spojeným a sdruženým všechna platidla, 
mince, hodnoty a obchodní papíry nebo zboží, 
které dostalo na splnění jmenovaných smluv.

částek v hotovosti a v platidlech,, které 
mají býti splaceny, a platidel, hodnot i zboží 
jakéhokoli druhu, které mají býti vydány 
nebo převedeny podle ustanovení tohoto 
článku, bude použito čelnými mocnostmi 
spojenými a sdruženými způsobem, jaký bude 
jmenovanými mocnostmi později stanoven.

Článek 144.
Vláda bulharská se zavazuje, že nebude či- 

niti překážek, aby vlády německá, rakouská, 
maďarská nebo turecká nabyly veškerých 
práv a zájmových účastenství příslušníků ně
meckých, rakouských, maďarských nebo tu

lia
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grois ou turcs dans toute entreprise ďutilité 
publique au dans toute concession en Bul- 
garie, qui pourront étre réclamés par la Com- 
mission des réparations aux termes des 
Traités de paíx, passás entre les Gouverne- 
ments allemand, autrichien, hongrois ou ture 
et les Puissances aliiées et asscJées.

A r t i c 1 e 145.
La Bulgarie s’engage á transférer á la 

Commission des réparations toutes les cré- 
ances ou droits á réparation de la Bulgarie, 
ou de ses ressortissants ayant agi pour son 
compte, sur TAlIemagne, rAutriche, la Hon- 
grie ou la Turquie, ou leux-s ressortissants 
et notamment toutes les créances ou droits á 
réparation, qui résultent ou résulteront pour 
elle de 1’exécution des engagements qui ont 
été pris entre elle et ces Puissances pendant 
la guerre.

Toute somme que la Commission des répa
rations pourra recouvrer au titre de ces 
créances ou droit á réparations sera portée 
au crédit de la Bulgarie á vaioir sur les 
sommes dues au titre des réparations.

A r t i c 1 e 146.
Toute obligation de payer en espěces, en 

exécution du présent Traité, sera considérée 
comme étant libellée en or et, á moins de sti- 
pulations contraires insérées dans le présent 
Traité ou les traités et conventions complá- 
mentaires, elle sera payable au choix des cré- 
anciers, en livres sterling payables á Londres, 
dollars or desÉtats-Unis ďAmerique payables 
á New-York, franes or payables á Paris ou 
lires or payables á Rome.

Aux fins du présent^article, les monnaies 
or ci-dessus sont convenues étre du poids et 
du titre légalement établis au ler janvier 1914 
pour chacune ďentre elles.

PARTIE IX.

CLAUSES ÉCONOMIQUE8.

SECTION I.
RELATIONS COMMERCIALES.

CHAPITRE I.
RÉGLEMENTation, taxes et restpjctions

DOUANIÉRES.

A r t i c I e 147.
La Bulgarie s’engage á ne pas soumettre 

les marchandises, produits naturels ou

řeckých na jakémkoli veřejně užitečném pod
niku nebo na jakékoli koncesi v Bulharsku, 
která mohou býti požadována reparační ko- 
mhí podle mírových smluv sjednaných mezi 
vládami německou, maďarskou, rakouskou 
nebo tureckou a mocnostmi spojenými a sdru
ženými.

článek 145.
Bulharsko se zavazuje převésti na komisi 

reparační všechny pohledávky neb práva na 
náhradu škod Bulharska, neb jeho příslušní
ků, jednavších na jeho vrub, proti Německu, 
Rakousku, Maďarsku neb Turecku, nebo 
proti jejich příslušníkům a zejména všechny 
ony pohledávky nebo ona práva na náhradu 
škod, která jemu vyplývají nebo budou vy
plývat! z provádění závazků, které byly sjed
nány mezi ním a těmito mocnostmi během 
války.

Veškeré částky, které komise reparační 
bude moci dobýti z těchto pohledávek aneb 
práv na náhradu, budou připsány ku pro
spěchu Bulharska na účtu částek dlužných 
z důvodu náhrady škod.

Článek 146.
Jakýkoli zavázek platiti hotovými podle 

této smlouvy bude se pokládati za vyjádřený 
ve zlatě a bude, nejsou-li pojata do této 
smlouvy nebo smluv a úmluv ji doplňujících 
ustanovení opačná, splatný podle volby věři
telů, v librách sterlingů splatných v Londýně, 
v zlatých dolarech Spojených států americ
kých splatných v Novém Yorku, v zlatých 
francích splatných v Paříži, nebo v 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 zákonem 
dne 1. ledna 1914.

ČÁST IX.

KLAUSULE HOSPODÁŘSKÉ.

ODDÍL I.
, VZTAHY OBCHODNÍ.

HLAVA I.

CELNÍ PŘEDPISY, CLA A OMEZENÍ CELNÍ.

Článek 147.
Bulharsko se zavazuje, že nepodrobí zboží, 

ať produkty přírodní či výrobky, kteréhokoli
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fabriqués de 1’un quelconque des États alliés 
ou associés, importés sur le territoire bul- 
o-are. quel que soit Fendroit a ou ils arnvent, 
á des droits ou charges y compris les impots 
intérieurs, autres ou plus élevés que eeux 
auxquels sont soumis les mémes marchan- 
dises produits naturels ou fabriqués d un 
autré quelconque desdits États ou ďun autre 
pays étranger quelconque.

La Bulgarie ne maintiendra ou 11’imposera 
aucune prohibition ou restriction á Fimpor- 
tation sur le territoire bulgare de toutes 
marchandises, produits naturels ou fabriqués 
des territoires de Fun quelconque des États 
alliés ou associés de quelque endroit quris 
arrivent, qui ne s’étendra pas également a 
Fimportation des mémes marchandises, pro
duits naturels 011 fabriqués ďun autre quel
conque desdits États ou dun autie pa^s 
étranger quelconque.

A r t i c 1 e 148.

La Bulgarie s’engage, en outre, á ne pas 
établir, en ce qui concerne le régime des im- 
portations, de différence au detnment du 
commerce de Fun quelconque des États alhes 
ou associés par rapport á un autre que - 
conque desdits États, ou par rapport a un 
autre pays étranger quelconque, méme par 
des moyens indirects, tels que ceux resultant 
de la réglementation ou de la procéduie 
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 
Fexercice de monopole.

ze států spojených nebo sdružených, dovážené 
na území bulharské, ať dojdou odkudkoli, ji
ným neb vyšším clům neb poplatkům, počítaje 
k nim i vnitřní dávky, než jsou cla^ nebo po
platky, jimž je podrobeno stejné zboží, at pro
dukty přírodní či výrobky kteréhokoli jiného 
z řečených států aneb kterékoli jiné zeme cizí.

Bulharsko neponechá v platnosti^ani neuloží 
žádného zákazu neb omezení dovážeti na úze
mí bulharské jakékoli zboží, ať produkty pří
rodní či výrobky, z území kteréhokoli ze státu 
spojených neb sdružených, ať dojdou odkud
koli jež by se nevztahovaly stejne na dovoz 
téhož zboží, ať produktů přírodních či výrob
ků, kteréhokoli jiného z řečených státu aneD 
kterékoli jiné země cizí.

článek 148.
Bulharsko se mimo to zavazuje, že při úpra

vě dovozu nebude činiti rozdílu ke skode ob
chodu kteréhokoli ze států spojených nebo 
sdružených vzhledem ke kterémukoli jinému 
z řečených států nebo ke kterékoli jme cizí 
zemi, a to ani prostředky nepřímými na pr. 
takovými, jaké jsou dány celním řadem neb 
řízením celním, nebo metodami verifikace neb 
rozboru, nebo podmínkami placem cel nebo 
metodami klasifikace neb výkladem taruu, 
nebo konečně monopolisováním.

A r t i c 1 e 149.
En ce qui concerne la soitie, la Bulgarie 

s’engage á ne pas soumettre les maichan- 
dises, produits naturels ou fabriqués exportés 
du territoire bulgare verš les territoires de 
Fun quelconque des États alliés ou associés^ á 
des droits ou charges, y compris les impots 
intérieurs, autres ou plus élevés que, ceux 
payés pour les mémes marchandises exportées 
verš un autre quelconque desdits États ou 
verš un pays étranger quelconque.

La Bulgarie ne maintiendra ou nhmposera 
aucune prohibition ou restriction á Fexpor- 
tation de toutes marchandises expédiées du 
territoire bulgare verš Fun quelconque des 
États alliés ou associés qui ne s’étendra pas 
également á Fexportation des mémes mar
chandises, produits naturels ou fabriqués ex-

článek 149.
Pokud jde o vývoz, zavazuje se Bulharsko, 

e nepodrobí zboží, ať produkty prirodm ci 
frobky, vyvážené z území bulharského 
izemí kteréhokoli ze států spojených nebo 
družených jiným nebo vyšším clům nebo po- 
jlatkům, počítajíc k mm 1 vnitrní dávky, nez 
akovým, jaké se platí ze stejného zbozi vyva
leného do kteréhokoli jmého z recenych států 

Ur, vwékoli iiné země cizí.

Bulharsko neponechá v platnosti ani ne- 
ží žádného zákazu, neb omezeni yyva-
i jakékoli zboží vypravované z území
harského do kteréhokoli _ ze státu spo- 
iých nebo sdružených, jež by ^ se ne
chovaly stejně na vývoz tehoz ^ zbozi, 

produktů přírodních či výrobku, vy-

14S*
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pédiés verš un autre quelconque desdits États 
ou verš un autre pays étranger quelconque.

A r t i c 1 e 150.
Toute' faveur, immunité ou privilěge con- 

cernant rimportation, rexportation ou !e 
transit de marchandises, qui serait concédé 
par la Bulgarie á Tun quelconque des États 
alliés ou associás ou á un autre pays étranger 
quelconque, sera simultanément' et incondi- 
tionnellement, sans qu’il soit besoin de de- 
mande ou de compensation, étendu á touš les 
États alliés ou associés.

A r t i c 1 e 151.
Pendant un dálai ďun an á dater de la mise 

en vigueur du présent Traité, les taxes im- 
posées par la Bulgarie aux importations des 
Puissances alliées et associées ne pourront 
étre supárieures aux taxes les plus favorables 
qui étaient en application pour leurs impor
tations en Bulgarie á la dáte du 28 juillet
1914.

Le payement au taux de Tor des taxes 
douaniěres pourra étre appliqué á leurs im
portations, sous réserve de Tarticle 150, dans 
touš les cas oú, en vertu de la loi bulgare, ce 
payement en or était exigible á la dáte du 
28 juillet 1914, á la condition que le taux de 
conversion des billets or soit périodiquement 
fixé par la Commissioň des réparations.

CHAPITRE II.
TRAITEMENT DE LA NAVIGATION.

A r t i c 1 e 152.
En ce qui concerne la péche, le cabotage et 

le remorquage maritimes, les navires et 
bateaux des États alliés et associées bénéfi- 
cieront en Bulgarie, měme dans les eaux terri- 
toriales bulgares, du traitement qui sera ac- 
cordé aux navires et bateaux de la nation la 
plus favorisée.

A r t i c 1 e 153.
Dans les cas de navires et bateaux appar- 

tenant á des États alliés et associés, toutes 
espěces des certificats ou de documents ayant 
rapport aux navires et bateaux, qui étaient 
reconnus comme valables par la Bulgarie 
avant la guerre, ou qui pourront ultérieure- 
ment étn reconnus comme valables par les 
principaux États maritimes, seront reconnus 
par la Bulgarie comme valables et comme 
équivalents aux certificats correspondants 
octroyés á des navires et bateaux bulgares.

pravovaných do kteréhokoli jiného z řečených 
států neb do kterékoli jiné země cizí.

Článek 150.
Veškeré výhody, svobody a výsady dovozní, 

vývozní neb průvozní, které by Bulharsko po
volilo kterémukoli ze států spojených neb 
sdružených nebo kterékoli z jiných zemí 
cizích, budou se zároveň a bezpodmínečně 
vztahovati na všechny státy spojené nebo 
sdružené, aniž musí o to žádati nebo poskyt
nout! kompensace.

- Článek 151.
Po dobu jednoho roku ode dne, kdy tato 

smlouva nabude působnosti, nesmějí cla ulo
žená Bulharskem na dovoz ze států spojených 
a sdružených býti vyšší než nej výhodnější 
cla, jez platila pro dovoz do Bulharska dne 
28. července 1914.

Placení celních poplatků ve zlatě bude lze 
uložiti na jejich dovoz, s výhradou článku 150, 
ve všech případech, kde toto placení ve zlatě 
vyžadovalo se podle zákona bulharského dne 
28.^ července 1914, pod podmínkou, že pře- 
počítáyací kurs poukázek na zlato znějících 
bude čas od času stanoven reparační komisí.

HLAVA II.

PLAVBA.

Článek 152.
Pokud se týče mořského rybolovu, mořské 

pobřežní plavby a námořní vlečné plavby, 
bude se s loďmi a čluny států spojených a 
sdružených v Bulharsku i v pobřežních vodách 
bulharských zacházeti stejně jako s loďmi 
a čluny státu požívajícího nejvyšších výhod.

článek 153.
Pokud jde o lodi a čluny států spojených 

a sdružených, budou veškery druhy certifi
kátů nebo listin vztahujících se na lodi a 
čluny, jež byly uznány Bulharskem za platné 
před válkou nebo jež budou snad později 
uznány za platné čelnými námořskými státy, 
uznány Bulharskem za platné a rovnocenné 
s obdobnými certifikáty nařízenými pro bul
harské 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 Gouyernements 
des nouveaux États qu’ils aient ou non un 
littoral maritime, á condition que ces certi
ficats et documents soient délivrés en con- 
formité avec les usages généralement pra- 
tiqués dans les principaux États maritimes.

Les Hautes Parties Contractanteš s’ac- 
cordent á reconnaitre le pavillon des navires 
de toute Puissance alliée ou associée qui n’a 
pas de littoral maritime,> lorsqďils sont en- 
registrés en un lieu unique déterminé situé 
sur son territoire; ce lieu constituera pour 
ces navires leur port ďenregistrement.

CHAPITRE III.

CONCURRENCE DÉLOYALE.

A r t i c 1 e 154.
La Bulgarie s’engage á prendre toutes les 

mesures législatives ou administratives né- 
cessaires pour garantir les produits naturels 
ou fabriqués originaires de Tuně quelconque 
des Puišsánces alliées ou associées contre 
toute formě de concurrence déioyale dans les 
transactions commerciales.

La Bulgarie s’oblige á réprimer et á pro- 
liiber, par la saisie et par toutes autres sanc- 
tions appropriées, rimportation et 1’exporta- 
tion ains: que la fabrication, la circulation, 
L, vente et la mise en vente á 1’intérieur, de 
to as produits ou marchandises portant sur 
eux-mémes, ou sur leur conditionnement im- 
médiat, ou sur leur emballage.extérieur, des 
marques, noms, inscriptions au signes quel- 
conques, comportant, directement ou indirec- 
tement, de fausses indications sur 1’origine, 
Fespěce, la nátuře ou les qualités spécifiques 
de ces produits ou marchandises.

A r t i c 1 e 155.
La Bulgarie, á la condition qu'un traite- 

ment réciproque lui soit accordé en cette ma- 
tiěre, s’oblige á se conformer aux lois, ainsi 
qiťaux décisions administratives ou judici- 
aires prises conformément á ces lois, en 
vigueur dans un Pays allié ou associé et régu- 
lierement notifiées á la Bulgarie par les auto- 
rités compétentes, déterminant ou réglemen- 
tant le droit á une appelation régionale pour 

■ es v^ns ou spirituex produits dans le 
pays auquel appartient la région, ou les 
conditions dans lesquelles 1’emploi ďune 
appellation régionale. peut étre autorisé;

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 tyto 
certifikáty a listiny budou vydány souhlasně 
s obecnou praxí zachovávanou v čelných ná- 
mořských státech.

Vysoké smluvní strany se shodují, že uzná
vají vlajku lodí kterékoli mocnosti spojené 
neb sdružené, jež nemá mořského pobřeží, 
jsou-li zapsány v rejstříku v určitém jediném 
místě, ležícím na jejím území; toto místo bude 
pro ony lodi přístavem zápisním.

HLAVA III.

NEKALÁ SOUTÉŽ.

Článek 154.
Bulharsko se zavazuje, že učiní veškerá 

opatření zákonodárná neb správní nutná 
k tomu, aby zabezpečilo produkty přírodní 
neb výrobky pocházející z kteréhokoli státu 
spojeného nebo sdruženého proti jakémukoli 
způsobu nekalé soutěže v obchodních stycích.

Bulharsko se zavazuje zamezovati a potla- 
čovati zabavením a všemi jinými vhodnými 
trestními opatřeními jak dovoz tak vývoz, 
jakož i domácí výrobu, oběh, prodej a na
bídku všech produktů neb. zboží, jež jsou 
přímo neb ve své výpravě neb na svém obalu 
označeny jakýmikoli známkami, jmény, ná
pisy neb. značkami, vyjadřujícími přímo neb 
nepřímo falešné označení původu, rázu, druhu 
neb zvláštních vlastností těchto produktů neb 
tohoto zboží.

Článek 155.
S podmínkou, .že mu bude poskytnuta vzá

jemnost v těchto věcech, zavazuje se Bul
harsko, že se přizpůsobí zákonům, rozhodnu
tím správním nebo soudním vydaným podle 
těchto zákonů, platícím v některé zemi spo
jené nebo sdružené a řádně notifikovaným 
Bulharsku od, příslušných úřadů, stanovícím 
neb upravujícím právo na okrskové pojmeno
vání vín neb lihovin- vyrobených v zemi, k níž 
okrsek přináleží, neb ustanovujícím a upra
vujícím podmínky, za kterých okrskové 
pojmenování může býti povoleno; dovoz, 
vývoz, jakož i výroba, oběh, prodej nebo
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et rimportation, 1’exportation, ainsi que 
la fabrication, la circulatipn, la vente ou la 
mise en vente des produits ou marchandises 
portant des appellations régionales con- 
trairement aux lois ou décisipns précitées, 
seront interdites par la Bulgarie et répri- 
mées par les mesures prescrites á rarticle qui 
prácěde.

CHAPITRE IV.

TRAITEMENT DES RESSORTISSANTS DES
PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES.

A r t i c 1 e 158.

La Bulgarie s’engage:
a) h. nbmposer aux ressortissants des Puis- 

sances alliées et associées en ce qui concerne 
Texercice des métiers, professions, com- 
merces et Industries, aucune exclusion qui 
ne serait pas également applicable á touš les 
étrangers sans exception;

51 á ne soumettre les ressortissants ^ des 
Puissances alliées et associées á aucun rěgle- 
ment ou restrictions, en ce qui concerne les 
droits visés au paragraphe a) qui pourraient 
porter directemcnt ou indirectement atteinte 
aux stipulations dudit paragraphe, ou qui 
seraient autres ou plus désavantageux que 
ceux qui s’appliquent aux étrangers ressortis
sants de la nation la plus favorisée;

c; á ne soumettre les ressortissants des 
Puissances alliées et associées, leurs biens, 
droits ou intéréts, y compris les sociétes ou 
associations dans lesquelles ils sont intéressés, 
á aucune charge, taxe ou impóts directs ou 
indirects, autres ou plus élevés que ceux qui 
sont ou pourront étre imposés á ses ressor
tissants ou á leurs biens, droits ou intéréts, 
ou aux nationaux de toute Puissance plus 
favorisée, ou á leurs biens, droits ou intéréts;

d) á ne pas imposer aux ressortissants de 
1’une quelconque des Puissances alliées et as
sociées une restriction quelconque qui iťétait 
pas applicable aux ressortissants de ces Puis
sances á la dáte du ler juillet 1914, á moins 
que la méme restriction ne soit également 
imposée á ses propres nationaux.

nabídka produktů neb zboží opatřených 
okrskovým pojmenováním proti řečeným zá
konům neb rozhodnutím budou Bulharskem 
zapověděny a potlačovány opatřeními přede
psanými v článku předešlém.

HLAVA IV.

NAKLÁDANÍ SE STÁTNÍMI PŘÍSLUŠNÍKY MOC
NOSTÍ SPOJENÝCH A SDRUŽENÝCH.

Článek 156.
Bulharsko se zavazuje:
a; že nebude ukládati příslušníkům moc

ností spojených a sdružených žádných vyluču
jících výminek, pokud jde o provozování živ
ností, povolání, obchodu a průmyslu, které 
by zároveň neplatily pro všechny cizozemce 
bez výjimky ;

že nepodřídí příslušníků mocností spoje
ných a sdružených nijakému řádu neb ome
zení, pokud jde o práva naznačená v odstav
ci a), jež by mohly přímo neb nepřímo odpo- 
rovati ustanovením řečeného odstavce anebo 
jež by byly jiné neb méně příznivé než ty, 
které se vztahují na příslušníky národa poží
vajícího největších výhod;

c) ie nepodřídí příslušníků mocností spoje
ných a sdružených, jejich statků, práv neb 
zájmových účastenství, čítaje v to i společ
nosti neb sdružení, v kterých jsou^ zúčast
něni, nižádným dávkám, poplatkům neb 
daním přímým nebo nepřímým, jež by byly 
jiné neb vyšší než dávky, poplatky a daně, 
které jsou nebo budou uloženy vlastním pří
slušníkům nebo jejich statkům, právům neb 
zájmovým účastenstvím nebo státním ^obča
nům kterékoli mocnosti požívající největších 
výhod, nebo jich statkům, právům neb zájmo
vým účastenstvím;

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 moc
ností, leda že by totéž omezení stejně uložilo 
svým vlastním příslušníkům.

A r t i c 1 e 157. Článek 157.

Les ressortissants des Puissances alliées et | Příslušníci mocností spojených a sdruže- 
associées jouiront sur le territoire bulgare, j ných budou požívati na uzenu bulharském
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ďune constante protection, pour leur per- 
sonne, leurs biens, droits et intéréts et auront 
libře accěs devant les tribunaux.

A r t i c 1 e 158.
La Bulgarie s’engage á reconnaítre la 

nouvelle nationalité qui aurait été ou serait 
acqUise par des ressortissants ďaprěs les lois 
des Puissances alliées ou associées et coti- 
formément aux décisions des autorités com- 
pétentes de ces Puissances, soit par voie de 
naturalisation, soit par Tefřet ďune clause 
ďun traité et á dégager á touš les points de 
vue cés ressortissants, en raison de cette ac- 
quisition de nouvelle nationalité, de toute 
allégeanc . vis-á-vis de leur État ďorigine.

A r t i c 1 e 159.
Les Puissances alliées et associées pour- 

ront nommer des consuls gánéraux, consuls, 
vice-consuls et agents consulaires dans les 
villes et ports de Bulgarie. La Bulgarie 
s’engage á approuver la désignation de ces 
consuls généraux, consuls, vice-consuls et 
agents consulaires, dont les poms lui seront 
notifiés, et á les admettre á Texercice de leurs 
fonctions conformément aux rěgles et usages 
habituels.

CHAPITRE V.

CLAUSES GÉNÉKALES.

A r t i c 1 e 160.
Les obligations imposées á la Bulgarie par 

le Chapitre I, et par Tarticle 152 du Clia- 
pitre 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 So- 
ciéte des Naťions décide, douze mois au 
moins avant Texplration de cette période, que 
ces obligations seront maintenues pour une 
période subséquente avec ou sans amen- 
dement.

L’article 156 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 Societě, des Nations, et qui ne pourra 
dépasser cinq années.

A r t i c 1 e 161.

Si le Gouvernement bulgare se livre au 
commerce intemational, il iTaura á ce point

stálé ochrany svých osob, statků, práv a zá
jmových účastenství a budou míti volný pří
stup k soudům.

článek 158.
Bulharsko se zavazuje, že uzná novou státní 

příslušnost, která byla neb bude získána jeho 
příslušníky podle zákonů mocností spojených 
nebo sdružených a ve shodě s rozhodnutími 
příslušných úřadů oněch mocností buď natu- 
ralisací, nebo podle některého ustanovení 
smluvního, a že je zprostí v každém směru, 
hledíc k této jejich nově získané státní pří
slušnosti, veškeré závislosti na státu jejich 
původu.

Článek 159.
Mocnosti spojené a sdružené budou moci 

jmenovati generální konsuly, konsuly, místo- 
konsuly a konsulární jednatele v bulharských 
městech,a přístavech. Bulharsko se zavazuje, 
že schválí jmenování těchto generálních kon- 
sulů, konsulů, místokonsulů a konsulárních 
jednatelů, jejichž jména mu budou oznámena, 
a že je připustí k vykonávání jejich úřadu 
podle obvyklých pravidel a zvyklostí.

HLAVA V.

OBECNÁ USTANOVENI, 

článek 160.
Závazky uložené svrchu Bulharsku Hlavou I 

a článkem 152 Hlavy II pozbudou platnosti 
za pět let po dni, kdy nabude působnosti tato 
smlouva, leda že by ze znění jejich vyplýval 
opak anebo že by Rada Společnosti národů 
rozhodla aspoň dvanáct měsíců před vyprše
ním tohoto období, že tyto závazky zůstanou 
v platnosti po další období, buď s případnými 
změnami, anebo bez nich.

článek 156 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 vět
šinou hlasů, jež však nesmí přesahovali dobu 
pěti let.

článek 161.

Bude-li vláda bulharská provozovali mezi
národní obchod, nebude požívati, aniž se bude
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de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des 
droits, privilěges et irnmunités de la sou- 
V-raineté.

SECTION II.

TRAITÉS.

A r t i c 1 e 162.

Děs la mise en vigueur du présent Traité 
et sous réserve des dispositions qui y sont 
contenues, les traités, conventions et accords 
plurkatéraux, de caractěre économique ou 
technique, énumérés ci-aprěs et aux articles 
suivants, seront seuls appliqués entre la Bul- 
garie et celles des Puissances alliées et as- 
sociées qui y sont Parties:

1° Convention du 11 octobre 1909, relative 
á la circulation Internationale des auto- 
mobiles;

20 Accord du 15 mai 1886, relatif au plom- 
bage des vagons assujettis á la douane et 
Protocole du 18 mai 1907;

3° Accord du 15 mai 1886, relatif á 1’unité 
technique des chemins de fer;

40 Convention du 5 juillet 1890, relative á 
la publication des tarifs de douane et á l’or- 
ganisation ďune Union internationale pour 
la publication des tarifs douaniers;

5° Convention du 20 mai 1875, relative á 
1’unification et au perfectionnement du 
systéme métrique;

6° Convention du 29 novembre 1906, rela
tive á l’unification de la formule des médi- 
caments héroiques;

7° Convention du 7 juin 1905, relative á la 
création ďun Institut international agricole 
á Rome;

8° Arrangement du 9 décembre 1907 pour 
la création de 1’Ofíice international ďhygiěne 
publique á Paris.

A r t i c 1 e 163.

Děs la mise en vigueur du présent Traité, 
les Hautes Parties Contractantes applique- 
ront de nouveau les conventions et arrange- 
ments ci-aprěs désignés, en tant qu’ils les 
concernent, sous condition de rapplication, 
par la Bulgarie des stipulations particuliěres 
contenues dans le présent article:

za to míti, že požívá, po této stránce nijakých 
práv, výsad a sýobod vyplývajících ze svrcho
vanosti.

ODDÍL 11.

SMLOUVY.

Článek 162.

Jakmile tato smlouva nabude působnosti a 
s výhradou ustanovení v ní obsažených, bude 
mezi Bulharskem a těmi mocnostmi spojený
mi a sdruženými, jež jsou jejich smluvními 
stranami, používáno toliko těch několika- 
stranných smluv, úmluv a dohcd rázu hospo
dářského nebo technického, které jsou vypo
čteny níže a v článcích následujících:

1. úmluvy ze dne 11. října 1909 o mezi
národním provozu automobilů;

2. dohody ze dne 15. května 1888 o plombo
vání železničních vozů nákladních podléhají
cích prohlídce celní a protokolu ze dne
18. května 1907;

3. dohody ze dne 15. května 1888 o tech
nické jednotnosti železnic;

4. úmluvy ze dne 5. července 1890 o uveřej
ňování celních tarifů a o organisaci Meziná
rodní jednoty pro uveřejňování celních ta
rifů ;

5. úmluvy ze dne 20. května 1875 o z jed
notném a zdokonalení metrické soustavy;

6. úmluvy ze dne 29. listopadu 1906 
o zjednotnění lékárnické formule pro léky 
drastické;

7. úmluvy ze dne 7. června 1905 o zřízení 
Mezinárodního zemědělského ústavu v Římě;

8. úpravy ze dne 9. prosince 1907 o zřízení 
mezinárodního úřadu pro veřejné zdravot
nictví v Paříži.

Článek 163.

Ode dne, kdy nabude působnosti tato smlou
va, budou Vysoké smluvní strany ponžívati 
opět úmluv a úprav níže uvedených, pokud se 
jich týkají, při čemž se Bulharsko zavazuje, 
že bude zachovávali zvláštní ustanovení ob
sažená v tomto článku:
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Conventions postales:
Conventions et arrangements tle 1’Union 

postale universelle, signés á Vienne, le 
4 juillet 1891;

Conventions et arrangements dc lUnion 
postale, signés á Washington, le 15 juin 1897;

Conventions et arrangements de FUnion 
postale, signés á Rome, le 26 mai 1906;

Conventions télégraphiques:
Conventions télégraphiques internationales, 

signées á Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 
1875;

Rěglements et tarifs arrétés par la Con- 
férence télégraphique internationale de Lis- 
bonne, le 11 juin 1908.

La Bulgarie s’engage á ne pas refuser son 
consentement á la conclusion avee _ les 
nouveaux États des arrangements spéciaux 
prévus par les conventions et arrangements 
relatifs á FUnion postale universelle et á 
FUnion télégraphique internationale, dout 
lesdits nouveaux États font partie ou aux- 
quels ils adhěrent.

A r t i c 1 e 164.
Děs la mise en vigueur du présent Traité, 

les Hautes Parties Contractantes applique- 
ront de nouveau, en tant qíťelle les concerne,
’ Convention radio-télégraphique interna
tionale du 5 juillet 1912, sous condition de 
1’applieation par la Bulgarie des rěgles pro- 
visoires, qui lui seront indiquées par les Puis- 
sances alliées et associées.

Si, dr.ns les cinq années qui suiyront la 
mise en vigueur du présent Traité, une 
nouvelle convention réglant les relations 
radio-télégraphiques internationales vient á 
étre conclue en remplacement de la conven
tion. du 5 juillet 1912, cette nouvelle conven
tion liera la Bulgarie, méme au cas ou celle-ci 
aurait refusé soit de participer á Félabora- 
tion de la convention, soit ďy souscrire.

Cette nouvelle convention remplacera 
également les rěgles provisoires en vigueur.

A r t i c 1 e 165. ■
Jusqu’á la conclusion ďune nouvelle con

vention relative á la péche dans les eaux du 
Danube et destinée á remplacer la Conven
tion du 29 novembre 1901, le régime transi- 
toire á instituer sera fixé par un arbitre dé- 
signé par la Commision europáenne du 
Danube.

Úmluvy poštovní:
úmluvy a úpravy Světové unie poštovní, 

podepsané ve Vídni dne 4. července 1891;

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 Lisabone dne 11. června 
1908.

Bulharsko se zavazuje, že neodepře svého 
souhlasu k uzavření zvláštních úprav s no
vými státy, vztahujících se na úmluvy a úpra
vy o Světové unii poštovní a Mezinárodní unii 
telegrafní, k nimž jmenované nové státy při
stoupily nebo k nimž přistoupí.

Článek 164.
Ode dne, kdy nabude působnosti tato smlou

va, budou Vysoké smluvní strany znovu po- 
užívati, pokud se jich týká, mezinárodní ra- 
diotelegrafické úmluvy ze dne 5. července 
1912, při čemž se Bulharsko zavazuje, že 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 úmluva, 
nahrazující úmluvu ze dne 5. července 1912 
a upravující mezinárodní styky radiotelegra- 
fické, bude tato nová úmluva vázali Bulhar
sko i tehdy, kdyby odmítlo zúčastnili se je
jího vypracování nebo ji podepsati.

Tato nová úmluva nahradí též prozatímní 
pravidla právě platná.

Článek 165.
Až do sjednání nové dohody o rybolovu ve 

vodách dunajských, určené k tomu, aby na
hradila dohodu ze dne 29. listopadu 1901, 
bude určen rozhodčím označeným dunajskou 
evropskou komisí zatímní řád, který má býti 
vydán.
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A r t i c 1 e 166.
La Bulgarie s’engage, avant 1’expiration 

ďun délai de douze mois á partir de la mise 
en vigueur lu présent Traité:

1° á adhérer, dans les formes prescrites, á 
la Convention internationale de Paris du 
20 mars 1883 pour la protection de la pro- 
priété industrielle, revisée á Washington 3e 
2 juin 1S11 ainsi qu’á la Convention inter
nationale de Berne du 9 septembre 1886 pour 
la protection des ceuvres littéraires et 
artistiques, revisée á Berlin le 13 novembre 
1908 et au Protocole additionnel de Berne du 
20 mars 1914;

2° á reconnaitre et á protéger la propriété 
industrielle, littéraire et artistique des ressor- 
tissants des Pays alliés et asscciés par des 
dispositions législatives effectives prises en 
conformité des principes desdites conven- 
tions.

De plus et indépendamment des obligations 
susvisées, la Bulgarie s’engage á continuer 
ďassurer la reconnaissance et la protection 
de toute propriété industrielle, littéraire ou 
artistique des ressortissants de chacun des 
Pčiys alliés ou associés ďune maniěre au 
moins aussi étendue qu’á la dáte du 28 juillet 
1914 et dans les memes conditions.

A r t i c 1 e 167.
La Bulgarie s’engage á adhérer aux con- 

ventions ou accords énumérés ci-aprěs ou á 
les ratifier:

1° Conventions du 14 mars 1884, du 
ler décembre 1886 et du 23 mars 1887 et 
Protocole de cloture du 7 juillet 1887, relatifs 
á la protection des cábles sous-marins;

2o Convention du 31 décembre 1913, rěla- 
tive á Tunification des statistiques commer- 
ciales;

3° Conventions du 23 septembre 1910, re- 
lative á Tunfication de certaines rěgles en 
matiěre ďabordage, ďassistance et de sauve- 
tage maritimes;

40 Convention du 21 décembre 1904, rela- 
tive á 1’exemption pour les bátiments hospi- 
taliers des droits et taxes dans les ports;

5° Convention du 26 septembre 1906 pour 
la suppression du travail de nuit pour les 
femmes;

6° Convention du 26 septembre 1906 pour 
la suppression de Femploi du phosphore 
blanc dans la fabrication des allumettes;

Článek 166.
Bulharsko se zavazuje, že před uplynutím 

dvanáctiměsíční lhůty počínaje dnem, kdy 
tato smlouva nabude působnosti:

1. přistoupí v předepsané formě k mezi
národní úmluvě pařížské ze dne 20. března 
1883 o ochraně průmyslového majetku, revi
dované ve Washingtoně dne 2. června 1911, 
jakož i k mezinárodní úmluvě bernské ze dne
9. září 1886 o ochraně děl literárních a umě
leckých, revidované v Berlíně dne 13. listo
padu 1908 a k dodatečnému protokolu, pode- 
psanému v Bernu dne 20. března 1914;

2. bude uzná váti a chrániti vlastnictví prů
myslové, literární a umělecké příslušníků 
států spojených a sdružených účinnými zá
konnými opatřeními, jež učiní ve shodě se zá
sadami řečených úmluv.

Nehledíc k výše dotčeným závazkům za
vazuje se nadto Bulharsko, že bude i nadále 
uznávali a chrániti veškeré vlastnictví prů
myslové, literární nebo umělecké příslušníků 
kteréhokoli státu spojeného nebo sdruženého 
nejméně v tomtéž rozsahu jako dne 28. čer
vence 1914 a za týchž podmínek.

článek 167.
Bulharsko se zavazuje, že se připojí k úmlu

vám a dohodám níže uvedeným neb že je 
bude rátifikovati:

1. úmluvy ze dne 14. března 1884, 1. pro
since 1888 a 23. března 1887 a závěrečného 
protokolu ze dne 7. července 1887 o ochraně 
podmořských kabelů;

2. úmluvu ze dne 31. prosince 1913 o zjed- 
notnění obchodní statistiky;

3. úmluvy ze dne 23. září 1910 o zjednot- 
nění některých pravidel o srážkách, výpomoci 
a záchraně na moři;

4. úmluvu ze dne 21. prosince 1904 o osvo
bození nemocničních lodí od dávek a poplatků 
v přístavech;

5. úmluvu ze dne 26. září 1908 o odstranění 
noční práce žen; -

6. úmluvu ze dne 26. září 1906, aby po
tlačeno bylo užívání bílého kostíku při výrobě 
zápalek;
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7° Convention des 18 mai 1904 et 4 mai 
1910, relatives á la répression de la traite des 
blanches;

8« Convention du 4 mai 1910, relative á la 
suppression des publications pornogi aphi- 
ques;

9° Conventions sanitaires du 30 janvier 
1892, du 15 avril 1893, du 3 avril 1894, du 
19 mars 1897 et du 3 décembre 190o,

10° Conventions des 3 novembre 1881 et 
15 avril 1889, relatives aux mesures á prendre 
contre le phylloxera;

lio Convention du 19 mars 1902 relative 
á la protection des oiseaux utiles á 1 agii- 
culture.

A r t i c 1 e 168.

Chacune des Puissances alliées ou asso- 
ciěes, sbnspirant des principes généraux ou 
des stipulations particuliěres du présent 
Traité, notifiera á la Bulgarie les conven
tions bilatérales de toute nátuře, dout elle 
exigera la remise en vigueur avec elle.

La notification prévue au présent article 
sera faite soit diréetement soit par l’entre- 
mise ďune autre Puissance. 11 en sera accusé 
réception par écrit par la Bulgarie; la dáte 
de la remise en vigueur sera celle de la noti
fication.

Les Puissances alliées ou associées s en- 
gagent entre elles, á ne remettre en vigueur 
avec la Bulgarie que les conventions ou 
traités qui sont conformes aux stipulations 
d.. présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement 
celles des dispositions de ces conventions ou 
traités qui, iťétant pas conformes aux stipu
lations du présent Traité, ne seront pas con- 
sidérées comme remises en vigueur.

En cas de divergence ďavis, la Société des 
Nations sera appelée. á se pronocer.

Un délai de six rnois, qui courra depuis la 
mise en vigueur du présent Traité, est im- 
parti aux Puissances alliées ou associées 
pour procéder á la notification.

Les Conventions bilatérales et Traités bila- 
téraux, qui auront fait 1’objet d une telle 
notification, seront seuls remis en vigueur 
entre les Puissances alliées ou associées et 
la Bulgarie; touš les autres sont et demeure- 
ront abrogés.

7. úmluvy ze dne 18. května 1904 a 4. května 
1910 o potlačování obchodu s děvčaty;

8. úmluvu ze dne 4. května 1910 o potlačo
vání pornografických publikací;

9. zdravotní úmluvy ze dne 30. ledna 1892, 
15. dubna 1893 a 3. dubna 1894 a 19. března 
1897 a ze dne 3. prosince 1903;

10. úmluvy ze dne 3. listopadu 1881 a 
15. dubna 1889 o opatřeních proti révokazu;

11. úmluvu ze dne 19. března 1902 o ochra
ně ptáků užitečných zemědělství.

Článek 168.
Každá z mocností spojených neb sdružených 

bude notifikovati v duchu obecných zásad neb 
zvláštních ustanovení této smlouvy Bulharsku 
všecky dvoustranné úmluvy jakéhokoli druhu, 
v příčině nichž bude požadovali, aby vzhle- 
dem k ní nabyly znovu působnosti.

Notifikace, o kterou jde v tomto článku, 
stane se buď přímo, nebo skrze třetí mocnost. 
Její přijetí bude Bulharskem potvrzeno pí
semně. Den notifikace platí za den, kdy smlou
va znovu nabude působnosti.

Mocnosti spojené nebo sdružené se vzá
jemně zavazují, že uvedou znovu v platnost 
s Bulharskem jen úmluvy a smlouvy, ktere 
jsou ve shodě s ustanoveními této smlouvy.

V notifikaci budou po případě uvedena ona 
ustanovení oněch úmluv nebo smluv, _ která, 
nejsouce v souhlasu s ustanoveními é o 
smlouvy, nebudou pokládána za znovu v plat
nost uvedená.

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 dvoustran
né smlouvy, které byly předmětem takovéto 
notifikace, nabudou znovu působnosti mezi 
mocnostmi spojenými nebo sdruženými a Bul
harskem; všechny ostatní jsou a zůstanou 
zrušeny.
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Les rěgles ci-dessus sont applicables á 
toutes conventions bilatérales ou traités bila- 
téraux existant entre toutes Puissances 
alliées et associées et la Bulgarie, méme si 
lesdues Puissances alliées et associées n’ont 
pas été en état de guerre avec elle.

A r t i c 1 e 169.
La Bulgarie reconnait corame étant et de- 

meurant abrogés pár le présent Traité touš 
les traités, conventions ou accords qíťelle a 
conclus avec rAllemagne, TAutriclie, la Hon- 
grie ou la Turquie depuis le ler aoůt 1914 
jusqiťá la mise en vigueur du présent Traité.

A r t i c 1 e 170.
La Bulgarie 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 nátuře que ce soit 
qu’elle a pu concéder á rAllemagne, á TAu- 
triche, á la Hongrie ou á la Turquie, ou con
céder aux fonctionnaires et ressortissants de 
ces.États, par traités, conventions ou accords, 
conclus avant le ler aoůt 1914, aussi long- 
temps que ces traités, conventions ou accords 
resteront en vigueur.

Les Puissances alliées et associées se ré- 
servent le droit ďaccepter ou on le bénéfice 
de ces droits et avantages.

A r t i c 1 e 171.
La Bulgarie reconnait comme étant et de- 

meurant abrogés touš les traités, conven
tions ou accords qu’elle a conclus, avant le 
ler aoůt 1914 ou depuis cette dáte jusqďá la 
mise en vigueur du présent Traité, avec la 
Russie ou avec tout État ou Gouvernement 
dont le territoire constituait antérieurement 
une partie de la Russie ainsi qďavec la Rou- 
manie, aprěs le 15 aoůt 1918, jusqiťá la mise 
en vigueur du présent Traité.

A r t i c 1 e 172.
Au cas oú, depuis le ler aoůt 1914, une 

Puissance alliée ou associée, la Russie ou un 
État ou Gouvernement dont le territoire con
stituait antérieurement une partie de la 
Russie, aurait été contraint á la suitě ďune 
occupation militaire, par tout autre moyen ou 
pour toute autre cause, ďaecorder ou de 
laisser accorder par un acte émanant ďune 
autoritě publique quelconque des coůcessions, 
privilěges et faveurs de quelque nátuře que

Hořejších pravidel možno používati o všech 
dvoustranných úmluvách nebo dvoustranných 
smlouvách, existujících mezi kteroukoli moc
ností spojenou a sdruženou a Bulharskem, 
i když ony mocnosti spojené a sdružené ne
byly s Bulharskem ve stavu válečném.

článek 169.
Bulharsko uznává, že touto smlouvou jsou 

a zůstanou zrušeny všechny smlouvy, úmluvy 
nebo dohody, které uzavřelo s Německem, Ra
kouskem, Maďarskem neb Tureckem ode dne 
1. srpna 1914 až do dne, kdy tato smlouva 
nabude působnosti.

článek 170.
Bulharsko 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 Ně
mecku, Rakousku, Maďarsku neb Turecku, 
nebo jež poskytlo úředníkům neb příslušní
kům těchto států smlouvami, úmluvami neb 
dohodami 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 171.
Bulharsko uznává, že jsou a zůstanou zru

šeny všechny smlouvy, úmluvy a dohody, které 
uzavřelo před 1. srpnem 1914 neb .od tohoto 
dne až do dne, kdy tato smlouva nabude pů
sobnosti, s Ruskem neb s k£erýmkoíiv státem 
nebo vládou, jejichž území bylo dříve součástí 
Ruska, jakož i š Rumunskem, po 15. srpnu 
1916 až do dne, kdy tato smlouva nabude pů
sobnosti.

článek 172.
Jestliže by po 1. srpnu 1914 některá z moc

ností spojených nebo sdružených, Rusko 
nebo některý stát nebo vláda, jejichž území 
bylo dříve součástí Ruska, byly bývaly při
nuceny následkem vojenského obsazení neb 
jakýmkoli jiným prostředkem neb z jakékoli 
jiné příčiny povoliti neb dáti povoliti jakým
koli úředním jednáním koncese, výsady neb 
výhody jakéhokoli druhu Bulharsku nebo pří
slušníku bulharskému, jsou tyto koncese, vý-
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ce soit á la Bulsfarie ou á un ressortissants 
bulgare, ces concessions, privilěges et faveurs 
sont annulés de plein droit par le présent 
Traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant 
éventuellement résulter de celte annulation 
ne seront en aucun cas supportées par les 
Puissances alliées et associées, ni par les 
Puissances, États, Gouvernements ou auto- 
rites publiques que le présent article délie de 
leurs engagements.

Article 173.
Děs la mise en vigueur du présent Traité, 

la Bulgarie s’engage á faire bénéficier de 
p'ein droit les Puissances alliées et associées, 
ainsi que leurs ressortissants, des droits et 
avantages de quelque nátuře que ce soit 
qíťeile a concédás depuis le ler aoút 1914 
jusqu’á la mise en vigueur du présent Traité, 
par traités, conventions ou accords, á des 
États non belligérants cu ressortissants de 
ces États; aussi longtemps que ces traités, 
conventions ou accords resteront en vigueur.

