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22.
Úmluva a statut o svobodě transitu, sjednané v Barceloně dne 20. dubna 1921.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

TOMÁŠ G. MASARYK,
PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,
VŠEM,
KTEŘÍ TENTO LIST ČÍSTI NEBO ČTOUCE SLYŠETI BUDOU,

POZDRAVENÍ.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,
ALBÁNIE, RAKOUSKA, BELGIE, BOLIVIE, BRASILIE, BULHARSKA, CHILE, ČÍNY,
KOLUMBIE, KOSTARIKY, KUBY, DÁNSKA, ŘÍŠE BRITSKÉ (S NOVÝM ZÉLANDEM
A

INDIÍ),

HAITI,

ŠPANĚLSKA,

HONDURASU,

NORSKA,

ESTONSKA,

FINSKA,

ITÁLIE, JAPONSKA,

PANAMY, PARAGUAYE,

FRANCIE,

LOTYŠSKA,

NIZOZEMÍ,

PERSIE,

ŘECKA,

LITVY,

GUATEMALY,

LUCEMBURSKA,

POLSKA, PORTUGALSKA,

RUMUNSKA, STÁTU SRBSKO*CHORVATSKO*SLOVINSKÉHO, ŠVÉDSKÁ, ŠVÝCARSKA,
A VENEZUELY
BYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLUVA:
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Convention et statut sur la liberté Convention and statute on freedom
du transit.
of transit.
L’ALBANIE, L’AUTRICHE, LA BELGIQUE, LA BOLIVIE, LE BRÉSIL, LA
BULGARIE, LE CHILI, LA CHINĚ, LA
COLOMBIE, LE COSTA-RICA, CUBA, LE
DANEMARK, L’EMPIRE BRITANNIQUE,
(AVEC LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET
LES INDES), L’ESPAGNE, L’ESTHONIE,
LA FINLANDE, LA FRANCE, LA GRŠCE,
LE GUATÉMALA, HAITI, LE HONDU