Article 174.
Celles des Hautes Parties Contractantes 

qui iťauraient pas encore signé ou qui, aprěs 
avoir signé, iťauraient pas encore ratifiá la 
Convention sur l’opium, signée á la Haye le 
23 janvier 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 rnois qui suivront la mise en vigueur 
du présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes con- 
viennent, en outre, pour celles ďentre elles 
qui n’ont pas encore ratifié ladíte Conven
tion, que la ratification du presént Traité 
équivaudra, á touš égards, á cette ratifica
tion et á la signatuře du Protocole speciál 
ouvert á la Haye conformément aux résolu- 
tions de la troisiěme Conférence sur Topium, 
tenue en 1914 pour la mise en vigueur de 
ladíte Convention.

Le Gouvernement de la République fran- 
Sáise communiquera au Gouvernement des 
Pays-Bas une copie certifiée conformě du 
procěs-verbal de depot des ratifications du 
présent Traité et invitera le Gouvernement 
des Pays-Bas á accepter et recevoir ce do- 
cument comme dépót des ratifications de la 
Convention du 23 janvier 1912 et comme 
signatuře du Protocole additionnel de 1914. j

sady 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, 
státy, vládami nebo veřejnými úřady, jež 
tento článek zprošťuje jejich závazků.

Článek 173.
Ode dne, kdy nabude působnosti tato smlou

va, zavazuje se Bulharsko, 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, 
ueb jejmh příslušníkům smlouvami, úmluvami 
neb dohodami, na tak dlouho, dokud tyto 
smlouvy, úmluvy neb dohody zůstanou v pů
sobnosti.

článek 174.
Ony Vysoké smluvní strany, jež doposud 

nepodepšaly nebo jež podepsavše doposud ne- 
ratifikovaly úmluvy o opiu, podepsané v Haa
gu dne 23. ledna 1912, jsou zajedno v tom, 
že uvedou tuto úmluvu v působnost a že k to
rnu cíli vydají potřebné zákony co možno nej
dříve, nejdéle do dvanácti měsíců ode dne, kdy 
tato smlouva nabude působnosti.

Mimo to ujednávají smluvní strany, pokud 
jde o ty z nich, které ještě neratifikovalý ře
čené^ úmluvy, že ratifikace této smlouvy bude 
ve všech směrech platiti za ratifikaci a za pod
pis zvláštního protokolu, který byl vyložen 
v Haagu ve shodě s resolucí třetí konference 
opiové z roku 1914 k tomu cíli, aby tato 
úmluva byla uvedena v působnost.

Za tím účelem odevzdá vláda republiky fran
couzské vládě nizozemské ověřený souhlasný 
opis protokolu o složení ratifikací této smlou
vy a vyzve vládu nizozemskou, aby přijala 
a pokládala tento dokument za složení rati
fikací úmluvy ze dne 23. ledna 1912 a za podpis 
dodatečného protokolu z r. 1914.
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A r t i c 1 e 175.

Les immunités et privilěges des sujets 
étrangers ainsi que les droits de juridiction 
et de protection consulaires áttribués en Bul- 
garie aux Puissances alliées et associées, en 
vertu des capitulations et usages ainsi que 
des traités, pourront faire 1’objet de conven- 
tions speciales entre chacune des Puissances 
alliées et associées mtérešsées et la Bulgarie.

En ce qui concerne les avantages mention- 
nés ci-dessus, les Principales Puissances 
alliées ou associées bénéficieront du traite- 
ment de la nation la plus favorisée, en Bul
garie.

Les Puissances alliées et associées intéres- 
sées s’engagent entre elles á ne conclure que 
des conventions conformes aux stipulations 
du présent Traité. En cas de divergence 
ďavis entre elles, la Société des Nations sera 
appelée á se prononcer.

SECTION III.

DETTES.

Article 176.

Seront réglées par l’intermédiaire ďOffices 
de vérification et de compensation qui seront 
constitués par chacune des Hautes Parties 
Contractantes dans un délai de trois mois á 
dater de la notification prévue á kalinéa e) 
ci-aprěs, les catégories suivantes ďobligations 
pécuniaires:

lo Les dettes exigibles avant la guerre et 
dues par les ressortissants ďune des Puis
sances Contractantes, résidant sur le terri- 
toire de cette Puissance, aux ressortissants 
ďune Puissance adverse résidant sur le terri- 
toire de cette Puissance;

2» Les dettes devenues exigibles pendant 
la guerre, et dues aux ressortissants ďune 
des Puissances Contractantes résidant sur le 
territoire de cette Puissance et résultant des 
transactions ou des contrats, passés avec les 
ressortissants ďune Puissance adverse rési
dant sur le territoire de cette Puissance, dont 
1’exécution totale ou partielle a été suspendue 
du fait de la déclaration de guerre;

go Les intéréts échus avant et pendant la 
guerre, et dus á un ressortissant d une .des 
Puissances Contractantes, provenant des va- 
leurs éraises ou reprises par une Puissance 
adverse, pouvru que le payement de ces inté-

Č lánek 175.

Imunity a výsady cizích ^ státních podda
ných, jakož i práva konsulárního soudnictví 
a konsulární ochrany přiznaná v Bulharsku 
mocnostem spojeným a sdruženým podle ka
pitulací a zvyklostí, jakož i smluv, budou moci 
býti předmětem zvláštních úmluv mezi každou 
z příslušných mocností spojených a sdrúže- 
ných a Bulharskem.

Pokud se týká výhod svrchu dotčených, 
bude s čelnými mocnostmi spojenými nebo 
sdruženými nakládáno jako se státem, který 
požívá v Bulharsku největších výhod.

Příslušné mocnosti spojené a sdružené vzá
jemně se zavazují, že sjednají jen dohody sou
hlasné s ustanoveními této smlouvy. V případě 
rozporu v jejich názorech bude povolána Spo
lečnost národů, aby se vyjádřila.

ODDÍL III.

DLUHY.

Článek 176.

Tyto druhy peněžních závazků budou vy
rovnávány prostřednictvím úřadů verifikač
ních a kompensačních, které budou zřízeny 
každou z Vysokých smluvních stran do tří mě
síců po notifikaci vzpomenuté v odstavci e) 
níže:

1. dluhy splatné před válkou, jimiž jsou po
vinni příslušníci jedné ze smluvních mocností, 
sídlící na území této mocnosti, příslušníkům 
mocnosti protivné, sídlícím na území této moc
nosti ;

2. dluhy dospělé za války, jimiž jest někdo 
povinen příslušníkům některé ze smluvních 
mocností, sídlícím na území této mocnosti, a 
jež vyplývají z transakcí neb smluv ujedna
ných s příslušníky protivné mocnosti; mdlí
cími na území této mocnosti, a jejichž cel
kové nebo částečné vymáhání bylo přerušeno 
následkem vypovězení války;

3. úroky před válkou neb za války dospělé 
a dlužné příslušníku některé ^ ze smluvních 
mocností, jež vyplývají z cenných papíru vy
daných neb převzatých protivnou mocnosti, 
předpokládajíc, že vyplácení těchto uroku
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réts aux ressortissants de cette Puissance ou 
aux neutřes iťait pas été suspendu pendant 
la guerre;

4o Les capitaux remboursables avant et 
pendant la guerre, payables aux ressortis- 
sants ďune des Puissanees Contractantes, 
représentant des valeurs émises par une 
Puissance adverse, pourvu que le payement 
de ce Capital aux ressortissants de cette Puis
sance ou aux neutřes iťait pas été suspendu 
pendant la guerre.

Les produits des liquidations des biens, 
droits et intéréts ennemis visés dans la Sec- 
tion IV ét son Annexe, seront pris en charge 
dans la monnaie et au change prévus ci-aprěs 
á 1’alinéa d), par les Offices de vérification 
et de compensation et affectés par eux dans 
les conditions prévues par lesdites Section 
et Annexe.

Les opárations visées dans le présent ar- 
ticle seront effectuées selen les principes sui- 
vants et conformément á 1’Annexe de la pré- 
sente Section:

a) Chacune des Hautes Parties Contrac
tantes interdira, děs la mise en vigueur du 
présent Traité touš payements, acceptations 
de payements et généralement toutes Com
munications entre les parties intéressées, re- 
lativěment au rěglement desdites dettes, 
autrement que par l’intermédiaire des Offices 
de vérification et de compensation susvisés;

b) Chacune des Hautes Parties Contrac
tantes sera respectivement responsable du 
payement desdites dettes de ses nationaux, 
sauf dans le cas oú le débiteur était, avant 
la guerre, en faillite, en déconfiture ou en 
état ďinsolvabilité déclarée ou si la dette 
était due par une société, dont les affaires 
ont été liquidées pendant la guerre confor
mément á la législation exceptionnelle de 
guerre. Néanmoins les dettes des habitants 
des territoires envahis ou occupés par l’en- 
nemi avant FArmistice ne seront pas garan- 
tias par les États dont ces territoires font 
partie;

j c.) Les sommes dues aux ressortissants 
ďune des Puissanees Contractantes par les 
ressortissants ďune Puissance adverse seront 
portées au débit de FOffice de vérification 
et de compensation du pays du débiteur et 
versées au créancier par FOffice du pays de 
ce dernier;

d) Les dettes seront payées ou créditées 
dans la monnaie de celle des Puissanees

vlastním příslušníkům této mocnosti nebo ne
utrálům nebylo po dobu války zastaveno;

4. jistiny, které se staly splatnými před vál
kou a za války a které mají býti vyplaceny 
příslušníkům některé smluvní mocnosti, před
stavujíce cenné papíry vydané protivnou moc
ností, předpokládajíc, že vyplacení takovéhoto 
kapitálu vlastním příslušníkům této mocnosti 
neb neutrálům nebylo po dobu války zasta
veno.

Výtěžky likvidací nepřátelských majetků, 
práv a zájmových účastenství, uvedených 
v Oddílu IV a jeho příloze, budou účtovány 
verifikačními a kompensačními úřady v měně 
a za kurs stanovený níže v odstavci d) a bude 
s nimi naloženo podle podmínek stanovených 
v řečeném Oddílu a příloze.

Operace tímto článkem stanovené budou se 
prováděti 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, 
o kterou jde, bude ručiti za. placení řečených 
dluhů svých příslušníků státních, vyjímajíc 
případ, byl-li dlužník před válkou ve stavu 
úpadku, insolvence, nebo bylo-li vyhlášeno 
zastavení jeho plátů, aneb byla-li dlužníkem 
společnosc, jejíž obchody byly za války likvi
dovány podle výjimečných zákonů válečných. 
Nicméně neručí za dluhy obyvatelů území 
napadených neb obsazených nepřítelem před 
příměřím státy, jichž částí jsou tato území.

^ c) částky dlužné příslušníkům jedné smluv
ní mocnosti příslušníky protivné mocnosti při
píší se na vrub verifikačního a kompensačního 
úřadu země dlužníkovy a budou zapraveny vě
řitelovi úřadem státu věřitelova.

d) Dluhy budou placeny neb uvěřeny 
v měně té mocnosti spojené a sdružené
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alliées et associées (y compris les.colonies et 
protectorats des Puissances alliées, les Do- 
minions britanniques et Tlnde), qui sera in- 
téressée. Si les dettes doivent étre réglées 
dans toute autre monnaie, elles seront payées 
ou créditées dans la monnaie de la Puissance 
alliíe au associée intéressée (colonie, pro- 
tectorat, Dominion britannique ou Inde). La 
conversion se fera au taux du change ďavant- 
guerre.

Pour 1’application de cette disposition, on 
considěre que le taux du change ďavant- 
guerre est égal á la moyenne des taux des 
transferts télégraphiques de la Puissance 
áffiée ou associée intéressée pendant le mois 
précédant immédiatement 1’ouverture des 
hostilités entre ladíte Puissance intéressée et 
la Bulgarie.

Dans le cas oú un contrat stipulerait ex- 
pressément un taux fixe de change pour la 
conversion de la monnaie, dans laquelle 
1’obligation esťexprimée, en la monnaie de la 
Puissance alliée ou associée intéressée, la dis
position ci-dessus, relative aux taux du 
change, ne sera pas applicable.

En ce qui concerne les nouveaux États de 
Pologne et de Tchéco-Slovaquie, la monnaie 
de rěglement et le taux du change applicables 
aux dettes á payer ou á-créditer seront fixés 
par la Commission des réparations prévue 
par la Partie VII (Réparations), á moins que 
les États intéressés ne soient au préalable 
parvenus á un accord réglant les questions 
en suspens.

e) Les preseriptions du présent article et 
de 1’Annexe ci-jointe ne s’appliqueront pas 
entre la Bulgarie ďune part et, ďautre part, 
1’une quelconque des Puissances alliées ou 
associées, leurs colonies et pays de protecto- 
rat, ou Tun quelconque des Dominions bri
tanniques, ou 1’Inde, á moins que, dans un 
délai ďun mois, á datér du dépót de la ratifi- 
cation du présent Traité par la Puissance en 
question ou de ia ratification pour le compte 
ch ce Dominion ou de 1’Inde, notification á cet 
effet ne soit donnée á la Bulgarie par les 
Gouvernemeiíts de telle Puissance alliée ou 
associée, de tel Dominion britannique, ou de 
l’Inde, suivant le cas.

f) Les Puissances alliées et associées qui 
ont adhéré au présent article et á 1’Annexe 
ci-jointe, póurront convenir entre elles de les 
appliquer á leurs ressortissants respectifs 
établis sur leur territoire, en ce qui concerne 
les rapports entre ces ressortissants et les

(k nimž se počítají i kolonie a protektoráty 
mocností spojených, britská dominia a Indie), 
o kterou jde. Mají-li dluhy býti vyrovnány 
v jiné měně, budou spláceny neb uvěřeny 
v měně interesované mocnosti spojené nebo 
sdružené (kolonie, protektorátu, 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 průměru 
přepočítacích kursů telegrafních, které platily 
pro mocnost spojenou nebo sdruženou, o kte
rou jde, v měsíci, který předcházel přímo před 
začetím stavu válečného mezi řečenou moc
ností, o kterou jde, a Bulharskem.

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 nové státy, Polsko a stát 
československý, budou měna a kurs, v kte
rých mají býti vyrovnány dluhy, jež mají 
býti zaplaceny neb uvěřeny, ustanoveny ko
misí reparační, o níž jedná Část VII (Náhrada 
škod), leda že by byly zúčastněné státy na
před došly k dohodě, upravující otázky ne
rozhodnuté.

e) Předpisy tohoto článku a připoj ené pří
lohy nebudou platiti mezi Bulharskem s jedné, 
strany a kteroukoliv mocností spojenou nebo 
sdruženou, její kolonií, protektorátem, kte
rýmkoli dominiem britským nebo Indií se 
strany druhé, leda že do měsíce po dni, kdy 
bude uložena ratifikace této smlouvy mocno
stí, o niž jde, nebo ratifikace jménem onoho 
dominia nebo Indie, se dostane Bulharsku 
v tom směru notifikace vládou oné mocnosti 
spojené neb sdružené, onoho britského domi
nia neb Indie, podle toho, o koho jde.

f) Mocnosti spojené a sdružené, které při
jaly tento článek a připojenou přílohu, mohou 
se mezi sebou dohodnouti, že jich použijí 
o svých příslušnících, sídlících na jejich území, 
pokud jde o vztahy mezi těmito příslušníky 
a příslušníky bulharskými. V tomto případě
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ressortissants bulgares. Dans ce cas, les paye- 
nunts effectués par application de la pré- 
sente disposition feront 1’objet de rěglement 
entre les Offices de vérification et de com- 
pensation alliés et associés intéressées.

ANNEXE.

§ 1.

Chacune des Hautes Parties Contractantes 
créera, dans un délai de trois mois, á dater 
de la notification prévue á Tarticle 176, § e, 
un „Office de vérification et de compensa- 
ticn“ 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 
touš les rapports avec TOffice établi dans le 
pays adverse auront lieu par Tintermédiaire 
de 1’Office centrál.

§ 2.

Dans la présente Annexe, on designe par 
les mots „dettes ennemies" les obligations 
péeuniaires visées au prémier paragraphe de 
Tarticle 176, par „débiteurs ennemis" les per- 
sonnes qui doivent ces sommes, par „cré- 
anciers ennemis" les personnes á qui elles 
sont dues, par „Office créancier" 1’Ořfice de 
vérification et compensation fonctionnant 
dans le pays du créancier et par „Office dé- 
biteur" 1’Oífiee de vérification et compensa
tion fonctionnant dans le pays du débiteur.

§ 3.
Les Hautes Parties Contractantes saňetion- 

neront les infractions aux dispositions du pa
ragraphe a) de 1’article 176 par les peines 
prévues actuellement, dans leur législation, 
pour le commerce avec Tennemi. Elles inter- 
diront également sur leur territoire toute 
action en justice relative au payement des 
dettes ennemies en dehors des cas prévus 
par la présente Annexe.

§ 4.
La garantie gouvernementale prévue au 

paragraphe b) de 1’article 176 s’applique, 
lorsque le recouvrement ne peut étre effectué, 
pour quelque cause que ce soit, sauf dans le 
cas oú, selon la législation du pays débiteur, la 
dette était prescrite au moment de la décla- 
ration de guerre ou si, á ce moment, le débi-

budou platby provedené podle tohoto předpisu 
vyrovnávány mezi úřady verifikačními a kom- 
pensačními států spojených a sdružených, kte
rých se věc týká.

PŘÍLOHA.

§ I-
Každá z Vysokých stran smluvních zřídí do 

tří měsíců od notifikace podle článku 176, 
odstavce e), „úřad verifikační a kompensač- 
ní“ pro placení a vymáhání nepřátelských 
dluhů.

Pro jednotlivé díly území Vysokých stran 
smluvních mohou býti zřízeny místní úřady. 
Tyto úřady budou ve svém obvodu zastávat! 
veškery funkce ústředních úřadů; ale veškeré 
styky s úřadem v protivné zemi musí býti 
prováděny skrze ústřední úřad.

§ 2.
V této příloze jsou označeny slovy „ne

přátelské dluhy" závazky peněžní uvedené 
v prvním odstavci článku 176, slovy „nepřátel
ští dlužníci" osoby, které jsou tyto částky 
dlužny, slovy „nepřátelští věřitelé" osoby, 
kterým jsou dlužny, slovy „úřad věřitelský" 
úřad verifikační a kompensační působící 
v zemi věřitelově a slovy „úřad dlužnický" 
úřad verifikační a kompensační působící 
v zemi dlužníkově.

§ 3.
Vysoké strany smluvní podrobí přestoupení 

odstavce a) článku 176 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, vyjímajíc pří
pady vypočtené v této příloze.

§ 4.
Vládní záruky uvedené v odstavci b) člán

ku 176 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 té chvíli ve stavu úpadku, insol
vence, nebo bylo-li vyhlášeno zastavení jeho
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teur était en faillite, en déconfiture ou en 
état ďinsolvabilité déclarée ou si la dette était 
due par une société dont les affaires ont été 
liquidées coniormément á la législation ex- 
ceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procé- 
dure prévue par la présente Annexe s’appli- 
quera au payement des réparatitions.

Les termes «en faillite, en déconfiture» 
visent rapplication des législations qui pré- 
voient ces situations juridiques. L’expression 
«en état ďinsolvabilité déclarée» a la méme 
signification qíťen droit anglais.

§ 5.
Les créanciers notifieront, á TOffice cré- 

ancier, dans le délai de six mois, á dater de sa 
création, les dettes qui leur sont dues et four- 
niront á cet Office touš les documents et ren- 
seignements qui leur seront demandés.

Les Hautes Parties Contractantes prendront 
toutes mesures utiles pour poursuivre et 
punir les collusions qui pourraient se produire 
entre créanciers et débiteurs ennemis. Les 
Offices se communiqueront toutes les indi- 
cations et renseignements pouvant aider á dé- 
couvrir et á punir de semblables collusions.

Les Hautes Parties Contractantes facili- 
teront autant que possible la communication 
postale et télégraphiquě, aux frais des parties 
et par Tintermédiaire des Offices, entre dé
biteurs et créanciers désireux ďarriver á un 
accord sur le montant de leur dette.

L’Office créancier notifiera á 1’Office dé- 
biteur toutes les dettes qui lui auront été 
déclarées. L’Office débiteur fera, en temps 
utile, connaitre á 1’Office créancier les dettes 
reconnues et les dettes contestées. Dans ce 
dernier cas, 1’Office débiteur mentionnera les 
motifs de la non - reconnaissance de la 
dette.

§ 6.

Lorsqďune dette aura été reconnue, en tout 
ou partie,' 1’Office débiteur créditera aussitót 
du montant reconnu 3’Office créancier qui 
sera, en méme temps, avisé de ce crédit.

§ 7.
La dette sera considérée comme reconnue 

pour sa totalitě et le montant en sera immé- 
diatement porté au crédit de FOffice cré
ancier, á moins que, dans un délai de trois 
mois á partii- de la réception de la notification 
qui lui aura été faite (sauf prolongation de

platů aneb byla-li dlužníkem společnost, jejíž 
obchody byly likvidovány podle výjimečných 
zákonů válečných. V tomto případě bude ří
zení stanovené v této příloze platiti pro pla
cení repartic z massy.

Výrazy „stav úpadku" a „insolvence" míří 
na zákony, které znají tyto právní stavy. 
Výraz „vyhlášení zastavení platů" má týž 
význam jako v právu anglickém.

§ 5.

Věřitelé podají úřadu věřitelskému do šesti 
měsíců od jeho ustavení zprávu o svých po
hledávkách a opatří mu veškeré písemné do
klady a vysvětlení, které na nich budou žá
dány.

Vysoké strany smluvní učiní veškerá opa- 
: tření potřebná k stíhání a potrestání tajného 

dorozumění mezi nepřátelskými věřiteli a 
dlužníky. Úřady tyto oznámí si vespolek ve
škery údaje a zprávy, které by pomáhaly od- 
krýti a potrestati taková dorozumění.

Dlužníkům a věřitelům přejícím si do- 
rozuměti se o výši dluhu usnadní Vysoké 
smluvní strany co možno nejvíce poštovní a 
telegrafní spojení na útraty zúčastněných 
stran skrze úřady.

Úřad věřitelský oznámí úřadu dlužnickému 
veškeré dluhy, které mu budou přihlášeny. 
Úřad dlužnický zpraví v pravý čas úřad vě
řitelský o dluzích uznaných a dluzích spor
ných. 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 věřitelské
mu, jestliže do tří měsíců od přijetí zprávy 
nebo do delší lhůty, kterou povolí úřad vě
řitelský, úřad dlužnický nedá zprávy, že dluh 
uznán nebyl.
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ce délai acceptée par FOffice créancier), 
FOffice débiteur ne fasse connaitre que la 
dette n’est pas reconnue.

§ 8.

Dans le cas oú la dette ne serait pas recon
nue, en tout ou partie, les deux Offices exa- 
mineront Faffaire ďun commun accord et 
tenteront de concilier les parties.

§ 9.
IFOffiee créancier payera aux particuliers 

créanciers les sommes portées á son crédit en 
utilisant á cet effet les fonds mis á sa dis- 
position par le Gouvernement de son pays et 
dans les conditions fixées par ce Gou
vernement, en opérant notamment toute re- 
tenue jugée nécessaire pour risques, frais ou 
droits de commission.

§ 10.

Toute personne qui aura réclamé la 
payement ďune dette ennemie dont le montant 
n’aura pas été reconnu en tout ou en partie 
devra payer á FOffice, á titre ďamende, un 
intérét de 5 p. o/o sur la partie non reconnue 
de la dette. De méme, toute personne qui 
aura indúment réfusé de reconnaitre tout ou 
partie ďune dette á elle réclamée devra payer, 
á titre ďamende, un intérét de 5 p. o/o sur le 
montant au sujet duquel son refus n’aura pas 
été reconnu justifié.

Cet intérét sera dů á partir du jour de 
Fexpiration du délai prévu au paragraphe 7 
jusqďau jour oú la réclamation aura été 
reconnue injustifiée ou la dette payée.

Les Offices, chacun en ce qui le concerne, 
poursuivront le recouvrement des amendes 
ci-dessus visées et seront responsables dans 
le cas oú ces amendes ne pourront pas étre 
recouvrées..

Les amendes seront portées au crédit de 
FOffice ad verse, qui les conservera á titre de 
contribution aux frais ďexécution des pré- 
sentes dispositions.

§ 11.

La balance des opérations entre les Offices 
sera établie touš les trois mois et le solde 
régié par FÉtat débiteur dans un délai ďun 
mois et par versement effectif de numéraire.

Toutefois, les soldes pouvant étre dus par 
une ou plusieurs Puissances alliées ou asso-

Jestliže dluh nebude uznán v celku nebo 
z části, vyšetří oba úřady společně tu věc a 
pokusí se o to, aby se strany dohodly.

§ 8.

§ 9.
Úřad věřitelský zaplatí jednotlivým věřite

lům částky jemu ku prospěchu připsané, po
užívaje k tomu cíli prostředků daných mu 
k disposici vládou jeho státu a za podmínek 
ustanovených touto vládou, zadrží však část
ku, již uzná za potřebnou k úhradě risika, 
výloh a provisí.

§ 10.

Kdokoli bude požadovati zaplacení nepřá
telského dluhu, který nebude uznán v celku 
nebo z části, musí zaplatiti úřadu jako pokutu 
5%-í úrok z neuznané částky dluhu. Rovněž, 
kdokoli neoprávněně odmítne zcela nebo 
z části uznati dluh od něho požadovaný, musí 
zaplatiti jako pokutu 5%ní úrok z částky, 
stran které jeho odmítnutí nebude uznáno za 
oprávněné.

Tento úrok se bude počítati od konce Ihňty 
naznačené v paragrafu 7 do dne, kdy požada
vek bude uznán za neoprávněný, nebo kdy 
dluh bude splacen.

Každý úřad se musí ve svém oboru působ
nosti postarati o vymožení pokut shora na
značených a bude ručiti v případech, kde tyto 
pokuty nebudou vymoženy.

Pokuty budou připsány ku prospěchu pro
tivnému úřadu, který je zadrží jako příspě
vek na výlohy spojené s provedením těchto 
předpisů.

§ 11.

Zúčtování mezi úřady bude konáno každý 
třetí měsíc a saldo zapravováno v hotovosti 
státem dlužníkovým v době jednoho měsíce.

Salda však, jež by snad měla platiti jedna 
nebo několik mocností spojených nebo sdru-

144'
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ciées seront retenus jusqiťau payement in
tegrál des sommes dues aux Puissances alliées 
ou associées ou á leurs ressortissants du chef 
de la guerre.

§ 12.

En vue de faciliter la discussion entre les 
Offices, chacun ďeux aura un Représentant 
dans la ville oú fonctionnera Tautre.

§ 13.
Sauf exception motivée, les affaires seront 

discutées autant que possible dans les bureaux 
de 1’Office débiteur.

§ 14.
Par application ae 1’article 176, paragraphe

b), les Hautes Parties Contractantes sont re- 
sponsables du payement des dettes ennemies 
de leurs ressortissants débiteurs.

L’Office débiteur devra donc créditer 
TOffice créancier de toutes les dettes recon- 
nues, alors méme que le recouvrement sur le 
particulier aurait été impossible. Les Gou- 
vernements devront néanmoins donner á leur 
Office tout pouvoir nécessaire pour pour- 
suivre le recouvrement des créances recon- 
nues.

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 Tin- 
demnité qui pourrait leur étre due pour ces 
dommages aura été payée.

§ 15.
Chaque Gouvernement garantira les frais de 

TOffice 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 com- 
mun accord), ou portée devant le Tribunál 
arbitral mixte prévu dans la Section VI 
ci-aprěs.

La contestation peut toutefois, á la demande 
de TOffice créancier, étre soumise á la juri- 
diction des Tribunaux de droit commun du do
micile du débiteur.

zených, budou zadržena až do úplného zapla
cení částek příslušejících mocnostem spoje
ným nebo sdruženým nebo jejich příslušní
kům z důvodů válečných.

§ 12.

Aby bylo usnadněno jednání mezi úřady, 
bude míti každý z nich zástupce v sídle dru
hého úřadu.

§ 13.

Veškerá jednání budou, nehledíc k odůvod
něným výjimkám, konána pokud možno 
v místnostech úřadu dlužnického.

§ 14.

Podle článku 176, odstavce b), ručí Vysoké 
strany smluvní za to, že jejich příslušníci za
platí nepřátelské pohledávky.

Úřad dlužnický bude tedy povinen připsati 
ku prospěchu úřadu věřitelskému veškeré 
dluhy uznané, třeba by byly u, jednotlivého 
dlužníka nedobytné. Avšak zúčastněné vlády 
musí svým úřadům dáti veškerou moc po
třebnou k dobytí uznaných dluhů.

Výjimečně, uznané dluhy, dluhované oso
bami, utrpěvšími válečné škody, nebudou při
psány. k prospěchu úřadu věřitelskému dříve, 
než jim bude zaplacena náhrada, jež by jim 
za tyto škody příslušela.

§ 15.
Každá vláda zaručí náklady úřadu zříze

ného na jejím území, počítajíc v to plat 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 bud’ řízení roz
hodčímu (jestliže strany s tím vysloví sou
hlas, a za podmínek stanovených vzájemnou 
dohodou), anebo bude předložen smíšenému 
rozhodčímu soudu ustanovenému v následu
jícím Oddílu VI.

Spor může však býti na žádost úřadu vě
řitelského předložen k rozhodnutí řádným 
soudům v bydlišti dlužníkově.
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§ 17.

Les sommes allouées par le Tribuna! arbi
tra! mixte, par les Tribunaux de droit commun 
ou par le Tribuna! ďarbitrage seront re- 
couvrées par Fintermédiaire des Offices 
comme si ees sommes avaient été reconnues 
dues par FOífice débiteur.

§ 18.

Les Gouvemements intéressés désigneront 
un agent chargé ďintroduire les instances 
devant le Tribuna! arbitra! mixte pour le 
compte de son office. Cent agent exercera un 
contróle général sur les mandataires ou avo- 
cats des ressortissants de son pays.

Le Tribunál juge sur piěces. II peut tou- 
tefois entendre les parties comparaissant en 
personne ou représentées, á leur gré, soit par 
des mandataires agréés par les deux Gou- 
vernements, soit par Fagent visé ei-dessus, 
qui a pouvoir ďintervenir aux cptés de la 
partie comme de reprendre et soutenir la de- 
mande abandonnée par elle.

§ 19.

Les Offices intéressés fourniront au Tribu
nál arbitral mixte touš renseignements et do- 
cuments qu’i!s auront en leur possession, afin 
de permettre au Tribunál de statuer re- 
pidement sur les affaires qui lui sont sou- 
mises.

§ 20.

Les appels de Funě des parties contre la dé- 
cision conjointe des deux Offices entraínent 
á la chargé de Tappelant, une consignation qui 
n’est restituée que lorsque la premiére dé- 
cision est réformée en faveur de Fappelant 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.

Un droit de 5 p. o/o 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. 11 est 
également indépendant de la caution.

Le Tribuna! peut allouer á Funě des Parties 
des dommages et intérets á concurrence des 
frais du proces.

§ 17.

Částky přiznané smíšeným rozhodčím sou
dem, soudy řádnými nebo soudem rozhodčím 
budou vymáhány skrze úřad, jako kdyby byly 
uznány úřadem dlužnickým.

§ 18.

Každá ze zúčastněných vlád ústanoví zá
stupce, kterému bude uloženo vznášeti jmé
nem jejího úřadu žaloby před smíšeným roz
hodčím soudem. Tento zástupce bude vykoná
vat! všeobecný dohled nad zmocněnci nebo 
právními zástupci příslušníků svého státu.

Soud rozhoduje podle spisů. Může však 
slyšeti strany předstupující osobně nebo po
dle vlastní vůle zastoupené buď zmocněnci 
schválenými oběma vládami nebo zástupcem 
shora 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 rozhodnout! o právních věcech 
naň vznesených.

§ 20.

Kde se jedna ze zúčastněných stran odvolá 
ze spojeného rozhodnutí obou úřadu, musí 
složití jistotu k úhradě nákladů, kterážto ji
stota bude vrácena toliko, jestliže první roz
sudek bude změněn ve prospěch odvolatelův, 
a v poměru k úspěchu, jehož dosáhne,^ v kte
rémžto případě bude jeho odpůrce přidržen 
zaplatiti poměrný podíl škod a výloh. Jistota 
může býti nahrazena jinou zárukou, kterou 
by soud přijal.

5°/0ní poplatek sporné částky bude vymě
řen ve všech případech přednesených soudu. 
Tento poplatek ponese strana podlehnuvší, 
nerozhodne-li soud jinak. Tento poplatek 
platí se vedle jistoty shora vzpomenuté. Rov
něž není závislý na záruce.

Soud může přiznati jedné ze stran od
škodné až do výše útrat vzniklých procesem.
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Toute somme dne par application du présent 
paragraphe sera portée au crédit de l’Office 
de la partie gagnante et fera 1’objet ďun 
compte séparé.

§ 21.

En vue de 1’expédition rapide des affaires, 
il sera tenu compte, pour la désignation du 
personnel des Offices et du Tribunál arbitral 
mixte, de la connaissance de la langue du pays 
adverse intéressé.

Les Offices pourront correspondre librement 
entre eux et se transmettre des documents 
dans leur langue.

§ 22.
Sauf accord contraire entre les Gou- 

yernements intéressés, les dettes porteront 
intérét dans les conditions suivantes:

Aucun intérét n’est dú sur les sommes dues 
á titre de dividendes, intéréts ou autres 
payements périodiques représentant Finterét 
du Capital.

Le taux de 1’intérét sera de 5 o/o 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.

Les intéréts courront du jour de 1’ouverture 
des hostiliés ou du jour de 1’échéance si la 
dette á recouvrer est échue au cours de la 
guerre, et jusqu’au jour oú le montant de la 
dette aura été porté au crédit de 1’Office cré
ancier.

Les intéréts, en tant qu’ils sont dus, seront 
considérés comme des dettes reconnues par 
les Offices et portés, dans les mémes con
ditions, au crédit de 1’Office créancier.

§ 28.
Si, á la suitě ďune décision des Offices ou 

du Tribunál arbitral mixte, une réclamation 
n’est pas considérée, comme rentrant dans les 
cas prévus dans Tarticle 176, 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.

Le demande adressée á 1’Office est inter- 
ruptive de prescription.

§ 24.
Les Hautes Parties Contractantes con- 

viennet de considérer les décisions du Tri-

Každá částka dlužná podle tohoto para
grafu bude připsána ku prospěchu úřadu ví
tězné strany a bude zúčtována odděleně.

§ 21.
K rychlému vyřizování sporů bude při jme

nování všech osob pro úřady a pro smíšený 
rozhodčí soud přihlíženo k znalosti řeči dru
hého zúčastněného státu.

Každý z úřadů bude moci volně dopisovat! 
i předkládati listiny druhému ve svém vlast
ním jazyku.

§ 22.

Nebude-li opačné dohody mezi zúčastněný
mi vládami, zúrokují se dluhy podle těchto 
pravidel:

žádný úrok se nebude platiti z dlužných 
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 do
spělosti, 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 176, může vě
řitel vymáhali svoji pohledávku před řád
nými soudy nebo kteroukoli jinou právní ce
stou.

Přednese-Ii se nárok úřadu, přetrhují se 
lhůty promlčecí.

§ 24.
Vysoké strany smluvní se zavazují, že 

uznají nálezy smíšeného soudu rozhodčího za
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bunal arbitral mixte comme définitives et de 
les rendre obligatoires pour leurs ressor- 
tissants.

§ 25.
Si un Office créancier se refuse á notifier 

á rOffice débiteur une réclamation ou a 
accomplir un acte de procédure právu á la 
présente Annexe pour faire valoir, pour tout 
ou partie, une demande qui lui aura été 
dúment notifiée, il sera tenu de délivrer au 
créancier un certificat indiquant la sornme 
réclamée et ledit créancier aura la faculté de 
poursuivre le recouvrement de la créance 
devant les tribunaux de droit commun ou par 
toute autre voie de droit.

SECTION IV.

BIENS, DROITS ET INTÉRĚTS.

A r t i c 1 e 177.
La question des biens, droits et intéréts 

privés en pays ennernis recevra sa solution 
conformément aux principes posés dans la 
présente Section et aux dispositions de 
1’Annexe ci-jointe.

a) Les mesures exceptionnelles de guerre 
et les mesures de disposition, telles' qďelles 
sout définies dans 1’Annexe ci-jointe, para- 
graphe 8, prises par la Bulgarie, concernant 
les biens, droits et intéréts des ressortissants 
des Puissancees alliées ou associées, y compris 
les sociétés et associations dans lesquelles pes 
ressortissants étaieni intéressés, seront im- 
médiatement levées ou arrétées lorsque la 
liquidation n’en aura pas été terminée, et les 
biens, droits et intéréts, dont il s’agit, sei’onfc 
restitués aux ayants droit, qui en auront la 
pleine jouissance dans les conditions fixées 
par Tarticle 178. Le Gouvemement bulgare 
rapportera toutes les dispositions législatives 
ou réglementaires qu’il aurait prises pendant 
la guerre pour interdire aux sociétés de na- 
tionalíté alliée ou associée, ou dans lesquelles 
des ressortissants alliés ou associés sont in
téressés, de bénéficier de concessions ou de 
contrats en Bulgarie.

b) Souš réserve des dispositions contraires 
qui pourraient résulter du présent Traité, les 
Puissances alliées ou associées se réservent le 
droit de retenir et de liquider touš les biens, 
droits et intéréts des ressortissants bulgares 
ou des sociétés controlées par eux sur leur 
territoire, danš leurs colonies, possessions et

konečné a že je učiní závaznými pro své pří
slušníky.

§ 25.
Jestliže úřad věřitelský odmítne oznámiti 

úřadu dlužnickému nárok nebo postupovat! 
podle této přílohy k tomu cíli, aby^ byl vy- 
možen zcela nebo z části nárok, který mu byl 
řádně ohlášen, bude povinen vydati věřiteli 
osvědčení udávající požadovanou částku, a 
řečený věřitel bude oprávněn vymáhati po
hledávku před řádnými soudy nebo jakoukoli 
jinou právní cestou.

ODDÍL IV.
MAJETEK, PRÁVA A ZÁJMOVÁ 

ÚČASTENSTVÍ.

Článek 177.
Otázka soukromého majetku, soukromých 

práv a zájmových účastenství v zemích ne
přátelských bude rozřešena podle zásad vy
slovených v tomto Oddíle a podle ustanovení 
připojené přílohy.

a) Mimořádná opatření válečná, jakož 
i opatření disposiční, tak jak jsou vymezena 
v příloze paragrafu 3, která byla Bulharskem 
učiněna o majetku, právech a zájmových úča 
stenstvích příslušníků mocností spojených 
nebo sdružených, počítajíc v to^ společnosti a 
družstva, v nichž tito příslušníci byli zúčast
něni, budou, nebude-li likvidace již ukončena, 
neprodleně zrušena aneb zastavena, a budou 
majetek, práva a zájmová účastenství, o něž 
jde, vrácena oprávněným, kteří je budou plné 
požívati za podmínek stanovených článkem 
178. Vláda bulharská odstraní všechna ̂ opa
tření, která učinila cestou zákona neb nařízeni 
během války, aby zapověděla společnostem 
příslušným do států spojených a sdružených, 
neb na nichž příslušníci států spojených a 
sdružených jsou zúčastněni, požívati výhod 
plynoucích z koncesi a smluv v Bulhaisku.

b) S výhradou opačných ustanovení, která 
bv snad vyplývala z této smlouvy, vyhrazuji 
si mocnosti spojené nebo sdružené právo za- 
držeti a likvidovati veškerý majetek, prava 
a zájmová účastenství příslušníků bulhar
ských nebo společností jimi kontrolovaných na 
jejich území, v jejich osadách, državách a



1212 Sbírka zákonů a nařízení, č. 274.

pays de protectorat, y compris les territoires 
qm leur ont été cédés en vertu du présent 
Traité.

La liquidation aura lieu conforméinent aux 
lois de 1’État allié ou associé intéressé et le 
propriétaire bulgare ne pouiTa disposer de ces 
biens, droits et intérěts, ni les grever ďaucune 
charge, sans le consentement de cet État.

Ne seront pas considérés, au sens du pré
sent paragraphe, conime ressortissants bul- 
gares, les ressortissants bulgares qui 
aequiěrent de plein droit la nationalité ďune 
Puissance alliée ou associée, par application 
du présent Traité.

c) Les prix ou indemnités résultant de 
l’exercice du droit visé au paragraphe b) 
seront fixés ďaprěs les xnodes ďévaluation 
et de liquidation déterminés par la législation 
du pays, dans lequel les biens ont été retenus 
ou liquidés.

d) Dans les rapports entre les Puissances 
alliées ou associées ou leurs ressortissants 
d une part, et la Bulgarie ou ses ressortis- 
sants d autre part, seront considérées comme 
définitives et opposables á toute personne, 
sous les réserves prévues au présent Traité, 
toutes mesures exceptionnelles de guerre ou 
de disposition mises en application par les 
Puissances alliées et associées, ou actes ac- 
complis ou á aceomplir en vertu de ces me
sures, telles qďelles sont définies dans les 
paragraphes 1 et 3 de TAnnexe ci-jointe. 
Néanmoins, si dans les États visés au pa
ragraphe i) du pi'ésent article, des mesures 
portant préj udice aux biens, droits et intérěts 
des ressortissants bulgares et non conformes 
á la législation locale, ont été prises, l’ayant 
droit bulgare aura droit á une indemnité pour 
le prejudice qui lui a été causé. Cette indem
nité sera fixée par le Tribunál arbitral mixte 
prévu á la Section VI. Les mémes mesures et 
toutes autres affectant les biens, droits et in- 
téréts des ressortissants des Puissances 
alliées et associées, notamment les actes de 
réquisition ou de saisie effectués ou bien par 
les. autorités civiles ou militaires, les popu- 
lations ou les troupes bulgares en quelque lieu 
que ce .soit, ou bien en Bulgarie par les auto
rités civiles ou militaires ou les troupes des 
Puissances alliées de la Bulgarie, seront recon- 
nues nulles et le Gouvemement bulgare 
prendra toutes les mesures nécessaires en vue 
de la restitution de ces biens, droits et inté
rěts.

protektorátech, počítajíc v to i území, která 
jim byla postoupena podle této smlouvy.

Likvidace bude provedena podle zákonů 
zúčastněného státu spojeného anebo sdruže
ného, a nebude vlastník bulharský směti na- 
kládati s tímto majetkem, právy a zájmovými 
účastenstvími, aniž jest mu dovoleno uvaliti 
na ně jakékoli břemeno bez svolení tohoto 
státu.

Za bulharské příslušníky ve smyslu tohoto 
odstavce nebudou pokládáni ti příslušníci bul
harští, kteří podle ustanovení této smlouvy 
nabyli ipso facto státního občanství některé 
mocnosti spojené nebo sdružené.

c) Platy nebo náhrady vyplývající z vý
konu práva, o kterém se mluví v odstavci b), 
určí se podle způsobu ocenění a likvidace sta
noveného zákonodárstvím země, v níž byl ma
jetek zadržen nebo likvidován.

d) S výhradou ustanovení této smlouvy 
budou ve vztazích mezi mocnostmi spojenými 
a sdruženými nebo jejich příslušníky se stra
ny jedné a Bulharskem neb jeho příslušníky 
se. strany druhé všechna válečná opatření 
mimořádná, dále opatření disposiční, uvedená 
v platnost mocnostmi spojenými a sdružený
mi, nebo všechny akty, jež byly vykonány 
anebo mají býti vykonány na základě těchto 
opatření po smyslu paragrafů 1 a 3 připo
jené přílohy^ pokládána za definitivní a mo
hou vůči každému býti namítnuta. Nicméně 
byla-H ve státech dotčených v odstavci i) to
hoto článku učiněna opatření na újmu ma
jetku, právům a zájmovým účastenstvím pří
slušníků bulharských a nesouhlasící s tuzem
ským zákonodárstvím, oprávněný bulharský 
poddaný bude míti právo na odškodnění za 
újmu, která mu byla způsobena. Toto odškod
nění bude stanoveno rozhodčím smíšeným 
soudem dotčeným v Oddílu VI. Tatáž a
i všechna^ jiná opatření postihující majetek, 
práva a zájmová účastenství příslušníků moc
ností spojených a sdružených, jmenovitě úko- 
ny rekvisiční neb úkony zabavení provedené 
ať úřady civilními neb vojenskými, obyvatel
stvem neb vojenskými sboiy bulharskými kde
koliv, ať civilními neb vojenskými úřady neb 
vojenskými sboiy mocností spojených s Bul
harskem v Bulharsku, budou uznána za ne- 
platná, a vlada bulharská učiní veškerá opa
tření nutná k vrácení tohoto majetku, práv 
a zájmových účastenství.
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e) Les ressortissants des Puissances alliées 
ou associées auront droit á une indem- 
nité pour les dommages ou préjudices 
causés á leurs biens, droits ou intéréts, y 
compris les sociétés ou associations dans les- 
quelles ils étaient intéressés sur le territoire 
bulgare, tel qu’il existait au 20 septembre 
1915, par Tapplication, tant des mesures ex- 
ceptionnelles de guerre que des mesures de 
disposition qui font 1’objet des paragraphes 1 
et 3 de 1’Annexe ci-jointe. Les réclamations 
formulées á ce sujet par ces ressortissants 
seront examinées et le montant des indem- 
nités sera fixé par le Tribunál arbitral mixte 
prévu par la Section VI ou par un arbitre 
désigné par ledit Tribunál; les indemnités 
seront á la charge de la Bulgarie et pourront 
étre prélevées sur les biens des ressortissants 
bulgares, existant sur le territoire ou se 
trouvant sous le contróle de 1’État du récla- 
mant. Ces biens pourront étre constitués en 
gage des obligations ennemies, dans les con- 
ditions fixées par le paragraphe 4 de 1’Annexe 
ci-jointe. Le payement de ces indemnités 
pourra étre effectué par la Puissance alliée 
ou associée et le montant porté au débit de la 
Bulgarie.

f) Toutes les fois que le ressortissant ďune 
Puissance alliée ou associée, propriétaire ďun 
bien, droit ou intérét qui a fait 1’objet ďune 
mesure de disposition sur le territoire bulgare 
en exprimera le désir, il sera satisfait á la 
réclamation prévue au paragraphe e,), lorsque 
le bien existe encore en nátuře, par la resti- 
tution dudit bien.

Dans ce cas, la Bulgarie devra prendre 
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 indemniser tout tiers lésé par la restitu- 
tion.

Si la restitution visée au présent para
graphe ne peut étre effectuée, des accords 
particuliers, négociés par rintermédiaire des 
Puissances intéressées ou des Offices de 
vérification et de compensation visés á 
]’Annexe jointe á la Section III, pourront 
intervenir pour assurer que le ressortissant 
ďune Puissance alliée ou associée soit indem- 
nisé du préj udice visé au paragraphe e) par 
1’attribution ďavantages ou ďéquivalents, 
qiťil consent á accepter en représentation du 
bien, des droits ou des intéréts dont il a été 
évincé.

En raison des restitutions effectuées con- 
formément au présent article, les prix ou

e) Příslušníci mocností spojených nebo 
sdružených budou míti právo na náhradu 
škod nebo újem, které byly způsobeny jejich 
majetku, právům nebo zájmovým účasten
stvím, počítajíc v to i společnosti nebo druž
stva, v nichž byli zúčastněni na území bul
harském v rozsahu ze dne 20. září 1915, buď 
mimořádnými opatřeními válečnými anebo 
opatřeními disposičními, o nichž jest řeč 
v paragrafu 1 a 3 v připojené příloze. Re
klamace podané v té příčině od těchto 
příslušníků budou vyšetřeny a bude pe
níz náhrad určen smíšeným soudem roz
hodčím stanoveným v Oddíle VI anebo roz
hodčím jmenovaným od tohoto soudu. Ná
hrady půjdou na vrub Bulharska a mohou 
býti hrazeny ze jmění příslušníků bulhar
ských, které je na území anebo pod kontrolou 
státu, jemuž přísluší reklamant. Tento ma
jetek může býti prohlášen za zástavu, ručící 
za závazky nepřátelské, za podmínek stano
vených v paragrafu 4 připojené přílohy. Tato 
náhrada může býti splacena mocností spoje
nou anebo sdruženou a peníz bude připsán 
Bulharsku dluhem.

f) V každém případě, kdy si příslušník 
mocnosti spojené anebo sdružené, vlastník 
majetku, práva nebo zájmového účastenství, 
na které se vztahovalo opatření disposiční na 
území bulharském, bude toho přáti, bude re
klamaci, o níž se jedná v odstavci e), vyho
věno vrácením tohoto majetku, je-li tu ještě 
in natura.

V tomto případě bude Bulharsko povinno 
učiniti veškerá opatření nutná, aby byl vlast
ník z držby vypuzený uveden v držení svého 
majetku, zproštěného všech břemen nebo slu
žebností, kterými by byl zatížen po likvidaci, 
a odškodniti třetí osoby, které by byly vrá
cením poškozeny.

Není-li vrácení, o literám je řeč v předešlém 
odstavci, možné, mohou prostřednictvím 
zúčastněných mocností nebo úřadů ověřova
cích a kompensačních, o nichž je řeč v pří
loze připojené k Oddílu III, býti uzavřena 
zvláštní ujednání za tím účelem, aby přísluš
níku některé mocnosti spojené anebo sdružené 
bylo zajištěno odškodnění za újmu, o níž je 
řeč v odstavci e), přiřčením výhod aneb ekvi
valentů, které se uvolí přijmouti na místě 
majetku, práv nebo zájmových účastenství, 
kterých byl zbaven.

Z důvodů restitucí učiněných podle tohoto 
článku budou platy nebo náhrady stanovené
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indemnités fixés par application du para- 
graphe e) seront diminués de la valeur 
actuelle du bien restitué, compte tenu des 
indemnités pour přiváti on de jouissance ou 
détérioration.

g) La faculté prévue au paragraphe f) est 
réservée aux propriétaires ressortissants des 
Puissances alliées ou associées sur le terri- 
toire desquels des mesures législatives, 
ordonnant la liquidation générale des biens, 
droits ou intéréts ennemis, n’étáient pas en 
application avant la signatuře de TArmistice.

h) Sauf le cas oú, par application du para
graphe f), des restitutions en nátuře ont été 
effectuées, le produit net des liquidations de 
biens, droits et intéréts ennemis oú qiťils 
aie.it été situés, faites soient en vertu de la 
législation exceptionelle de guerre, soit par 
application du présent article et générale- 
ment touš les avoirs en numéraire des enne
mis recevront Faffectation suivante:

1° En ce qui concerne les Puissances 
adoptant la Section III et 1’Annexe jointe, 
lesdits produits et avoirs seront portés au 
crédit de la Puissance dont le propriétaire 
est ressortissant, par 1’intermédiaire de 
TOffice de vérification et de compensation in- 
stitué par lesdites Section et Annexe; tout 
solde créditeur en résultant en faveur de la 
Bulgarie sera traité conformément á l’ar- 
ticle 129, Partie VII (Réparations), du pré
sent Traité.

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 numéraires des ressortissants 
des Puissances alliées ou associées, détenus 
par la Bulgarie 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 bul- 
gares qu’elle a saisis conformément á ses lois 
et rěglements et pourra 1’affecter au paye- 
ment des réclamations et créances définies 
par le présent article ou par le paragraphe 4 
de 1’Annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou 
intérét ou produit de la liquidation de ce bien 
ou tout avoir en numéraire, dont il n’aura pas 
été disposé conformément á ce qui est dit 
ci-dessus, peut étre retenu par ladíte Puis
sance alliée ou associée, et, dans ce cas, sa 
valeur en numéraire sera traité conformé
ment á Farticle 129, Partie VII (Répara
tions), du présent Traité.

podle odstavce e) zmenšeny o nynější cenu 
vráceného majetku, přihlížejíc k náhradám 
za ztrátu požívacího práva anebo za zhoršení.

g) Oprávnění stanovené v odstavci f) jest 
vyhrazeno vlastníkům, kteří jsou příslušníky 
oněch mocností spojených nebo sdružených, 
na jejichž území zákonodárná opatření na
řizující obecnou likvidaci majetku, práv a 
zájmových účastenství nepřátelských nebyla 
v platnosti před podepsáním smlouvy o pří
měří.

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 
provedena buď na základě mimořádného vá
lečného zákonodárství anebo podle tohoto 
článku, jakož i vůbec se všemi nepřátelskými 
aktivy peněžními, naloženo tímto způsobem:

1. Pokud jde o- mocnosti, které přijmou 
Oddíl III a připojenou přílohu, budou jmeno
vané výtěžky a aktiva prostřednictvím úřa
du verifikačního a kompensačního, stanove
ného tímto Oddílem a přílohou, připsány ku 
prospěchu oné mocnosti, jejímž příslušníkem 
jest vlastník. S každým saldem, jež odtud 
vyplývá ve prospěch Bulharska, bude nalo
ženo podle článku 129 části VII (Náhrada 
škod) této smlouvy.

2. Pokud se týče mocností, které nepřijmou 
Oddílu III a připojené přílohy, budou výtěžek 
majetku, práv a zájmových účastenství, ja
kož i peněžní aktiva příslušníků mocností 
spojených nebo sdružených, Bulharskem za
držené, přímo vyplaceny oprávněnému anebo 
jeho vládě. Každá mocnost spojená nebo sdru
žená bude moci nakládati s výtěžkem majetku, 
práv a zájmových účastenství, jakož i s pe
něžními aktivy příslušníků bulharských, které 
zabavila podle svých zákonů a nařízení a bude 
jich moci použiti k uspokojení reklamací 
a pohledávek stanovených v tomto článku 
nebo v paragrafu 4 připojené přílohy. Každý 
majetek, právo anebo zájmové účastenství 
anebo výtěžek jejich likvidace nebo jakékoli 
peněžní aktivum, jimiž nebude disponováno 
tak, jak bylo svrchu řečeno, může býti za
držen jmenovanou mocností spojenou nebo 
sdruženou, v kterémžto případě bude s jeho 
cenou v penězích naloženo podle článku 129 
části VII (Náhrada škod) této smlouvy.
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i) Dans le cas des liquidations effectuées 
soit dans les nouveaux États signataires du 
présent Traité comme Puissances alliées et 
associées, soit dans les États auxquels une 
partie du territoire bulgare est transférée 
par le présent Traité, soit dans les États qui 
ne participent pas aux réparations á payer 
par la Bulgarie, le produit des liquidations 
effectuées par le Gouvernement desdits États 
devra étre verse directement aux proprié-
L.ires sous réserve des droits de la Commis- 
sion des réparations en vertu du présent 
Traité, notamment de rarticle 121, Partie Vil 
(Réparations). Si le propriétaire établit 
devant le Tribuna! 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 de 1’État, dont il 
s’agit, en dehors de sa législation générale, 
ont été ínjustement préjudiciables au prix, le 
Tribuna! ou 1’arbitre aura la faculté ďac- 
corder á 1'ayant droit une indemnité équitable 
qui devra étre payée par ledit État.

j) La Bulgarie s’engage á indemniser ses 
ressortissants en raison de la liquidation ou 
de la rétention de leurs biens, droits ou inté- 
réts en Pays alliés ou associés.

k) Le montant des taxes et impots sur le 
Capital qui ont été levés ou pouraient étre 
levés par la Bulgarie sur les biens, droits et 
intéréts des ressortissants des Puissances 
alliées ou associées depuis le 29 septembre 
1918 jusqďá l’expiration de trois mois aprěs 
la mise en vigueur du présent Traité ou s’il 
s’agit des biens, droits et intéréts qui ont été 
soumis á des mesures exceptionnelles de 
guerre, jusqiťá la restitution conforme aux 
dispositions du présent Traité, sera reverse 
aux ayants droit.

Article 178.

La Bulgarie s’engage, en ce qui concerne 
les biens, droits et intéréts restitués, par 
application de Farticle 177, aux ressortissants 
des Puissances alliées ou associées, y compris 
les sociétés et associations dans lesquelles ces 
ressortissants étaient intéressés:

. a) á placer et maintenir, sauf les excep- 
tions expresément prévues dans le présent 
Traité, les biens, droits et intéréts des res
sortissants des Puissances alliées ou associées 
dans la situation de droit oú se trouvaient, du 
fait des lois en vigueur avant la guerre, les 
biens, droits et intéréts des ressortissants 
bulgares;

i) Jestliže byly provedeny likvidace v no
vý di státech, které podpisují tuto smlouvu 
jako mocnosti spojené a sdružené, nebo ve stá
tech, jimiž byla touto smlouvou postoupena 
část území bulharského, nebo ve státech, které 
nejsou účastny náhrad, jež má platiti Bul
harsko, musí býti výtěžek likvidací provede
ných vládou řečených států vyplacen přímo 
vlastníkům, při čemž arci práva daná komisi 
reparační touto smlouvou, a zejména článkem 
121 Části VII (Náhrada škod), zůstávají vy
hrazena. Dokáže-li vlastník před smíšeným 
soudem rozhodčím, který se zavádí Oddílem VI 
této části, anebo před rozhodčím, kterého po
jmenuje tento soud, že podmínky prodejové 
nebo opatření učiněná vládou státu, o který 
jde, nesrovnávající se s jeho obecným zákono
dárstvím, byly nespravedlivým způsobem na 
újmu ceně, budou moci soud nebo rozhodčí 
přiznati oprávněnému přiměřenou náhradu, 
kterou zaplatí onen stát.

j) Bulharsko se zavazuje odškodniti své 
příslušníky za likvidaci nebo zadržení jejich 
majetku, práv anebo zájmových účastenství 
v zemích spojených nebo sdružených.

k) Peníz dávek a daní z majetku, které 
Bulharskem byly anebo by mohly býti vy
brány z majetku, práv anebo zájmových 
účastenství příslušníků mocností spojených 
nebo sdružených od 29. září 1918 až do 
té doby, kdy uplynou tři měsíce po tom, co 
nabude tato smlouva působnosti, anebo, jde-li 
o majetek, práva nebo zájmová účastenství 
podrobená mimořádným opatřením válečným, 
až do doby jejich navrácení podle této smlou
vy, bude taktéž navrácen oprávněným.

Článek 178.

Bulharsko se zavazuje, pokud jde o maje
tek, práva a zájmová účastenství vrácená 
pqdle článku 177, příslušníkům mocností spo
jených nebo sdružených, počítaje v to společ
nosti a družstva, v nichž tito příslušníci byli 
zúčastněni:

a) uvésti a udržovati práva a zájmová úča
stenství příslušníků mocností spojených nebo 
sdružených s výhradou výjimek výslovně 
v této smlouvě stanovených v tom právním 
stavu, v kterém byly podle zákonů předváleč
ných majetek, práva a zájmová účastenství 
příslušníků bulharských;
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b) á ne soumettre les biens, droits ou inté- 
réts 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 intéréts de 
ressortissants bulgares et á payer des indem- 
nités convenables dans le cas oú ces mesures 
seraient prises.

Article 179.
Les réclamations diplomatiques ou consu- 

laires formulées par les représentants ou 
agents des Puissances alliées ou associées et 
concernant les biens, droits et intéréts privés 
des ressortissants de ces Puissances, seront, 
á la demande de ces Puissances, soumises au 
Tribunál arbitřal mixte, prévu par la Sec- 
tion VI.

ANNEXE.

§ I-
Aux termes de 1’article 177 paragraphe d), 

est confirmée la validitě de toutes mesures 
attributives de propriété, de toutes ordon- 
nances pour la liquidation ďentreprises ou de 
sociétés ou de toutes autres ordonnances, 
rěglements, décisions ou instructions rendues 
ou données pour*) tout tribunál ou administra- 
tion ďune des Puissances alliées ou associées 
ou réputées avoir été rendues ou donnés par 
application de la législation de guerre con
cernant les biens, droits ou intéréts ennemis. 
Les intéréts de toutes personnes devront étre 
considérés comme ayant valablement fait 
Fobjet de touš rěglements, ordonnances, dé
cisions ou instructions concernant les biens 
dans lesquels sont compris les intéréts dont il 
s’agit, que ces intéréts aient été ou non expres- 
sément visés dans lesdits ordonnances, rěgle
ments, décisions ou instructions. II ne sera 
sculevé aucune contestation relativement á la 
régularité ďun transfer! de biens, droits ou 
ďintéréts effectué en vertu des rěglements, 
ordonnances, décisions ou instructions sus- 
visés. Est également confirmée la validitě de 
toutes mesures prises á 1’égard ďune pro
priété, ďune entreprise, ou société, qďil 
s’agisse ďenquéte, de séquestre, ďadminis- 
tration forcée, ďutilisation, de réquisition, de 
surveillance ou de liquidation, de la vente, ou 
de 1’administration des biens, droits et inté
réts, du recouvrement et du payement des 
dettes, du payement des frais, charges, dé- 
penses ou de toutes autres mesures quel- 
conques effectuées en exécution ďordon- 
nances, de rěglements, de décisions ou ďin-

b) nepodrobiti majetek, práva nebo zá
jmová účastenství příslušníků států spoje
ných nebo sdružených žádným opatřením, 
která by se nepříznivě dotýkala vlastnictví a 
která by neplatila stejně o majetku, právech 
a zájmových účastenstvích příslušníků bul
harských, á zaplatit! přiměřenou náhradu, 
kdyby takováto opatření byla učiněna.

článek 179.
Diplomatické neb konsulární reklamace po

dané zástupci neb jednateli mocností spoje
ných nebo sdružených a týkající se majetku, 
práv a soukromého zájmového účastenství 
příslušníků těchto mocností budou přiděleny 
na žádost těchto mocností smíšenému roz
hodčímu soudu, dotčenému v Oddílu VI.

PŘÍLOHA.

§ I-
Ve shodě s ustanoveními článku 177, od

stavce d), potvrzuje se platnost všech opa
tření propůjčujících vlastnictví, všech naří
zení o likvidaci podniků neb společností, nebo 
všech jiných nařízení, předpisů, rozhodnutí 
neb instrukcí, které byly učiněny nebo vy
dány od kterýchkoli soudů neb správních 
úřadů jedné z mocností spojených neb sdruže
ných podle zákonodárství válečného o majet
ku, právech nebo zájmových účastenstvích ne
přátelských, jakož i opatření takových, o kte
rých nutno míti za to, že byla podle tohoto 
válečného zákonodárství učiněna nebo vydá
na. Bude se míti za to, že zájmy všech osob 
byly platně upraveny nařízeními, předpisy, 
rozhodnutími neb instrukcemi jednajícími 
o majetku, v němž jsou tyto osoby zúčast
něny, bez rozdílu, zdali v oněch nařízeních, 
předpisech, rozhodnutích neb instrukcích byly 
tyto zájmy výslovně uvedeny čili nic. Nebude 
brána v odpor správnost převodu majetku, 
práv neb zájmových účastenství uskutečně
ného podle řečených nařízení, předpisů, roz
hodnutí neb instrukcí. Rovněž se potvrzuje 
platnost veškerých opatření učiněných o ma
jetcích, obchodních podnicích neb společno
stech, pokud se týče jejich zjištění, sekve- 
strace, vnucené správy, využití, rekvisice, 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 opa
tření předsevzatého v důsledku nařízení, 
předpisů, rozhodnutí neb instrukcí učiněných, 
vydaných nebo provedených kterýmkoli sou-

*) chyba v originálu; správně má býti „par“.
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structions rendues, données ou exécutées par 
touš tribunaux ou administration ďune des 
Puissances alliées et associées ou réputées 
avoir été rendues, données ou exécutées par 
application de la législation exceptionnelle de 
guerre concernant les biens, droits ou inté- 
réts ennemis, á condition que les dispositions 
de ce paragraphe ne portent pas préj udice 
aux droits de propriété précédemment acquis 
de bonne foi et á un juste prix, conformé- 
ment á la loi de la situation des biens, par les 
ressortissants des Puissances alliées et 
associées.

§ 2.

Aucune réclamation ni action de la Bul- 
garie ou de ses ressortissants, en quelque lieu 
qu’ils aient leur résidence, n’est recevable 
contre une Puissance alliée et associée 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 inté- 
réts des ressortissants bulgares 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 l’égard de tout acte ou omission résultant 
des mesures exceptionnelles de guerre, lois et 
rěglements de toute Puissance alliee ou 
associée.

§ 3-
Dans 1’article 177 et la présente Annexe, 

l’expression «mesures exceptionnelles de 
guerre» comprend les mesures de toute ná
tuře, législatives, administratives, judiciaires 
ou autres prises ou qui seront prises ulté- 
rieurement á 1’égard de biens ennemis et qui 
ont eu ou auront pour effet, sans affecter la 
propriété, ďenlever aux propriétaires la dis- 
position de leurs biens, notamment les me
sures 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 exécution 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 accomplis par toute personne com- 
mise a Tadministration ou á la surveillance 
des biens ennemis tels que payement de det- 
teš, encaissements de créances, payement de 
frais, charges ou dépenses, encaissements 
ďhonoraires.

dem nebo správním úřadem jedné z mocností 
spojených a sdružených podle mimořádných 
zákonů válečných o majetku, právech a zá
jmových účastenstvích nepřátelských, jakož 
i v důsledku takových opatření, o kterých 
nutno míti za to, že byla podle těchto mimo
řádných zákonů učiněna, s výhradou, že usta
ne-mí tohoto paragrafu nejsou na újmu ma
jetkovým právům, jichž příslušníci mocností 
spojených a sdružených před tím nabyli beze
lstně a za přiměřenou cenu v souhlase se zá
kony státu, v jehož území majetek leží.

§ 2.

žádná reklamace ani žaloba nesmí býti vzná
šena Bulharskem nebo jeho příslušníky, nechť 
osoby tyto sídlí kdekoli, proti kterékoli mocno
sti spojené a sdružené nebo proti kterékoli 
osobě jednající jménem nebo z příkazu které
hokoli úřadu soudního nebo správního řečené 
mocnosti spojené a sdružené ve věci jakého
koli jednání neb opominutí, které se týká ma
jetku, práv nebo zájmových účastenství pří
slušníků bulharských a zběhlo se za války neb 
za příprav válečných. Rovněž nebude připu
štěna žádná reklamace ani žaloba proti ni
komu, pokud jde o jakékoli jednání nebo opo
minutí vyplývající z mimořádných opatření 
válečných, zákonů a nařízení kterékoli mocno
sti spojené nebo sdružené.

V článku 177 a v této příloze zahrnuje 
výraz „mimořádná opatření válečná" všeliká 
opatření zákonodárná, správní, soudní nebo 
jiná, která byla nebo budou později učiněna 
ve věci majetku nepřátelského a jejichž účin
kem bylo nebo bude odnětí disposice vlastní
kům nad jejich majetkem, avšak bez do
tčení podstaty práva vlastnického,^ zejména 
opatření o dohledu, vnucené správě a sekve- 
straci, neb opatření, jejichž účelem byto neb 
bude zabaviti, zužitkovati nebo obstaviti ak
tiva nepřátelská, a to z jakéhokoli důvodu, 
v jakékoli formě a na kterémkoli místě. Akty, 
kterými se tato opatření proti majetku ne
přátelskému provádějí, jsou veškerá rozhod
nutí, instrukce, rozkazy neb nařízení správ
ních úřadů nebo soudů, uplatňující tato^ opa
tření na majetek nepřátelský, jakož i veškeiá 
jednání osob pověřených správou nebo do
zorem nad majetkem nepřátelským,^ jako na 
př. placení dluhů, vybírání pohledávek, za- 
pravování útrat, nákladů neb výloh, vybírání 
platů.
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Les «mesures de disposition» sont celles qui 
ont affecté ou affecteront la propriété des 
biens ennemis en en transférant tout. ou 
partie á une autre personne que le proprié- 
taire ennemi et sans son consentement, 
notamment les mesures ordonnat la vente, la 
liquidation, la dévolution de propriété des 
biens ennemis, Fannulation des titres ou 
vaíeurs mobiliěres.

§ 4. '

Les biens, droits et intéréts des ressortis- 
sants bulgares dans les territoires ďune 
Puissance aliiée ou associée, ainsi que le 
produit. .net de leur vente, liquidation ou 
autres mesures de dispositicn, pourront étre 
grevés par cette Puissance aliiée ou associée: 
en premier lieu, du payement des indemnités 
dues á Foccasion des réclamations des res- 
sortisants de cette Puissance ooncernant 
leurs biens, droits et intéréts y compris les 
sociétés ou associations dans lesquelies ces 
ressortissants étaient intéressés en territoire 
bulgare ou des créances qiťils ont sur les 
ressortissants bulgares ainsi que du paye
ment des réclamations introduites pour des 
actes commis par le Gouvernement bulgare 
ou par toute autoritě bulgare postérieure- 
ment au 11 octobre 1915 et avant que cette 
Puissance aliiée ou associée ne participát á la 
guerre.

Le montant de ces sortes de réclamations 
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 indemnités dues 
á Foccasion des réclamations des ressortis
sants de la Puissance aliiée ou associée con- 
cernant leurs biens, droits et intéréts sur le 
territoire des autres Puissánces ennemies, en 
tant que ces indemnités n’ont pas été 
acquittées ďune autre maniěre.

§ 5.

Nonobstant les dispositions de Farticle 177 
lorsque, immédiatement avant le debut de la 
guerre, une société autorisée dans un État 
allié ou associé avait, en commun avec une 
société contrólée par elle et autorisée en Bul- 
garie, des droits á Futilisation dans ďautres 
pays, de marques de fabrique ou com- 
merciales, ou lorsqďelle avait la jouissance 
avec cette société de procédés exclusifs de 
fabrication de marchandises ou ďarticles 
pour la vente dans ďautres pays, la premiére 
société aura seule le droit ďutiliser ces

„Opatření disposiční" jsou taková, jimiž 
byla nebo bude dotčena podstata vlastnictví 
k majetku nepřátelskému převodem celku 
nebo části na osobu jinou než vlastníka ne
přátelského a bez jeho souhlasu, zejména opa
tření nařizující prodej, likvidaci, propadnutí 
vlastnického práva k majetku nepřátelskému, 
anulování právních titulů aneb cenných pa
pírů.

§ 4.

Majetek, práva a zájmová účastenství pří
slušníků bulharských 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 za
tíženy tím, že se zaplatí.náhrady dlužné podle' 
reklamací příslušníků této mocnosti za jejich 
majetek, práva a zájmová účastenství, počí
taje k nim společnosti nebo družstva, v nichž 
tito příslušníci byli zúčastněni na území bul
harském, nebo pohledávky, jež mají za pří
slušníky bulharskými, jakož-i tím, že se uspo
kojí reklamace vzniklé z jednání vlády bul
harské nebo kteréhokoli bulharského úřadu 
po 11. říjnu 1915 a dřív, nežli tato mocnost 
spojená nebo sdružená vstoupila do války.

Výše takovýchto požadavků může býti 
určena rozhodčím, kterého určí pan Gustav 
Ador, uvolí-li se, nebo, neučiní-li tak, smíše
ným rozhodčím soudem zavedeným v Oddílu 
VI. Na druhém místě mohou býti zatíženy 
tím, že se zaplatí náhrady dlužné podle rekla
mací příslušníků mocnosti spojené nebo sdru
žené za jejich majetek, práva a zájmová 
účastenství na území ostatních mocností ne
přátelských, pokud tato odškodnění nebudou 
poskytnuta jinakým způsobem.

§ 5.

Nehledíc k ustanovením článku 177, jestliže 
bezprostředně před vypuknutím války ně
která společnost povolená ve státě spojeném 
nebo sdruženém měla společně se společností 
od ní kontrolovanou a povolenouV Bulharsku 
právo používati známek továrních neb ob
chodních ve třetích státech, nebo jestliže po
žívala spolu s takovou společností práva ke 
zvláštním procesům při výrobě zboží nebo 
předmětů potřebných pro třetí státy, bude 
prvá společnost samo jediná oprávněna užívati 
oněch známek továrních ve třetích státech
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marques de fabrique dans ďautres pays, á 
1’exclusion de la société bulgare; et les pro- 
cédés de fabrication communs seront remis 
á la premiére société nonobstant toute mesure 
prise en application de la législation de 
guerre bulgare á 1’égard de la seconde société 
ou de ses intéréts, propriétés commerciales ou 
actions. Néanmoins, la premiére société, si 
demande lui en est faite, remettra á la se- 
ccnde société des moděles permettant de 
continuer la fabrication de marchandises qui 
devront étre consommées en Bulgarie.

§ 6.

Jusqiťau moment oú la restitution pourra 
étre effectuée conformément á Tarticle 177, 
la Bulgarie est responsable de la conservation 
des biens, droits et intéréts 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 exceptionelle de 
guerre.

§ 7.
Les Puissances alliées ou associées devront 

faire connaitre, dans le délai fí’un an, á^la 
dáte de la mise en vigueur du présent Traité, 
les biens, droits et intéréts sur lesquels ils 
comptent exercer le droit prévu á rarticlel77, 
paragraphe f).

§ 8.

Les restitutions prévues par Tarticle 177 
seront effectuées sur 1’ordre du Gouverne- 
ment bulgare ou des autorités qui lui auront 
été substituées. Des renseignements détaillés 
sur la gestion des administrateurs seront 
fournis aux intéressés par les autorisés bul- 
gares, sur demande qui peut étre adressée 
děs la mise en vigueur du présent Traité.

§ 9-
Les biens, droits et intéréts des ressortis

sants bulgares continueront, jusqďá 1’achěve- 
ment de la liquidation prévue á Tarticle 177, 
paragraphe b), a étre soumis aux mesures 
exceptionnelles de guerre prises ou á prendre 
á leur égard.

§ 10.
La Bulgarie remettra, dans un délai de six 

mois á dater de la mise en vigueur du présent 
Traité, á chaque Puissance alliée ou associée, 
touš les contrats, certificats, actes et autres 
titres de propriété, se trouvant entre les

s vyloučením společnosti bulharské; a spo
lečné právo k procesu výrobnímu bude vy
dáno této první společnosti bez ohledu na 
jakékoli opatření učiněné podle válečného 
zákonodárství bulharského vzhledem k této, 
druhé společnosti nebo jejím zájmům, ob
chodnímu vlastnictví nebo akciím. Nicméně 
první společnost, bude-li za to žádáno, vy^lá 
druhé společnosti modely dovolující pokračo
vat! ve výrobě zboží, které se má spotřebovali 
v Bulharsku.

§ 6.

Až do okamžiku, kdy bude provedena resti
tuce podle článku 177, ručí Bulharsko 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 Bulharsku ně
jakému mimořádnému opatření válečnému.

§ 7.
Do roka po tom, kdy tato smlouva nabude 

působnosti, ohlásí mocnosti spojené nebo 
sdružené majetek, práva a zájmová účasten
ství, o kterých míní použiti práva uvedeného 
v článku 177, odstavci f).

§ 8.

Restituce uvedené v článku 177 budou vy
konány na rozkaz vlády bulharské nebo úřadu, 
které na místě ní budou ustanoveny. Podrobné 
výkazy o vedení správy budou podány zúčast
něným osobám úřady bulharskými na žádost, 
která může býti vznesena, jakmile tato smlou
va nabude působnosti.

§ 9.
Až do ukončení likvidace uvedené v článku 

177, odstavci b), zůstanou majetek, práva a 
zájmová účastenství příslušníků bulharských 
podrobeny mimořádným opatřením válečným, 
která byla nebo budou o nich učiněna.

§ 10.
Do šesti měsíců po tom, kdy tato smlouva 

nabude působnosti, vydá Bulharsko každé 
mocnosti spojené nebo sdružené všechny 
smlouvy, osvědčení, akty a jiné právní tituly 
vlastnického práva, jež jsou v rukou jeho pří-
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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, obiigations ou 
autres valeurs mobiliěres de toutes sociétés 
autorisées par la législation de cette Puis
sance.

La Bulgarie fournira á touš moments, sur 
la demande de la Puissance alliée ou associée 
intéressée, touš renseignements concemant 
les biens, droits et intéréts des nationaux 
bulgares dans ladíte Puissance alliée ou as
sociée, ainsi que sur les transactions qui ont 
pu étre effectuées depuis le ler septembre 
1915 en ce qui concerne lesdits biens, droits 
ou intéréts.

§ 11.
Dans le terme «avoir en numéraire», il faut 

comprendre touš les dépóts ou provisions 
constitués 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 1’exclusion de toute 
somme ďargent appartenant aux Puissances 
alliées ou associées, ou á leurs États parti- 
culiers, provinces ou municipalités.

§ 12. '

Seront annulés les placements effectués, oú 
que ce soit, aves les avoirs en numéraire des 
ressortissants des Hautes Parties Contrac- 
tantes, y compris les sociétés et associations 
dans lesquelles ces ressortissants étaient in- 
téressés, par les personnes responsables de 
radministration des biens ennemis ou ccn- 
trólant cette administration, ou par 1’ordre 
de ces personnes ou ďune autoritě quel- 
conque; le rěglement de ces avoirs se fera 
sans tenir compte de ces placements.

§ 13.
La Bulgarie 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 n'importe 
quel moment par la suitě, touš les comptes ou 
piěces comptables, archives, documents et 
renseignements de toute nátuře qui peuvent 
se trouver sur son territoire et qui con- 
cernent les biens, droits et intéréts des res
sortissants de ces Puissances, y compris les 
sociétés ou associations dans lesquelles ces 
ressortissants étaient intéressés, qui ont fait

slušníků a vztahují se k majetku, právům 
nebo zájmovým účastenstvím nalézajícím se 
na území řečené mocnosti spojené nebo sdru
žené, čítaje v to akcie, obligace nebo jiné 
cenné papíry všech společností povolených 
podle zákonů této mocnosti.

Bulharsko podá kdykoli na žádost mocnosti 
spojené nebo sdružené všechna vysvětlení
0 majetku, právech a zájmových účasten
stvích státních občanů bulharských na území 
této mocnosti spojené nebo sdružené, jakož
1 o všech transakcích, které byly s řečeným 
majetkem, právy nebo zájmovými účasten
stvími snad provedeny po 1. září 1915.

§ 11.

Výraz „peněžní aktiva" zahrnuje všecky 
vklady nebo fondy zřízené před vypověděním 
války nebo 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 náležejících 
spojené anebo sdružené mocnosti anebé stá
tům, 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 zúčastněni, osoba
mi odpovědnými za správu nepřátelského ma
jetku nebo majícími dozor nad takovou 
správou anebo na rozkaz těchto osob nebo 
kteréhokoli úřadu budou prohlášena za ne
platná. Tato peněžní aktiva budou vyúčtována 
bez ohledu k oněm umístěním.

§ 13.

Do měsíce po tom, kdy tato smlouva nabude 
působnosti, nebo na žádost vznesenou kdykoli 
poté, vydá Bulharsko mocnostem spojeným 
nebo sdruženým všecky účty nebo doklady 
účetní, archivy, listiny a vysvětlení všeho 
druhu, nalézající se snad na jeho území 
a týkající se majetku, práv a zájmo
vých účastenství příslušníků těchto mocností 
— Pytaje v to společnosti nebo družstva, 
v nichž tito příslušníci byli zúčastněni —, jež 
byly podrobeny mimořádným opatřením vá
lečným neb jakémukoli opatření disposičnímu
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1’objet ďune mesure exceptionnelIe. de guerre 
ou ďune mesure de disposition, soit en Bul- 
garié, soit dans les territoires qui ont été 
occupés par la Bulgarie ou ses alliés.

Les ccntróleurs, surveillants, gérants, ad- 
ministrateurs, séquestres, liquidateurs et 
curateurs seront, sous la garantie du Gou- 
vernement bulgare personnellement respons- 
ables de la remise immédiate au complet et 
de Texactitude de ces comptes et documents.

§ 14.
Les dispositions de karticle 177 et de la pré- 

sente Annexe, relatives aux biens, aroits et 
intéréts en páys ennemis et au produit de leur 
liquidation, s’appliqueront aux dettes, crédits 
et comptes, la Section III ne réglant que les 
méthódes de payement.

Pour le rěglement des questions visées par 
karticle 177 entre la Bulgarie et les Puis- 
sances alliées et associées, leurs colonies ou 
protectorats ou Tun des Dominions britan- 
niques ou 1’Inde, par rapport auxquels la 
déclaration n’aura pas été faite qíťelles 
adoptent la Section III et entre leurs na- 
tionaux respectifs, les dispositions de la Sec
tion III relatives á la monnaie dans laquelle 
le payement doit étre fait et au taux de 
cliange et aux intéréts seront applicables, á 
moins que le Gouvernement de la Puissance 
alliée ou associée intéressée ne notifie á la 
Bulgarie, dans les six mois á dater de la mise 
en yigueur du présent Traité, qu’une ou 
plusieurs desdites clauses ne seront pas ap
plicables.

§ 15.
Les dispositions de Tárticle 177 et de la 

présente Annexe s’appliquent aux droits de 
propriété industrielle, littéráive ou artistique 
qui sont ou seront compris dans la liquida- 
ti n de biens, droits, intéréts, sociétés ou 
entreprises, effectuée par application de la 
législation exceptionnelle de guerre par les 
Puissances alliées ou associées ou par applica
tion des stipulations de Tarticle 177, para- 
graphe h).

SECTION V.

CONTRATS, PRESCRIPTIONS, 
JUGEMENTS.

A r t i c 1 e 180.
a) Les contrats conclus entre ennemis 

seront considérés comme ayant été annulés 
á partir du moment oů deux quelconques des

buď v Bulharsku nebo v územích, která byla 
obsazena Bulharskem nebo jeho spojenci.

Kontroloři, dozorci, vedoucí ředitelé, správ
ci, vnucení správci, likvidátoři a opatrovníci 
budou za ručení vlády bulharské osolme od
povědni za neprodlené a úplné vydání těchto 
účtů a listinných dokladů a za jejich přesnost.

§ 14.
Ustanovení článku 177 a této přílohy o ma

jetku, právech a zájmových účastenstvích 
v nepřátelských státech a o výtěžku jejich 
likvidace vztahují se na dluhy, úvěry a účty, 
kdežto Oddíl III upravuje toliko způsoby 
placení.

Pro úpravu otázek uvedených v článku 177 
mezi Bulharském a mocnostmi spojenými a 
sdruženými, jejich koloniemi nebo protekto
ráty nebo kterýmkoli z britských ^ dominií 
nebo Indií, o kterých nebude prohlášeno, že 
přijímají Oddíl III, a mezi jejich příslušníky 
budou platiti ustanovení Oddílu III o měně, 
v které se mají díti platy, o kursu a úrocích, 
ačli zúčastněná vláda spojené neoo sdružené 
mocnosti neoznámí Bulharsku do šesti měsíců 
po tom, kdy tato smlouva nabude působnosti, 
že se jednoho nebo několika řečených ustano
vení nemá použiti.

§ 15.
Ustanovení článku 177 a této přílohy platí 

o vlastnictví průmyslovém, literárním a umě
leckém, která jsou nebo budou pojata do likvi
dace majetku, práv, zájmových účastenství, 
společností nebo podniků, provedené podle 
výjimečného válečného zákonodárství moc
nostmi spojenými nebo sdruženými nebo 
podle podmínek článku 177, odstavce b).

ODDÍL V.

SMLOUVY, PROMLČENÍ, ROZSUDKY.

č 1 á n e k 180.
a) Smlouvy uzavřené mezi nepřáteli budou 

pokládány za zrušené od okamžiku, kdy se 
kterékoli dvě strany staly nepřáteli, vyjíma-

145
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parties sont devenues ennemies, sauf en ce 
qui concerne les dettes et autres obligations 
pécuniaires résultant de Fexécution ďun acte 
ou 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.

b) Seront exceptés de 1’annulation, aux 
termes du présent article, les contrats dont, 
dans un intéret général, les Gouvernements 
des Puissances alliées ou associées, dont Tuně 
des parties est un ressortissant, réclaraeront 
Fexécution, dans un délai de six mois á dater 
de la mise en vigueur du présent Traité.

Lorsque Fexécution des contrats ainsi 
maintenus entraíne, pour une des parties, par 
suitě du changement dans les conditions du 
commerce, un prejudice considérable, le Tri
buna! arbitral mixte prévu par la Section VI 
pourra atťribuer á la partie lésée une indem- 
nité équitable.

e) En raison des dispositions de la Consti- 
tution et du droit des États-Unis ďAmérique, 
clu Brésil et clu Japon, le présent article ainsi 
que Farticle 183 et 1’Annexe ci-jointe ne 
s’apliquent pas aux contrats conclus par des 
ressortissants de ces États avec des resortis- 
sants bulgares, et de meme, Farticle 189 ne 
s’applique pas aux États-Unis ďAmérique ou 
á leurs ressortissants.

cU Le présent article ainsi que FAnnexe ci- 
jointe ne s’appliquent pas aux contrats dont 
les parties sont devenues ennemies du fait 
que Funě ďelle était un habitant ďun terri- 
toire qui change de souveraineté, en tant que 
celte partie aura acquis, par application du 
présent Traité, la nationalité ďune Puissance 
alliée ou associce, ni aux contrats conclus 
entre ressortissants des Puissances alliées ou 
associées entre lesquelles le commerce s’est 
trouvé interdit clu fait que Funě des parties 
se trouvait dans un territoire ďune Puissance 
alliée ou associée occupé par Fennemi.

e) Aucune disposition du présent article et 
de FAnnexe ci-jointe ne peut étre regardée 
comme invalidant une opération, qui a été 
effectuée légalement en vertu ďun contrat 
passé entre ennemis avec Fautorisation ďune 
des Puissances belligérantes.

Article 181.
Les transferts de territoires effectuées en 

exécution clu présent Traité ne porteront 
aucune atteinte aux droits privés visés dans 
les Traités de Constantinople de 1913, 
ďAthénes de 1913 et de Stamboul de 1914.

jíc případ, kde jde o dluhy nebo jiné povin
nosti peněžní, které vznikly tím, že bylo něco 
podle smlouvy vykonáno nebo placeno, a s vý
hradou výjimek a zvláštních pravidel plat
ných pro jisté smlouvy nebo druhy smluv uve
dených níže nebo v připojené příloze.

b) Vyňaty jsou ze zrušení ve smyslu tohoto 
článku smlouvy, jichž 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 jest 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 člá
nek 183 s připojenou přílohou o smlouvách 
uzavřených mezi příslušníky těchto států a 
příslušníky bulharskými; stejně neplatí člá
nek 189 pro Spojené státy americké nebo je
jich příslušníky.

cl) 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 mocností spojených nebo sdružených, které 
bylo obsazeno nepřítelem.

e) O žádném ustanovení tohoto článku a 
připojené přílohy nelze míti za to, že by činilo 
neplatným obchodní jednání zákonitě vyko
nané na základě smlouvy uzavřené mezi ne
přáteli se schválením jedné z mocností válčí
cích.

Článek 181.

Postoupení území provedená podle této , 
smlouvy nebudou nikterak na újmu soukro
mým právům zmíněným ve smlouvách caři
hradské z roku 1913, athénské z roku 1913 
a stambulské z roku 1914.
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Touš transferts de territoires effectués par 
ou á la Bulgarie en exéeution du présent 
Traité comporteront également et aux mémes 
conditions le respect de ces droits privés.

En cas de désaccord relatif á Tapplication 
du présent article, le différend sera soumis^a 
un arbitre nommé par le Conseil de la Sociéíé 
des Nations.

Article 1B2.

En cas ďexploitation anormale ou de dé- 
possession résultant de faits ou de mesures de 
guerre, les concessions sur le territoire bul- 
g ,re tel qu’il résulte du présent Traité et les 
garanties de recettes et formules ďexploita
tion concernant des ressortissants des Puis- 
sances alliées ou associées ou des sociétés ou 
associations contrólées par ces ressortissants 
pourront, sur la deniande de 1'intéressé, 
laquelle devra étre presentée dans un délai 
de trois mois aprěs la mise en vigueur d.u 
présent Traité, étre prolongées pourunedurée 
déterminée par le Tribuna! arbitral roixte qui 
tiendra compte de la période de dépossession 
ou ďexploitation anormale.

Les diverses conventions approuvées, ou les 
accords intervenus antérieurement á 1’entrée 
en guerre de la Bulgarie entre les autorités 
bulgares et les sociétés ou associations con- 
troíées par des groupes financiers alliés, sont 
confirmés; toutefois les délais, prix et con
ditions seront revisés en tenant compte des 
nouvelles circonstanc.es économiques. En cas 
de* désaccord, le Tribunál arbitral mixte sta- 
tuera.

Article 188.

a) Sur le territoire des Hautes Parties 
Contractantes, dans les rapports entre enne- 
mis, touš délais quelconques de prescriptions, 
péremption ou forclusion de procédure seront 
suspendus pendant la durée de la guerre, 
qu’ils aient commencé á courir avant le début 
de la guerre ou aprěs; ils recommenceront á 
courir au plus tot trois mois aprěs la mise en 
vigueur du présent Traité. Cette disposition 
s’appliquera aux délais de présentation de 
coupons ďintéréts ou cle dividendes, et de 
présentation, en vue du remboursement, des 
valeurs sorties au tirage ou remboursables á 
tout autre titre.

b) Dans le cas oů, en raison du non- 
accomplissement ďun acte ou ďune formalitě 
pendant la guerre, des mesures ďexécution 
ont été prises sur le territoire bulgare, 
portent préjudice á un ressortissant des Puis-

Při veškerých postupech území, provede
ných Bulharskem nebo ve prospěch Bulharska 
podle této smlouvy, budou zachována zároveň 
a za stejných podmínek tato soukromá práva.

V případě neshody o použití tohoto článku, 
předloží se spor rozhodčímu jmenovanému 
Radou Společnosti národů.

Článek 182.
V případě neoprávněného těžení neb zba

vení držby,následkem událostí neb opatření 
válečných, koncese, záruky příjmové a pro- 
vozovací povolení příslušníků mocností spo
jených a sdružených neb společností a sdru
žení spravovaných těmito příslušníky na 
území bulharském tak, jak se podává z této 
smlouvy, mohou býti na žádost zájemníka, 
pcclá-li ji v tříměsíční lhůtě po tom, kdy tato 
smlouva nabude působnosti, prodlouženy na 
dobu určenou smíšeným rozhodčím soudem, 
který započítá dobu zbavení držby a neopráv
něného těžení.

Různé úmluvy schválené neb dohody sjed
nané před vstupem Bulharska do války mezi 
úřady bulharskými a společnostmi neb sdru
ženími spravovanými finančními dohodovými 
skupinami, se potvrzují; nicméně lhůty, ceny 
a podmínky budou revidovány^podle nových 
hospodářských okolností. V případě rozporu 
rozhodne smíšený rozhodčí soud.

článek 183.

a) Na území Vysokých stran smluvních 
staví se ve vztazích mezi nepřáteli veskere 
lhůty promlčecí, práva omezující nebo pre- 
klusivní lhůty procesní po dobu války, ať po
čaly běžeti před vypuknutím války či po něm; 
počnou znovu běžeti nejdříve tři měsíce po 
tom, kdy tato smlouva nabude působnosti 
ToN ustanovení platí o lhůtách k předložení 
kuponu úrokových anebo dividendových a 
o lhůtách k předložení cenných papírů vy
losovaných nebo z jakéhokoli jiného důvodu 
splatných, pokud jde o jich placení.

b) Byly-li následkem nevykonání nějakého 
aktu anebo nevyhovění formálnímu předpisu 
za války na území bulharském provedeny 
úkony exekuční na újmu příslušníka některé 
z mocností spojených nebo sdružených, bude

145'
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sances alliées ou associées, la réclamation 
- fonnuíée par le ressortissant ďune Puissance 
alliét. ou associée sera portée devant le Tri
buna! arbitra! mixte prévu par la Seetion VI, 
á moirss que 1’affaire ne soit de la compe- 
tence ďun Tribuna! ďune Puissance alliée ou 
associée.

(')r Sur la demande du ressortissant inté- 
resse ďune Puissance alliée ou associée, le 
Tribuna! arbitra! mixte prononcera la restau- 
ration des droits lésšs par les mesures ďexé- 
cution mentionnées au paragraphe b), toutes 
les fois qu’en raison des circonstances spé- 
ciales de 1’affaire cela sera équitable et 
possible.

Dans le cas oů cette restauration serait 
injuste ou impossible, le Tribuna! arbitra! 
mixte pourra accorder á la partie lésée une 
indemnité qui sera á la charge du Gouverne- 
ment bulgare.

<i) Lorsqiťun contrat entre ennemis a été 
invalidé, soit en raison du fait qďune des 
parties n’en a pas exécuté une clause, soit en 
raison de 1’exercice ďun droit stipulé au 
contrat, la partie lésée pourra s’adresser au 
Tribuna! arbitral mixte pour obtenir répara- 
tion. Le Tribunál aura, dans ce cas, les pou- 
voirs prévus au paragraplie cj.

e) Les dispositions des paragraphes précé- 
dents du présent article s’appliqueront aux 
ressortissants des Puissances alliées et asso
ciées qui ont subLun prejudice en raison de 
mesures ci-dessus prévues, prises par la Bul- 
garie en terřitoire envahi ou cccupé,.s’ils n’en 
ont été indemnisés autrement.

f) La Bulgarie indemnisera tout tiers lésé, 
par les restitutions ou restaurations de droit 
prononcées par le Tribunál arbitral mixte, 
conformément aux dispositions des para- 
graphes précédents du présent article.

g) En ce qui eoncerne les effets de com- 
merce, le délai de írois mois, prévu au para
graphe a), partira du jcur oú auront pris fin 
définitivement les mesures exceptionnelles 
appliquées dans les territoires de la Puis
sance intéressée relativement aux effets de 
commerce.

Article 184.

Dans les rapports entre ennemis, aucun 
effet de commerce passé avant la guerre ne 
sera considéré comme invalidé par le seul fait 
de ďavoir pas été présenté pour acceptation 
ou pour payement dans les délais voulus, ni 
pour défaut ďavis aux tireurs ou aux !

reklamace podaná příslušníkem některé moc
nosti spojené nebo sdružené vznesena na smí
šený rozhodčí soud, stanovený v Oddíle VI, 
nespadá-li ta věc do pravomoci 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 
poměrům věci, bude spravedlivo a možno.

Bylo-li by toto znovuzřízení nespravedlivo 
nebo nemožno, může smíšený rozhodčí soud 
poskytnouti poškozené straně náhradu na 
vrub vlády bulharské.

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 obrátili o náhradu škody na 
smíšený rozhodčí soud. Soud bude míti v tom
to případě práva stanovená v odstavci c).

e) Ustanovení předešlých odstavců tohoto 
článku budou platiti pro příslušníky mocností 
spojených a sdružených, kterým se stala 
újma opatřeními svrchu vzpomenutými, pro
vedenými Bulharskem v území přepadeném 
nebo obsazeném, nedostalo-li se těmto přísluš
níkům za to jiné náhrady.

f) Bulharsko nahradí třetím osobám škodu, 
kterou utrpěly vrácením neb znovuzřízením 
práva, na něž nalezl smíšený rozhodčí soud 
podle ustanovení předcházejících odstavců 
tohoto článku.

^g) Co se týče skriptur obchodních, začne 
tříměsíční lhůta, o níž je řeč v odstavci a), 
běžeti ode dne, kdy se definitivně ukončí mi
mořádná opatření platící o skripturách ob
chodních v území příslušné mocnosti.

Článek 184.

V poměru mezi nepřáteli bude se míti za to, 
že žádná obchodní skriptura sepsaná před vál
kou nepozbyla platnosti jen z toho důvodu, že 
nebyla předložena ku přijetí nebo k placení 
y předepsaných lhůtách, nebo že vydatelé neb 
indosanti nebyli zpraveni o nepřijetí neb
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endosseurs de non-acceptation ou de non- 
payement, ni en raison du défaut de protét, 
ni pour défaut ďaccomplissement ďune for- j 
malité quelconque pendant la gúerre.

Si la période pendant laquelle un effet de ! 
commerce aurait dů étre présenté á 1’aecep- 
tation ou au payement ou pendant laquelle 
Tavíš de non-acceptation ou de non-payement 
aurait dú étre donné au tireur o\i aux endos
seurs ou pendant laquelle Teffet aurait dú 
étre protesté, est échue pendant la guerre, et 
si la partie qui aurait dú présenter ou pro- 
tester Teffet ou donner avis de la non-accep
tation ou du non-payement ne Ta pas fait 
pendant la guerre, il lni sera accordé au 
moins trois mois aprěs la mise en vigupur du 
présent Traité pour présenter Teffet, donner 
avis de non-acceptation ou de non-payement 
ou dresser protét.

o nezaplacení, nebo že schází protest, nebo 
z toho důvodu, že za války nebylo vyhověno 
jakémukoli formálnímu předpisu.

Jestliže Tnuta, v které měla obchodní skrip- 
tura býtí 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 protestovati 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 protestovati.

A r t i c 1 e 185.

Les jugemenťs rendus par les tribunaux | 
ďune Puissance alliée ou associée, dans le cas 
oú ces tribunaux sont compétents ďaprěs le ; 
présent Traité, seront considérés en Bulgarie 
comme ayant Tautorité de la chose jugée et y 
seront exécutés sans qu’il soit besoiij ďexe- : 
quatur.

Si, en quelque matiěre qďils soient inter- 
venus, un jugement a été rendu ou une me- 
sure d’exécution a été ordonnée, pendant la 
guerre, par un tribunál bulgare contre un ] 
ressortissant des Puissances alliées ou asso- 
ciées ou une sociáté ou association dans 
laquelle un de ces ressortissants était inté- 
ressé, dans une instance oú sqit le ressortis
sant, soit la société iTont pas pu se défendre, 
le ressortissant allié ou associé qui aura subi, 
de ce chef, un préjudice, pourra obtenir une 
réparation qui sera déterminée par le Tri- j 
bunal arbitra! mixte právu par la Sečtion VI.

Sur la demande du ressortissant dě la Puis- | 
šance alliée ou associée, la réparation ci- ! 
dessus poura étre, sur Tordre du Tribunál 
arbitral mixte, et lorsque cela sera possible, 
.effectuée en replacant les parties dans la 
situation oú elles se trouyaient avant le juge
ment rendu par le tribunál bulgare.

La réparation ci-dessus pourra étre égale- 
ment obtenue devant le Tribunál mixte, par 
les ressortissants des Puissances alliées et : 
associées qui ont subi un préjudice du fait 
des mesures judiciaires prises dans les terri- 
toires envahis ou oceupés, s’ils n’ont pas été 
dédommagés autrement. , i

článek 185.

Rozsudky vynesené soudy kterékoli moc
nosti spojené nebo sdružené v případech, 
v kterých jsou tyto soudy příslušné podle této 
smlouvy, budou uznány v Bulharsku za pravo
mocné a budou vykonány, aniž bude potřebí 
je opatřovat! doložkou vykonatelnosti.

Jestliže byl v jakémkoli sporu za války 
proti příslušníku mocností spojených nebo 
sdružených nebo proti společnosti neb druž
stvu, v nichž byl některý z těchto příslušníků 
zúčastněn, od soudu bulharského vynesen roz
sudek nebo nařízen exekuční výkon v některé 
instanci, v které se onen příslušník nebo spo
lečnost nebo družstvo nemohli hájiti, bude 
moci příslušník mocnosti spojené nebo sdru
žené, jemuž se takto stala líjma, dostat! ná
hradu,, která bude určena smíšeným rozhod
čím. soudem ustanoveným v Oddíle VI.

K žalobě příslušníka mocnosti spojené nebo 
sdružené smí náhrada shora vzpomenutá na 
rozkaz smíšeného rozhodčího soudu, kde to 
bude možno, býti dána tím způsobem,^ že se 
strany znovu uvedou ve stav, v němž byly 
před rozsudkem vyneseným od bulharského 
soudu.

Náhradu shora vzpomenutou mohou před 
smíšeným soudem dostat! rovněž příslušníci 
mocností spojených a sdružených, kterým se 
stala újma soudními rozhodnutími v územích 
přepadených nebo obsazených, jestliže nebyli 
odškodněni jinak.
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A r t i c 1 e 186.

Toute Société, constituée conformément á 
toute loi autre que la loi bulgare et possédant 
des biens, droits ou intéréts en Bulgare, qui 
est ou sera controlée par des ressortissants 
des Puissances alliées et associées, aura, pen
dant cinq ans á dater de la mise en vigueur 
du présent Traité, le droit de transférer ses 
biens, droits et intéréts á toute autre Société 
constituée en conformité de la loi bulgare ou 
de la loi de Tun des États alliés ou associés 
dont les ressortissants la controlent, et la 
Société, á qui les biens sont transférés, con- 
tinuera á jouir des mémes droits et privi- 
lěges, dont jouissait la Société précédente 
sous la loi bulgare et aux termes du présent 
Traité. Cette Société ne sera soumise á aucune 
taxe spéciale du fait de ce transfert.

A r t i c 1 e 187.

Au sens des Sections III, IV, V et VII, l’ex- 
pression «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 la Bulgarie et cette Puis
sance et la mise en vigueur du présent Traité.

ANNEXE.

I. Disposiťions générales.

§ I-
Au sens des articles 180, 183 et 184, les 

personnes parties á un contrat sont consi- 
dérées comme ennemis lorsque le commerce 
entre elles aura été interdit ou sera devenu 
illégal en vertu des lois, décrets ou rěglements 
auxquels une de ces parties était 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.

§ 2.

Sont exceptées de 1’annulation prévue á 
1’article 180, et restent en vigueur, sans pré- 
judice des droits prévus á Tarticle 177, para- 
graphe b), de la Section IV, et sous réserve 
de 1’application des lois,'décrets et rěglements 
internes pris pendant la guerre par les Puis
sances alliées ou associées, ainsi que les 
clauses des contrats:

a) Les contrats ayant pour but le transfert 
de propriétés, de biens et effets mobiliers ou 
imrnobiliers, lorsque la propriété aura été

článek 186.

Každá společnost zřízená podle kteréhokoli 
zákona jiného než bulharského a mající ma
jetek, práva nebo zájmová účastenství v Bul
harsku, a která jest neb bude spravována pří
slušníky mocností spojených a sdružených, 
bude míti během pěti let po tom, kdy tato 
smlouva nabude působnosti, právo přenésti 
svůj majetek, práva a zájmová účastenství 
na kteroukoli jinou společnost zřízenou v sou
hlase se zákony bulharskými neb se zákony 
kteréhokoliv ze států spojených nebo sdruže
ných, jehož příslušníci ji spravují, a společ
nost, na kterou jmění bude přeneseno, bude 
nadále požívati týchž práv a výsad, jichž po
žívala předešlá společnost za platnosti zákonů 
bulharských a podle znění této smlouvy. Tato 
společnost nebude z důvodu tohoto převodu 
podrobena žádnému zvláštnímu poplatku.

Článek 187.

Ve smyslu Oddílu III, IV, V a VII znamená 
výraz „za války" pro každou mocnost spoje
nou nebo sdruženou období od okamžiku, kdy 
nastal válečný stav mezi Bulharskem a touto 
mocností, až do doby, kdy tato smlouva na
bude působnosti.

PŘÍLOHA.

I. Obecná ustanovení.

§ I-
Ve smyslu článku 180, 183 a 184 pokládají 

se smluvní strany za nepřátelské, byl-li ob
chod mezi nimi zakázán nebo stal-li se jinak 
nezákonným podle zákonů, nařízení nebo 
předpisů, kterým byla jedna z těchto stran 
podrobena, a to buď ode dne, kdy tento obchod 
byl zakázán, nebo ode dne, kdy se stal nezákon
ným jakýmkoli jiným způsobem.

§ 2.
Následující druhy smluv jsou vyňaty ze 

zrušení, o kterém je řec v článku 180, a zůstá
vají v působnosti bez újmy práv uvedených 
v článku 177, odstavec b), Oddílu IV^a s vý
hradou použití domácích zákonů, nařízení, a 
předpisů vydaných za války mocnostmi spoje
nými nebo sdruženými, jakož i ustanovení 
smluvních:

a) smlouvy, jejichž předmětem je převod 
statků, majetku a věcí movitých neb nemovi
tých, jestliže vlastnictví bylo převedeno nebo
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transférée ou 1’objet livré avant que les par- 
ties ne soient devenues ennemies;

b) Les baux, locations, et promesses de lo- 
cation;

c) Les contrats ďhypothěque, de gage et 
de lantissement;

d) Les concessions concernant les mineš, 
miniěres, carriěres ou gisements;

e) Les contrats passés entre des parti- 
culiers et des États, provinces, municipalités 
et autres personnes juridiques administra- 
tives aualogues et les concessions données par 
lesdits États, provinces, municipalités _ ou 
autres personnes juridiques administratives 
analogues y compris les contrats et conces
sions conclus ou accordés par le Gouverne- 
ment ture dans les territoires cédés á la Bul- 
garie par FEmpire ottoman, avant Fentrée en 
vigueur du présent Traité.

§ 3.

Si les dispositions ďun contrat sont en 
partie annulées, conformément á Farticle 180 
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 ci-dessus. Si la disjonction ne peut étre 
effectuée, le contrat sera considéré comme 
annulé dans sa totalitě.

II. Dispositions partiezdieres d certaines 
catégories de contrats.

Positions dans les Bourses de valeurs et de 
commerce.

§ 4.
a) Les rěglements faits pendant la guerre 

par les bourses de valeur ou de commerce 
reconnues, stipulant la liquidation des posi
tions.de bourse prises avant la guerre par un 
particulier ennemi, sont confirmés par les 
Hautes Parties Contractantes, ainsi que les 
mesures prises en application de ces rěgle- 
ments, sous réserve:

1° Qu’il ait été prévu expressément que 
1’opération serait soumise au rěglement des- 
dites bourses;

2o Que ces rěglements aient été obliga- 
toires pour touš;

3° Que les conditions de la liquidation 
aient été justes et raisonnables.

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 nebo 
ložiska;

e) smlouvy mezi osobami soukromými a 
státy, zeměmi, obcemi a jinými obdobnými 
právnickými osobami, které jsou pověřeny 
správními úkoly, a koncese udělené řečenými 
státy, zeměmi, obcemi nebo jinými obdobnými 
právnickými osobami, které jsou pověřeny 
správními úkoly, v to čítaje smlouvy a kon-’ 
cese uzavřené neb poskytnuté vládou tureckou 
v územích postoupených Bulharsku říší ture
ckou před tím, než tato smlouva nabude pů
sobnosti.

§ 3.

Jsou-li ustanovení některé smlouvy zrušena 
z části podle článku 180 a lze-li odloučení pro
vést!, zůstanou ostatní ustanovení této smlou
vy v platnosti s výhradou použití domácích 
zákonů, nařízení a předpisů vzpomenutých 
shora v paragrafu 2. Nelze-li odloučení pro
vést!, bude se míti za to, že smlouva byla zru
šena 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 stanovící 
likvidaci obchodů bursovních, uzavřených 
před válkou nepřátelským jednotlivcem, po
tvrzují 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,

3. že podmínky likvidace byly slušné a při
měřené.
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Le paragraphe precedent ne s’applique 
pas aux mesures prises, pendant roccupation, 
dans les bouřses des régions qui ont été 
occupées par 1’ennemi.

Gage.
§ 5.

Sera considérée comme valable, en cas de 
non-payement, la vente ďun gage constitué 
pour garantie ďune dette due par un ennemi, 
alors méme qiťavis n’a pu étre donné au pro- 
priétaire, si le créancier a agi de bonne foi 
et en prenant les soins et précautions raison- 
nables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra 
formuler aucune réclamation en raison de la 
vente du gage.

Cette disposltion ne s’applique pas aux 
ventes de gage faites par Tennemi pendant 
1’occupation dans les régions envahies ou 
occupées par 1’ennemi.

Effets de commerce.
§6.

En ce qui concerne les Puissances qui ont 
adhéré á la Section III et á 1’Annexe jointe, 
les obligations pécuniaires existant entre en- 
nemis et résultant de Fémission ďeffets de 
commerce, seront réglées conformément á 
ladite Annexe par 1’intermédiaire des Offices 
de vérification et de compensation qui sont 
subrogés dans les droits du porteur en ce qui 
concerne les différents recours que posséde ce 
dernier.

§7.
Si une personne s’est obligée, soit avant, soi 

pendant la guerre, au payement ďun effet 
de commerce, á la suitě ďun engagement pris 
envers elle par une autre personne devenue 
ennemie, celle-ci reste tenue, malgré 1’ouver- 
ture des hostilités, de garantir la premiére 
des conséquences de son obligation.

III. Contrats ďassurances.
§ 8.

Les contrats ďassurances conclus entre 
une personne et une autre devenue par la 
suitě ennemie seront réglés conformément 
aux articles*) suivants.

Assurances contre Vincendie.
§ 9.

Les contrats ďassurance contre 1’incendie, 
concernant des propriétés, passés entre une

*) chyba v originálu; správně má býti „para- 
graphes“.

b) Předchozí odstavec se nevztahuje na 
opatření učiněná za okupace na bursách 
v krajích, které byly obsazeny nepřítelem.

Zástava.

• § 5.
Prodej zástavy zřízené k zaručení dluhu 

nepřítelova 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 případě 
nebude moci vlastník vznésti nijakého ná
roku na prodej zástavy.

Toto ustanovení se nevztahuje na prodeje 
zástav vykonané nepřítelem za okupace v kra
jinách, do kterých nepřítel vpadl nebo jež ob
sadil.

Obchodní skřip tury.

§ 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 řečené přílohy prostřednictvím úřa
dů verifikačních a kompensačních, jež vstoupí 
v práva majetnika, pokud jde o různé 
opravné prostředky, které jsou majetníku pří
stupny.

§ 7.
Jestliže se některá osoba buď před válkou 

nebo za války zavázala zaplatiti obchodní 
skriptůru 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 nepřátel
skou, budou upraveny podle následujících 
paragrafů.

Pojištění proti požáru.

§ 9-
Smlouvy o pojištění proti požáru týkající 

se majetku, které uzavřela osoba mající zájmy
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personne ayant des intéréts dans cette pro- 
priété et une personne devenue par la suitě 
ennemie, ne seront pas considérés comme an- 
nulés par Fouverture des hostilités ou par le 
fait que la personne est devenue ennemie ou 
parce qiťune des parties n’a pas accompli une 
clause du contrat pendant la guerre ou pen
dant une période de trois mois aprěs la guerre, 
mais seront annulés á partir de la premiére 
échéanee de la prime annuelle survenant trois 
mois aprěs la mise en vigueur du présent 
Traité.

Un réglement sera effectué pour les primes 
non payées, échues pendant la guerre, ou pour 
les réclamations pour les pertes encourues 
pendant la guerre.

§ 10.

Si, par suitě ďun acte administratif ou lé- 
gislatif, une assurance contre 1’incendie, con- 
clue antérieurement á la guerre, a été pendant 
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, Fassureur pri
mitif aura le droit ďétre, sur sa demande, 
pleinement informé des conditions du trans
fert, et s’il apparait que ces conditions n’étai- 
ent pas équitables, elles seront modifiées pour 
autant que cela sera nécessaire pour les ren- 
dre équitables.

En outre, Fassuré aura droit, ďaccord avec 
Fassureur primitif, de řetransférer le contrat 
á Fassureur primitif á dater du jour de la de
mande.

Assuranees sur la vie.

§ 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 
ennemie.

§ 12.

Toute somme devenue exigible pendant la 
guerre, aux termes ďun contrat qui, en vertu 
du paragraphe 11, n’est pas considéré comme 
annulé, sera recouvrable aprěs la guerre. 
Cette somme sera augmentée des intéréts á 
5 p. % Fan depuis la dáte de son exigibilité 
jusqiťau jour du payement.

na tomto majetku s osobou, jež se stala poz
ději nepřátelskou, nebudou se pokládali za 
zrušené zahájením nepřátelství nebo násled
kem toho, že se osoba stala nepřátelskou, nebo 
že jedna ze stran nesplnila některého smluv
ního závazku za války nebo ve lhůtě tří mě
síců po válce, nýbrž budou zrušeny dnem, kdy 
roční prémie po prvé dospěje splatnosti po 
vypršení tříměsíční lhůty po tom, kdy tato 
mírová smlouva nabude působnosti.

Provede se vyrovnání nezaplacených pré
mií, jež dospěly splatnosti za války, nebo ná
roků 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. 
Původní pojistitel bude však oprávněn k to
mu, aby se mu na jeho žádost dostalo úplné 
informace o podmínkách převodu, a bude-li 
patrno, že tyto podmínky nebyly přiměřené, 
budou změněny tak dalece, pokud je nutno, 
aby se staly přiměřenými.

Nad to 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 mezi 
pojistitelem a osobou, jež se stala později ne
přátelskou, nebudou se pokládati za zrušené 
prohlášením války nebo tím, že se osoba stala 
nepřátelskou.

§ 12.

Každá částka, která se stala splatnou za 
války za podmínek smlouvy, jež se podle 
paragrafu 11 nepokládá za zrušenou, bude 
vymahatelná po válce. Tato částka se zvýší 
o 5%ní roční úroky od dospělosti až do dne 
splacení.
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Si le contrát 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, l’as- 
suré 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 réelamer á kassureur 
la valeur de la police au jour de sa caducité 
ou de son annulation.

Lor.sque le contrat est devenu caduc pen
dant la guerre, par suitě du non-payement des 
primes par application des mesures de guerre, 
l’assuré ou ses représentants, ou ayants droit, 
ont le droit, dans les trois mois qui suivront 
la mise en vigueur du présent Traité, de re- 
mettre le contrat en vigueur moyennant 
le payement des primes éventuellement 
échues, augmentées des intérets de 5 p. % 
Tan.

§ 13.

Si des contrats ďassurance sur la vie ont 
été conclus par une succursale ďune Com- 
pagnie ďassurances établie dans un pays de
venu, par la suitě, ennemi, le contrat ďevra, 
en Fabsence de toute stipulation contraire 
contenue dans le contrat lui-méme, étre régi 
par la loi locale, mais 1’assureur aura 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, contrai- 
rement aux termes du contrat lui-méme, et 
aux lois et traités existant á lepoque oú il a 
été conclu.

§ 14.
Dans touš les cas oú, en vertu de la loi 

applicable au contrat, 1’assureur reste lié par 
le contrat horiobstant le non payement des 
primes, jusqďá ce que l’on ait fait part á 
1’assuré de la déehéance du contrat, il aura le 
droit lá oú, par suitě de la guerre, il n’aurait 
pu donner cet avertissement, de recouvrer sur 
1’assuré les primes non payées, augmentées 
des intérets á 5 p. % l’an.

§ 15.
Pour 1’application des paragraphes 11 á 14, 

seront cohsidérés comme contrats ďassuran
ces sur la vie les contrats ďassurances qui se 
basent sur les probabilités de la vie humaine, 
combmés avec le taux ďintérét, pour le calcul 
des engagéments réciproques des deux par- 
ties.

Jestliže smlouva za války propadla pro ne
placení prémií nebo stala-li se bezúčinnou pro 
nesplnění smluvních podmínek, budou pojiš
těnec nebo jeho zástupci nebo právní nástupci 
míti právo kdykoli ve lhůtě dvanácti mě
síců ode dne, kdy tato smlouva nabude pů
sobnosti^ žádati od pojistitele hodnotu, kterou 
měla pojistka v den svého propadnutí nebo 
zrušení.

Když smlouva propadla za války proto, že 
nebyly následkem válečných opatření placeny 
prémie, mají pojištěnec nebo jeho zástupci 
nebo právní nástupci právo do tří měsíců, 
jež budou následovati po tom, kdy tato smlou
va nabude působnosti, obnoviti platnost 
smlouvy tím, že zaplatí prémie případně do
spělé s 5%ním ročním úrokem.

§ 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, ne- 
bude-li obsaženo ustanovení opačné ve smlou
vě samé, říditi místními zákony, avšak pojis
titel bude směti požadovali na pojištěnci 
nebo jeho zástupcích vrácení částek zaplace
ných k uspokojení požadavků vznesených 
nebo uložených následkem opatření válečných 
proti podmínkám smlouvy samé a proti záko
nům 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 prémie nejsou zaplaceny, zavázán smlou
vou až do té doby, kdy se dá pojištěnci zpráva, 
že smlouva došla, bude míti právo, jestliže 
mu bylo válkou znemožněno tuto zprávu po- 
dati, vymáhati od pojištěnce nezaplacené pré
mie zvýšené o 5%ní roční úrok.

§ 15.
Pro použití paragrafů 11—14 budou se 

za pojišťovací smlouvy na život pokládali po
jišťovací smlouvy, které se, pokud jde o vý
počet vzájemných závazků mezi dvěma stra
nami, zakládají na pravděpodobnostech lid
ského života, kombinovaných s úrokovou 
mírou.
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Assurances maritimes.

§ 16.
Les eontrats ďassurance maritime, y com- 

pris les polices á temps et les polices de voy- 
age passées entre un assureur et une personne. 
devenue par la suitě ennemie, seront consi- 
dérés comme annulés au moment oů cette 
personne est devenue ennemie, sauf dans le 
cas oú, antérieurement á ce moment, le risque 
prévu dans le contrat avait commencé á étre 
couru.

Dans le cas oú le risque n’a pas commensé 
á courir, les sommes payées au moyen de pří
měs ou autremeht seront recouvrables sur 
1’assureur.

Dans le cas oú le risque a commencé á 
courir, le contrat sera considéré comme va- 
lable bien que la partie soit devenue ennemie, 
et les payements des sommes dues aux termes 
du contrat, soit commes prises, soit comme 
sinistres, seront exigibles aprěs la mise en 
vigueur du présent Traité.

Dans le cas oú une convention sera conclue 
popr le payement ďintréréts pour des sommes 
dues antérieurement á la guerre, ou par des 
ressortissants des États bellingérants, et re- 
couvrées aprěs la guerre, cet intérét devra, 
dans le cas de pertes recouvrables en vertu 
de contrat ďassurance maritime, courir á 
partir de Fexpiration ďune période ďun an 
á compter du jour de ces pertes.

§ 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- guere de la Puissance 
dont rassureur est ressortissant, ou des alliés 
ou associés de cette Puissance.

§ 18.

S’il est démontré qďune personne qui, 
avant la guerre, avait passé un contrat ďassu
rance maritime avec un assureur devenu par 
la suit e ennemi, a passé aprěs 1’ouvertuře des 
hostilités un nouveau contrat couvrant le 
méme risque avec un assureur non ennemi, le 
nouveau contrat sera considéré comme sub- 
stitué au contrat primitif á compter du jour 
oú il aura été passé, et les primes échues 
seront réglées sur le principe que 1’assureur 
primitif iťaura été responsable du fait du 
contrat que jusqďau moment oú le nouveau 
contrat aura été passé.

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 pokládati 
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 část
ky zaplacené jako prémie neb jinak vymáhati 
na pojistiteli.

Počalo-li risiko běžeti, bude se smlouva po
kládati za platnou přes to, že se strana stala 
nepřátelskou, a zaplacení částek dlužných 
podle podmínek smlouvy buď jako prémie 
nebo jako škody bude vymahatelné, až tato 
smlouva nabude působnosti.

Jestliže byla uzavřena dohoda o placení 
úroku z částek, jež byly dluhovány před vál
kou příslušníkům nebo příslušníky států vál
čících a 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 po- 
jistníkem, jenž se později stal nepřítelem, ne
smí se vykládati ták, že by kryla škody způso
bené válečnými činy mocnosti, jejímž přísluš
níkem je pojistitel, nebo válečnými činy států 
spojených nebo sdružených s touto mocností.

§ 18.

Prokáže-li se, že některá osoba, která před 
válkou uzavřela smlouvu o námořním pojiš
tění s pojistitelem, jenž se později stal nepří
telem, uzavřela po zahájení nepřátelství 
novou smlouvu kryjící totéž risiko s pojistite
lem nikoli nepřátelským, bude se mí ti za to, 
že nová smlouva nahradila původní smlouvu 
dnem, kdy byla uzavřena, a dospělé prémie 
budou upraveny na tom základě, že původní 
pojistitel bude zavázán smlouvou jen do oka
mžiku, kdy byla uzavřena smlouva nová.
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§ 19.
Des contrats ďassurances passés avant la 

guerre entre un assureur et une personne de- 
venue par la suitě ennemie, autres que les 
contrats dont il est question dans les para- 
graphes 9 á 18, seront traités, á touš égards, 
de la méme maniěre que seraient traités, 
ďaprěs lesdits articles, les contrats ďassu
rances contre Fincendie entre les mémes par- 
ties.

Réassurances.

§ 20.
Touš les traités de réassurance passés avec 

une personne devenue ennemie seront consi- 
dérés comme abrogés par le fait que cette 
personne est devenue ennemie, mais sans pré- 
judice, dans le cas de risque sur la vie ou ma- 
ritime, qui avait eommencé á étre couru 
antérieurement á la. guerre, du droit de re- 
couvrer aprěs la guerre le payement des som- 
mes dnes en raison de ces risques.

Toutefois, si la partie réassurée a été mise, 
par suitě de 1’invasion, dans Timpossibilité 
de trouver un autre réassureur, le traité sub- 
siste jusqďá 1’expiration ďune périóde de 
trois mois aprěs la mise en vigueur du pré- 
sent Traité.

Si un traité de réassurance est annulé en 
vertu de cet article, un cornpte sera établi 
entre les parties en ce qui concerne á la fois 
les primes payées et payables et les responsa- 
bilités pour pertes subies, au sujet des risques 
sur la vie ou maritimes qui auraient com- 
mencé á étre courus avant la guerre. Dans le 
cas de risque autres que ceux mentionnés 
aux paragraphes 11 á 18, le réglement des 
comptes sera établi á la dáte á laquelle les 
parties sont devenues ennemies, sans tenir 
compte des réclamations pour partes subies 
depuis cette dáte.

§ 21.

Les dispositions du paragraphe préeédent 
s’étendent également aux réassurances exi- 
stant au jour oú les parties sont devenues 
ennemies, des risques particuliers aceeptés 
par 1’assureur dans un contrat ďassurance. 
autres que les risques sur la vie ou maritimes.

§ 22.

La réassurance ďun contrat ďassurance 
sur la vie, faite par contrat particulier et non

Autres assurances.

§ 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.

Jiná •pojištění.

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 pojištění životním nebo námořním, jež po
čalo běžeti před válkou, bez újmy práva vy
máhat! 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 
lhůty tříměsíční po tom, kdy tato smlouva na
bude působnosti.

Bude-li některá smlouva zajišťovací zru
šena podle tohoto článku, provede se vy
účtování mezi stranami, pokud se týče i pré
mií zaplacených a splatných, i závazků za 
ztráty utrpěné vzhledem na risika v pojištění 
životním 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 
nepřátelskými, bez ohledu na nároky za ztráty 
utrpěné po tomto dnu.

§ 21.
Ustanovení předchozího paragrafu vzta

hují se také na ta zajištění trvající v den, 
kdy se strany staly nepřátelskými, která za
jišťují zvláštní risika přejatá pojistitelem 
v pojišťovací smlouvě stran jakéhokoli jiného 
risika než risika života neb risika námořního.

§ 22.

Zajištění pojišťovací smlouvy na život, jež 
bylo uzavřeno zvláštní smlouvou a nebylo za-
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comprise dans un traité général de réassu- 
rance, restera en vigueur.

§ 23.

Dans le cas ďune réassurance effectuée 
avant la guerre, ďun contrat ďassurance ma- 
ritirae, la cession du risque sédé au réassureur 
restera valable si ce risque a cemmencé á 
étre couru avant Fouvertuře des hostilités, et 
le contrat restera valable malgré 1’ouverture 
des hostilités. Les sommes dues en vertu du 
contrat de réassurance, en ce qui concerne 
soit des primes, soit des pertes subies, seront 
recouvťables aprěs la guerre.

§ 24.

Les dispositions des paragraphes 17 et 18 
et le dernier alinéa du paragraphe 16 s’appii- 
queront aux contrats de réassurances de 
risques maritimes.

SECTION VI.

TRIBUNÁL ARBITRAL MIXTE.

A r t i c 1 e 188.

a) Un Tribuna! arbitral mixte sera consti- 
tué entre chacune des Puissances alliées ou 
associées ďune part et la Bulgarie ďautre 
part, dans un délai de trois mois á dater de la 
mise en vigueur du présent Traité. Chacim 
de ces Tribunaux sera composé de trois mem- 
bres. Chacun des Gouvernements intéressés 
désignera un de ces membres. Le Président 
sera choisi á la suitě ďun accord entre les 
deux Gouvernements intéressés.

Au cas oú cet accord ne pourrait intervenir, 
le Président du Tribuna! et deux autres per- 
sonnes susceptibles 1’une et Fautre, en cas de 
besoin, cle le remplacer, seront choisies parole 
Conseil de la Société des Nations et, jusqiťau 
moment oú il sera constitué, par M. Gustave 
Ador, s’il y consent. Ces personnes appartien- 
dront á des Puissances qui sont restées neu
třes au cours de la guerre.

Si, en cas de vacance, un Gouvemement ne 
pourvoit pas, dans un délai ďun mois, á la 
désignation ci-dessus prévue ďun membre du 
Tribunál, ce membre sera choisi par le Gou- 
vernement adverse parmí les deux personnes 
mentionnées ci-dessus, autres que le Pré- 

. sident.
La décision de la majoritě des memb..es 

sera celle du Tribunál.

hrnuto ve všeobecné smlouvě zajišťovací, 
zůstane v platnosti.

§ 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 vztahovati 
na smlouvy zajišťující risika námořní.

ODDÍL VI.

SMÍŠENÝ ROZHODČÍ SOUD.

Článek 188.

a) Ve Ihůtě 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 Bulharskem na straně druhé. Každý z těch
to soudů bude složen ze tří členů. Každá 
ze zúčastněných vlád bude jmenovati jednoho 
z těchtoi členů. Předseda bude zvolen po do
hodě 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 Ado- 
rem, svolí-li k tomu. Osoby tyto mají býti 
příslušníky mocností, které zůstaly za války 
neutrální. •

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 
vzpomenutých, vyjímajíc předsedu.

Rozhodnutí většiny členů bude rozhodnutím 
soudu.
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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, VII et 
VIII.

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 Puissances alliées et asso- 
ciées et les ressortissants bulgares, seront 
réglés par leTribunál arbitral mixte, á 1’exep- 
tion toutefois des difféiends qui, par applica
tion des lois des Puissances alliées, associées ou 
neutřes, sont de la compétence des tribunaux 
nationaux de ces derniěres Puissances. Dans 
ce cas, ces différends seront réglés par ces tri
bunaux nationaux, á Texclusion du Tribunál 
arbitra,! mixte. Le ressortissant intéressé 
ďune Puissanee alliée ou associée pourra 
toutefois porter 1’affaire devant le Tribunál 
arbitral mixte á moins que sa loi nationale ne 
s’y cppose.

c) Si le nombre des affqires le justifie, 
ďautres membres devront étre désignés pour 
que chaque Tribunál arbitral mixte puisse se 
diviser en plusieures sections. Chacune de ces 
sections devra étre composée ainsi qiťil est 
dit ci-dessus.

d) Chaque tribuna! arbitral mixte établira 
lui-méme sa procédure en tant qíťelle ne sera 
pas réglée par les dispositions de FAnnexe au 
présent article. 11 aura pouvoir pour fixer les 
dépens á payer par la partie perdante pour 
frais et débours de procédure.

e) Chaque Gouvernement payera les hono- 
raires du membre du Tribuna! arbitral mixte 
qu’il nomme et de tout agent qiťil désignera 
pour le représenter devant le Tribunál. Les 
honoraires du Président seront fixés par 
accorcl spécial entre les Gouvernements in- 
téressés et ces honoraires ainsi que les dépen- 
ses communes de chaque Tribunál seront 
payés par moitié par les deux Gouvernements.

f) Les Hautes Parties Contractantes s’en- 
gagent á ce que leurs tribunaux et auto- 
rités prétent directement aux Tribunaux ar
bitraux mixtes toute Falde qui sera en leur 
pouvoir, spécialement en ce qui concerne la 
transmission des notifications et la réunion 
des preuves.

g) Les Hautes Parties Contractantes con- 
viennent de considérer les décisions du Tri
bunál arbitral mixte comme définitives, et de 
les rendre obligatoires pour leurs ressortis
sants.

b) Smíšené rozhodčí soudy zřízené podle 
odstavce a) budou rozhodovali o sporech spa
dajících do jejich příslušnosti podle Oddílů 
III, IV, V, VII a VIII.

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 bulharskými vyřizovány smíše
ným rozhodčím soudem; vyjímají se vsak 
spory, které podle zákonů mocností spojených, 
sdružených nebo neutrálních spadají pcd 
příslušnost státních soudů těchto mocností. 
V tomto případě budou tyto spory vyřizovány 
těmito státními soudy s vyloučením smíšeného 
rozhodčího soudu. Zúčastněný příslušník 
mocnosti spojené nebo sdružené bude však 
nicméně moci záležitost vznásti na smíšený 
rozhodčí soud, nebrání-li tomu zákony jeho 
státu.

c) Bude-li to odůvodňovali počet sporů, 
budou moci býti ustanoveni další členové, aby 
se smíšený rozhodčí soud rnohl rozdělili v ně
kolik oddělení. Každé z těchto oddělení bude 
složeno, jak shora udáno.

d) Každý smíšený rozhodčí soud stanoví 
sám svůj jednací řád, pokud není upraven 
ustanoveními v příloze k tomuto článku. Bude 
rníti právo určití peníz nákladů a výloh pro
cesních, jež má nésti strana prohrávající.

e) Každá vláda bude hradili 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, a tento 
plat, jakož i společná vydání každého soudu 
ponesou tyto dvě vlády na polovic.

f) Vysoké strany smluvní se zavazují, že 
jejich soudy a úřady poskytnou smíšeným 
rozhodčím soudům přímo jakoukoli možnou 
právní pomoc, zejména při zprostředkování 
zpráv a při sbírání důkazů.

g) Vysoké strany smluvní se shodují v tom, 
že budou rozhodnutí smíšeného rozhodčího 
soudu pokládali za konečná a učiní je závaz
nými pro své příslušníky.
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ANNEXE.

§ I-
En cas cle décěs ou de démission ďun mem- 

bre du Tribunál, ou si un membre du Tribu
na! se trouve. pour une raison quelconque, 
dans rimposSibilitě de remplir ses fonetions, 
la procédure, qui a été suivie pour sa nomina- 
tion, sera employée pour pourvoir á son rem- 
placement.

§ 2.
Le Tribunál adoptera pour sa procédure des 

rěgles conformes á la justice et á Féquité. II 
décidera de 1’ordre et des délais dans lesquels 
chaque partie devra présenter ses conclu- 
sions et réglera les fcrmaliíés requises pour 
radministration des preuves.

§ 3.
Les avocats et conseils des deux parties se- 

ront autorisés á présenter oralement et par 
écrit au Tribuna! leur argumentation pour 
soutenir ou défendre leur cause.

§ 4.
Le Tribunál conservera les archives des 

proces et causes qui lui seront soumis et de 
la procédure y relative avec mention des 
dates.

■ § 5.
Chacune des Puissances intéressées pourra 

nommer un secrétaire. Ces secrétaires consti- 
tueront le Secrétariat mixte du Tribunál et 
seront sous ses ordres. Le Tribuna! peut nom
mer et employer un ou plusieurs fonction- 
naires qui seront nécessaires pour Fassister 
dans Táccomplissement de sa táche.

§ 6.

Le Tribuna! décidera de toutes questions 
et especes qui lui seront soumises, ďaprěš les 
preuves, témoignages et informations qui 
pourront étre produits par les parties intér- 
essés.

§ 7.
La Bulgarie s’engage á donner au Tribunál 

toutes facilités et informations nécessaires 
pour poursuivre ses enquétes.

§ 8.
La langue dans laquelle la procédure sera 

poursuivie, sera, á défaut de convention con- 
traire Fanglais, le francais ou Fitalien, selon 
ce qui sera décidé par la Puissance alliée ou 
associée intéressée.

PŘÍLOHA.

§ I-
Jestliže některý člen soudu zemře nebo se 

vzdá úřadu, nebo jestliže bude některému 
členu soudu z jakéhokoli důvodu nemožno za- 
stávati svůj úřad, bude postup, podle kterého 
se dělo jmenování, zachován i při ustanovení 
jeho náhradníka.

• § 2.

Soud se přidrží ve svém řízení pravidel 
shodujících se se spravedlností a slušností. 
Rozhodne o pořadu a lhůtách, v kterých má 
každá strana podati své návrhy, a upraví for
mality potřebné k vedení důkazů.

Právní zástupci a rádcové obou stran budou 
míti právo předriésti soudu ústně i písemně 
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 jme

novali tajemníka. Tito tajemníci budou tvo- 
řiti smíšený úřad tajemnický při soudu a 
budou podřízeni jeho rozkazům. Soud smí 
jmenovati a užívati jednoho neb několika 
funkcionářů, jichž bude potřebí, aby mu po
máhali při plnění jeho úkolů.

§ 6.
Soud bude rozhodovali o všech sporných 

otázkách a věcech naň vznesených podle dů
kazů, svědectví a informací, jež opatří zúčast
něné strany.

§ 7.
Bulharsko 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 
nebo italském podle toho, jak rozhodne 
mocnost spojená nebo sdružená, o kterou jde.
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§ 9-

Les lieu et dáte des audiences de chaque 
Tribuna! seront déterminés par le President 
du Tribunál.

A r t i e 1 e 189.

Si un tribuna! compétent a rendu ou rend 
un jágement dans trne affaire visée par les 
Sections III, IV, V, VII ou VIII et si ce. ju- 
gement n’est pas conforme aux dispositions 
desdites Sections, la partie qui aura subi. de 
se chef, un préjudice aura droit á une répara- 
tion qui sera déterminée par le Tribunál ar- 
bitral mixte. Sur la demande du ressortissant 
ďune Puissance alliée ou associée, la répara- 
tion ci-dessus visée pourra étre effectuée, 
lorsque cela sera possible, par le Tribunál ar
bitra! mixte en replacant les parties dans la 
situation oů elles se trouvaient avant le ju- 
gement rendu par le tribuna! bulgare.

SECTION VIL

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

A r t i c 1 é 190.

Souš réserve des stipulations du présent 
Traité, les droits de propriété industrielle, 
littéraire ou artistique, telle que cette pro
priété est définie par les Conventions inter- 
nationales de Paris et de Berne visées á l’ar- 
ticle 186, seront rétablis ou restaurés, á 
partir de la mise en vigueur du présent Traité 
dans les territoires des Hautes Parties Cdn- 
tractantes, en faveur des personnes qui en 
étaient bénéficiaires, au moment oů 1’état de 
guerre a commencé ďexister, ou de leurs 
ayants droit. Pe méme les droits qui, si la 
guerre n’avait pas eu lieu, 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 
ďune ceuvre littéraire ou artistique, seront 
reconnus et établis en faveur des personnes 
qui y auraient des titres, á partir de la mise 
en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des me- 
sures spéciales qui auront été prises pendant 
la guerre, par une autoritě législative, exécu- 
tive ou administrativě ďune Puissance alliée 
ou associée á Fégard des droits des ressor- 
tissants bulgares, en matiěre de propriété in
dustrielle, littéraire ou artistique, demeure- 
ront valables et continueront á avoir leurs 
pleins effets.

§ 9.

Místo a čas zasedání každého soudu urči 
předseda soudu.

Článek 189.

Jestliže některý příslušný soud vynesl nebo 
vynese rozsudek ve věci uvedené v Oddílech 
III, I V, V, VII nebo VIII a jestliže se rozsudek 
takový nebude shodovati s ustanoveními řeče
ných Oddílů, bude rníti strana, která tím utrpí 
újmu, právo na náhradu, jež bude určena smí
šeným rozhodčím soudem. Na žádost přísluš
níka mocnosti spojené nebo sdružené smí ná
hrada shora uvedená býti dána, možno-li, smí
šeným rozhodčím soudem tak, že strany budou 
uvedeny v právní stav, v jakém, byly, nežli 
byl vynesen rozsudek soudem bulharským.

ODDÍL VII.

VLASTNICTVÍ PRŮMYSLOVÉ, 

článek 190.

S výhradou ustanovení této smlouvy budou 
práva z vlastnictví průmyslového, literárního 
neb uměleckého, jak je toto vlastnictví 
vymezeno mezinárodními úmluvami paříž
skou a bernskou, vzpomenutými v článku 166, 
znovuzřízena neb obnovena ode dne, kdy 
nabude působnosti tato smlouva, v úze
mích Vysokých smluvních stran ve pro
spěch osob, které byly jejich nositeli v oka
mžiku, kdy začal stav válečný, anebo jejich 
právních nástupců. Rovněž i práva, jež, ne- 
býti války, by byla mohla býti získána za 
války na základě podané žádosti za ochranu 
vlastnictví průmyslového nebo na základě 
uveřejnění díla literárního nebo uměleckého, 
budou uznána a vyhrazena ode dne, kdy na
bude 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 spo
jené nebo sdružené, pokud jde o práva pří
slušníků bulharských ve věcech vlastnictví 
průmyslového, literárního neb uměleckého, 
zůstanou v platnosti a zachovají všechny své 
účinky.
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II n’y aura lieu á aucune revendication ou ] 
action de la part de la Bulgarie ou des ressor- 
tissants bulgares contre Tutilisation qui aura 
été faite pendant la durée de la guerre, pai 
le Gouvernement ďune Puissance alliée ou 
associée ou par toute personne, pour le 
compte de ce Gouvernement ou avec son as- 
sentiment, de droits de propriété industnelle, 
littéráire ou artistique, ni contre la vente, la 
mise en vente ou 1’emploi de produits, appa- 
reils, articles ou objets quelconques auxquels 
s’appliquaient ces droits.

Si la législation ďune des Puissances alliées 
ou associées n’en a pas disposé autrement, 
les sommes dues ou payées, par ápplication 
de tout acte de toute opération effectués en 
exécution des mesures spéciales visées á 
Talinéa 2 du présent article, recevront la 
méme affectation que les autres créances des 
ressortissants bulgares, conformément aux 
dispositions du présent Traité et les sommes 
produites par des mesures spéciales prises par 
íe Gouvernement bulgare en ce qui concerne 
les droits de propriété industrielle, littéráire 
ou artistique des ressortissants des Puissan
ces alliées ou associées, seront considérées et 
traitées comme toutes les autres dettes des 
ressortissants bulgares.

Chacune des Puissances alliées ou associées 
se réserve la faculté ďapporter aux droits de 
propriété industrielle, litteraire ou artistique 
(á 1’exception des marques de fabrique ou de 
commerce) aequis avant la guerre, ou pen
dant sa durée, ou qui seraient aequis ultérieu- 
rement suivant sa législation par des ressor
tissants bulgares, soit en les exploitarit, soit 
en accordant des licences pour leur exploita- 
tion, soit en conservant le controle de_ cette 
exploitation, soit autrement, telles limita- 
tions, conditions ou restrictions qui pour- 
raient étre considérées comme nécessaires 
pour les besoins de la défense nationale, ou 
dans rintérét public, ou pour assurer un trai- 
tement énuitable par la Bulgarie des droits 
de propriété industrielle, littéráire ou arti
stique possédés sur le territoire bulgare par 
ses ressortissants, ou pour garantir Fentier 
accomplissement de toutes les obligations con- 
tractées par la Bulgarie en vertu du présent 
Traité. Pour les droits de propriété industriel
le, littéráire ou artistique, qui seraient aequis 
aprěs la mise en vigueur du présent Traité, la 
faculté ci-dessus réservée aux Puissances 
alliées ou associées, ne pourra étre exercée 
que dans le cas oú les limitations, conditions

Ani Bulharsko ani příslušníci bulharští 
nebudou moci činiti právních nároků ani 
vznášeti žaloby z toho důvodu, že vláda 
mocnosti spojené nebo sdružené neb která
koli osoba na účet této vlády neb s je
jím svolením těžily po dobu války z práv 
ve věcech vlastnictví průmyslového, lite
rárního neb uměleckého, ani z důvodu pro
deje, nabízení neb používání výrobků, pří
strojů, zboží nebo předmětů jakéhokoli druhu, 
na něž se tato práva vztahovala.

Jestliže zákonodárství některé mocnosti 
spojené nebo sdružené nestanovilo nic jiného, 
naloží se s částkami dlužnými neb zaplace
nými na základě právních jednání neb ope
rací, uskutečněných v důsledku zvláštních 
opatření uvedených v odstavci druhém tohoto 
článku, stejně jako s ostatními pohledávkami 
příslušníků bulharských podle předpisů této 
smlouvy; na částky, jež vyplynuly ze zvlášt
ních opatření učiněných vládou bulharskou 
ve věci práv z průmyslového, literárního nebo 
uměleckého vlastnictví příslušníků mocností 
spojených neb sdružených, bude se hleděti 
jako na jiné dluhy příslušníků bulharských 
a naloží se s nimi jako s jinými dluhy.

Každá z mocností spojených nebo sdruže
ných vyhrazuje si volnost omeziti, podmín
kami vázati nebo ztenčiti práva z vlastnictví 
průmyslového, literárního nebo uměleckého 
(vyjímajíc ochranné známky tovární neb oo- 
chodní), získaná před válkou nebo za války, 
nebo jež budou získána později podle jejího 
zákonodárství příslušníky bulharskými, at 
tím, že je zužitkuje, ať tím, že bude posky- 
tovati licence na jejich zužitkování, ať^ tun, 
že si vyhradí dozor nad tímto zužitkováním, 
ať jiným způsobem, a to do té míry, jakou 
bude pokládati za nutnou pro potřeby obrany 
státu nebo v zájmu veřejném nebo k tomu 
cíli, aby zabezpečila to, by Bulharsko slušné 
nakládalo s právy z vlastnictví průmyslového, 
literárního neb uměleckého, která na území 
bulharském drží její příslušníci, aneb aby 
měla záruku za úplné splnění všech závazků, 
jež podle této smlouvy Bulharsko vzalo na 
sebe. Pokud jde o práva z vlastnictví pitnuy 
šlového, literárního neb uměleckého, která bu
dou získána po době, kdy tato smlouva nabude 
působnosti, bude se směti volnosti svícím 
vyhrazené mocnostem spojeným nebo sdruže
ným používat! jen tehdy, mohla-li by ona ome
zení, podmínky nebo ztenčení býti pokládaná
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ou reátrictions pouřraient étre considérées 
comme nécessaires pcur les besoíns de la dé- 
fense nationale ou de rintérét public.

Dans le cas oů il serait fait application par 
les Puissances alliées cu associées des dispo- 
sitions qui precedent, 11 sera aecordé des in- 
demnités ou des redevances raisonnables, qui 
recevront la méme affectation que toutes les 
autres sommes dues á des ressortissants bul- 
g-ares, conformément aux dispisitions du 
présent Traité.

Chacune des Puissances alliées ou associées 
se réserve la faculté de considérer comme 
nulles et de nul effet toute cession totaie ou 
partielle, et toute concession de droiís de 
propriété industrielle, littéraire ou artistique, 
qui auraient été efřectuées depuis le ler aoút 
1914 ou qui le seraient á Favenir et qui 
auraient pour résultat de faire obstacle á 
Fapplication des dispositions du présent 
article.

Les dispositions du présent article ne scnt 
pas applicables aux droits de propriété in
dustrielle, littéraire ou artistique compris 
dans les Sociétés ou entreprises, dcnt la 
liquidation a été effectuée par les Puissances 
alliées ou associées, conformément á la légis- 
lation exceptionelle de guerre, ou sera 
effectuée en vertu de Tarticle 177, para- 
graphe b).

Article 191.
Un délai minimum ďune année, á partir de 

la mise en vigueur du présent Traité sans 
surtaxe ni pénalité ďaucune sortě, sera 
accordé aux ressortissants de chacune des 
Hautes Parties Contractantes pour accomplir 
tout acte, remplir toute formalitě, payer toute 
taxe et génáralement satisfaire á toute obli- 
gation 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 durče, ainsi 
que pour y former opposition. Toutefois, cet 
article ne pourra conférer aucun droit pour 
obtenir aux États-Unis ďAmérique la reprise 
ďune proceduro ďinterférence dans laquelle 
aurait été tenue 1’audience finále.

Les droits de propriété industrielle qui 
auraient été frappés de déchéance par suitě 
du défaut ďaccomplissement ďun acte, ďexá- 
cution ďune formalitě ou de payement ďune 
taxe seront remis en vigueur, sous la réserve

za nutná pro potřeby obrany státu nebo 
v zájmu veřejném.

Jestliže by mocnosti spojené nebo sdružené 
použily předcházejících ustanovení, budou 
přiznány přiměřené náhrady nebo odškod
né, s nimiž se naloží stejně, jako se má podle 
ustanovení této smlouvy náležití s ostatními 
částkami dlužnými příslušníkům bulharským.

Každá z mocností spojených nebo sdruže
ných si vyhrazuje právo pokládali za ne
platný a bezúčinný jakýkoli úplný nebo čá
stečný postup a jakékoli vyhrazení práv 
z vlastnictví průmyslového, literárního nebo 
uměleckého, ke kterým snad došlo po 1. srpnu 
1914 aneb ke kterým snad dojde příště, 
a kterými by se ztížilo 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 po
dle výjimečného zákonodárství válečného 
anebo s nimiž se tak stane podle článku 177, 
odstavec b).

článek 191.

Lhůta nejméně roční ode dne, kdy tato 
smlouva nabude působnosti, bude povolena 
příslušníkům každé z Vysokých smluvních 
stran, aby bez příplatku a jakýchkoli po
kut provedli úkon, splnili formalitu, za
platili poplatek a vůbec dostáli jakýmkoli 
závazkům předepsaným zákony a nařízeními 
jednoho každého státu k tomu cíli, aby za
chovali neb dostali práva z vlastnictví prů
myslového, získána již před 1. srpnem 1914 
nebo která, nebýt! 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 tako
výmto právům. Tento článek však nemůže 
poskytnouti práva na obnovu řízení zakročo- 
vacího ve Spojených státech amerických, 
bylo-li již provedeno závěrečné líčení.

Práva z vlastnictví průmyslového, která 
snad propadla následkem toho, že nebyl 
proveden některý úkon nebo formalita 
neb že nebyl zaplacen poplatek, znovu oživ
nou. Pokud se však týká patentů a vzorků,
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toutefois en ce qui concerne les brevets et 
dessins, que chaque Puissance alliée ou 
associée pourra prendre les mesures qu’elle 
j ugerait équitablement nécessaires pour la 
sauvegarde des droits des tiers qui auraient 
expioité ou employé des brevets ou des dessins 
pendant le temps oú ils étaient frappés de 
déchéance. De plus, les brevets ďinvention ou 
dessins appartenant á des ressortissants bul- 
gares et qui seront ainsi remis en vigueur, 
demeureront soumis aux prescriptions qui 
leur auraient été applicables, pendant la 
guere, ainsi qu’á toutes les dispositions du 
présent Traité.

La páriode comprise entre le ler aoút 1914 
et la dáte de la mise en vigueur du présent 
Traité iTentrera pas en ligne de compte dans 
le délai prévu pour la mise en exploitation 
d:un brevet ou pour ITísage de marques de 
fabrique ou de commerce ou de dessins et il 
est convenu en outie qu’aucun brevet, marque 
de fabrique ou de commerce ou dessin qui 
était encore en vigueur au ler aoút 1914, ne 
pourra étre frappá de déchéance ou ďannula- 
tion 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.

A r t i c 1 e 192.
Aucune action ne pourra étre intentée ni 

aucune revendication exercáe, ďune part, par 
des ressortissants bulgares, ou par des per- 
sonnes résidant ou exercant leur industrie en 
Bulgarie, et ďautre part, par des ressortis
sants des Puissances alliées ou associées ou 
des personnes résidant ou exercant leur 
industrie sur le territoire de ces Puissances 
ni par les tiers auxquels ces . personnes 
auraient cédé leurs droits pendant la guerre, 
á raison de faits qui se seraient prcduits sur 
le territoire de 1’autre Partie, entre la dáte de 
1 tat de guerre et celle de la mise en vigueur 
du présent Traité et qui auraient pu étre 
considérés comme portant atteinte á des 
droits de propriété industrielle ou de pro- 
priété littéraire ou artistique ayant existé á 
un moment quelconque pendant la guerre ou 
qui seront rétablis conformément á 1’article 
191.

Aucune action ne sera ^également recevable 
de la pai*t des 'memes personnes, pour in- 
fraction 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 as-

bude moci každá mocnost spojená nebo sdru
žená učiniti opatření, která uzná podle zásad 
slušnosti za nutná, aby obhájila práva osob 
třetích, které snad těžily z patentů nebo 
vzorků, nebo jich používaly po dobu, kdy 
byly zbaveny platnosti. Mimo to patenty a 
vzorky náležející příslušníkům bulharským, 
které nabudou takto opět platnosti, zůstanou 
podřízeny předpisům, které by byly o nich 
platily za války, jakož i všem ustanovením 
této smlouvy.

Období mezi 1. srpnem 1914 a dnem, 
kdy nabude působnosti tato smlouva, nebude 
započítáno do lhůty stanovené pro zužitko
vání patentu nebo pro užívání ochranných 
známek továrních neb obchodních neb uží
vání vzorků, a platí mimo to, že žádný patent, 
ochranná známka tovární neb obchodní 
nebo vzorek, který požíval ochrany dne 
1. srpna 1914, nemůže dříve, než uplynula 
dvě léta ode dne, kdy nabyla působnosti tato 
smlouva, býti prohlášen za propadlý nebo zru
šený jen z toho důvodu, že nebylo z něho tě
ženo nebo ho nebylo používáno.

Článek 192.
Příslušníci bulharští neb osoby sídlící nebo 

vykonávající svou živnost v Bulharsku 
se strany jedné a příslušníci mocností 
spojených nebo sdružených neb osoby sídlící 
nebo živnost svou vykonávající na území 
těchto mocností se strany druhé, ani oso
by třetí, jimž tyto osoby postoupily svá 
práva za války, nebudou moci podati žalobu 
ani uplatňovati žádný nárok, odvolávajíce se 
na skutečnosti, jež se udály na území druhé 
strany mezi dnem, kdy nastal stav válečný, 
a dnem, kdy tato smlouva nabyla působnosti, 
a o nichž by se mohlo míti za to, že porušují 
práva z vlastnictví průmyslového, literár
ního neb uměleckého, jež existovala v který
koli okamžik za války nebo která budou ob
novena hledíc k článku 191.

Rovněž nebude v žádnou dobu přípustná 
žaloba se strany týchž osob pro porušení práv 
z vlastnictví 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 sdru
žených na straně jedné neb na území Bulhar-
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sociées, ďune part, ou de la Bulgarie, ďautre 
part, de produits ou articles fabriqués, ou 
ďceuvres littéraires ou artistiques publiées 
durant la période comprise entre la dáte de 
Fctat de guerre et celle de la signatuře du 
present Traité, ni á 1’occasicn de leur acqui- 
sition et de leur emploi ou usage, étant 
entendu toutefois que cette disposition ne 
s’appliquera pas lorsque les possesseurs des 
droits avaient leur domicile ou des établisse- 
ments industriels ou commerciaux situés 
dans les régions occupées par la Bulgarie au 
cours de la guerre.

Cet article ne sera pas applicablé aux rap- 
ports entre les État-Unis ďAmérique, ďune 
part, et la Bulgarie ďautre part.

Article 193.

Les contrats de licence ďexploitation de 
droits de propriété industrielle ou de repro- 
duction ďceuvres littéraires ou artistiques 
conclus avant l’état de guerre entre des res- 
sortissants des Puissances allices ou associées 
ou des personnes résidant sur leur territoire 
su y exercant leur industrie ďune part et des 
ressortissants bulgares ďautre part, seront 
considérés comme résiliés, á dater de l’État 
de guerre entre la Bulgarie et la Puissance 
alliee ou associée. Mais, dans touš les cas, 
le bénéficiaire primitif ďun contrat de ce 
gen re aura le droit, dans un délai de six mois 
a dater de la mise en vigueur du présent 
Traité, ďexiger du titulaire des droits la con- 
cession ďune nouvelle licence, dont les condi- 
tions, á défaut ďentente entre les parties, 
seront fixées par le tribunál dúment 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 droits 
acquis sous la législation bulgare; dans ce 
cas, les conditions seraient fixées par le Tri
bunál arbitral mixte prévu par la Section VI 
de la présonte partie. Le Tribuna! pourra, 
s il y a lieu, fixer alors le montant des 
redevances qui lui paraitraient justifiées, en 
raison de Futilisation 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 
speciále 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 
ecntinueront avoir leurs pleins effets, et 
dans le cas ou une de ces licences aurait été

ska na straně druhé produkty neb výrobky vy- 
robené anebo literární neb umělecká díla uve
řejněná v době mezi dnem, kdy nastal stav 
válečný, a dnem podpisu této smlouvy, nebo 
odvolávající se na to, že tyto věci byly někým 
získány, že z nich bylo těženo neb jich použí
váno, při čemž se však rozumí, že toto usta
novení nebude platiti, jestliže držitelé těchto 
práv měli bydliště anebo průmyslové neb ob
chodní závody v územích, jež za války byla 
obsazena Bulharskem.

Tento článek nebude platiti ve vztazích 
mezi Spojenými státy americkými se strany 
jedné a Bulharskem se strany druhé.

Článek 193.

_ Licenční smlouvy týkající se těžení z vlast
nictví průmyslového nebo smlouvy o repro
dukování děl literárních nebo uměleckých, 
která byly uzavřeny dříve, než nastal stav vá
lečný, mezi příslušníky mocností spojených 
nebo sdružených nebo osobami sídlícími 
na území těchto mocností nebo vykonávající
mi tam svou živnost se strany jedné a přísluš
níky bulharskými se strany druhé, budou 
pokládány za rozvázané ede dne, kdy nastal 
stav válečný mezi Bulharskem a mccncstí 
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 
strany mezi sebou, budou stanoveny přísluš
ným v tomto směru Soudem té země, podle 
jejíhož zákonodárství ona práva byla zí
skána, vyjímajíc případ, že se licence do
sáhlo na základě práv získaných podle zá
konodárství bulharského; v tomto případě 
budou podmínky ustanoveny smíšeným roz
hodčím soudem, o němž mluví Oddíl VI táto 
časti. Soud může po případě zároveň určití 
náhradu, kterou pokládá za oprávněnou vzhle
dem na užívání těchto práv po dobu války.

Licence vztahující se na práva z vlastnictví 
průmyslového, literárního nebo uměleckého, 
které bylý vyhrazeny podle zvláštního zákono
dárství válečného některé mocnosti spojené 
nebo sdružená, nebudou dotčeny tím, že byla 
prodloužena licence, která existovala před 
válkou. Tyto licence zůstanou v platnosti ne
omezeně, a byla-li takováto licence udělena 
původnímu oprávněnému z licenční smlouvy
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accordée au bénéficiaire primitif ďun contrat 
de licence passé avant la guerre, elle sera con- 
sřiérée comme s’y substituant.

Lorsque des sommes auront été payées 
pendant la guerre, en vertu de contrat ou 
licence quelconques intervenus avant la 
guerre pour 1’exploitation des droits de pro- 
priété industrielle ou pour la reprpduction ou 
la représentation ďceuvres littéraires, drama- 
tiques ou artistiques, ces sommes recevront la 
méme affectation que les autres dettes ou 
créances des ressortissants bulgares, con- 
formément au présent Traité.

Cet article ne sera pas applicable aux 
rapports entre les États-Unis ďAmérique, 
ďune part, et la Bulgarie ďautre part.

Article 194.
Les hábitants des territoires séparés de la 

Bulgarie en vertu du présent Traité, con- 
serveront, nonobstant cette séparation et le 
changement de nationalité qui en résultera, 
la pleine et entiěre jouissance en Bulgarie, de 
touš les droits de propriété industrielle et de 
propriété littéraire et artistique, dont ils 
étaient titulaires suivant la législat-ion bul- 
gare, au moment de cette séparation.

Les droits de propriété industrielle, litté
raire et artistique en vigueur sur les terri
toires séparés de la Bulgarie, conformément 
au présent Traité, au moment de la sépara
tion de ces territoires ďavec la Bulgarie cu 
qui seront rétablis ou restaurés par applica- 
tion de l article 190 seront reconnus par 
1’État auquel sera transféré ledit territoire et 
demeureront en vigueur sur ce territoire, 
pour la durée qui leur sera accordée suivant 
la législation bulgare.

Article 195.
Une convention spéciale rěglera toutes 

questions concernant les archives, registres et 
pians relatifs au Service de la propriété 
industrielle, littéraire et artistique ainsi que 
leur transmission ou communication éven- 
tuelle par les Offices de la Bulgarie aux 
Offices des États cessionaires des territoires 
de la Bulgarie. ,

SECTION VIII.

DÍSPCSITIQNS SPÉCIALES AUX 
TERRITOIRES TRANSFÉRÉS.

Article 196.
Barmi les personnes physiques et morales, ! 

précšdemment ressortissantef de la Bulgarie, ;

uzavřené před válkou, bude se míti za to, že 
nastoupila na její místo.

Byly-li za války placeny nějaké částky 
podle nějaké smlouvy neb licence smlu
vené před válkou o těžení z vlastnictví prů
myslového nebo o rozmnožování nebo pro
vozování děl literárních, dramatických neb 
uměleckých, naloží se s těmito částkami stejně 
jako s ostatními dluhy nebo pohledávkami 
příslušníků bulharských ve shodě s touto 
smlouvou.

Tento článek nebude platiti ve vztazích 
mezi Spojenými státy americkými se strany 
jedné a Bulharskem se strany druhé.

článek 194.
Obyvatelé území oddělených od Bulharska 

podle této smlouvy budou nadále, nehledě 
k tomuto odloučení a změně státního občan
ství z něho plynoucí, požívali v Bulharsku 
plně a naprosto veškerých práv z vlastnictví 
průmyslového a z vlastnictví literárního 
a uměleckého, jichž majiteli byli podle zákono
dárství bulharského v okamžiku tohoto od
loučení.

Práva z. vlastnictví průmyslového, literár
ního a uměleckého platná na územích oddě
lených od Bulharska podle této smlouvy 
v okamžiku odloučení těchto území od Bul
harska neb práva, která budou podle článku 
190 znovuzřízena nebo obnovena, budou 
uznána státem, kterému řečené území bude 
postoupeno, a zůstanou v působnosti na tomto 
území po dobu, která jim bude přiznána po
dle zákonodárství bulharského.

článek 195.
Zvláštní úmluvou budou upraveny všechny 

otázky týkající se archivů, záznamů a plánů 
sloužících k ochraně vlastnictví průmyslového, 
literárního a uměleckého, jakož i způsob, jak 
je mají úřady bulharské po případě posílati 
nebo k nahlédnutí dávati úřadům států, kte
rým byla postoupena území bulharská.

ODDÍL VIII.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ÚZEMÍCH 
POSTOUPENÝCH.

Článek 196.
Z fysických a právnických osob, které byly 

dříve příslušníky Bulharska, označují se
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celles qui acquiěrent de plein droit, par appli- 
eation du présent Traité, la nationalité ďune 
Puissance alliée ou associée, sont désignées, 
dans les stipulations qui vont suivre, par 
Texpression «anciens ressortissants bulgares». 
L’expression «ressortissants bulgares» de
signe les raémes personnes qui conservent la 
nationalité bulgare.

A r t i c 1 e 197.

La Bulgarie remettra sans délai les anciens 
ressortissants bulgares en possession de leurs 
biens, droits et intéréts situés sur le terri- 
toire bulgare. Ces biens, droits et intéréts 
seront restitués libres de toute charge cu taxe 
créées ou augmentěes depuis le 29 septembre 
1918.

Le montant des taxes et impots sur le Ca
pital qui ont été levés ou augmentés sur les 
biens, droits et intéréts des anciens ressortis
sants bulgares depuis le 29 septembre 1918, 
ou qui pourraient étre levés ou augmentés 
jusqu’á la restitution conforme aux disposi- 
tions du présent Traité ou, s’il s’agit de biens, 
droits et intéréts qui n’ont pas été soumis á 
des mesures exceptionnelles de guerre, 
jusqu’á l’expiration de trois mois aprěs la 
mise en vigueur du présent Traité, sera re- 
versé aux ayants droit.

Les biens, droits et intéréts restitués ne 
seront soumis á áucune taxe imposée á 
l’égard de tout autre bien ou de toute autre 
entreprise appartenant á la méme personne, 
děs 1’instant que ces biens auront été retirés 
de Bulgarie, ou que ces entreprises auront 
cessé ďy étre exploitées.

Si des taxes de toute nátuře ont été payées 
par anticipation pour les biens, droits et inté
réts retirés de Bulgarie, la proportion de ces 
taxes payées pour toute période postérieure 
au retrait de ces biens, droits et intéréts, sera 
reversée aux ayants droit.

Les legs, donations, bourses, fondations de 
toutes sortes fondés ou créés en Bulgarie et 
destinés aux anciens ressortissants bulgares 
seront mis par la Bulgarie, en tant que ces 
fondations se trouvent sur son territoire, á 
la disposition de la Puissance alliée ou 
associée, dont lesdits anciens ressortissants 
bulgares sont actuellement ressortissants, 
dans 1’état oú ces fondations se trouvaient á 
la dáte du 20 septembre 1915 compte tenu du 
payement réguliěrement effectué pour 1’objet 
de la fondation.

v těchto ustanoveních ti, kdo podle této 
smlouvy nabývají státního občanství některé 
mocnosti spojené nebo sdružené ipso facto, 
výrazem „bývalí příslušníci bulharští"; tytéž 
osoby, které podržely státní občanství bulhar
ské, jsou označeny výrazem „příslušníci bul
harští".

Článek 197.

Bulharsko vrátí bývalým příslušníkům bul
harským bez odkladu držbu jejich statků, 
práv a zájmových účastenství ležících na 
území bulharském. Tyto statky, práva a zá
jmová účastenství budou vráceny prosty všech 
dávek a poplatků, zavedených neb zvýšených 
po 29. září 1918.

Peníz dávek a daní z majetku, které byly 
zavedeny neb zvýšeny po 29. září 1918 a po
stihují majetek, práva a zájmová účastenství 
bývalých příslušníků bulharských, nebo které 
by mohly býti zavedeny neb zvýšeny až 
do navrácení podle ustanovení této smlouvy 
neb, jde-li o majetek, práva a zájmová úča
stenství, jež nebyly podrobeny mimořádným 
opatřením válečným, až do uplynutí tří mě
síců po tom, kdy tato smlouva nabude působ
nosti, bude vrácen oprávněným.

Navrácený majetek, práva a zájmová úča
stenství nebudou podrobeny nižádné dávce, 
uložené na kterékoli jiné jmění nebo kterýkoli 
jiný podnik téže osoby, od okamžiku, kdy bude 
tento majetek odvezen z Bulharska nebo kdy 
provozování takového podniku tam přestane.

Jestliže jakékoli daně byly předem zapla
ceny z majetku, práv a zájmových účasten
ství vzatých z Bulharska, bude oprávněným 
vrácen onen podíl těchto dávek, který byl za
placen za celou dobu následující po tom, co 
majetek, práva a zájmová účastenství byly 
vzaty jinam.

Odkazy, dary, stipendia a nadání všech 
druhů, založené neb zřízené v Bulharsku 
a určená bývalým příslušníkům bulharským, 
budou Bulharskem, pokud jsou tato nadání 
na jeho území, dány k disposici té mocnosti 
spojené nebo sdružené, jejímiž příslušníky 
tito bývalí příslušníci bulharští nyní jsou, 
a to v takovém stavu, v jakém byly dne
20. září 1915, přihlížejíc k platu, jenž byl 
k účelům nadací řádně vykonán.
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Sont maintenus touš contrats conclus avant 
le 29 septembre 1918 et qui étaient en vigueur 
á cette dáte entre anciens ressortissants bul- 
gares, ďune part, et le Gcuvernement ou les 
ressortissants bulgares, ďautre part.

Toutefois seront annulés les contrats ci- 
dessus visés dont, dans un intérét generál, le 
Gouvernement de la Puissance alliee ou 
associée dont Fanděn ressortissant bulgare a 
acquis la nationalité, aurait notifié la 
résiliation á la Bulgarie dans un délai de six 
rnois á dater de la mise en vigueur du présent 
Traité, sauf en ce qui concerne les dettes et 
autres obligations pécuniaires résultant de 
1’exécution d’un acte ou payement právu á ces 
contrats.

IFannulation ci-dessus visée ne pourra étre 
prononcáe lorsque le ressortissant bulgare 
aura été autorisé á résider sur le territoire 
cédé á la Puissance alliée ou associée inté- 
ressée.

A r t i c 1 e 199.
Si 1’annulation prévue á 1’article 198 

entraine pour une des Parties un prejudice 
considérable, le Tribunál arbitral mixte právu 
par la Section VI de la présente Partie pourra 
accorder á la partie lésée une indemnité cal- 
cu.lée uniquement sur le Capital engagé et 
sans tenir cornpte du manque á gagner.

A r t i c 1 e 200.
En matiěre de prescription, forclusion et 

déchéance, dans les lerritoires détachés de la 
Bulgarie seront applicables les dispositions 
prévues aux articles 183 et 184 de la présente 
Partie étant entendu que 1’expression «début 
de la guerre» doit étre remplacée par 1’ex
pression «date, qui sera fixée administrative- 
ment par chaque Puissance alliée et associée, 
á laquelle les rapports entre les Parties sont 
devenus impossibles en fait ou en droit», et 
que 1’expression «durée de la guerre» doit 
étre remplacée par celle «période entre la 
dáte ci-dessus visée et celle de la mise en 
vigueur du présent Traité».

A r t i c 1 e 201.
La Bulgarie s’engage á reconnaítre, en tant 

qiťils peuvent la concerner, touš accords ou 
conventions conclus ou á conclure entre les 
Puissances alliées ou associées dans le but de 
sauvegarder les droits et intéréts des res- 
sortissants de ces Puissances, engagés dans 
des Socíétés ou associations constituées

A r t i c 1 e 198.
Veškeré smlouvy sjednané před 29. zářím 

1918 a té doby ještě působící mezi bývalými 
příslušníky bulharskými se strany jedné 
a vládou bulharskou neb bulharskými přísluš
níky se strany druhé, zůstávají v platnosti.

Nicméně zrušeny budou ty svrchu dotčené 
smlouvy, jejichž soudní zrušení v obecném 
zájmu oznámí vláda mocnosti spojené aneb 
sdružené, jejíž státní občanství bývalý pří
slušník bulharský získal, do šesti měsíců po 
tom, kdy tato smlouva nabude působnosti, 
Bulharsku, pokud nejde o dluhy nebo jiné pe
něžní závazky, které vznikly tím, že bylo podle 
těchto smluv něco vykonáno nebo placeno.

článek 198.

Zrušení svrchu dotčené nebude lze prohlá
sili, bude-li bulharskému příslúšníku povoleno 
sídliti na území postoupeném příslušné moc
nosti spojené aneb sdružené.

Článek 199.
Přivodí-li zrušení, o němž je řeč v článku 

198, pro některou stranu závažnou újmu, 
bude smíšený rozhodčí soud dotčený v Od
díle VI této části moci přiřknou ti poškozené 
straně náhradu vypočítanou jedině pod1e vlo
ženého kapitálu a bez zřetele na ušlý zisk.

Článek 200.
O promlčení, preklusi a propadnutí práv 

platí v územích oddělených od Bulharska usta
novení článků 183 a 184 této Části, při čemž 
výraz „počátek války"- bude nahrazen výra
zem „den, který určí správním opatřením 
každá mocnost spojená a sdružená jako den, 
jímž počínajíc vztahy mezi stranami smluv
ními staly se ve skutečnosti nebo po právu 
nemožnými", a výraz „čas války" bude nahra
zen výrazem „doba mezi dnem právě řečeným 
a dnem, kdy tato smlouva nabude působ
nosti".

Článek 201.
Bulharsko se zavazuje, že uzná, pokud se 

snad jeho týkají, všechny dohody nebo 
úmluvy, které jsou nebo budou sjednaný mezi 
mocnostmi spojenými nebo sdruženými za 
účelem ochrany práv a zájmů příslušníku 
těchto mocností, zúčastněných ve spolec- 

! nostech a sdruženích zřízených podle zákonů
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ďaprěs les lois bulgares et déployant une 
activité quelconque dans les territoires dé- 
t-chés de la Bulgarie. Elle s’engage á faciliter 
touš transferts, á restituer touš documents 
ou valeurs, á fournir touš renseignements et 
généralement á accomplir touš actes ou íor- 
málités afférent auxdits accords ou con- 
ventions.

A r t i c 1 e 202.

Le rěglement des questions concernant les 
dettes contractées avant le 29 septembre 
1918, entre la Bulgarie ou les ressorriss.mts 
bulgares résidant en Bulgarie, ďune part, et 
les anciens ressortissants bulgares, dk.atre 
part, sera effectué conformément aux dis • 
positions de Tarticle 176 et de son annexe, 
étant entendu que 1’expression «avant la 
guerre» doit étre remplacée par 1’expression 
«avant la dáte, qui sera fixée administrative- 
ment par chaque Puissance alliée et associée, 
á laquelie les rapports entre Parties sout 
devenus impossibles en fait ou en droit».

Si les dettes étaient exprimées en n^onnaie 
bulgare elles seront payées dans cette 
monnaie; si la dette était exprimée en toute 
autre monnaie que la monnaie bulgare elle 
sera réglée dans la monnaie stipulée.

A r t i c 1 e 203.
Sans préjudice des autres stipulations du 

présent Traité, le Gouvernement bulgare 
s’engage á remettre á la Puissance á laquelie 
des territoires bulgares sont transférés, telle 
fraction des réserves accumulées par le Gou
vernement ou les administrations de la Bul
garie ou par des organismes publics ou privés 
opárant sous leur eontróle, destinée á faire 
face au fonctionnement, dans ces territoires, 
de toutes assurances sociales et assurances 
ďÉtat.

Les Puissances auxquelles ces fonds seront 
rernis devront nécessairement les affecter á 
1’exécution des obligations résultant de ces 
assurances.

Les conditions de cette remise seront ré- 
glées par des conventions spéciales, conclues 
entre le Gouvernement bulgare et les Gou- 
vernements intéressés.

Dans le cas cú ces conventions spéciales 
ne seraient pas conclues conformément á 
l’alinéa précédent dans les trois mois de la 
mise en vigueur du présent Traité, les condi
tions du transfert seront, dans chaque cas, 
soumises á une Commission de cinq membres, 
dont un sera nommé par le Gouvernement

bulharských a vyvíjejících jakoukoli činnost 
na územích oddělených od Bulharska. Zava
zuje se usnadniti všechny převody, navrátiti 
všechny listiny a cenné papíry, poskytnouti 
veškeré zprávy a vůbec učiniti zadost všem 
jednáním a formalitám majícím vztah k ře
čeným dohodám a úmluvám.

Článek 202.

Uspořádání otázek týkajících se dluhů kon
trahovaných před 29. zářím 1918 mezi Bul
harskem neb v Bulharsku sídlícími přísluš
níky bulharskými na straně jedné a bývalými 
příslušníky bulharskými na straně druhé, 
bude provedeno v souhlasu s ustanoveními 
článku 176 a jeho přílohy, při čemž výraz 
„před válkou" bude nahrazen výrazem „přede 
dnem, který určí správním opatřením každá 
mocnost spojená a sdružená jako den, jímž 
počínajíc vztahy mezi stranami smluvními 
staly se ve skutečnosti nebo po právu nemož
nými".

Byly-li dluhy vyjádřeny v měně bulharské, 
budou splaceny v této měně; byl-li dluh vy
jádřen v jakékoliv jiné měně než bulharské, 
bude zapraven v měně smluvené.

Článek 203.
Bez újmy ostatních ustanovení této smlou

vy zavazuje se vláda bulharská, že vydá moc
nosti, které byla postoupena nějaká území 
bulharská, poměrnou část reserv nashromáž
děných vládou nebo správními úřady bulhar
skými nebo veřejnými neb soukromými orgá- 
nisacemi činnými pod jejich dozorem, určenou 
k tomu, aby na těchto územích mohlo působiti 
pojištění sociální a státní.

Mocnosti, kterým budou tyto fondy vydá
ny, musí je za všech okolností obrátiti na 
splnění závazků vyplývajících z těchto poji
štění.

Podmínky tohoto vydání budou stanoveny 
zvláštními úmluvami, uzavřenými mezi vlá
dou bulharskou 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 bulharská, jednoho dru
há vláda, o niž jde, a tři správní rada Mezi-
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bule;are et un par 1’autre Gouvernement , 
intéressé et trois seront nommés par le Con- i 
seil ďAdministration du Bureau international 
du Travail parmí 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 Na- 
tions; les décisions du Conseil devront étre 
immédiatement considérés par la Bulgarie 
et par Tautre État intéressé comme défini- 
tives.

PARTIE X.

NAVÍGATION AÉRIENNE.

A r t i c 1 e 204.
Les aéronefs ressortissant aux Puissances 

alliées ou associées auront pleine liberté de 
survol et ďatterrissage sur le territoire et les 
eaux territoriales de la Bulgarie et jouiront 
des mémes avantages que les aéronefs bul- 
gares, notamment en cas de détresse á terre 
ou en mer.

A r t i c 1 e 205.
Les aéronefs ressortissant aux Puissances 

alliées ou associées en transit pour un pays 
étranger quelconque jouiront du droit de 
survoler sans atterrir, le territoire et les eaux 
territoriales de la Bulgarie, sous réserve des 
réglements que la Bulgarie pourra établir, 
qui se* jnt également applicables aux aéronefs 
cle la Bulgarie et á ceux des Pays alliés et 
associés.

A r t i c 1 e 208.
Les aérodromes établis en Bulgare et 

ouverts au trafic public national seront ou- 
verts aux aéronefs ressortissant aux Puis
sances alliées et associées qui seront traités 
sur un pied ďégalité avec les aéronefs bul- 
gares, en ce qui concerne les taxes de toute 
nátuře, y ccmpris les taxes ďatterissage et 
ďaménagement.

• A r t i c 1 e 207.
Sous réserve des présentes dispositions, le 

droit de passage, de transit et ďatterrissage, 
právu aux articles 204, 205 et 208 est sub- 
ordonné á Fobservation des réglements que 
la Bulgarie pourra juger nécessaire ďédicter, 
étant entendu que ces réglements seront 
appliqués sans distinction aux aéronefs bul- 
gares et á ceux des Pays alliés et associés.

národního úřadu práce z příslušníků jiných 
států. Tato komise, jež rozhoduje většinou 
hlasů, bude povinna do tří měsíců po tom, co 
bude zřízena, usnést i se o návrzích, které 
předloží Radš Společnorti národů. Rozhodnutí 
Rady buďtež Bulharskem i druhým státem, 
o který jde, pokládána ihned za konečná.

Č-Á S T X.

VZDUCHOPLAVBA.

Článek 204.
Vzducholodi mocností spojených nebo sdru

žených budou požíváti plné svobody přeletu a 
přistání na území a na pobřežních vodách Bul
harska a budou účastny stejných výhod jako 
vzducholodi bulharské, zvláště v případě 
nouze na zemi nebo na moři.

Článe k 205.
Vzducholodi mocností spojených nebo sdru

žených budou na cestě do kterékoliv cizí země 
požívati práva přeletěti bez přistání území a 
pobřežní vody Bulharska, šetříce řádů, jež by 
Bulharsko snad zavedlo a jež budou stejně 
platit! pro vzducholodi bulharské i pro vzdu
cholodi zemí spojených a sdružených.

Článek 203.
Letiště pro vzducholodi v Bulharsku otevře

ná veřejné domácí dopravě budou otevřena 
i vzducholodím mocností spojených a sdruže
ných, jež tam budou rovnoprávné se vzducho
loďmi bulharskými co do poplatků všech dru
hů, čítaje v to dávky z přistání a zaopatření.

Článek 207.
S výhradou hořejších ustanovení podléhá 

právo letu, průletu a přistání, obsažené v člán
cích 204, 205 a 206, řádům, které by Bulhar
sko uznalo za nutno zavěsti; rozumí se, že 
těchto řádů bude užito bez rozdílu i na vzdu
cholodi bulharské i na vzducholodi zemí spoje
ných a sdružených.
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Les certificats de nationalité, de naviga- 
bilité, les brevets de capacité et les licences 
délivrás ou reconnus valables par 1’une quel- 
conque des Puissances alliées et associées, 
seront admis en Bulgarie comme valables et 
équivalents aux certificats, brevets et li
cences délivrés par 1a Bulgarie.

Article 209.
Au point de vue du trafic commercial 

aérien interne, les aéronefs ressortissant aux 
Puissances alliées et associées jouiront en 
Bulgarie du traitement de la nation la plus 
favorisée.

Article 210.

La Bulgarie s’engage á mettre en vigueur 
des mesures propres á assurer que tout 
aéronef bulgare survolant son territoire se 
conformera aux regles sur les feux et 
signaux, rěgles de Pair et regles sur le trafic 
aérien sur ou dans le voisinage des aéro- 
dromes, tels que ces rěgles son fixées par la 
Convention passée- entre les Puissances 
alliées et associées relativement á la naviga- 
tion aérienne.

Article 211.

Les obligation imposées par les disposi- 
tions de la présente Partie resteront en vi
gueur jusqďau ler janvier 1923, á moins 
qďauparavant la Bulgarie ait été admise dans 
la Société des Nations ou ait été autorisée, du 
consentement des Puissances alliées et as- 
sociáes, á adhérer á la Convention passée 
entre lesdites Puissances, relativement á la 
navigation aérienne.

Article 208.

PARTIE XI.

PORTS, VOIES D’EAIJ ET V0IES 
FERRÉES.

SECTION I.

DISPGSITIONS GÉNÉRALES.

Article 212.

La Bulgarie s’engage á accorder la liberté 
du transit á travers son territoire sur les 
voies les plus appropriées au transit inter- 
national, par chemin de fer, par cours ďeau 
navigable ou par canal, aux personnes, mar- 
chandises, navires, bateaux, wagons et

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 Bulharsku za 
platné a rovnocenné s vysvědčeními, průkazy 
a povoleními vydanými Bulharskem samým.

článek 209.
Pokud jde o vnitrostátní obchodní vzducho- 

plavbu, bude v Bulharsku se vzducholoďmi 
mocností spojených a sdružených nakládáno 
jako se vzducholoďmi státu požívajícího nej
větších výhod.

Článek 210.
Bulharsko se zavazuje zavěsti vhodná opa

tření, aby se zajistilo, že se vzducholoď 
bulharská letící nad jeho vlastním územím 
podrobí pravidlům o světlech a signálech, ó 
plavbě vzduchem a o pohybech poblíž letišť 
a nad nimi tak, jak jsou tato pravidla stano
vena úmluvou o vzduchoplavbě, sjednanou 
mezi mocnostmi spojenými a sdruženými.

Článek 208.

článek 211.
Závazky uložené ustanoveními této Části 

zůstanou v platnosti až do 1. ledna 1923, 
leda že by před tím Bulharsko bylo přijato do 
Společnosti národů nebo že by mu bylo dovo
leno se souhlasem mocností spojených a sdru
žených přistoupit! k úmluvě těchto mocností 
o plavbě vzduchem.

ČÁST XI.

PŘÍSTAVY, VODNÍ CESTY 
A ŽELEZNICE.

ODDÍL I.

OBECNÁ USTANOVENI, 

článek 212.
Bulharsko se zavazuje póskytnouti 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-
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Services postaux en provenance ou á destnia- 
tíon des territoires de Ture quelconque des 
Puissances alliées et associšes limitrophes ou 
non; et, á cet effet, la traversée des eaux 
territoríales sera permise.

Les personnes, marchandises, navires, ba- 
teaux, wagons et Services postaux ne seront 
soumis á aucun droit de transit, ni á aucun 
délai ou restriction inutiles, et ils auront 
droit, en Bulgarie, au traitement nati on al, en 
tout ce qui concerne les taxes et les facilités, 
ainsi qu’á touš autres égards.

Les marchandises en transit seiont 
exemptes de touš droits de douane ou autres 
droits analogues.

Toutes taxes ou charges, grevant le trans
port en transit, devront étre raisonnables, eu 
éeard aux conditions du trafic. Nulle rede- 
vance, facilité ou restriction ne devra dé- 
pondre, dirGctGniGnt ou indirGCÍGniGiit, dc lei 
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 tocal.

A r t i c 1 e 213.
j^a Bulgarie s’eiigage á iťimposer ni main- 

tenir un controle quelconque sur les entre- 
prises de transport, en transit aller et retour, 
des émigrants á travers _son territoire, en 
dehors de mesures nécessaires pour constater 
que les voyageurs sont réellement en transit; 
elle ne permettra á aucune compagnie de na- 
vigation ni á aucune autre organisation, so- 
ciété ou personne privée intéressée au trafic, 
de participer ďune faqon quelconque á un 
Service administratif organisé dans ce but, 
ni ďexercer une influence directe ou indirecíe 
á cet égard.

A r t i c 1 e 214.

La Bulgarie shnterdit ďétablir une distinc- 
Lon ou une préférence directe ou indirecíe, en 
ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions 
relatifs aux importations dans son territoire 
ou aux expoťtations de son territoire ei, sous 
réserve de stipulations particuliěres ^ con- 
tenues dans le présent Traité, en ce qui con
cerne les conditions et le prix du transport 
des marchandises ou cles personnes a destina- 
tion 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

národní průvoz nej vhodnějších, buď po želez
nicích, po splavných vodních tocích nebo^ prů
plavech ; a k tomu cíli bude povolen průjezd 
pobřežními vodami.

Takové osoby, zboží, lodi, čluny, vagony 
a pošta nebudou podrobeny žádným průvoz
ním poplatkům ani zbytečným průtahům neb 
omezením a budou miti v Bulharsku právo, 
aby s nimi bylo nakládáno stejně jako s do
mácími ve všem, co se týká poplatků a úlev, 
i ve všech jiných směrech.

Průvozní zboží bude prosto jakéhokoli cla 
i jiných podobných poplatků.

Všechny poplatky nebo dávky ukládané 
průvozní dopravě musí býti rozumné hledíc 
k podmínkám dopravním, žádný poplatek, 
výhoda neb omezení nesmí záviseti at přímo 
či nepřímo na vlastnictví nebo na státní pří
slušnosti lodi neb jiného prostředku doprav
ního, jehož by bylo aneb mělo býti použito 
na kterékoli části celkové průvozní trati.

Článek 213.
Bulharsko se zavazuje, že nezavede aniž 

bude udržovati jakéhokoliv dozoru na podniky 
pro přepravu vystěhovalců přes s^é.uzemi 
tam i zpět, mimo opatření nutná^ k zjištěni, 
že jde vskutku o cestující projíždějící ;^ ne
dovolí žádné společnosti plavební ani zadně 
jiné organisaci, společnosti ani soukromé 
osobě interesované na dopravě, aby jakým
koli způsobem působily při službě správní 
k onomu účelu zřízené, nebo vykonávaly 
v tomto směru přímý neb nepřímý vliv.

článek 211.

Bulharsko 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 něho, 
šetříc zvláštních závazků obsažených^ v této 
s- douvě, co do podmínek a cen přeprav
ních pro zboží aneb pro osoby urcene do 
ieho území aneb z něho přicházející, at^ uz 
by šlo o rozdíl podle pohraničního mis ta 
vstupního aneb výstupního, či podle povahy, 
podle vlastnictví nebo podle vlajky použityc.i 
prostředků dopravních (počítajíc v to i do
pravu vzduchovou), či o rozdíl pod.e toho,
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(y compris les. transporta aériens), soit du 
point de départ primitif ou immédiat du na
vine 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 les marchandises sont importées ou ex- 
portées directement par un port bulgare ou 
indirectement par un port étranger, soit du 
fait que les marchandises sont importées ou 
exportées par mer, par terre ou par voie 
aérienne.

La Bulgarie shnterdit notamment ďétablir, 
au prejudice des ports, navires ou bateaux 
de Tuně quelconque des Puissances alliées et 
associées, aucune surtaxe, aucune prime 
directe ou indirecte á 1’exportation ou l’im- 
portation par les ports ou par les navires ou 
bateaux bulgares, 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 uti- 
lisant un navire ou bateau ďune quelconque 
des Puisances alliées ou associées, á des for- 
malités ou á des délai quelconques, aux- 
quels ces personnes ou ces marchandises ne 
seraient pas soumises, si elles paséaient par 
un port bulgare ou par le port ďune autre 
Puissance, ou si elles utilisaient un naviré 
ou bateau bulgare ou un navire ou bateau 
ďune autre Puissance.

A r t i c 1 e 215.

Toutes les dispositions utiíes devront étre 
prises, au point de vue administratif et tech- 
nique, pour abréger, autant que possible, la 
pénétration des marchandises par les fron- 
tiěres de la Bulgarie et pour assurer, á partir 
desdites frontiěres, 1’expšdition et le trans
port de ces marchandises sans distinguer 
selon qďelles sont en provenance ou á desti
nation des territoires des Puissances alliées 
ou associées, ou en transit de ou pour ces 
territoires, dans des conditions matérielles, 
notamment au point de vue de la rapidité et 
des soins de routě, identiques á celles dont 
bénificieraient les marchandises de méme ná
tuře, voyageant sur le territoire Bulgare dans 
des conditions semblables de transport.

En particulier, le transport des marchan
dises périssables sera effectué avec promp- 
titude et régularité et les formalités doua- 
niěres auront lieu de fagon á permettre la 
continuation directe du transport des mar
chandises par les trains en correspondance.

odkud loď nebo člun, vagon, vzducholoď aneb 
jiný prostředek dopravní původně aneb na
posled vyjel, nebo podle jeho konečného aneb 
nejbližšího určení, podle směru cesty aneb po
dle míst překladních, či podle toho, zda bylo 
zboží dovezeno aneb vyvezeno přímo přísta
vem bulharským nebo nepřímo kterýmkoli ci
zím přístavem, či podle toho, bylo-li zboží do
vezeno aneb vyvezeno po moři, po zemi aneb 
vzduchem.

Bulharsko má zejména zakázáno, aby ne
zavádělo v neprospěch přístavů, lodí aneb 
člunů kterékoli z mocností spojených a 
sdružených žádného příplatku, nebo přímé neb 
nepřímé odměny pro vývoz nebo dovoz přes 
přístavy bulharské neb cizí, po lodích a člu
nech bulharských aneb cizích, zejména ve 
formě tarifů kombinovaných. Bulharsko má 
zakázáno, aby nepodrobovalo osob neb zboží 
dopravovaného přes přístav aneb po lodi nebo 
člunu některé z mocností spojených nebo 
sdružených žádným formalitám a průtahům, 
kterým by tyto osoby anebo toto zboží ne
byly podrobovány, kdyby byly dopravovány 
přes přístav bulharský nebo přes přístav ně
které jiné mocnosti, aneb kdyby použily lodi 
neb člunu bulharského nebo lodi neb člunu 
některé jiné mocnosti.

článek 215.

Musí se učiniti veškerá vhodná opatření 
správní i technická, aby byl přechod zboží 
přes hranice Bulharska co možno zkrácen a 
aby byla výprava a přeprava zboží od těchto 
hranic, bez rozdílu, pochází-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 rych
losti a péče dopravní tak, aby podmínky ty 
byly stejné, jaké platí pro zboží téhož druhu, 
dopravované územím bulharským 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.
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Les ports maritimes des Puissances aíliées 
et associées bénéficieront de toutes les fa- 
veurs et de touš les tarifs réduits accordés, 
sur les voies ferráes ou les voies navigables 
de la Bulgarie, au profit des ports bulgares 
ou ďun port quelconque ďune autre Puis- 
sanee.

La Bulgarie ne pourra refaser de parti- 
ciper aux tarifs ou combinaisons de tarifs qui 
auraient pour objet ďassurer aux ports ďune 
des Puissances alliáes et associées des avan- 
tages analogues á ceux qu’elle aurait accor
dés á ses propres ports ou á ceux ďune autre 
PuLsance.

A r t i c 1 e 217.

Nonobstant toute stipulation contraire des 
conventions -existantes, la Bulgarie s’engage 
á accorder, sur les lignes les plus appropriées 
au transit iníernational et conformáment aux 
tarifs en vigueur, la liberté du transit aux

rrespondances télégraphiques et Communi
cations téléphoniques en provenance ou á 
destination de l’une quelconque des Puis
sances alliáes et associées, limitrophe ou non. 
Ces correspondances et Communications ne 
seront soumises á aucuns dálai ni restriction 
inutiles; elíes jcuiront en Bulgarie du trai- 
tement national en tout ce qui concerne les 
faeilités et notamment la cáiérité des trans- 
missions. Nulle redevance, facilité ou restric
tion ne devra dépendre directement ou in- 
directément de la nationalité de Texpoditeur 
ou du destinataire.

A r t i c 1 e 216.

SECTION II.

NAVIGATION.

CHAPITRE I.

LIBERTÉ DE NAVIGATIOL

A r t i c !,e 21S.
Les ressortissants des Puissances alliáes et 

associées, ainsi que leurs biens, navires et 
bateaux, jouiront, dans touš les ports et sur 
les voies de navigation intérieure de la Bul
garie ďun třaitement égal, á touš égards, á 
■celui des ressortissants, cles biens et des na
vires et bateaux bulgares.

En particulier, les navires et bateaux de 
1’une quelconque des Puissances alliáes et as- 
socnes seront autorisés á transportér des 
marchandises de toute nátuře et des pas

Námořní přístavy mocností spojených a 
sdružených budou požívati všech výhod a 
všech snížených tarifů poskytovaných na bul
harských železnicích aneb splavných vodách 
bulharských ve prospěch přístavů bulhar
ských nebo přístavu kterékoli jiné mocnosti,

Bulharsko nesmí odmítnouti účast při ta
rifech neb sestavách tarifních, které by měly 
za účel zajistit! přístavům některé z moc
ností spojených a sdružených stejné výhody, 
jaké by Bulharsko bylo poskytlo svým vlast
ním přístavům nebo přístavům některé jiné 
mocnosti.

Článek 217.

Bulharsko se zavazuje, že bez ohledu na 
jakákoli opačná ustanovení' trvajících úmluv 
poskytne na tratích pro mezinárodní transit 
nej vhodnějších a podle platných sazeb svo
bodu transitu telegrafickým zprávám a te
lefonickým hovorům z kteréhokoli nebo do 
kteréhokoli ze států spojených a sdružených, 
ať sousedních či nikoli. Tyto zprávy a tyto 
hovory nebudou zbytečně nijak zdržovány 
ani omezovány; v Bulharsku bude s nimi na
kládáno jako s domácími ve všem, co se týče 
výhod a zvláště rychlosti přepravy, žádný 
poplatek, výhoda ani omezení .nesmí záviseti 
ať přímo či nepřímo na státní příslušnosti 
odesilatele nebo příjemce.

ti 1 á n e k 216.

ODDÍL II. 

PLAVBA.

Článek 218.
Se státními příslušníky mocností spoje

ných a sdružených, jakož i s jejich majet
kem, loďmi a čluny bude se v každá příčině 
jednati stejně ve všech přístavech a na vnitro
zemských vodních cestách bulharských jako 
s příslušníky bulharskými, jejich majetkem, 
loďmi a čluny.

Zvláště pak budou oprávněny lodi a čluny 
kterékoli mocnosti spojené a sdružené dopra
vovali zboží všeho druhu i cestující do všech 
nebo ze všech přístavů neb míst na území bul-

HLAVA I. 

SVOBODA PLAVBY.
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sagers á destination ou en provenance de touš 
ports ou localités situés sur les territoires de 
la Bulgarie auxquels les navires et bateaux 
bulgares peuvent avoir accěs, á des condi- 
tions qui ne seront pas plus onéreuses que 
celles appliquées dans le cas de navires et ba
teaux nationaux; ils seront traités sur le pied 
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 analogues, de quelque nátuře qiťils 
soient, pergus au nom et au profit du Gou- 
vernement, de fonctionnaires publics, de par- 
ticuliers, de corporations ou ďétablissements 
de quelque espece que ce soit.

Au cas oů la Bulgarie aecorderait á Funě 
quelconque des Puissances alliées et associées 
ou á toute autre Puissance étrangěre, un 
traitement préférentiel, ce régime sera 
étendu sans délai et sans conditions á toutes 
les Puissances alliées et associées.

II ne sera apporté á. la circulation des per- 
sonnes et des navires et bateaux ďautres 
entraves que celles résultant des dispositions 
relatives aux douanes, á la police, aúx 
prescriptions sanitaires, á rémigration ou á 
rimrnigration,' ainsi qu!á 1’importation ou á 
l’exportation des marchandises prohibées. Ces 
dispositions, raisonnables et uniformes, ne 
devront pas entraver inutiíément le trafic.

CHAPITRE II.

CLAUSES RELATIVES AU DANUBE.

1° DISPOSITIONS COMMUNES AUX
RĚSEAUX FLUVIAUX DÉCLARÉS INTER- 

NATIONAUX.

A r t i c 1 e 219.
Est déclará international: le Danube depuis 

Ulm, ensemble toute partie navigable de ce 
réseau fluvial servant naturellement ďaccěs 
á la. mer á plus ďun État, avec ou sans trans- 
bordement, ďun bateau á un autre, ainsi que 
les canaux latéraux et chenaux qui seraient 
établis, soit pour doubler ou améliorer des 
sections naturellement navigables dudit 
réseau fluvial, soit pour réunir cleux sections 
naturellement navigables du méme cours 
ďeau.

Un accord conclu entre les États riverains 
pourra étendre le régime international á

harském, jež mohou býti přístupny lodím a 
člunům bulharským, a to ''a podmínek, které 
nebudou obtížnější než podmínky platící pro 
lodi a čluny domácí; bude se s nimi nakládat! 
stejně jako s loďmi a čluny domácími, pokud 
jde o jakékoli výhody a dávky přístavní a ná
břežní, 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 karanténní 
a vůbec podobné dávky a poplatky jakéhokoli 
rázu, vybírané jménem a ve prospěch vlády, 
úředníků veřejných, jednotlivců, společností 
nebo závodů jakýchkoliv.

Poskytlo-li by Bulharsko zvláštní výhody 
některé mocnosti spojené nebo sdružené nebo 
jiné cizí mocnosti, budou tyto výhody rozší
řeny ihned a bezpodmínečně na všechny moc
nosti spojené a sdružené.

Dopravě osob a lodí i člunů nebudou činěny 
jiné překážky než ty, které vyplývají z usta
novení celních, policejních, zdravotních, vy- 
stěhovaleckých a přistěhovaleckých neb 
z předpisů o dovozu a vývozu zakázaného 
zboží. Tato ustanovení musí býti rozumná a 
jednotná a nesmějí zbytečně dopravě pře
kážet!.

HLAVA II.

KLAUSULE O DUNAJI.

I. USTANOVENI SPOLEČNÁ ŘÍČNÍM SÍTÍM 

PROHLÁŠENÝM ZA MEZINÁRODNÍ.

Článek 219,
Dunaj od Uhnu prohlašuje se za meziná

rodní a spolu s ním každá splavná část této 
vodní sítě, která slouží více než jednomu 
státu za přirozený přístup k moři, ať už s pře
kládáním s lodi na loď či bez něho, rovněž 
průplavy poboční a koryta plavební, které by 
byly postaveny buď-k zdvojení nebo k zdoko
nalení přirozeně splavných částí řečených 
říčních sítí, anebo k spojení dvou přirozeně 
splavných částí téhož vodního toku.

Dohoda sjednaná mezi poříčními státy 
může mezinárodní režim rozšířiti na kaž-
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toňte partie de réseau fluvial susnommé, qui 
ne sera pas comprise dans la définition gé- 
nérale.

A r t i c 1 e 220.
Snr le voies déclarées internationales á 

Fartide precedent, les. ressortissants, les 
bi'ns et les pavillons de touíes les Puissances 
seront traités snr le pied ďune parfaite éga- 
lité, de telle sortě qďaucune distinction ne 
Eoit faite, au dštriment 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 1’État riverain 
lui-méme ou de 1’Ětat dont les ressortissants, 
les biens et le pavillon jouissent du traitement 
le plus favorable.

A r t i c 1 e 221.
Les bateaux bulgares ne pourront exécuter 

le transport, par lignes rágulieres de 
voyageurs et de marchandises, entre les ports 
ďune Puissance alliée et associée qďavec une 
autorisation speciále de celie-ci.

La Bulgarie s’engage á rnaintenir en faveur 
des Puissances alliées et associées et de leurs 
ressortissants toutes les facilités dont ceux-ci 
bénéíiciaient avant la guerre dans les ports 
bulgares.

A r t i c 1 e 222.
Des taxes, suseeptibles de varier avec les 

différentes sections du fieuve, pourront étre 
percues sur des bateaux empruntant la voie 
navigabie ou ses acces, á moins de disposi- 
tions contraires ďune convention existante. 
Elles devront étre exclusivement destinées á 
couvrir ďune facon équitahle les frais 
ďentretien de la navigabilité ou ďaméliora- 
tion du fieuve et de ses acces ou á subvenir 
á des dápenses faites dans 1’intérét de la na- 
vigation. Le tarif cn sera calculé ďaprěs ces 
dápenses et affiché dans les ports. Ces taxes 
seront établies de maniere á ne pas rendre 
nécessaire mi exarnen dátaillé de la cargaison, 
t moins qiťil n’y ait soupcon de fraude ou de 
contravention.

A r t i c 1 e 223.
Le transit des voyageurs, bateaux et mar- 

chandises s’effectuera conformémeht aux 
conditions générales fixées á la Section I.

Lorsque les deux rives ďun fieuve intema- 
tional font partie ďun méme État, les mar
chandises en transit pourront étre nises sous 
scellés ou sous la garde des agents des

dou část shora uvedené říční sítě, která není 
pojata v obecné definici.

Článek 220.

Na cestách prohlášených v předcházejícím 
článku za mezinárodní bude se jednali s pří
slušníky, s majetkem a s vlajkami všech moc
ností na základě naprosté rovnosti, takže se 
nebude ke škodě příslušníků, majetku a vlaj
ky kterékoli z těchto mocností činiti rozdíl 
mezi nimi a příslušníky, majetkem a vlajkou 
státu poříčního samého nebo státu, jehož pří
slušníci, majetek nebo vlajka by požívali nej
větších výhod.

článek 221.

Bulharské lodi nesmějí provozovati pře
pravu osobní a nákladní na pravidelných li
niích mezi přístavy některé mocnosti spojené 
a sdružené bez jejího zvláštního povolení.

Bulharsko se zavazuje, že zachová ve pro
spěch mocností spojených a sdružených a 
jejich příslušníků veškery úlevy, jichž tito po
žívali před válkou v bulharských přístavech.

Článek 222.

Pokud není opačného ustanovení některé 
trvající dohody, mohou se z člunů používají
cích splavné cesty nebo přístupu k ní vybí- 
rati pop’atky, které mohou býti proměnlivé 
podle jednotlivých oddílů řeky. Poplatky musí 
býti výhradně určeny k tomu, aby byl při
měřeným 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 provádět! podrobnou pro
hlídku nákladu kromě při podezření z pod
loudnictví nebo z přestupku.

článek 223.
Průvoz cestujících, lodí a zboží bude se díti 

podle obecných podmínek stanovených v Od
díle I.

Náležejí-li oba břehy mezinárodní řeky té
muž státu, může se dáti transitující zboží pod 
pečeti nebo pod dozor celníků. Pokud řeka 
tvoři hranici, zboží i cestující transitující
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douanes. Lorsque le fleuve formě frontiěre, 
les marcharidises et les voyageurs en transit 
seront exempts de toute formalitě douaniěre; 
le chargement et le dáchargement des mar- 
chandises, ainsi que rembarquement et le 
déharquement des voyageurs, ne peurront 
s’effectuer que dans les ports désignés par 
1’État riverain.

A r t i c 1 e 224.

Sur le parcours comme á 1’embourchure des 
voics navigables susmentionnées, il ne pourra 
étre percu de redevances ďaucune espěce, 
autres que celles prévues á la présente Partie.

Cette disposition ne fera pas obstacle á 
rétablissement, par les États riverains, de 
droits de douane, ďoctroi local ou de consom- 
mation, non plus qu’á la création de taxes 
raisonnables et uniformes prélevées dans les 
ports, ďaprěs des tárifs publics, pour 1’usage 
des grues, élévateurs, quais, magasins et 
autres installations analogues.

A r t i c 1 e 225.

A défaut ďime organisation spéciale rela- 
tive á 1’exécution des travaux ďentretien et 
ďamélioration de la partie internationale 
ďun réseau navigable, cliaque État riverain 
sera tenu de prendre, dans la mesure con- 
venable, des disposition? néeessaires á l’effet 
ďécarter touš obstacles ou dangers pour la 
navigation et ďassurer le maintien de la na- 
vigation dans de bonnes conditions.

Si un État néglige de se conformer á cette 
obligation, tout État riverain ou représenté á 
la Commission Internationale, pourra en ap- 
peler á la juridiction instituce, á cet effet, par 
la Société des Nations.

A r t i c 1 e 226.
II sera procádé, de la meme maniěre, dans 

le cas oú un État riverain entreprendrait des 
travaux de nátuře á porter atteinte á la navi
gation dans la partie internationale. La 
juridiction visée á Farticle précédent pourra 
prescrire la suspension ou la suppression de 
ces travaux, en tenant compte, dans ses dé- 
cisions, des droits relatifs á 1’irrigation, á la 
force hydraulique, aux pécberies et aux autres 
intéréts nationaux, qui, en cas ďaccord de 
touš les États riverains ou de touš les États re- 
présentés á la Commision internationale, 
auront la prioritě sur les besoins de la navi
gation.

jsou prosti všech celních formalit. Nakládání 
a skládání zboží, jakož i naloďování a vy- 
loďování cestujících smí se díti jen v pří
stavech určených státem poříčním.

Článek 224.

Ani podél toku, ani v ústí shora uvedených 
vodních cest nesmějí se vybírati žádné dávky 
kromě těch, jež jsou ustanoveny v této Části.

Toto ustanovení nebrání, aby státy po
břežní zavedly cla, místní a spotřební dávky, 
jakož i rozumné a jednotné poplatky přístav
ní za používání jeřábů, vytahovadel, nábřeží, 
skladišť a jiných obdobných zařízení podle 
sazeb veřejně vyhlášených.

Článek 225.

Není-li zvláštní organisace ku provádění 
udržovacích a zlepšovacích prací na mezi
národní části splavné sítě, jest každý poříční 
stát povinen učinili vhodným způsobem 
opatření nutná k odstranění plavebních pře
kážek nebo nebezpečí a k zajištění doorých 
plavebních podmínek.

Kdyby některý stát této povinnosti ne
vyhověl, může každý poříční stát nebo stát 
zastoupený v mezinárodní komisi obrátiti se 
na soud, ustanovený k tomu účelu. Společno
stí národů.

článek 228.
Stejně se bude postupovali, kdyby některý 

poříční stát podnikl takové práce, které oy 
mohly býti na újmu plavbě v mezinárodní 
části. Soud uvedený v předchozím článku 
může nařídili zastavení nebo zrušení těchto 
prací, dbaje při svých rozhodnutích práv tý
kajících se zavodňování, vodních sil a rybář
ství, jakož i ostatních zájmů státních, které 
při souhlasu všech poříčních států nebo všech 
států zastoupených v mezinárodní komisi bu
dou míti přednost před potřebami plavoy.
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Le recours á la juridiction de la Société des 
Nations ne sera pas suspensif.

A r t i c 1 e 227.
Le régime formulé par les articles 220 et 

222 á 226 ci-dessus sera remplacé par celní 
qui serait institué dans une Convention gé- 
nérale établie par les Puissances alliées et as- 
sociées et approuvée par la Société des Na
tions, relativement aux voies navigables dont 
ladíte Convention reconnaitrait le caractěre 
international. Cette Convention pourra s’ap- 
pliquer notamment á tout ou partie du réseau 
fluvial du Danube ci-dessus mentionné, ainsi 
qiťauX autres éléments de ce réseau fiuivial, 
qui pourraient y étre compris dans une défi- 
nition generále.

La Bulgarie s’engage, conformément aux 
dispositions de Farticle 248, á adhérer á la
díte Convention générale.

A r t i c 1 e 228.
La Bulgarie cédera aux Puissances alliées 

et associées intéressées, dans le déiai maxi
mum de trois mois aprěs la notification qui 
lui en sera faite, une partie des remor- 
queurs et des bateaux qui resteront immatri- 
culés dans les ports des réseaux fluviaux visés 
á Farticle 219, aprěs les prélěvements á 
opérer á titre de restitution ou de répara- 
tion. La Bulgarie cédera de méme le matériel 
de toute nátuře nécessaire aux Puissances 
alliées et associées intéressées pour Futilisa- 
tion de ces réseaux.

_ Le nombre des remorqueurs et bateaux et 
Fimportance du matériel cádás, ainsi que leur 
répartition, seront détenninés par un ou 
plusieurs arbitres désignés par les États- 
Unis ďAmérique, en tenant compte des be- 
soins légitimes des parties en cause, et en se 
basant notamment sur le trafic de la naviga- 
tion dans les cinq années qui ont précédé la 
guerre.

Touš les batiments cédés devront étre 
munis de leurs agrěs et apparaux, étre en 
bon état, capabtes de transportér des mar- 
chandises, et ehoisis parmí les plus récem- 
ment construits.

Lorsque les cessions prévnes au présent 
article nécessiteront Facquisition de la pro- 
priété qui, au 15 octobre 1918 ou depuis cette 
dáte,, appartenait á une personne privée, 
Farbitre ou les arbitres fixerorit les droits 
des anciens propriétaires ainsi que le mon- 
tant de Findemnité á payer aux dits pro-

Stížnost k soudu Společnosti národů ne
bude míti účinků odkladných.

článek 227.

^Řád vyjádřený hořejšími články 220 a 222 
až 226 bude nahrazen řádem zavedeným obec
nou úmluvou, jež bude ujednána mocnostmi 
spojenými a sdruženými a schválena Společ
ností národů a jež se bude týkati vodních 
cest, kterým by řečená úmluva přiznala ráz 
mezinárodní. Tato úmluva bude se moci 
vztahovati zvláště k celku nebo k části říční 
sítě dunajské, jak je vzpomenuta svrchu, ja
kož i k jiným částem této říční sítě, které by 
tu mohly býti pojaty v obecné definici.

Bulharsko se zavazuje ve shodě s ustanove
ními článku 248, že přistoupí k této obecné 
úmluvě.

Článek 228.
Bulharsko postoupí zúčastněným mocno

stem spojeným a sdruženým nejdéle do tří 
měsíců po době, kdy mu to bude notifikováno, 
část vlečných parníků a člunů, které zbudou 
v matrikách přístavů říčních sítí, uvedených 
v článku 219, až budou vyloučeny ty, které 
mají býti napřed odevzdány proto, že se na 
ně vztahuje právní důvod vrácení nebo ná
hrady. Bulharsko postoupí rovněž materiál 
všeho druhu, nezbytný k užívání těchto říč
ních sítí, mocnostem spojeným a sdruženým.

^ Počet postoupených vlečných parníků a 
člunů a úhrn postoupených pomůcek i roz
dělení jich budou určeny od rozhodčího nebo 
rozhodčích jmenovaných Spojenými státy 
americkými; toto určení se stane s ohledem 
na odůvodněné potřeby zúčastněných stran, 
zejména na základě dopravy plavební v po
sledních pěti letech před válkou.

Všechny postoupené lodi musí býti opatře
ny svým ráhnovím a příslušenstvím, musí 
býti v dobrém stavu, schopny k dopravě zboží 
a budou vybrány z lodí posledně postavených.

V případech, kdy postupy dle tohoto článku 
budou vyžadovat! nabytí vlastnictví, jež 15. 
října 1918 nebo od tohoto dne náleželo osobě 
soukromé, budou rozhodčím nebo rozhodčími 
stanovena práva bývalých vlastníků i výše 
odškodného, jež má býti těmto vlastníkům 
zaplaceno a v každém jednotlivém případě
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priétaires, et, dans chaque cas particulier, le 
mode de rěglement de cette indemnité. Si 
Tarbitre ou les arbitres reconnaissent que 
tout ou partie de cette indemnité doit revenir 
directement ou indirectement á des Puis- 
sances tenues á des réparations, ils déter- 
mineront la somme á porter de ce chef au 
crédit desdites Puissances.

En ce qui concerne le Danube, sont égale- 
ment soumises á la décision de 1’arbitre ou. 
des arbitres susmentionnés, toutes questions 
ayant trait á la répartition permanente des 
navires, dont la propriété ou la nationalité 
donneraient lieu á un diffěrend entre États 
et aux conditions de ladíte répartition.

Une Commision formée des Représentants 
des États-Unis ďAmérique, de 1’Empire 
britannique, de la France et de 1’Italie sera 
investie, jusqu’á la répartition définitive, du 
controle de ces navires. Cette Commission 
fera provisoirement le nécessaire pour 
assurer Texploitation de ces navires dans l’in- 
térét général par un organisme local quel- 
conque, ou, sinon, elle 1’entreprendra elle- 
méme sans cependant porter atteinte á la ré
partition définitive.

Cette exploitation provisoire sera, dans la 
mesure du possible, établie sur des bases 
commerciales, et les recettes nettes percues 
par la dite Commission pour la location des 
navires seront employées de la maniěre qui 
sera indiquée par la Commission des répara
tions.

2° DISPOSITIONS SPÉCIALES AU DANUBE.

A r t i c 1 e 229.
La Commission européenne du Danube 

exercera de nouveau les pouvoirs qu’elle avait 
avant la guerre. Toutefois et provisoirement 
les représentants de la Grande-Bretagne, de 
la France, de Pltalie et de la Roumanie fe- 
ront seuls partie de cette Commission.

A r t i c 1 e 280.
A partir du point oů cesse la compétence 

de la Commission européenne, le réseau du 
Danube visé á Particle 219 sera placé_ sous 
Fadministration ďune Commission inter- 
nationale composée comme suit:

2 représentants des États allemands ri- 
verains;

1 représentant de cliacun des autres États 
riverains;

způsob úhrady tohoto odškodnění. Kdyby bylo 
rozhodčím nebo rozhodčími nalezeno, že úhrn 
nebo část tohoto odškodnění náleží přímo 
nebo nepřímo mocnostem povinným k náhra
dám, určí tito rozhodčí částku, která z tohoto 
důvodu bude připsána těmto mocnostem ku 
prospěchu.

Pokud se týče Dunaje, jsou rovněž podro
beny rozhodnutí rozhodčího nebo roz
hodčích svrchu vzpomenutých všechny otáz
ky týkající se trvalého rozdělení lodí, jejichž 
vlastnictví nebo státní příslušnost by byly 
příčinou rozporu mezi státy, a otázky týkající 
se podmínek tohoto rozdělení.

Správa těchto lodí až do trvalého rozdělení 
bude svěřena komisi utvořené ze zástupců Spo
jených států amerických, říše britské, Fran
cie a Itálie. Tato komise podnikne prozatím 
vše, co je nezbytno, aby se zabezpečilo vy
užití těchto lodí pro zájmy obecné, prostřed
nictvím některé místní organisace anebo, ne- 
bude-li to možné, ujme se tohoto úkolu sama, 
aniž však bude tím ublíženo rozdělení trva
lému.

Toto prozatímní využití bude pokud možno 
založeno na zásadách obchodnických a čistého 
výnosu získaného komisí za nájem lodí bude 
užito způsobem, který určí komise reparační.

II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DUNAJI. 

Článek 229.
Evropská dunajská komise bude vykoná- 

vati znovu svoji předválečnou pravomoc. Za
tím budou však v ní zastoupeny toliko Velká 
Britanie, Francie, Itálie a Rumunsko.

článek 280.
Od místa, kde přestává pravomoc evropské 

komise, bude síť dunajská vzpomenutá v člán
ku 219 podléhati správě mezinárodní komise 
složené takto:

2 zástupci pobřežních států německých;

po 1 zástupci každého z ostatních poříč
ních států a
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I représentant de chacun des États non 
riverains représentés á Tavenir á la Com- 
mission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne 
peuvent étre désignés au moment tíe la mise 
en vigueur du présent Traité, les décisions de 
la Commission seront néanmoins valables.

A r t i c 1 e 231.

La Commission internationale prévue á 
Farticle précédent se réunira aussitot qne 
possible aprěs la mise en vigueur du présent 
Traité et assumera provisoirement 1’admi- 
nistration du fleuve en conformité des dis- 
positions des artieles 220 et 222 á 228, jusqu’á 
ce qu’un statut définitif du Danube soit 
établi par les Puissances désignées par les 
Puissances alliées et associées.

Les décisions de cette Commission inter
nationale seront prises á la majoritě des voix. 
Les appointements des commissaires seront 
fixés et payés par leurs pays respectifs.

Provisoirement, tout deficit qui se pro- 
duirait dans les dépenses ďadministration de 
la Commission internationale sera supporté 
á parts égales par les États' représentés á la 
Commission.

La Commission sera chargée notamment de 
réglementer Tattribution des licences des 
pilotes, les frais de pilotage et de surveiller 
le service des pilotes.

A r t i c 1 e 232.

La Bulgarie s’engage á agréer le régime 
qui sera établi pour le Danube par une Con- 
férence des Puissances désignées par les 
Puissances alliées et associées; cette Con- 
férence, á laqueile des représentants de la 
Bulgarie pourront étre présents, se réunira 
dans le dálai ďun an aprěs la mise en vi
gueur du présent Traité.

A r t i c 1 e 233.

II est mis fin au mandat donné par Farticle 
57 du Traité'de Berlin du 13 juiilet 1878 á 
FAutriche-Hongrie et cédé par celle-ci á la 
Hongrie, pour Fexécution des travaux aux 
Portes-de-Fer. La Commission chargée de 
Fadministratioh de cette partie du fleuve sta- 
tuera sur le rěglement des comptes, sous ré- 
serve des dispositions financiěres du présent 
Traité. Les taxes qui pourraient étre néces- 
saires ne seront, en aucun cas, pergues par la 
Hongrie.

po 1 zástupci každého v evropské dunajské 
komisi příště zastoupeného státu, který není 
státem poříčním.

Nebude-li možno jmen ováti některého 
z těchto zástupců v době, kdy tato smlouva 
nabude působnosti, budou rozhodnutí komise 
přes to pravoplatná.

Článek 231.

Mezinárodní komise stanovená v předchá
zejícím článku sestoupí se co možno nej
dříve po tom, kdy tato smlouva nabude pů
sobnosti, a ujme se zatímně správy řeky podle 
ustanovení článků 220 a 222 až 226, a to až 
do doby, kdy bude konečný řád dunajský za
veden mocnostmi, které budou určeny moc
nostmi spojenými a sdruženými.

Tato mezinárodní komise bude rozhodoyati 
většinou hlasů. Požitky členů komise určí a 
zaplatí státy, které členové ti zastupují.

Prozatím bude veškerý nehrazený náklad 
na správní výdaje mezinárodní komise hra
zen stejným dílem od států v komisi zastou
pených.

Komisi náleží zvláště, upraviti řády pro 
vydávání oprávnění lodivodských, pro sazby 
za služby lodivodské a bdíti nad výkonem 
lodivodství.

článek 232.

Bulharsko se zavazuje, že přijme řád, 
který pro Dunaj bude zaveden konferencí 
mocností určených mocnostmi spojenými a 
sdruženými; tato konference, při které zá
stupci Bulharska mohou býti přítomni, sejde 
se do roka po tom, kdy tato smlouva nabude 
působnosti.

Článek 233.

Mandát k provedení prací v železných 
Vratech, který byl článkem 57 berlínské 
smlouvy ze dne 13. července 1878 dán Rakou- 
sko-Uhersku a jím postoupen Uhrám, prohla
šuje se za skončený. S výhradou finančních 
ustanovení této smlouvy rozhodne komise, jíž 
je svěřena správa této části řeky, o vyrovnání 
účtů. Poplatky, které by snad bylo třeba od- 
váděti, nebudou však v žádném případě vy
bírány Maďarskem.
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A r t i c 1 e 234.

Au cas oú 1’État tchéco-slovaque, TÉtat 
serbo-croate-slověne ou la Roumanie entre- 
prendraient, aprěs autorisation ou sur 
manclat de la Commission internationale, des 
tra/aux ďaménagement, ďamélioration, de 
barrage ou autre sur une section du réseau 
fluvial formant frontiěre, ces États jouiraient 
sur la rive, opposée, ainsi que sur la partie úu 
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.

A r t i c 1 e 235.

La Bulgarie 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.

SECTION III.

CHEMINS DE FER.

CHAPITRE I.

CLAUSES RELATIVES AUX TRANSPORTS 
INTERNATIONAUX.

A r t i c 1 e 236.
Les marchandises en provenance des terri- 

toires des Puissances alliées et associées et á 
destination de la Bulgarie, ainsi que les mar
chandises en transit par la Bulgarie et en 
provenance ou á destination des territoires 
des Puissances alliées ou associées, bénificie- 
ront de plein droit sur les chemins de fer bul- 
gares, au point de vue des taxes á percevoir 
(compte tenu de toutes ristournes et primes), 
des facilités et á touš autres égards, du ré- 
gime le plus favorable appliqué aux mar
chandises de méme nátuře transportées sur 
une quelconque des lignes bulgares, soit en 
trafic intérieur, soit á Texportation, á l’im- 
portation ou eh 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 la Bulgarie et 
á destination de leurs territoires.

Des tarifs internationaux, établis ďaprěs 
les taux prévus á 1’alinéa précédent et com- 
portant des lettres de voiture directes,

článek 234.

Jestliže by na části říční sítě, která tvoří 
hranici, stát československý, stát srbsko- 
chorvatsko-slovinský nebo Rumunsko se 
zmocněním nebo jako mandatáři mezinárodní 
komise podnikly práce k úpravě, regu
laci, zřízení jezů a pod., budou na protějším 
břehu, jakož i na části řečiště ležící mimo je
jich území požívati práva na všechna usnad
nění, potřebná k vyměřování, k provedení a 
udržování těchto prací.

Článek 235.

Bulharsko jest vůči evropské dunajské ko
misi zavázáno ke každému navrácení, každé 
nápravě a každé náhradě za škody, jež tato 
komise utrpěla za války.

ODDÍL III.

ŽELEZNICE.

HLAVA I.

KLAUSULE O MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ.

Článek 236.
Zboží přicházející z území mocností spoje

ných a sdružených, určené do Bulharska, ja
kož i zboží Bulharskem transitující, jež při
chází z území mocností spojených a sdruže
ných nebo je do něho určeno, bude míti v pří
čině vybíraných poplatků (přihlížejíc ke 
všem refakcím a prémiím), v příčině výhod, 
i v každém jiném směru, na železnicích bul
harských plné právo na nejvýhodnější pod
mínky, které platí pro zboží téhož rázu, pře
pravované na kterékoli trati bulharské, ať 
v dopravě vnitřní ať při vývozu, dovozu či 
průvozu za podobných podmínek přepravních, 
zvláště co se týče přepravní délky. Na žádost 
jedné nebo několika mocností spojených nebo 
sdružených bude téhož pravidla užito při zboží 
těmito mocnostmi jmenovitě označeném, jež, 
přicházejíc z Bulharska, jest určeno do jejich 
území.

Jakmile některá z mocností spojených a 
sdružených Bulharsko o to požádá, musí býti 
zavedeny mezinárodní tarify, sestavené podle
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devront étre créés lorsqďune des Puissances 
alliées et associées le requerra de la Bulgarie.

A r t i c 1 e 237.

A partir de la mise en vigueur du présent 
Traité, les Hautes Parties Contractantes re- 
nouvelleront, en ce qui les concerne et sous 
les réserves indiquées au second paragraphe 
du présent article, les conventions et arrange- 
ments 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.

Si, dans un délai de cinq 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
vention de Berne du 14 octobre 1890 et les 
additions subsequentes visées ci-dessus, cette 
nouvelle convention, ainsi que les condi- 
tions complémentaires régissant le trans
port International par voie ferrée qui pour- 
ront étre basées sur elle, lieront la Bulgarie, 
méme si cette Puissance refuse de prendre 
part á la préparation de la convention ou ďy 
adhérer. Jusqďá la conclusion ďune nouvelle 
convention, la Bulgarie se conformera aux 
dispositions de la Convention de Berne et aux 
additions subséquentes visées ci-dessus, ainsi 
qiťaux conditions complémentaires.

Article 238.

La Bulgarie sera tenue de coopérer á 
1’établisement des Services avec billets directs 
pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui 
seront demanďés par une ou plusieures Puis- 

• sances alliées et associées pour assurer, par 
chemin de fer, les reíations de ces Puissances 
entre elles ou avec touš autres pays, en transit 
á travers le territoire bulgare; la Bulgarie 
devra notamment recevoir, á cet effet, les 
trains et les voitures en provenance des Puis
sances alliées et associées 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 appli- 
cables á ces Services directs ne seront supé- 
rieurs aux prix perqus, sur le méme parcours, 
pour les Services intérieurs bulgares effectués 
dans les mémes conditions de vitesse et de 
confort.

Les tarifs applicables, dans les mémes con
ditions de vitesse et de confort, au transport

sazeb, o nichž je řeč v odstavci předešlém, 
a zahrnující přepravu s přímými nákladními 
listy.

Článek 237.

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 
úpravy o přepravě zboží po železnicích, pode- 
psané v Bernu 14. října 1890, 20. září 1893,
16. července 1895, 16. června 1898 a 19. září 
1906.

Bude-li do pěti let od doby, kdy nabude tato 
smlouva působnosti, o dopravě osob, zavaza
del a zboží po železnicích smluvena nová kon
vence v náhradu za beruškou konvenci ze 
dne 14. října 1890 a za dodatečné úmluvy 
výše uvedené, bude tato nová konvence, jakož 
i podmínky doplňující, platné pro mezinárod
ní přepravu po železnicích, jimž tato konvence 
bude moci býti základem, Bulharsko vázati 
i tenkráte, jestliže odmítla tato moc účastniti 
se projednávání této konvence nebo k ní při- 
stoupiti. Dokud nebude uzavřena nová kon
vence, bude se Bulharsko říditi ustanoveními 
konvence bernské s dodatky jejími nahoře 
uvedenými, jakož i podmínkami doplňujícími.

Článek 238.

Bulharsko 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 
sdružených, aby zajistila železniční spojení 
těchto mocností mezi sebou anebo se všemi ji
nými zeměmi v transitu přes území bulhar
ské; Bulharsko bude za tím účelem zejména 
povinno přejímat! vlaky a vozidla, přijíždějící 
z území mocností spojených a sdružených, a 
dopravovati je alespoň takovou rychlostí, ja
ko své'nejlepší vlaky jezdící na týchž tratích 
na veliké vzdálenosti. V žádném případě ne
budou sazby platné pro tato přímá spojení 
větší nežli sazby platné pro touž cestu pře
pravní ve vnitřní dopravě bulharské za stej
ných podmínek rychlosti a pohodlí.

Tarify platné za stejných podmínek rych
losti a pohodlí pro přepravu vystěhovalců na
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des émigrants sur les chemins de fer bulgares 
á destination ou en provenance de ports des 
Puissances alliées et associées, ne pourront 
jamais ressortir á une taxe kilométrique su- 
périeure 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 pro
venance ďautres ports quelconques. ■

A r t i c 1 e 239.

La Bulgarie s’engage á n’adopter aucune 
mesure technique, fiscale ou administrativě, 
telí j que la visitě en douane, les mesures de 
police générale, de police sanitaire ou de con- 
trole, qui serait spéciale aux Services directs 
prévus á Farticle precedent ou aux transporta 
ďémigrants, á destination ou en provenance 
des ports des Puissances alliées et associées, 
et qui aurait pour effet ďentraver ou de re
tardér ces Services.

A r t i c 1 e 240.

En cas de transport, partie par chemin de 
fer et partie par navigation intérieure, avec 
ou sans lettre de voiture directe* les stipula- 
tions qui precedent seront applicables á la 
partie du trajet effectuée par chemin de fer.

CHAPITRE II.

MATÉRIEL EOULANT.

A r t i c 1 e 241.

La Bulgarie s’engage á ce que les wagons 
bulgares soient munis de dispositifs per- 
mettant :

1° de les introduire dans les trains de 
marchandises circulant sur les lignes de 
celles des Puissances alliées et associées, qui 
sont parties á la Convention de Berne du 
15 mai 1886, modifiées 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;

2o ďintroduire les wagons de ces Puis
sances dans touš les trains de marchandises 
circulant sur les lignes bulgares.

Le matériel roulant des Puissances alliées 
et ^associées jouira, sur les lignes bulgares, du 
méme traitement que le matériel bulgare en 
ce qui concerne la circulation, Fentretien et 
les réparations.

bulharských železnicích do přístavů anebo 
z přístavů mocností spojených a sdružených 
nesmějí nikdy ukládati vyšší sazbu kilome
trovou, nežli budou nej výhodnější tarify, 
které platí na řečených železnicích pro vystě- 
hovalce jedoucí do některého jiného přístavu 
nebo z něho přijíždějící, hledě i ke všem pré
miím anebo refakcím.

Článek 239.

Bulharsko se zavazuje, že nezavede žádné
ho opatření technického, fiskálního nebo 
správního, jako celní prohlídku, opatření poíi- 
cejní, 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.

Článek 240.

Koná-li se přeprava z části po železnicích a 
z části plavbou vnitrozemskou, ať z přímým 
nákladním listem či bez něho, budou před
chozí ustanovení platiti pro část projetou po 
železnici.

HLAVA II.

VOZIDLA.

Článek 241.

Bulharsko se zavazuje, že bulharské vagony 
budou vystrojeny tak,

1- aby mohly býti zařáděny do nákladních 
vlaků jezdících po tratích oněch mocností 
spojených a sdružených, které přistoupily 
k bernské konvenci z 15. května 1886, změ
něné 18. května 1907, a aby se tím neporu
šilo působení průběžné brzdy, která by snad 
do desíti let ode dne, kdy nabude působnosti 
tato smlouva, v oněch zemích byla zavedena;

2,^ aby vozy těchto mocností mohly býti za
řáděny do všech nákladních vlaků jezdících 
po tratích bulharských.

S vozidly mocností spojených a sdružených 
bude na tratích bulharských nakládáno v pří
čině oběhu, udržování a oprav stejně jako 
s vozidly bulharskými.
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CHAPITRE III.
TRANSFERT DE LIGNES DE CHEMINS 

DE FER.

A r t i c 1 e 242.
Souš réserve de stipulations particuliěres, 

relatives au transfert des ports, voies ď_eau 
et voies ferrées situés dans les territoires 
transférés en vertu du présent Traité, ainsi 
que des dispositions financieres concernant 
les concessionnaires et le service des pensions 
de retraite du personnel, le transfert 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;

20 La fraction á livrer du matériel existant. 
sur le réseau sera déterminée par des Com- 
missions ďexperts désignés par les Puis- 
sances alliées et associées, dans lesquelles la 
Bulgarie sera représentée. Ces Commissions 
devront prendre en considération 1’impor- 
tance du matériel immatriculé sur ces lignes, 
aprěs le dernier inventaire avant le 29 sep- 
tembre 1918, la longueur des voies, y compris 
les voies de service, la nátuře et 1’importance 
du trafic; elles désigneront également ^ les 
locomotives, voitures et wagons á transférer 
dans chaque cas, fixeront les conditions de 
réception et régleront les arrangements pro- 
visoires nécessaires pour assurer leur ré- 
paration dans les ateliers bulgares;

3° Les approvisionnements, le mobilier et 
routillage seront livrés dans les mémes con
ditions que le matériel roulant.

A r t i c 1 e 243.
L’établissement de toutes les nouvelles 

gares-frontiěre entre la Bulgarie et les États 
alliés ou associées limitrophes, ainsi que l’ex- 
ploitation des lignes entre ces gares, seront 
réglés par un arrangement conclu entre les 
administrations de chemins de fer intéres- 
sées. Au cas oú ces administrations ne par- 
viendraient pas á se mettre ďaccord sur les 
conditions de cet arangement, les eonflits 
seraient trapchés par des Commissions d ex- 
perts constituées comme il est dit ci-dessus.

CHAPITRE IV.
DISPOTIONS TRANSITOIRES.

A r t i c 1 e 244.
La Bulgarie exécutera les instructions qui 

lui seront données en matiěre de transport,

HLAVA III.

POSTOUPENÍ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ.

Článek 242.
G výhradou zvláštních ustanovení vztahují

cích se na postoupení přístavů, vodních cest 
a železnic, ležících na územích postoupených 
podle této smlouvy, a s výhradou ustanovení 
finančních, týkajících se koncesionářů a pla
cení odpočinkových platů personálu, provede 
se postoupení železnic za těchto podmínek:

1. Stavby a výstroj všech železnic odevzdají 
se zúplna a v dobrém stavu.

2. část, jež má býti vydána z materiálu, 
jsoucího na síti, bude stanovena komisemi 
znalců, jmenovanými mocnostmi spojenými 
a sdruženými, ve kterých Bulharsko bude za
stoupeno. Tyto komise přihlédnou k množství 
vozidel připsaných k těmto tratím podle po
sledního inventáře před 29. zářím 1918, k dél
ce tratí, počítaje v to i koleje služební, jakož 
i k rázu a rozsahu dopravy. Tyto komise urči 
rovněž lokomotivy, vozy osobní a nákladní, 
které jest v jednotlivých případech postou
pili, stanoví podmínky jejich převzetí a opatři 
zatímně, čeho třeba k zajištění jejich oprav 
v dílnách bulharských.

3. Zásoby, výstroj a nástroje budou ode
vzdány za týchž podmínek jako vozidla.

Článek 243.
Zřizováni veškerých nových pohraničních 

nádraží mezi Bulharskem a sousedními státy 
spojenými nebo sdruženými, jakož i provoz na 
tratích mezi těmito nádražími, budou uspo
řádány úpravou sjednanou mezi příslušnými 
železničními správami. V případě, že by se 
tyto správy neshodly o podmínkách této úpra
vy, budou spory řešeny komisemi znalců, zn- 
zenými jak shora řečeno.

HLAVA IV.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ.

Článek 244.
Bulharsko vyhoví poukazům, které mu ve 

věcech přepravy budou dány úřadem jedna-
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par une autoritě agissant au nom des Puis- 
sances alliées et associées:

lo Pour les transports de troupes effectués 
en exécution du présent Traité, ainsi que 
pour le transport du matériel, de munitions 
et ďapprovisionnements á 1’usage des armées;

2o Et provisoireraent, pour le transport du 
ravitaillement de certaines régions, pour le 
rétablissement aussi rapide que possible des 
conditions normales des transports gt pour 
1’organisation des Services postaux et télé- 
graphiques.

SEGTION IV.

JUGEMENT DES LITIGES 
ET RÉVISION DES CLAUSES PERMA- 

NENTES.

A r t i c 1 e 245.

Les différends qui pouront s’élever entre 
les Puissances intéressées au sujet de Finter- 
préuation et de 1 application des dispositions 
de la présente partie du présent Traité, 
seront réglés ainsi qu’il sera prévu par la 
Société des Nations.

A r t i c 1 e 246.

A tout moment la Société des Nations 
pourra proposer la revision de deux*) des 
articles ci-dessus qui ont trait á un régime 
administratif permanent.

A r t i c 1 e 247.

A Fexpiration ďun délai de trois ans á 
dater de la mise en vigueur du présent Traité, 
les dispositions des articles 212 á 218, 221, 
2o6, 238 á 240 pourront, á tout moment étre 
revisées par le Conseil de la Société des Na
tions.

A défaut de revision, le bénéfice ďune 
quelconque des stipulations contenues dans 
les articles énumérés ci-dessus ne pourra, á 
1 expiration du délai prévu au paragraphe 
précédent, étre réclamé par une des Puis
sances alliées et associées en faveur ďune 
portion quelconque de ses territoires pour 
laquelle la reciprocitě ne serait pas accordée. 
Le délai de trois ans, pendant lequel la reci
procitě ne pourra étre exigée, pourra étre 
prolongé par le Conseil de la Société des Na
tions.

*) chyba v originálu; správně má býti „ceux".

jícím jménem mocností spojených a sdruže
ných :

1. stran přepravy vojska prováděné na zá
kladě této smlouvy, jakož i přepravy materiá
lu, střeliva a zásob pro potřeby vojenské;

2. zatímně stran přepravy potravin pro 
určité kraje, ve věci co možná rychlého obno
vení^ pravidelných podmínek přepravních a 
ve věci upravení služby poštovní a telegrafní.

ODDÍL IV.

ŘEŠEN! SPORŮ A REVISE TRVALÝCH 
KLAUSULÍ.

článek 245.

Spory, které by mezi mocnostmi zúčastně
nými vznikly o výkladu a o použití ustanovení 
této části této smlouvy, budou řešeny tak, jak 
určí Společnost národů.

Článek 246.
Společnost národů může kdykoli navrh- 

nouti revisi oněch předcházejících článků, 
které se vztahují k trvalému správnímu řádu.

článek 247.

Po třech letech od doby, kdy tato smlouva 
nabude působnosti, může Rada společnosti 
národů kdykoli zrevidovat! ustanovení článků 
212 až 218, 221, 236, 238 až 240.

Nedojde-li k revisi, nebude se po uplynutí 
lhůty stanovené v předešlém odstavci žádná 
mocnost spojená a sdružená moci dovolávati 
výhod kteréhokoli ustanovení obsaženého 
v článcích shora vytčených ve prospěch které
koli části svého území, pro kterou by nebyla 
poskytla vzájemnosti. Doba tří let, do které 
vzájemnosti nelze požadovati, může býti pro
dloužena Radou společnosti národů.
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SECTION V.

DISPOSITION PARTICULIĚRE.

A r t i c 1 e 248.
Sans prejudice des obiigations particuliěres 

qui lui sont imposées par le présent Traité au 
profit des Puissances aliiées et associées, la 
Bulgarie s’engage á adhérer á toute Con- 
vention générale concernant le régime inter- 
national du transit, des voies navigables, des 
ports et des voies ferrées qui pourrait étre 
conclue entre les Puissances aliiées et asso- 
ciées, avec 1 approbation de la Société des 
Nations, dans un délai de cinq annéés & dsíer 
de la mise en vigueur du présent Traité.

PARTIE XII.

TRAVAÍL.

SECTION I.

ORGANISATIGN DU TRAVAIL.

Attendu que la Société des Nations a pour 
but d établir la paix universelle et qu’une 
tede paix ne peut étre fondée que sur la base 
de la justice sociále;

Attendu qu’il existe des conditions de 
travail impliquant pour un grand nombre de 
personnes kin justice, la misěre et les priva- 
tions, ce qui engendre un tel mécontentement 
que la pa;x et kharmonie universelles sont 
mises en danger, et attendu qu’il est urgent 
d ameliorer ces conditions: par exemple, en 
ce qui concerne^ la réglementation des heúres 
cj8 travail, la fixation ďune durée maxima 
de la journée et de la semaine de travail le 
recrutement de la main-ďoeuvre, la lutte 
centre le chómage, la garantie ďun salaire 
assurant des conditions ďexistence conve- 
nables, la protection des travailleurs contre 
les maladies générales ou professionnekes et 
les accidents résultant du travail, la pro
tection des enfants, des adolescents et des 
íemmes, les pensions de vieillesse et ďinvali- 
dite, la defense des intéréts des travailleurs 
occupes a kétranger, kaffirmation du prin
cipe de la liberté syndicale, korganisation de 
1 enseignement professionnel et technique et 
autres mesures analogues ;
__ Attendu que la non-adoption par une Na- 
tion quelconque ďun régime de travail réelle- 
ment humain fait obstacie aux efforts des 
autres nations désireuses ďaméliorer le sort 
des travailleurs dans leurs propres pays;

ODDÍL V.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ.

Článek 248.
Bez újmy zvláštních závazků uložených 

touto smlouvou ve prospěch mocností spoje
ných a sdružených zavazuje se Bulharsko, že 
přistoupí ke každé obecné úmluvě o meziná
rodním řádu pro transit, pro cesty vodní, pří
stavy^ a železnice, kterou by se schválením 
Společnosti národů mocnosti spojené a sdru- 
zené mezi sebou snad sjednaly do pěti let od 
uoby, kdy tato smlouva nabude působnosti.

ČÁST XII.

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 znamenají 
Pro velký počet osob nespravedlnost, bídu a 
strádání,^ což působí takovou nespokojenost, 
ze obecný mír a soulad jsou ohroženy a je na
léhavé tyto podmínky zlepšiti; na příklad, po
kud jde o uspořádání pracovních hodin, ustá
lení maximálního trvání pracovního dne, a tý
dne, o najímání pracovních sil, boj proti ne
zaměstnanosti, o záruku mzdy zabezpečující 
slušné životní podmínky, o ochranu dělníků 
proti všeobecným chorobám a chorobám z po- 
vo;ání i úrazům přivoděným prací, o ochranu 
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 ob
dobná opatření;

ježto tím, že některý stát nepřijme řád 
práce vskutku lidský,_ překáží se úsilí ostat- 

,mch států přejících si zlepšiti osudy pracov
níků ve svých vlastních zemích;
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Les Hautes Parties Contractantes, mues 
par des sentiments de justice et ďhumanité 
aussi bien que par le désir ďassurer une paix 
mondiale durable, ont convenu ce qui suit:

CHAPITRE I.

ORGANISATION.

A r t i c 1 e 249.
II est fondé une organisation permanente 

chargée de travailler á la réalisation du pro- 
gramme exposé dans le préambule.

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.

A r t i c 1 e 250.
L’organisation permanente comprendra:
1. Une Conférence générale des représen- 

tants des Membres;
2. Un bureau international du Travail sous 

la direction du Conseil ďadministration prévu 
á Farticle 255.

Ar ti cle 251.
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 représentants 
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 tra- 
vailleurs ressortissant á chacun des Membres.

Chaque Délégué pourra étre accompagné 
par des conseillers techníques dont le nombre 
pourra étre de deux au plus pour chacune des 
matiěres distinctes inscrites á 1’ordre du jour 
dě la session. Quaiid des questions intéressant 
spéciallement des femmes doivent venir en dis- 
cussion á la Conférence, une au moins parmi 
les personnes désignées comme c^seillers 
techniques devra étre une femme.

Les Membres s’engagent á désigner les dé
légués et conseillers techniques non gou- 
vernementaux ďaccord avec les organisa- 
tions professionnelles les plus représenta- 
tives, soit des employeurs, soit des travail- 
leurs du pays considéré, sous la réserve que 
de telles organisations existent.

Les conseillers techniques ne seront auto- 
risés á prendre la parole que sur la demande

Vysoké smluvní strany, vedeny jsouce city 
spravedlnosti a lidskosti, právě tak jako tou
hou zabezpečiti trvalý světový mír, dohodly 
se na tomto:

HLAVA I.

ORGANISACE.

Článek 249.
Zakládá se stálá organisace mající za úlo

hu pracovati o uskutečnění programu vylože
ného v úvodě.

Zakládající členové Společnosti národů bu
dou zakládajícími i členy této organisace a na
příště členství ve Společnosti národů zakládá 
i členství v řečené organisaci.

Článek 250.
Stálá organisace bude se skládati:
1. z Valného shromáždění zástupců členů;

2. z Mezinárodního úřadu práce pod říze
ním Správní rady stanovené v článku 255.

článek 251.
Schůze Valného shromáždění zástupců čle

nů budou se konati, kdykoli toho bude třeba, 
a nejméně jednou ročně. Složeno bude ze čtyř 
zástupců každého člena, z nichž dva budou de
legáty vlády a dva ostatní budou zastupovat! 
jednak zaměstnavatele, jednak pracovníky 
příslušné k onomu členskému státu.

Každý delegát bude moci býti provázen od
bornými poradci, jichž bude moci býti nqjvý
še 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 a nej
význačnějšími odborovými organisacemi jed
nak zaměstnavatelů, jednak pracovníků své 
země, pokud takové organisace tam působí.

Odborní poradcové mohou se ujmoucí slo
va jen na žádost delegáta, kterému jsou při-
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faite par le délěgué auquel ils sont adjoints 
et avee l’autorisation spáciale du Président 
de la Conférence; ils ne pourront prendre part 
aux votes.

Un délégué peut, par une notě écrite 
adressée au Président, désigner l’un de ses 
conseillers techniques comme son suppléant, 
et ledit suppléant, en cette qualité, pourra 
prendre part aux délibérations et aux votes.

Les noms des délégués et de leurs conseil
lers techniques seront communiqués au Bu- 
reau international du Travail par le Gou- 
vernement de chacun des Membres.

Les pouvoirs des délégués et de leurs con- 
seiliers techniques seront soumis á la vérifi- 
cation de la Conférence, laquelle pourra, par 
une majoritě des deux tiers des suffrages 
exprimes par les délégués présents, refuser 
d admettre tóut déléguié ou tout conseiller 
technique qíťelle ne jugera pas avoir été dé- 
signé conformément aux termes du présent 
article.

A r t i c 1 e 252.

. Chaque délégué aura le droit de voter indi- 
viduellement sur toutes les questions soumises 
aux délibérations de la Conférence.

Dans le cas oú l’un des Membres n’aurait 
pas désigné 1’un des délégués non gouverne- 
mentaux auquel il a droit, 1’autre délégué 
non gouvernemental aura le droit de prendre 
part aux discussions de la Conférence, mais 
n aura pas le droit de voter.

Au cas ou la Conférence, en vertu des 
pouvoirs que lui confere Tarticle 251, refuse- 
rait ďadmeťtre 1’un des délégués ďun des 
membres, les stipulations du présent article 
seront appliquées comme si ledit délégué 
n’avait pas été désigné.

Article 253.
Les sessions de la Conférence se tiendront 

au siěge de la Société des Nations ou en tout 
aurte 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.

Article 254.
Xe Bureau international du Travail sera 

etabh au siege de la Société des Nations et 
tera partie de Tensemble des institutions de 
ia bociete.

děleni, ^ a se zvláštním svolením předsedy 
Shromážděni, hlasování se nebudou moci 
účastniti.

Delegát může písemným oznámením před
sedovi označiti 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 porad
ců budou oznámena vládou každého člena 
Mezinárodnímu úřadu práce.

Pověřovací listy delegátů a jejich odbor
ných poradců budou verifikovány Shromáž
děním, jež může dvoutřetinovou většinou pří
tomných delegátů odmítnouti přijetí kterého
koli delegáta neb odborného poradce, o kte
rém usoudí, že nebyl určen v souhlase s usta
noveními tohoto článku.

Článek 252.

Každý delegát bude míti právo, aby hlaso- 
val individuelně o všech otázkách předlože
ných k úvaze Shromáždění.

Nebyl-li by jeden z členů určil jednoho 
z delegátů mimovládních, na kterého má prá
vo, bude míti druhý miraovládní delegát prá
vo, aby se účastnil rozprav Shromáždění, ale 
nebude míti právo hlasovati.

Odmítlo-li by Shromáždění na základě 
moci dané mu článkem 251 připustiti dele
gáta některého člena, použije se ustanovení 
tohoto článku, jako by onen delegát nebyl bý
val jmenován.

Článek 253.

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 254.

Mezinárodní úřad práce zřídí se v sídle 
Společnosti národů a bude součástí souboru 
zařízení Společnosti.



1264 Sbírka zákonů a nařízení, č. 274.

Le Bureau international du Travail sera 
placé sous la direction ďun Conseil ďad- 
ministration composé de vingt-quatre per- 
sonnes, lesquelles seront désignées selon les 
dispositions suivantes:

Le Conseil ďadministration du- Bureau 
international du Travail sera composé 
comme suit:

Douze personnes représentant les Gou- 
vernements;

Six personnes élues par les délégués á la 
Conférence représentant les patrons;

Six personnes élues par les délégués á la 
Conférence représentant les employés et 
ouvriers.

Sur les douze personnes représentant les 
Gouvernements, huit seront nommées par les 
Membres dont 1’importance industrielle est la 
plus considérable et quatre seront nommées 
par les Membres désignés á cet effet par les 
délégués gouvernementaux á la Conférence, 
exclusion faite des délégués des huit Mem
bres susmentionnés.

Les contestations éventuelles sur la ques- 
tion de savoir quels sont les Membres ayant 
1’importance industrielle la plus considéiabie 
seront tranchées par le Conseil de la Société 
des 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 pourront 
étre réglées par le Conseil ďadministration 
sous réserve de l’approbation de la Confé
rence.

Le Conseil ďadministration élira l’un ae 
ses membres comme Président et établira son 
rěglement. II se réunira aux époques qďil 
fixera lui-méme. Une session spéciale devra 
étre tenue chaque fois que dix membres au 
moins du Conseil auront formulé une de- 
mande écrite á ce sujet.

A r t i c 1 e 256.
Un Directeur sera placé á la téte du Bu

reau international du Travail; il sera désigné 
par la Conseil ďadministration de qui_ il 
recevra ses instructions et vis-á-vis de qui il 
sera responsable de la bonne marche du Bu
reau ainsi que de 1’exécution de toutes autres 
táches qui auront pu lui étre confiées.

Le Directeur ou son suppléant assisteront 
á toutes. les séances du Conseil ďadminis
tration.

A r t i c 1 e 255.
Mezinárodní úřad práce bude podřízen 

Správní radě složené ze čtyřiadvacíti osob 
ustanovených podle těchto předpisů:

článek 255.

Správní rada Mezinárodního úřadu práce 
bude složena takto:

dvanáct osob zastupujícch 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 rozhodovány Radou Společnosti ná
rodů.

Mandát členů Správní rady bude trvati tři 
léta. Způsob obsazování uprázdněných míst 
a ostatní otázky stejného druhu budou řešeny 
Správní radou s výhradou schválení Shro
máždění.

Správní rada zvolí jednoho ze svých členů 
předsedou a ustanoví si svůj jednací řád, 
Bude zasedati v obdobích, která si sama určí. 
Mimořádné zasedání musí býti konáno, kdy
koli nejméně deset členů Rady o to písemně 
požádá.

Č 1 á n e k 256.
V čelo Mezinárodního úřadu práce bude po

staven ředitel; bude určen Správní radou, 
od níž dostane své instrukce a jíž bude od
pověden za správnou činnost úřadu, jakož 
i za provedení všech ostatních úkolů, které 
mu budou snad svěřeny.

Ředitel neb jeho náměstek účastní se všech 
zasedání Správní rady.

i
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Le personnel du Bureau international du 
Travail sera choisi par le Directeur. Le choix 
fait devra porter, dans toute la mesure com- 
patible avec le souci ďobtenir le meilleur 
rendement, sur des personnes de différentes 
nationalités. Un certain nombre de ces per
sonnes devront étre des femmes.

A r t i c 1 e 258.
Les fonctions du Bureau international du 

Travail comprendront la centralisation et la 
distribution de toutes informations con- 
cernant la régiementation internationale de 
la condition des travailleurs et du régirae du 
travail et, en particulier, 1’étude des questions 
qiťil est proposé de soumettre aux discus- 
sions de la Conférence en vue de la conclusion 
des Conventions internationales,. ainsi que 
l’exécution de toutes enquétes spéciales pres- 
crites par la Conférence.

11 sera chargé de préparer 1’ordre du jour 
des sessions de la Conférence.

II s’acquittera, en conformité des stipula- 
tions de la présente Partie du présent Traité, 
des devoirs qui lui incombent en ce qui con- 
cerne touš différends internationaux.

II rédigera et publiera en francais, en 
anglais, et dans telle autre langue que le Con- 
seil ďadministration jugera convenable, un 
bulletin périodique consacré á 1’étude des 
questions concernant 1’mdustrie et le travail 
et présentant un intérét 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.

Article 259.
Les ministěres des Membres qui s’occupent 

des questions ouvriěres pourront com- 
muniquer directement avec le Directeur par 
rintermédiaire du représentant de leur Gou- 
vernement au Conseil ďadministration du 
Bureau international du Travail, ou, á défaut 
de ce représeůtant, par Fintermédiaire de 
tout autre fonctionnaire dúment qualifié et 
désigné á cet effet par le Gouvernement 
intéressé.

Article 260.
Le Bureau international du Travail pourra 

demander le concours du Secrétariat général 
de la Société des Nations pour toutes ques
tions á Foccassion desquelles ce concours 
pourra étre donné.

Ar ti cle 257.
Personál Mezinárodního úřadu práce bude 

jmenován ředitelem. Volba jeho musí pad
nout! na osoby různých národností, pokud se 
to srovnává se snahou dosíci nej lepší výkon
nosti Úřadu. Jistý počet těchto osob musí 
býti ženy.

Článek 258.
Mezinárodní úřad práce bude soustřeďo- 

vati a oznam ováti veškeré údaje vztahující 
se na mezinárodní úpravu poměrů pracovníků 
a řádů pracovních, jakož i zvláště zkoumati 
otázky, které jsou navrženy za předmět po
rad Shromáždění za účelem uzavření meziná
rodních úmluv, a prováděli veškerá zvláštní 
šetření předepsaná Shromážděním.

Článek 257.

Bude pověřen přípravou denního pořadu 
pro zasedání Shromáždění.

Ve shodě s ustanoveními této části této 
smlouvy bude plniti úkoly, které mu připadají 
v příčině všech mezinárodních sporů.

Bude redigovati a vydávati francouzský a 
anglicky a v kterékoli jiné řeči, kterou Správ
ní rada uzná za vhodnou, periodický věstník 
věnovaný studiu otázek týkajících se průmy
slu a práce a majících význam mezinárodní.

Vůbec bude míti, mimo činnost označenou 
v tomto článku, všechny ostatní pravomoci a 
úkoly, jež Shromáždění uzná za vhodno mu 
přiděliti.

článek 259.
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.

Článek 260.
Mezinárodní úřad práce bude moci žádati 

o součinnost generálního úřadu tajemnického 
Společnosti národů ve všech otázkách, v kte
rých tato součinnost může býti poskytnuta.
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Cbacun 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.

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.

Le Directeur sera responsable, vis-á-vis du 
Secrétaire général de la Société des Nations, 
pour Pemploi de touš fonds á lui versés, con- 
fermément aux stipulations du présent ar- 
ticle.

CHAPITRE II.

FONCTIONNEMENT.

A r t i c 1 e 282.
Le Conseil ďadministration établira Tordre 

du jour des sessions de la Conférence aprěs 
avoir examiné toutes propositions faites par 
le Gouvernement ďun des Membres ou par 
toute autre organisation visáe á 1’article 251 
au sujet des matiěres á inscrire á cet ordre 
du jour.

A r t i c 1 e 263.

Le Directeur remplira les fonctions de 
Secrétaire de la Conférence, et devra faire 
parvenir 1’ordre du jour de ehaque session, 
quatre mois avant Touverture de eette ses
sion, á chacun des Membres, et, par Pinter- 
médiaire de ceux-ci, aux délégués non gou- 
vernementaux, lorsque ces derniers auront 
été désignés.

A r t i c 1 e 264.
Cbacun des Gouvernements des Membres 

aura le droit de eontester Pinscription' á 
Pordre du jour de la session, de run ou plíi- 
sieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant 
cette opposition devront étre exposés dans un 
mémoire explicatif adressé au Directeur, le- 
quel devra le communiquer aux Membres de 
POrganisation permanente.

Les sujets auxquels il aura été fait opposi
tion resteront néanmoins inclus á Pordre du 
jour si la Conférence en décide ainsi á la 
majoritě des deux tiers des suffrages expri- 
més par les délégués présents.

A r t i c 1 e 261.

Každý člen bude hradit! náklady cesty a 
pobytu svých delegátů a jejich odborných 
poradců, 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 ta
jemníkovi Společnosti národů z použití všech 
částek, které mu budou vyplaceny ve shodě 
s ustanoveními tohoto článku.

HLAVA II.

JEDNACÍ ŘAD.

Článek 262.
Správní rada ustanoví jednací pořad pro 

zasedání Shromáždění, prozkoumajíc všechny 
návrhy podané vládou kteréhokoli člena aneb 
kteroukoli jinou organisací jmenovanou 
v článku 251 o věcech, jež mají býti dány na 
tento denní pořad.

Článek 263.
Ředitel bude obstará váti funkce tajemníka 

Shromáždění a má dodali denní pořad kaž
dého zasedání čtyři měsíce před zahájením 
tohoto zasedání každému členu a skrze něho 
delegátům rnimovládním, jakmile tito dele
gáti budou určeni.

Článek 261.

článek 264.
.Každá vláda členů bude mít! právo odpo

rovat! tomu, aby ta neb ona navrhovapá věc 
byla dána na denní pořad zasedání. DůVody 
ospravedlňující tento odpor budou musit býti 
vyloženy ve vysvětlujícím rozkladě zaslaném 
řediteli, který jej oznámí členům Stálé orga- 
nisace.

Předměty, proti nimž bude vznesen odpor, 
zůstanou nicméně na denním pořadu, rozhod- 
ne-li tak Shromáždění dvoutřetinovou větši
nou hlasů přítomných delegátů.
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Toute question au sujet de laquelle la Con- 
férence décide, á la méme majoritě des deux 
tiers, qu’eile doit étre examinée (autrement 
que právu dans 1’alinéa précédent), sera 
portée á Fordre du jour de la session suivante.

A r t i c 1 e 265.
La Conférence formulera les rěgles de son 

fonctionnement; elle élira son président; elle 
pourra nommer des commissions chargées de 
présenter des rapports sur toutes questions 
qu’elle estimera devoir mettre á 1’étude.

La simple majoritě des suffrages expriměs 
par les membres présents de la Conférence 
décidera dans touš les cas oú une majoritě 
plus forte n’est pas spécialement prévue par 
ďautres articles de la présente partie du pré- 
sent Traité.

Aucini vote n’est acquis si le nombre des 
suffrages expriměs est inférieur á la moitié 
du nombre des délégués présents á la session.

A r t i c 1 e 266.
La Conférence pourra adjoindre aux Com

missions qrťelle constitue des conseille-s 
techniques qui auront voix consultative mais 
non délibérative.

A r t i c 1 e 267.
Si la Conférence se pronoňre pour 1’adop- 

tion de propositions relatives á un objet á 
Fordre du jour, elle aura á déterminer si ces 
propositions devront prendre la formě: (u) 
a’une «recommandation» á soumettre . á 
1’examen des Membres, en vue Je lui faire 
porter effet sous formě de loi naticnale ou 
autrement; (b) ou bien ďun projet de con- 
vention Internationale á ratifier par les 
Membres.

Dan" les deux cas, pour qiťune recomman- 
dation ou qiťun projet de convention soient 
adoptés au vote finál par la Conférence, une 
majoritě des deux tiers des voix des délégués 
présents est requise.

En formant une reccommandation ou un 
projet de convention ďune application géné- 
rale, la Conférence devra avoir égard aux 
pays dans lesquels le climat, le développe- 
ment incomplet de 1’organisation industrielle 
ou ďautres circonstances particuliěres ren-, 
dent les conditions de 1’industrie essentielle- 
ment différentes, et elle aura á suggérer 
telles modifications qíťelle considérerait 
comme pouvant étre nécessaires pour ré- 
pondre aux conditions propres á ces pays.

Každá otázka, o níž stejnou dvoutřetino
vou většinou Shromáždění rozhodne, že má 
býti zkoumána (mimo případ uvedený v od
stavci předchozím), bude dána na denní po
řad následujícího zasedání.

článek 265.
Shromáždění si určí svůj jednací řád; zvolí 

si svého předsedu; může jmenovati komise, 
jež pověří předložením zpráv o všech otáz
kách, které uzná za nutno podrobiti zkou
mání.

Prostá většina hlasů přítomných členů 
Shromáždění bude rozhodovat! ve všech pří
padech, v kterých kvalifikovaná většina není 
výslovně ustanovena jinými články této části 
této smlouvy.

Hlasování jest neplatné, je-li počet ode
vzdaných hlasů menší než polovice počtu de
legátů přítomných při zasedání.

Článek 266.
Shromáždění může přiděliti komisím,_ které 

zřídí, odborné poradce, již budou míti hlas 
poradní, nikoli však rozhodující.

článek 267.
Vysloví-li se Shromáždění pro přijetí ná

vrhů vztahujících se na věc danou na denní 
pořad, bude mu rozhodnout! 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;

b) 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.

Při vydávání doporučení neb návrhu úmlu
vy obecně platných má Shromáždění míti zře
tel na země, v nichž podnebí, nedokonalý vý
voj průmyslové organisace neb jiné zvláštní 
okolnosti utvářejí podstatně odchylné pod
mínky průmyslu, a má navrhnouti takové mo
difikace, jež pokládá za potřebné, aby se vy
hovělo zvláštním podmínkám oněch zemí.



1268 Sbírka zákonů a nařízení, č. 274.

Un exemplaire de la recommandation ou 
du projet de convention sera signé par le 
Président de la Conférence et le Directeur et 
sera déposé entre les mains du Secrétaire 
général de la Société des Nations. Celui-ci 
communiquera une copie certifiée conforme 
de la recommandation ou du projet de Con
vention á chacun des Membres.

Chacun des Membres s’engage á soumettre 
dans un délai ďun an á partir de la cloture 
de la session de la Conférence (ou, si par suitě 
de circonstances exceptionnelles, 11 est im- 
possible de procéder dans un délai ďun an, 
des qu’il sera possible, mais jamais plus de 
dix-huit mois aprěs la cloture de la session de 
la Conférence), la recommandation ou le 
projet de convention á 1’autorité ou aux 
autorités dans la compétence desquels 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.

S’il s’agit ďun projet de convention, le 
Membre qui aura obtenu le consentement'de 
1 autoritě ou des autorités cornpétentes, com
muniquera sa ratification formelle de la Con- 
vendon au Secrétaire général et prendra 
teiles mesures qui seront nécessaires pour 
rendre effectives les dispositions de ladíte 
convention.

Si une recommandation n’est pas suivie 
ďun acte législatif ou ďautres mesures de ná
tuře a rendre effective cette recommandation 
ou bien si un projet de convention ne ren- 
contre pas Tassentiment de l’autorité ou des 
autorités dans la compétence desquelles rentre 
la matiěre, le Membre ne sera soumis á 
aucune autre obligation.

Dans le cas oú il s’agit ďun état fédératif 
dont le pouvoir ďadhérer á une convention 
sur des objets concernant le travail est soumis 
á certaines limitations, le Gouvernement 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 recom- 
mandations s’appliqueront dans ce cas.

Ifarticle ci-dessus sera interprete en con- 
formité du principe suivant:

En aucun cas il ne sera demandé á aucun 
des Membres, comme conséquence de 1’adop- 
tion par la Conférence ďune recommandation 
011 d’un projet de convention, de diminuer la

Jeden exemplář doporučení neb návrhu 
úmluvy bude podepsán předsedou Shromáž
dění a ředitelem a odevzdán k rukám generál- 
ního tajemníka Společnosti národů. Ten dodá 
ověřený opis doporučení neb návrhu úmluvy 
každému členovi.

Každý člen se zavazuje předložití do roka 
od konce zasedaní Shromážděni (anebo bylo-li 

mimořádných okolností nemožno 
ueiniti tak během roku, ihned, jakmile to bude 
možno, ale nikdy později než osmnáct měsíců 
po^ konci zasedání Shromáždění) doporučení 
neo návrh úmluvy činiteli neb činitelům, do 
jejichž příslušnosti věc patří, aby byla uzáko
něna 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 
c^drze] souhlas příslušného činitele neb eini- 
telň, svou formální ratifikaci úmluvy gene
rálnímu tajemníkovi a učiní taková opatření, 
j_aká budou nutná, aby ustanovení řečené 
úmluvy byla uvedena ve skutek.

Nevyhoví-li se některému doporučení zá
konodárným nebo jiným opatřením způsobi
lým k tomu, aby toto doporučení bylo uvedeno 
v skutek, aneb nesetká-li se návrh úmluvy se 
souhlasena příslušného činitele neb činitelů, 
nebude člen míti na sobě 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- 
vy, na který^ se tato omezení vztahují, za 
pouhé doporučení a použije se na tento případ 
oněch ustanovení tohoto článku, která se 
vztahují na doporučení.

Hořejší článek bude vykládán ve shodě 
s touto zásadou:

_V žádném případě nebude žádáno na 
žádném členu, aby následkem toho, že Shro
máždění přijalo nějaké doporučení neb nějaký 
návrh úmluvy, umenšil ochranu už poskytnu-
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protection déjá accordée par sa législation 
aux travailleurs dont il s’agit.

A r t i c 1 e 268.
Toute convention ainsi ratifiée sera en- 

registrée par le Secrétaire général de la So- 
ciété des Nations, mais ne liera que les 
Membres qui 1’ont ratifiée.

A r t i c 1 e 269.
Tout projet qui, dans le scrutin finál sur 

Tenseroble, ne recueillera pas la maj'orité des 
'deux tiers des suffrages exprimés par les 
membres présents peut faire 1’objet ďune con- 
vqjition particuliěre entre ceux des Membres 
de rOrganisation permanente qui en ont le 
désir.

Toute convention particuliěre de cette ná
tuře devra étre communiquée par les Gou- 
vernements intéressés au Secrétaire général 
de la Société des Nations, lequel la fera 
enregistrer.

A r t i c 1 e 270.
Cliacun des Membres s’engage á présenter 

au Bureau international du Travail un rap- 
port annuel sur les mesures prises par lui 
pour mettre á exécution les conventions 
auxquelles il a adhéré. Ces**rapports seront 
rédigés sous la formě indiquée par le Conseil 
d’administration et devront cpntenir les pré- 
cisions demandées par ce dernier. Le Di- 
recteur présentera un résumé de ces rapports 
á la plus prochaine session de la Conférence.

A r t i c 1 e 271.
Toute_ réclamation adressée au Bureau 

international du Travail par une organisa- 
tion professionnelle ouvriěre ou patronale et 
aux térmes de laquelle Tun quelconque des 
Membres n’aurait pas assuré ďune maniěre 
satisfaisante ďexécution ďune convention á 
laquelle ledit Membre a adhéré, pourra étre 
iransmise par le Conseil ďadminištration au 
Gouvernement mis en cause et ce Gouverne- 
ment pourra étre invité á faire sur la matiěre 
telle déclaratipn qiťil jugera cbnvenable.

A r t i c 1 e 272.
Si aucune déclaration n’est regue du Gou

vernement mis en cause dans un délai raison- 
nable, ou si la déclaration regue ne parait pas 
satisfaisante au Conseil ďadminištration, ce 
dernier aura le droit de rendre publique la 
réclamation regue et, le caš échéant, la ré- 
ponse faite.

tou vlastním zákonodárstvím pracovníkům, 
o něž jde.

Článek 288.
Každá takto ratifikovaná úmluva bude za

psána generálním sekretářem Společnosti ná
rodů, ale bude zavazovat! jen členy, kteří ji 
ratifikovali.

článek 269.

Každý návrh, který nedosáhl v celkovém 
konečném hlasování dvoutřetinové většiny 
‘'■ Asů 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 generálnímu 
tajemníkovi Společnosti národů, který ji dá 
zapsati.

Článek 270.
Každý člen se zavazuje, že předloží Mezi

národnímu úřadu práce výroční zprávu o opa
třeních, jež 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 předloží pře
hled těchto zpráv nejbližšímu zasedání Shro
máždění.

Článek 271.
Každá stížnost podaná Mezinárodnímu úřa

du práce některou odborovou organisací děl
nickou 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 v této věci 
učinila prohlášení, jež uzná za vhodné.

článek 272.
Nepodá-li dotčená vláda žádného prohlá- 

šení v přiměřené lhůtě, aneb nezdá-li se uči
něné prohlášení Správní radě uspokojujícím, 
buae míti Správní rada právo, aby uveřejnila 
reklamaci a po případě i odpověď, které se jí 
dostalo.

148
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Chacim des Membres pourra déposer une 
plainte au Bureau international du Travail 
contre un autre Membre qui, á son avis, 
n’assurerait pas ďune maniěre satisfaisante 
rexécution ďune convention que Fun et 
Fautre auraient ratifiée en vertu des articles 
précédents.

Le Conseil ď administration peut, s’il le 
juge á propos, et avant de saisir une Com- 
mission ďenquéte selon la prccédure indi- 
quée ci-aprěs, se mettre en rapports avec le 
Gouvernement mis en cause de la maniěre 
indiquée á Farticle 271.

Si le Conseil ďadministration ne juge pas 
nécessaire de communiquer la plainte *au 
Gouvernement mis en cause, ou si, cette com- 
munication ayant été faite, aucune réponse 
ayant satisfait le Conseil ďadministration n’a 
été reque dans un délai raisonnable, le Conseil 
pourra provoquer la formation ďune Com- 
mission ďenquéte qui aura mission ďétudier 
la question soulevée et de déposer un rapport 
a ce sujet.

La méme procédure pourra étre engagée 
par le Conseil, soit ďoffice, soit sur la plainte 
ďun délégué á la Conférence.

Lorsqu’une question soulevée par Fapplica- 
tion des articles 272 ou 273 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 ďélibérations 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 274.
La Commission ďenquéte sera oonstituée 

de la maniěre suivante:
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 industřielles, la pre
miére représentant les patrons, la demděme 
représentant les travailleurs et la troisiěme 
indépendante des uns et des autres. L’en- 
semble de ces personnes forníera une liste 
sur laquelle seront choisis les membres de la 
Commission ďenquéte.

Le_ Conseil ďadministration aura le droit 
de vérifier les titres desdites personnes et de 
refuser, á la majoritě des deux tiers des 
suffrages exprimés par les représentants pré-

A r t i c 1 e 273.

Každý člen může podati stížnost u Mezi
národního úřadu práce proti jinému ČLnu, 
který podle jeho mínění nezabezpečuje. uspo
kojujícím způsobem provedení úml t/y, kre- 
rou ooa na základě předchozích článků ratifi
kovali.

Správní rada, uzná-li to za vhodno, může 
uříve, ..ežli by věc vznesla na vyšetřovací ko
misi podle řízení níže uvedeného, vejiti ve 
styk s dotčenou vládou způsobem udaným 
'v článku 271.

Neuznává-li Správní rada za nutno ozná- 
rniti stížnost příslušné vládě, aneb jestliže se 
přes takovéto oznámení nedostalo Správní 
radě v přiměřené lhůtě uspokojující odpovědi, 
může Rada dáti popud k ustavení vyšetřující 
komise, jejímž úkolem bude, aby zkoumala 
nadhozenou otázku a podala o věci zprávu.

článek 273.

Totéž řízení může býti Radou zahájeno 
buď z povinnosti úřední nebo ke stížnosti ně
kterého delegáta ve Shromáždění.

Přijde-li před Správní radu otázka nad
hozená podle článku 272 nebo 273, má pří
slušná vláda právo, nemá-li doposud zástupce 
v lůně Správní rady, aby určila delegáta, 
luerý by se zúčastnil jednání rady v této věci. 
Rok k tomuto projednávání bude oznámen 
včas dotčené vládě.

článek 274.
Vyšetřující komise bude složena takto:

Každý člen se zavazuje, že do šesti měsíců 
od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti, 
označí tři odborníky v otázkách průmyslo
vých, z nichž první zastupuje zaměstnavatele, 
druhý pracovníky a třetí jest nezávislý na 
jedněch i druhých. Soubor těchto osob bude 
tvořiti seznam, z něhož budou vybíráni čle
nové vyšetřující komise.

Správní rada bude míti právo, aby verifi
kovala ověřovací listiny těchto osob a aby 
odmítla dvoutřetinovou většinou odevzdaných 
hlasů přítomných zástupců přijmouti ty, je-
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sents, 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 Société des 
Nations désignera trois personnes respective- 
ment clioisies dans chacune des trois catégo- 
ries de la liste pour constituer la'Commmis- 
sion ďenquéte et désignera, en outre, Funě 
de ces trois personnes pour présider ladíte 
Commission. Aucune des trois personnes amsi 
désignées ne pourra relever ďun des Membres 
directement intéressés á la plainte.

Article 275.
Dans le cas oú une plainte serait renvoyée, 

en vertu de 1’article 273, 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 276.
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 pré- 
ciser la portée de la coňtestation, ainsi que les 
recommandations-qďelle croira devoir formu- 
ler quant aux mesures á prendre pour donner 
satisfaction au Gouvernement plaignant et 
quant aux délais dans lesquels ces mesures 
devraient étre prises.

Ce rapport indiquera également, le cas 
écliéant, les sanctions ďordre économlque 
contre le Gouvernement mis en cause que la 
Commission jugerait convenables et dont 
Tapplication par les autres Gouvernements 
lui paraítrait justifiée.

Article 277.
Le Secrétaire général de la Société des Na

tions communiquera la rapport de la Commis
sion ďenquéte á chacun des Gouvernements 
intéressés dans le différend et en assurera la 
publication.

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 
internafionale de la Société-des Nations.

jichž ověřovací listiny neodpovídají předpi
sům tohoto článku.

Na žádost Správní rady určí generální ta
jemník Společnosti národů tři osoby, po jedné 
z každého z-e 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 275.

Byla-li by stížnost vznesena podle článku 
273 na vyšetřující komisi, zavazuje 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 276.
Vyšetřující komise sestaví po zevrubném 

prozkoumání stížnosti zprávu, v které vyloží, 
co zjistila o všech skutečnostech, jež umožňují 
přesně stanovití dosah sporu, jakož i to, co 
uzná za dobré doporučit! stran opatření, která 
se mají učiniti, aby se vyhovělo stěžující si 
vládě, a stran lhůt, v kterých tato opatření 
hrají býti provedena.

Tato zpráva označí rovněž, bylo-li by 
třeba, trestní opatření hospodářského rázu 
proti příslušná vládě, jež by komise uznávala 
za vhodná a jichž použití ostatními vládami 
uzná za spravedlivé.

článek 277.
Generální tajemník Společnosti národů 

dodá zprávu vyšetřující komise každé vládě 
interesoVané ve sporu a zařídí její uveřej
nění.

Každá interesovaná vláda musí do měsíce 
oznámiti generálnímu tajemníku Společno
sti národů, zda přijímá či nepřijímá dopo
ručení, obsažená ve zprávě komise, a když by 
jich nepřijímala, zda žádá, aby byl spor vzne
sen na Stálý mezinárodní soudní dvůr Společ
nosti národů.

1-18*
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Dans le cas oú Tun des Membres ne pren- 
drait pas, relativement á une recomniandation 
on á un projet de Convention, les mesures 
prescrites á karticle 267, tout autre Membre 
aura le droit ďen référer á la Cour perma
nente de justice internationale.

A r t i c 1 e 279.
La décision de la Cour permanente de jus

tice internationale concernant uné plainte ou 
une question qui lui aurait été soumise con- 
formément aux articles 277 ou 278 ne sera 
pas susceptible ďappel.

A r t i c 1 e 280.
Les conclusions ou recommandations éven- 

tuelles 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 GoU- 
vernement en faute, et dont Fapplication pour 
les autres Gouvernements lui paraítrait 
justifiée.

A r t i c 1 e 281.
Si un Membre quelconque ne se conforme 

pas dans le délai prescrit aux recommanda
tions éventuellement contenues soit dans le 
rapport de la Commission ďenquéte, 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 Commission 
ou la décision de la Cour auront déclarées 
applicables en Fespěce.

A r t i c 1 e 282.
Le Gouvernement en faute, peut á tout 

moment, informer le Conseil ďadministration 
qďil 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 voúloir 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 
articles 274, 275, 276, 277, 279 et 280 s’appli- 
queront, et si le rapport de la Commission 
d enquéte ou la, décision do la Cour jDorma- 
nente de justice internationale sout favorables 
au Gouvernement en faute, les autres Gouver-

A r t i c 1 e 278.

Neprovedl-li by některý člen vzhledem na 
doporučení neb návrh úmluvy opatření přede
psaná v článku 267, může každý jiný člen 
vznésti tuto otázku na Stálý mezinárodní 
soudní dvůr.

Článek 278.

článek 279.
Rozhodnutí Stálého mezinárodního soud

ního dvora o stížnosti nebo otázce naň vzne
sené po rozumu článku 277 nebo 278 jest ko
nečné.

Článek 280.
Případná usnesení neb doporučení komise 

vyšetřující budou moci býti potvrzena, do- 
plněna nebo zrušena Stálým mezinárodním' 
soudním dvorem, který může, bylo-li by třeba, 
označiti trestní opatření hospodářského rázu, 
jez by pokládal za vhodná proti provinivší se 
vládě a jichž použití ostatními vládami uzná 
za spravedlivé.

článek 281.
Nepřizpusobi-li se nekterý člen v přede

psané lhůtě případným doporučením, obsaže
ným buď ve zprávě vyšetřující komise nebo 
v rozhodnutí Stálého mezinárodníh * soudního 
dvora, může každý z ostatních členů prov^sti 
Proti řečenému členovi trestní opatření hospo- 
dářskmo rázu, jež v tomto případě zpráva 
komise nebo rozhodnutí soudu prohlásily za 
přípustná.

článek 282.
Provinivší se vláda může v každé chvíli 

uvědomiti Správní radu, že učinila nutná opa- 
tření, aby se přizpůsobila doporučením buď 
vyšetřující komise nebo doporučením obsaže
ným v rozhodnutí Stálého mezinárodního 
soudního dvora', a může žádati Radu, aby dala 
generálním tajémníkem Společnosti národů 
sestaviti vyšetřující komisi, pověřenou úko
lem zjistiti pravdivost jejích údajů. V tomto 
případě budou platiti ustanovení článků 274, 
275, 276, 277, 279 a 280, a budou-li zpráva vy
šetřující komise neb rozhodnutí Stálého mezi
národního soudního dvora příznivý provinivší 
se vládě, musí ostatní vlády ihned odvolati 
opatření rázu hospodářského, která učinily 
proti řečenému státu.
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nements devront aussitot rapporter les mesu- 
res ďordre économique qiťils auront prises 
á Fencontre dudit État.

CHAPITRE III. 
i5RESCRIPTIONS GÉNÉRALKK.

A r t i c 1 e 263.
Les Membres s’engagent á appliquer les 

conventions auxquelles ils auront adhéré con- 
formément aux stipulations de la présente 
Partie du présent Traité, á celles de leurs co- 
lonies ou possessions et á ceux de leurs protec- 
torats^qui ne se gouvernent pas pleinement 
eux-mémes, cela sous les réserves suivantes:

1° Que la convention ne soit pas rendue 
inapplicable par les conditions locales;

2° Que les modifications qui seraient néces- 
saires pour adapter la convent on aux con
ditions locales puissent étre introduites dans 
celle-ci.
^ Chacun des Membres devra notifier au 

Bui eau internátional du travail la décision 
qu il se propose de prendre en ce qui concerne 
ehacune de ses colonies ou possessions ou 
chacun de ses protectoraťs ne se gouvernant 
pas pleinement.eux-mémes.

A r t i c 1 e 284.
Les amendements á la présente Partie du 

present Traité, qui seront adoptés par la Con- 
íerence á la majoritě des deux tiers des 
suífrages émis par les déléguiés présents, 
deyiendront exécutoires lorsquhls auront été 
ratifies pár les États dont les représentants 
xorment le Conseil de la Societě des Nations 
et par les trois quarts des Membres.

£
Article 285.

, J.0^68 Questions ou difficultés relatives 
a 1 mterpretation de la présente Partie du 
present Traité et des conventions ultérieure- 
ment conclues par les'membres, en vertu de 
ladíte Partie, seront soumises á Fappréciation 
ae la Cour permanente de justice inter- 
nationale.

' CHAPITRE IV. 
mesures transitoires. 

Article 286.
La premiére cession de la Conférence aura 

heu au mois ďoctobre 1919. Le lieu et 1’ordre 
cu jom ae la session sont arrétés aans 
1 Annexe ci-jointe.

HLAVA III.

PŘEDPISY OBECNÉ.

Článek 283.
členové se zavazují, že budou používati 

úmluv, k nimž přistoupí v souhlase s ustano
veními této části této smlouvy, v těch svých 
kplonií Ti, državách a protektorátech, které 
nemají úplné samovlády, s těmito výhradami:

1. že úmluva nebude neproveditelná ná
sledkem místních poměrů;

2. že změny, jichž by bylo třeba k tomu, 
aby se úmluva přizpůsobila místním pomě
rům, 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 284.
Změny této Části této smlouvy, jež budou 

přijaty Shromážděním dvoutřetinovou větši
nou hlasů odevzdaných od přítomných dele
gátů, nabudou působnosti, jakmile budou ra
tifikovány od států, jejichž zástupcové tvoří 
Radu Společnosti národů, a třemi čtvrtinami 
členů.

Článek 285.
Všecky otázky nebo pochybnosti vztahující 

se na výklad této části této smlouvy a úmluv, 
které budou později uzavřeny členy podle této 
Části, budou podléhati rozhodování Stálého 
mezinárodního soudního dvora.

HLAVA IV.
PŘECHODNÁ OPATŘENÍ.

Článek 286.
První zasedání Shromáždění bude se konati 

v měsíci říjnu 1919. Místo a denní pořad to
hoto zasedání jsou stanoveny v příloze.
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La convocation et 1’organisation de celte 
premiére session seront assurées par le Gou- 
vernement désigné á cet effet dans iadite 
Annexe. Le Gouvernement sera assisté, en ce 
qui concerne la préparation des documents, 
par une Commission internationale dont les 
membres seront dásignés á la meme Annexe.

Les frais de cette premiére session et de 
toute session ultérieure jusqiťau moment oú 
les crédits nécessaires auront pu étre inscrits 
au budget de la Société des Nations, á 1’excep- 
tion des frais de déplacement des délégués et 
des conseillers techniques, seřont répartis 
entre les Membres dans les proportions 
établies pour le Bureau international de 
PUnipn postale universelle.

A r t i c 1 e 287.
Jusqu’á ce que la Société des Nations 

ait été constituée, toutes Communications qui 
devraient étre adressées, en vertu des articles 
précédents, au Secrétaire général de la Société 
seront conservées par le Directeur du Bureau 
international du travail, lequel en donnera 
connaissance au Secrétaire général.

A r t i c 1 e 288.
usqiťá 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.

Svolání a organisaci tohoto prvního zase
dání obstará vláda k tomu cíli v řečené pří
loze určená. Vládě bude k ruce, pokud jde 
o přípravu 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 cestov
né delegátů a odborných poradců, rozděleny 
mezi členy v poměru stanoveném pro Mezi
národní úřad Světového spolku poštovního.

článek 287.
Dokud se Společnost národů neustaví, 

budou oznámení, která by podle předcházejí
cích článků měla býti adresována generálnímu 
tajemníkovi Společnosti, brána v uschování 
ředitelem Mezinárodního úřadu práce, který 
o nich uvědomí generálního tajemníka.

článek 288.
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.

ANNEXE.

Premiére session de la conférence du Travail, 
1919.

Le lieu de la Conférence sera Washington.
s Le Gouvernement des États-Unis ďAmé- 
rique sera prié de convoquer la Conférence.

Le Comité international ďorganisation sera 
composé de sept personnes désignées respec- 
tivement par les Gouvernements des États- 
Unis, de la Grandé-Bretagne, de la France, de 
ritalie, du Japon, de la Belgique et de la 
Suisse. Le Comité pourra, s’il le juge 
nécessaire, inviter ďautres Membres á se 
faire représenter dans son sein.

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Application du principe de la journée de 

8 heures ou de la semaine de 48 heures;

^ PŘÍLOHA.

Prvé zasedání Shromáždění práce v roce 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 Britanie, 
Francie, Itálie, Japonska, Belgie a Švýcarska. 
Komité může, uzná-li to za nutno, pozvati 
další členy, aby se dali v jeho lůně zastupo
vat!.

Denní pořádek bude tento:
1. Provedení zásady osmihodinného pracov

ního dne aneb osmačtyřicetihodinného pra
covního týdne.
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2. Questions relatives au moyen de prévenir 
le chómage et de remédier á ses conséquences;

3. Emploi des femmes:
a) Avant ou aprěs raccouchement (y com- 

pris la question de Findemnité de maternité);
b) Pendant la nuit;
c) Dans les travaux insalubres.
4. Emploi des enfants:
a) Áge ďadmission au travail;
b) Travaux de nuit;
c) Travaux insalubres.
5. Extension et application des Conventions 

internationales adoptées á Berne en 1906 sur 
Finterdiction du travail de nuit des femmes 
employées dans 1’industrie et Finterdiction 
de Femploi du phosphore blanc (jaune) dans 
Findustrie des allumettes.

SECTION II.

PMNCIPES GÉNÉRAUX.

A r t i c 1 e 289.
Les Hautes Parties Contractantes, recon- 

naissant que le bien-étre physique, moral 
et intellectuel des travailleurs salariés est 
ďune importance essentielle au point de vue 
international, ont établi, pour parvenir á ce 
but élevé, Forganisme permanent právu á la 
Section I et associé á celui de la Société des 
Nations.

Elles reconnaissent que les différences de 
climat, de mceurs et ďusages ďopportunité 
économique et de tradition industrielle ren- 
dent difficile á atteindre, ďune maniěre im- 
médiate, Funiformité absolue dans les condi- 
tions du travail. Mais, persuadées qďelles 
sout que le travail ne doit pas étre considéré 
simplemenť cornme un article de commerce, 
elles pensent qu’il y a des méthodes et des 
principes pour la réglementation des condi- 
tions de travail que toutes les communautés 
industrielles devraient s’efforcer ďappliquer, 
autant que les circonstances spéciales dans 
lesquelles elles pourraient se trouver, le per- 
mettraient.

Parmi ces méthodes et principes, les sui- 
vants paraissent aux Hautes Parties Con- 
traetantes étre ďune importance particuliěre 
et urgente.

1. Le principe dirigeant Ci-dessus énonee 
que le travail ne doit pas étre considéré 
simplement comme une marchandise ou un 
artide de commerce.

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 mateřství) ;
b) při pracích nočních;
c) při pracích škodlivých zdraví.
4. Zaměstnávání dětí:
a) věk připuštění k 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 používali bílého (žlutého) kostíku 
v zápalkovém průmyslů.

ODDÍL II.

OBECNÉ ZÁSADY.

Článek 289.

Vysoké smluvní strany uznávajíce, že tě
lesné, mravní a intelektuální blaho pracov
níků za mzdu má podstatný význam s hle
diska mezinárodního, založily, aby tohoto 
vznešeného cíle dosáhly, stálou organisaci vy
mezenou v oddílu I a přičleněnou k organisaci 
Společnosti národů.

Uznávají, rozdíly podnebí, mravů, zvyk
lostí, hospodářské vhodnosti a tradice průmy
slové 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 úpra
vě podmínek pracovních, jež by se každý prů
myslový celek měl snažiti uvésti v život do 
té míry, do které by to jeho zvláštní poměry 
připouštěly.

Mezi těmito cestami a zásadami jeví se Vy
sokým smluvním stranám zvlášť důležitými 
a naléhavými tyto:

1. Vedoucí zásada shora vzpomenutá pro
hlašuje, že práce nesmí býti pokládána prostě 
za zboží nebo za předmět obchodu.
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2. Le droit ďassociation en vue de touš 
objets non contraires aux lois, aussi bien pour 
les salariés que pour les employeurs.

3. Le payment aux travailleurs ďun salaire 
leur assurant un niveau de vie convenable tel 
qiťon le comprend dans leur temps et dans 
leur pays.

4. L’adoption de la journée de huit heures 
ou de la semaine de quarante-huit heures 
comme but á atteindre partout oú il n’a pas 
encore été obtenu.

_ 5. L’adoption ďun repos hebdomadaire de 
vingt-quatre heures au minimum, qui devrait 
comprendre le dimanche toutes les fois que 
ce sera possible.
; 6- La suppression du travail des enfants et 

Tobligation ďapporter au travail des jeunes 
gens des deux sexes les limiťations nécessaires 
pour leur permettre de continuer leur 
éducation et ďassurer leur développement 
physique.

7. Le principe du salaire égal, sans distinc- 
tion de sexe, pour un travail de valeur égale.

8. Les rěgles édictées dans chaque pays au 
sujet d j conditions du travail devront assu- 
rer un traitement économique équitable 
á touš les travailleurs résidant légalement 
dans le pays.

, 9. Chaque État devra organiser un Service 
ďinspection, qui comprendra des femmes, 
afin ďassurer l’application des lois et rěgle- 
ments pour la protection de travailleurs.

Sans proclamer que ces principes et ces 
méthodes sont ou complets, ou définitifs, les 
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 
mebres de la Société des Nations, et s’ils sont 
maintenus intacts dans la pratique par un 
corps approprié ďinspecteurs, ils répandront 
des bienfaits incalculables sur les salariés du 
monde.

PARTIE XIII.

CLAUSES DIVERSES.

Article 290.

La Bulgarie s’engage á reconnaitre et 
agréer les conventions passées ou á passer par 
les Puissances alliées ou associées ou certaines 
d entre elles avec toute autre Puissance, re-

_ 2. Právo spolčovací ke každému cíli nepří- 
čícímu se zákonům, stejně pro zaměstnané, 
jako pro zaměstnavatele.

3- Placení mzdy pracovníkům, jež by jim 
zajištovala slušnou životní úroveň, přiměře
nou době i zemi.

4. Přijetí osmihodinného dne neb osmačtyři- 
cetihodinného 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 ome- 
ziti práci mladých lidí obojího pohlaví do té 
mmy* jak jest nutno, aby měli možnost po- 
kračovati 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 zabezpečovati slušné 
hospodářské nakládání všem pracovníkům, 
kteří se po zákonu y zemi zdržují.

9- Každý stát musí organisovati dozorčí 
službu, v níž budou zúčastněny i ženy, aby 
se zajistilo provádění zákonů a předpisů 
o ochraně pracovníků.

Vysoké smluvní strany, neprohlašujíce, že 
by tyto zásady a cesty byly úplné neb defini- 
tivmý 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 XIII.

KLAUSULE ROZLIČNÉ.

článek 290.
Bulharsko 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
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lativement au commerce des armes et des spi- 
riťueux ainsi qiťaux 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.

Article 291.

Les Hautes Parties Contractantes, tout en 
reconnaissant les garanties stipulées en 
faveur de la Suisse par les Traités de 1815 
et notamment TActe du 20 novembre 1815, 
garanties qui constituent des engagements 
internationaux pour le maintien de la paix, 
constatent cependant que les stipulations de 
ces traités et conventions, déclarations et 
autres actes complémentaires relatifs á la 
zone neutralisée de Savoie, telle qďelle est 
déterminée par 1’alinéa 1 de Farticle 92 de 
1’Acte finál du Congrěs de Vienne et par 
Talinéa 2 de Farticle 3 du Traité de Paris du 
20 novembre 1815, ne correspondent plus aux 
circonstances actuelles. En conséquence, les 
Hautes Parties Contractantes prennent acte 
de Faccord intervenu entre le Gouvernement 
frangais et le Gouvernement suisse pour 
Fabrogation des stipulations relatives á cette 
zone qui sont et demeurent abrogées.

Les Hautes Parties Contractantes recon- 
naissent de méme que les stipulations des 
traités de 1815 et des autres actes complé
mentaires relatifs aux zones franches, de la 
Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspon
dent plus aux circonstances actuelles et qu’il 
appartient á la France et á la Suisse de régler 
entre elles, ďun commun accord, le régime de 
ces territoires, dans les conditions jugées 
opportunes par les deux pays.

ANNEXES.

I.
Le Conseil fédéral suisse a fait connaítre au 

Gouvernement frangais en dáte du 5 mai 1919, 
qiťaprés avoir examiné dans un méme esprit 
de sincěre amitié, la disposition de Farticle 
435 des Conditions de Paix présentées á 
FAllemagne par les Puissances alliées et asso- 
ciées, il a été assez heureux pour arriver á la 
conclusion qu’il lui était possible ďy acquies- 
cer sous les considérations et réserves sui- 
vantes:

1° Zone neutralisée dě la Haute-Savoie:
a) II sera entendu qu’aussi longtemps que 

les Chambres fédérales n’auront pas ratifié

0 obchodu se zbraněmi a s lihovinami, jakož
1 o jiných předmětech, o nichž pojednávají 
generální akty berlínská ze dne 26. února 1885 
a bruselská ze dne 2. července 1890 a úmluvy, 
jež je doplnily nebo změnily.

Článek 291.

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 za
kládají mezinárodní závazky k zachování 
míru, konstatují nicméně, že ustanovení 
těchto smluv a úmluv, prohlášení a jiných 
akt doplňkových, vztahujících se na neutrali- 
sované pásmo Savojska, jak je určeno odstav
cem 1. článku 92 závěreční akty vídeňského 
kongresu a odstavcem druhým článku 3 
smlouvy pařížské ze dne 20. listopadu 1815, 
neodpovídají již dnešním poměrům. Vysoké 
smluvní strany berou proto na vědomí dohodu, 
ke které došlo mezi vládou francouzskou a 
vládou švýcarskou za účelem zrušení předpisů 
vztahujících se na toto pásmo, které jsou 
a zůstanou zrušeny.

Stejně uznávají Vysoké smluvní strany, že 
ustanovení smluv z roku 1815 a jiných doplň
kových akt, jež se týkají svobodného pásma 
Vysokého Savojska a obvodu Gex, neodpoví
dají již dnešním poměrům a že.přísluší Fran
cii a Švýcarsku, 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 ve stejném duchu upřímného přá
telství ustanovení článků 435 mírových pod
mínek předložených Německu mocnostmi 
spojenými a sdruženými, dospěla s potěšením 
k závěru, že je jí možno dáti k nim svůj sou
hlas s těmito připomínkami a výhradami:

1. Neutrální pásmo Vysokého Savojska:
t*) Bude se považovat! za samozřejmé, že 

dokud zákonodárné sbory spolkové neratifi-
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kaccord intervenu entre les deux Gouverne- 
ments concernant 1’abrogation des stipula- 
tions relatives á la zone neutralisée de Savoie, 
il n’y aura rien de définitif de part ni ďautre 
á ce sujet.

b) L assentiment donné par le Gouverne- 
ment suisse á Tabrogation des stipulations 
susmentionnées présuppose, eonformément 
a.u texte adopté, la reconnaissance des garan- 
ties formulées en faveur de la Suise par les 
Traités de 1815 et notamment par la Déclara- 
tion du 20 novembre 1815.

c) L accord entre les Gouvernements fran- 
cais et suisse pour 1’abrogation des stipula
tions susmentionnées ne sera eonsidéré comme 
valable que si le Traité de Paix contient 
1 article tel qu ii a été rédigé. En outre, les 
I aities contractantes du Traité de Paix 
devront chercher á obtenir le consentement 
des Puissances signataires des Traités de 
1815 et de la Déclaration du 20 novembi’e 
1815, qui ne sont pas signataires du Traité 
de Paix actuel.

2o Zone franche de la Haute-Savoie et du 
pays de Gex:

<i) Le Conseil fédéral déclare faire les ré- 
seiyes les plus expresses en ce qui concerne 
1 imerpí étation á donner á la déclaration 
mentionnée au dernier alinéa de 1’article ci- 
dess.us á insérer dans le Traité de Paix, oú il 
est -bt que des stipulations des Traités de 
«lolu et des autres actes complémentaires re- 
«latif s aux z on es franches de la Haute-Savoie 
«et du Pays de Gex ne correspondent plus 
«.aux circonstances actuelles».'Le Conseil fédé- 
ral ne voudrait pas, en effet, que de son adhé- 
sion a cette rédaction il pút étre conclu-qu’il 
se rallierait á la suppression ďune. instituťion 
ayant pour but de placer des contrées voi- 
smes au bénéfice d un régime spécial appro- 
prié á leur situation géographique et écono- 
mique et qui a fait ses preuves. Dans la 
pensée du Conseil fédérál, il s’agirait non pas 
de modifier la structure douaniěre des zones, 
tellejqďelle a été instituée par les traités sus- 
mentionnees, mais. uniquement de régler 
d une facon mieux appropriée aux conditions 
economiques actuelles les modalités des 
echanges entre les régions intéressées. Les 
observations qui précědent ont été inspirées 
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 frangais datée du 26 avril. 
lout en faisant les réserves susmentionnées,
Je Conseil fédéral se déclare prét á examiner 
dans 1 esprit le plus amical toutes les propo-

kují dohodu, ke které došlo mezi oběma vlá
dami o zrušení ustanovení o neutrálním pás
mu savojském, nebude konečného rozhodnutí 
ani s jedné ani s druhé strany o této věci.

b) Souhlas, jejž dala vláda švýcarská 
k tomu, aby ustanovení výše dotčená byla 
zrušena, 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 
ustanovení nebude se pokládali za platnou, 
nebude-li mírová smlouva obsahovati onen 
článek v tom znění, jak byl redigován. Bude 
dále povinností smluvních stran mírové 
smlouvy snažili se o to, aby dosáhly souhlasu 
signatárních mocností, které podepsaly smlou
vy z roku 1815 a prohlášení ze dne 20. listo
padu 1815 a nepodepsaly mírové smlouvy ny
nější.

2. Svobodné pásmo Vysokého Savojska a 
obvodu Gex:

a) Spolková rada prohlašuje, že činí nejdů- 
raznější 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 
doplňkových akt, jež se týkají svobodného 
pásma Vysokého Savojska a obvodu Gex, 
neodpovídají již dnešním poměrům“. Spol
ková rada by si vskutku nepřála, aby mohlo 
z jejího souhlasu s tímto zněním býti do
vozováno,. že se připojuje ke zrušení' insti
tuce,^ jejímž účelem jest poskytnouti sou
sedním krajům.dobrodiní zvláštního právního 
stavu, který jest zeměpisným a hospodářským 
poměrům přiměřený a který se osvědčil. 
Podle názoru Spolkové rady nqšlo by o změnu 
celní soustavy pro tato pásma, jak byla zave
dena smlouvami shora vzpomenutými, nýbrž 
jen o to, aby modality výměny mezi intereso- 

• vánými kraji byly upraveny přiměřeněji ke 
dnešním hospodářským poměrům. K před
chozím připomínkám dospěla Spolková rada 
čtením návrhu úmluvy o příštím zřízení pá
sem, který byl přiložen k notě vlády francouz
ské ze dne 26. dubna, činíc výhrady shora 
uvedené, prohlašuje Spolková rada ' ochotu 
zkoumali co nejpřátelštěji veškeré návrhy, 
které jí v té věci francouzská vláda uzná za 
vhodno učiniti.
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sitions que le Gouvernement frangais jugera 
á propos de lui faire á ce sujet.

b) 11 est admis que les stipulations des 
Traités de 1815 et autres actes complémen- 
taires concernant des zones franches reste- 
ront en vigueur jusqďau moment oů un 
nouvel arrangement sera intervenu entre la 
Suisse et la France pour régler le régime de 
ces territoires.

II.

Le Gouvernement frangais a adressé au 
Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la notě 
ci-aprěs en réponse á la communication rap- 
portée au paragraphe précédent:

Par une notě en dáte du 5 mai dernier, la 
Légation de Suisse á Paris a bien voulu faire 
connaítre au Gouvernement de la République 
frangaise 1’ adhésion du Gouvernement fédé- 
ral au projet ďarticle á insérer dans le Traité 
de Paix entre les Gouvernements alliés et 
associés, ďune part, et FAllemagne ďautre 
part.

Le Gouvernement frangais a pris trěs vo- 
lontiers acte de 1’accord ainsi intervenu, et, 
sur sa demande, le projet ďarticle en ques- 
tion, accepté par les Gouvernements alliés et 
associés, a été inséré sous le N° 435 dans les 
Conditions de Paix présentées aux Pléni- 
potentiaires allemands.

■ Le Gouvernement suisse a formujé, dans sa 
notě du 5 mai sur cette question, diverses 
cunsidérations et réserves.

En ce qui concerne celles de ces observa- 
tions qui sout relatives aux zones franches de 
la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le Gou
vernement frangais a 1’honneur de faire re- 
marquer que la stipulation qui fait 1’objet du 
dernier alinéa de 1’article 435, est ďune telle 
člarté qu’aucun doute ne saurait étre émis 
sur sa portée, spécialement en ce qui concerne 
le désintéressement qďelle implique désor- 
mais á 1’égard de cette question de la part des 
Puissances autres que la France et la Suisse.

En ce qui Je concerne, le Gouvernement de 
la République, soucieux de veiller sur les 
intéréts des territoires frangais dont il s’agit 
et shnspirant á cet égard de leur situation 
particuíiěre, ne perd pas de vue 1’utilité de 
leur assurer un régime douanier approprié, 
et de régler ďune fagon répondant mieux aux 
circonstances actueíles les modalités des 
échanges entre ces territoires et les territoires 
suisses voisins, en tenant compte des intéréts 
réciproques.

b) Připouští se, že ustanovení smluv z roku 
1815 a jiných doplňkových akt, jež se týkají 
svobodných pásem, zůstanou v působnosti až 
do doby, kdy dojde mezi Švýcarskem a 
Francií 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 :

Notou ze dne 5. května t. r. ráčilo švýcarské 
vyslanectví v Paříži zpraviti vládu republiky 
Francouzské o souhlase Spolkové vlády s na
vrženým -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 žá
dosti 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 cíny poznámky, které se týkají- 
svobodných pásem Vysokého Savojska a ob
vodu 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 zahrnuté v ní budoucí 
désintéressement jiných mocností než Francie 
a Švýcarska v této otázce, jež je V ní za
hrnuto.

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 s očí žádoucnost toho, aby se jim zaji
stila celní soustava pro ně vhodná a aby se 
upravil způsobem vyhovujícím lépe dnešním 
poměrům způsob směny zboží mezi těmito ob
vody a sousedními obvody švýcarskými, hle
díc k obapolným zájmům.
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II va cle soi qite cela ne saurait en rien 
porter atteinte au droit de la France ďétablir 
dans cette région 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 Fa fait elle-méme depuis 
longtemps sur ses propres limites dans cette 
région.

_Le Gouvernement de la République prend 
trěs volontiers acte á ce propos des disposi- 
tions amicales dans lesquelles le Gouverne
ment suisse se déclare prét a examiner toutes 
l?s propositions francaises, faites en vue de 
Farrangement á substituci’ au régime actuel 
des dites zones franches, et que le Gouverne
ment francais entend formuler dans le méme 
esprit amical.

D’autre part, le Gouvernement de la Ré
publique ne doute pas que le maintien pro- 
visoire du régime de 1815, relatif aux zones 
francheS, vise par cet alinéa de la notě de la 
Légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidem- 
ment pour motif de ménager le passage du 
régime actuel au régime conventionnel ne 
constituera en aucune facon une cause de 
retard á Fétablissemenť du nouvel état de 
choses reconu nécessaire par les deux Gou- 
yernements. La méme observation s’applique 
á la ratification par les Chambres fédérales 
prévue á Falinéa a) du primo de la notě suisse 
du 5 mai, soua la rubrique «zone neutrálisée 
de la Haute-Savoie».

Article 292.
Les Hautes Parties Contractantes recon- 

naissent avoir pris connaissance et donner 
acte du Traité. signé par le Gouvernement de 
la République frangaise le 17 juiHet 1918 
avec Son Altesse Sérénissime le Prince de 
Monaco et définissant les rapports de la 
France et de la Principauté.

Article 293.
Les Hautes Parties Contractantes convien- 

nent qiren Fabsence de stipulations ulté- 
rieures contraires, le Président de toute Com- 
mission établie par le présent Traité aura 
droit, en cas de partage des voix, a emettre 
un second vote.

Article 294.
Les Puissances alliées et associées convien- 

nent que, lorsque des missions religieuses 
chrétiennes étaient entretenues par des so- 
ciétés ou par des personnes bulgares sur des 
territoires leur appartenant ou confiés á leur

Rozumí se samo sebou, že to v ničem ne
může býti na újmu právu Francie zříditi v této 
krajině vlastní čáru celní podél své politické 
hranice, stejně jako jest tomu na jiných čá
stech 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 francouzské, učiněné stran do
hody mající nahraditi nynější právní stav ře
čených svobodných pásem a které vláda fran
couzská hodlá formulovati ve stejném duchu 
přátelském.

Naproti tomu vláda Republiky nepochy
buje, že dočasné zachování právního stavu 
z roku 1815, týkajícího se svobodných pásem, 
o němž se zmiňuje hořejší odstavec noty vysla
nectví švýcarského ze dne 5. května a jehož 
pohnutkou zřejmě jest připraví ti přeclíod od 
nynějšího právního stavu k právnímu stavu 
smluvnímu, nezdrží nikterak zavedení no
vého stavu věcí, které bylo uznáno za nutné 
oběma vládami. Táž poznámka platí o ratifi
kaci zákonodárnými sbory spolkovými, o níž 
se mluví v odstavci 1 a) švýcarské noty ze 
dne 5. května pod záhlavím „Neutrální pásmo 
Vysokého Savojska".

Článek 292.
Vysoké Smluvní strany uznávají a zjišťují, 

že vzaly na vědomí smlouvu podepsanou vlá
dou republiky Francouzské dne 17. července 
1918 s Jeho Nejjasnější Výsostí knížetem 
monackým a určující vztahy mezi Francií a 
tímto knížetstvím.

článek 293.
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 294.

Mocnosti spojené a sdružené shodují se 
v tom, že tam, kde náboženské misie křesťan
ské byly vydržovány společnostmi neb oso
bami bulharskými na územích jim náležejí
cích neb svěřených jejich vládě ve shodě



Sbírka zákonů a nařízení, č. 274. 1281

Gouvernement en conformité du présent 
Traité, les propriétés de ces missions ou so- 
cíětés de missions, y compris les propriétés 
des soeiétés de commerce dcnt les profitš 
sont affectés á Fentretien des missions, 
devront continuer á recevoir une affectation 
de mission. A Feffet ďassurer la bonne exé- 
cution de cet engagement, les Gouvernements 
alliés et assoeiés remettront lesdites pro
priétés á des Conseils fFadministration, nom- 
més ou approuvés par les Gouvernements et 
composés de personnes ayant les croyances 
řeligieuses de la mission dont la propriété est 
en question.

Les Gouvernements alliés et assoeiés, en 
continuant ďexercer un plein contróle en ce 
qui concerne les personnes par lesquelles ces 
missions sont dirigées, sauvegarderont les 
intéréts de ces missions.

La Bulgarie, donnant acte des engagements 
qui précědent, déclare agréer touš arrang'e- 
ments passés ou á passer par les Gouverne
ments alliés et assoeiés intéressés pour Fac- 
compiissement de Foeuvre desdites missions 
ou soeiétés de commerce et se désiste de toute 
réclamation á leur égard.

A r t i c 1 e 295.
Souš réserves des dispositions du présent 

Traité, la Bulgarie s’engage á ne présenter, 
directement ou indirectement, contre aucune 
des Puissances alliées et associées, signataires 
du présent Traité, aucune réclamation pé- 
cmíiaire, peur aucun fait antérieur á la mise 
en vigueur du présent Traité.

La présente stipulation vaudra désistement 
cornplet et définitif de toutes réclamations de 
cette nátuře, désormais éteintes, quéls qíťen 
soient les intéressés.

A r t i c 1 e 296.
La Bulgarie accepte et reconnait comme 

valables et obligatoires toutes décisions et 
touš ord r es concernant les na viros bulgares 
et les marchandises bulgares ainsi que toutes 
décisions et ordres relatifs au payement des 
frais et rendus par 1’une quelconque des juri- 
dictions de prises des Puissances alliées et 
associées et s’engage á ne présenter au nom 
ae ses nationaux aucune réclamation relative- 
ment á ces décisions ou ordres.

Les Puissances alliées et associées se ré- 
sei vent le droit ďexaminer, dans telles con- ' 
ditions qu elles détermineront, les décisions 
et ordres des1 juridictions bulgares en matiěre 
de prises, que ces décisions et ordres affec-

s touto smlouvou, majetek těchto misií neb 
misijních společností, počítaje v to i majetek 
obchodních společností, jejichž výtěžky slou
žily k udržování misií, má býti i nadále věno
ván misijním účelům. Aby zajistily správné 
provádění tohoto závazku, vlády spojené a 
sdružené odevzdají takové statky správním 
radám jmenovaným a schváleným vládami a 
složeným z osob příslušejících k náboženství 
misie, o jejíž majetek jde.

Vlády spojené a sdružené, vykonávajíce na
dále neobmezený dozor nad osobami řídícími 
tyto misie, budou chrániti zájmy těchto misií.

Bulharsko berouc úředně na vědomí závaz
ky předchozí, prohlašuje, že schvaluje každou 
dřívější nebo budoucí úpravu týkající se po
slání oněch misií nebo obchodních společností, 
provedenou od vlád spojených a sdružených, 
které jsou na věci interesovány, a zříká se 
veškerých námitek v této příčině.

Článek 295.
S výhradou ustanoveni této smlouvy se Bul

harsko zavazuje, že nebude činiti proti žádné 
z mocností spojených a sdružených, které 
jsou signatáry této smlouvy, ani přímo ani 
nepřímo nijakých nároků peněžních pro žád
nou skutečnost, která předcházela před tím, 
než tato smlouva nabyla působnosti. ,

Toto ustanovení známená úplné a konečné 
zřeknutí všech nároků tohoto druhu, jež od 
nynějška zanikají, ať na nich má zájem kdo
koliv.

článek 296.
Bulharsko přijímá a uznává za platné a zá

vazné každé rozhodnutí a veškerá nařízení 
týkající se plavidel bulharských a zboží bul
harského, stejně jako každé rozhodnutí a na
řízení týkající se hrazení nákladů a vydané 
jakýmkoli soudnictvím kořistným mocností 
spojených a sdružených, a zavazuje se, že ne
bude uplatňovati 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 bulharského 
kořistného soudnictví, pokud se tato rozhod
nutí a nařízení dotýkají vlastnických práv
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tent les droits de propněte des ressortíssants 
desdites Puissances ou ceux des ressortis- 
sants neutřes. La Bulgarie s’engage á fournir 
des copies de touš les documents constituant 
le dossier des affaires, y compris les dé- 
cisions et ordres rendus, ainsi qiťá accepter 
et á exécuíer les recommandations présentées 
aprěs ledit examen des affaires.

Afin de réduire au minimum les pertes ré- 
sultant du coulage de navires et de cargai- 
sons au cours de la guerre, et afin de faciliter 
la récupération des navires et des cargaisons 
qui peuvent étre sauvés ainsi que le rěgle- 
ment des réclamations privées s’y rappor- 
tant, le Gouvernement bulgare s’engage á 
fournir touš les renseignements en sa pos- 
session qui pourraient étre utiles aux Gou- 
vernements des Puissances alliées et associées 
ou á leurs ressortíssants en ce qui' concerne 
les navires coulés ou endommagés par les 
forces navales bulgares pendant la période 
des hostilités.

Le présent Traité, rédigé en frangais, en 
anglais et en italien, sera ratifié. En cas de 
divergence, le texte francais fera foi, excepté 
dans la Partie I (Pacte de la Société des Na- 
tions) et la Partie XII (Travail) dans les- 
quelles les textes francais et anglais auront 
méme valeur.

Le dépót des ratifications sera effectué á 
Paris, le plus tót qu’il sera possible.

Les Puissances, dont le Gouvernement a 
son siěge hors ďEurope, auront la faculté de 
se borner á faire connaitre au Gouvernement 
de la Bépublique francaise, par leur représen- 
tant diplomatique á Paris, que leur ratifica- 
tion a été donnée et, dans cé cas elles devront 
en^ transmettre Tinstrument aussitot que 
faire se pourra.

Un premier procěs-verbal de depot des ra
tifications sera dressé děs que le Traité aura 
été ratifié par la Bulgarie, ďune part, et par 
trois des Principales Puissances alliées et 
associées, ďautre part.

Děs la dáte de ce premier procěs-verbal, le 
Traité entrera en vigueur entre les Hautes 
Parties Contractantes, qui 1’auront ratifié. 
Pour le calcul de touš délais prévus par le 
présent Traité cette dáte sera la dáte de mise 
en vigueur.

Státních příslušníků řečených mocností neb 
příslušníků mocností neutrálních. Bulharsko 
se zavazuje dodati opisy všech listin tvořících 
spisy těchto právních sporů, počítaje v to 
i vydaná rozhodnutí a nařízení, a přijmouti 
i provésti doporučení učiněná po takovém 
přezkoumání sporů.

Aby na nejmenší míru omezeny byly ztráty 
vzniklé potopením lodí a nákladů za války 
a aby se usnadnilo opětné vyzdvižení lodí a 
nákladů, jež lze zachrániti, jakož i upravení 
soukromých nároků k nim se vztahujících, 
zavazuje se bulharská vláda poskytnouti ve
škeré údaje jí povědomé, jež by mohly býti 
užitečný vládám mocností spojených a sdru
žených neb jejich příslušníkům, pokud jde 
o lodi během nepřátelství bulharskými ná
mořními silami potopené neb poškozené.

Tato smlouva, sepsaná jazykem francouz
ským, anglickým a italským, bude ratifiko
vána. Byla-li by neshoda, rozhoduje text fran
couzský, mimo část I (úmluva o Společnosti 
národů) a část XII (Práce), v nichž text 
francouzský a anglický mají váhu stejnou.

Ratifikace budou uloženy co nejdříve 
v Paříži. ~

Mocnosti, jejichž vláda má sídlo mimo 
Evropu, budou míti možnost přestátí na tom, 
že oznámí vládě republiky francouzské skrze 
své diplomatické zástupce v Paříži, že k ra
tifikaci s jejich strany došlo; v tomto případě 
bude jim o tom odevzdati ratifikační listinu 
co nejdříve.

První zápis o složení ratifikací bude se
psán, jakmile smlouva bude ratifikována Bul
harskem s jedné strany a třemi Čelnými moc
nostmi spojenými a sdruženými se strany 
druhé.

Ode dne tohoto prvního zápisu nabude 
smlouva působnosti mezi Vysokými stranami 
smluvními, které ji ratifikovaly. Pro výpočet 
veškerých lhůt, o kterých mluví tato smlouva, 
bude toto datum dnem, kdy smlouva nabyla 
působnosti.

_ A touš autres égards le Traité entrera en | Ve všech ostatních směrech nabude smlou- 
vigueur pour chaque Puissance, a la dáte du i va působnosti pro každou mocndst dném, kdy 
dépót de sa ratification. j bude složena její ratifikace.

»
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Le Gouvernement francais remettra á 
á toutes les Puissances signataires une copie 
certifiée conforme des procěs-verbaux de dé- 
pot des ratifications.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires 
susnornmés ont signé le présent Traité.

FA1T á Neuilly-sur-Seine, le yingt-sept no- 
vembre mil neuf cent dixneuf, en un seul 
exempláře qui restera déposé dans les ar- 
chives du Gouvernement de la Républkjue 
írangaise et dont les expéditions authentiques 
devront étre remises á chacune des Puis
sances signataires.

(L. S.) FRANK L. POLK.
(L. S.) HENRY WH1TE.
(L. S.) TASKER H. BLISS.
(L. S.) CECIL HARMSWORTH.
(L. S.) EYRE A. CROWE.
(L. S.) GEORGE H. PERLEY.
(L. S.) ANDREW FIS11ER.
(L. S.) THOMAS MACKENZIE.
(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) EYRE A. CROWE.
(L. S.) G. CLEMENCEAU.
(L. S.) S. PICHON.
(L. S.) L.-L. KLOTZ.
(L. S.) ANDRÉ TARDIEU.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) GUGLIELMO MARCONI.
(L. S.) G. DE MARTINO.
(L. S.) K. MATSUI.

(L. S.) AL. S

Vláda francouzská odevzdá každé ze signa- 
tárních mocností po souhlasném ověřeném 
opise protokolů o složení ratifikací.

ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ zmocněnci svrchu 
jmenovaní podepsali tuto smlouvu.

DÁNO v Neuilly-sur-Séine dvacátého sed
mého listopadu roku tisíc devět set devate
náctého v jediném exempláři, který zůstane 
uložen v archivech vlády'republiky francouz
ské a jehož ověřené opisy bude vydati každé 
ze signatárních mocností.

(L. S.) J. VAN DEN HEUVEL.
(L. S.) ROLIN-JACQUEMYNS.
(L. S.) VIKYUIN WELLINGTON KOO. 
(L. S.) RAFAEL MARTINEZ ORTIZ. 
(L. S.) ELEFTHÉRIÓS VENIZELOS. 
(L. S.) N. POLITIS.
(L. S.) M. RŮSTEM HAiDAR.
(L. S.) AOUNI ABDUL-HADI.
(L. S.) L. GRABSKI.
(L. S.) ST. PATEK.
(L. S.) AFFONSO COSTA.
(L. S.) JAYME BATALHA REIS.
(L. S.) NIK. P. PACHITCH.
(L. S.) DR. ANTE TRUMBIč.
(L. S.) DR. IVAN ZOLGER.
(L. S.) CHAROON.
(L. S.) DR. EDVARD BENEŠ.
(L. S.) STEFAN OSUSKY.

PROTOCOLE.

En vue de préciser les conditions dans les- 
quelles devront étre exécutées certaines 
clauses du Traité signé á la dáte de ce jour, 
il est entendu entre les HAUTES PARTIE3 
CONTRACTANTES que:

1° \a liste des personnes que, conformé- 
ment a 1’article 118, alinéa 2, la Bulgarie 
devra livrer aux Puissances alliées et asso- 
ciées, sera adréssée au Gouvernement bulgare 
uans le mois qui suivra la mise en vigueur du 
Traité;

2° Des poursuites seront ěxercées contre les 
personnes qui auraient commis des actes 
dehctueux en ce qui concerne la liquidation

PROTOKOL.

Aby byly přesně stanoveny podmínky, za 
kterých určité klausule smlouvy dnes p-de- 
psané mají býti vykonány, dohodly se VY
SOKÉ SMLUVNÍ STRANY takto:

1. Seznam osob, které podle článku 118, 
odstavce 2., má Bulharsko vydati mocnostem 
spojeným a sdruženým, bude zaslán vládě 
bulharské do měsíce po dni, kdy nabude tato 
smlouva působnosti.

2., Trestní stíhání bude zavedeno proti oso
bám, které by se dopustily trestných činů, po
kud jde o likvidaci bulharských statků, a moc-
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des biens bulgares, et les Puissances alliées 
et associées recevront les renseignements et 
preuves que le Gouvernement bulgare pourra 
fournir á ce sujet.

FAIT en francais, en anglais et en italien, 
le texte frangais faisant foi en cas de di
vergence, á Ňeuilly-sur-Seine, le vingt-sept 
novembre mil neuf cent dix-neuf.

FRANK L. FOLK.
HENRY WHITE.
TASKER H. BLISS.
CECIL HARMSWORTH.
EYRE A. CROWE.
GEORGE H. PERLEY.

, ANDREW FISHER.
THOMAS MACKENZIE.
R. A. BLANKENBERG.
EYRE A. CROWE.
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L.-L. KLOTZ.
ANDRÉ TARDIEU.
JULES CAMBON.
GUGLIELMO MARGONr 
G. DE MARTINO.
K. MATSUI.

AL.

nosti spojené a sdružené přijmou údaje a 
průvody, jež by snad v tomto směru bulharská 
vláda mohla podati.

DÁNO v jazyku francouzském, anglickém a 
italském, mezi nimiž, byla-li by neshoda^ roz
hoduje text francouzský, v Neuilly-sur-Seine 
dvacátého sedmého listopadu roku tisíc devět 
set devatenáctého.

J. VAN DEN HEUVEL. 
ROLIN-JACQUEMYNS.
VIKYUIN WELLINGTON KOO.
RAFAEL MARTINEZ ORTIZ. 
ELEFTHÉRIOS VENIZELOS.
N. POLITIS.
M. RŮSTEM HAiDAR.
AOUNI ABDUL-HADI.
L. GRABSKI.
ST. PATEK.
AFFONSO COSTA.
JAYME BATALHA REIS.
NIK. P. PACHITCH.
DR. ANTE TRUMBIC.
DR. IVAN ZOLGER.
CHAROON.
DR. EDVARD BENEŠ.
STEFAN OSUSKY.

Tato smlouva se vyhlašuje s podotknutím, že byla na základě usnesení Národního 
shromáždění ze dne 28. ledna 1921 schválena ratifikační listinou ze dne 19. března 1921, 
která byla presidentem republiky československé a ministrem zahraničních věci podepsana 
a dne 16. dubna 1921 v ministerstvu zahraničních věcí v Paříži uložena. (

Národní shromáždění se usneslo zároveň, že se ministerstvu zahraničních věcí ukládá, 
aby v dohodě se všemi zúčastněnými ministerstvy učinilo další opatřeni, kterých je třeba 
k provedení této smlouvy.

Prvý zápis o složení ratifikací byl sepsán v Paříži dne 9. srpna 1920; ramikace 
tohoto dne složily: Velká Britanie, Francie, Itálie, Belgie, Siam a Bulharsko.^Tímto dnem 
vešla smlouva v působnost mezi právě jmenovanými státy; pro vypočet veškerých Ihut, 
o kterých mluví tato smlouva, bude datum 9. srpna 1920 dnem, kdy smlouva nabyla pů

sobnosti.
Ve všech ostatních směrech nabyla tato smlouva působnosti pro československou 

republiku dnem složení její ratifikace, t. j. 16. dubna 1921.
Z ostatních států ratifikovaly tuto mírovou smlouvu: království Srbů, Chorvatů 

a Slovinců dne 16. srpna 1920, Řecko a Rumunsko dne 4. zari 1920, Japonsko dne

31. října 1921.
T. G. Masaryk v. r.

Dr. Beneš v. r.
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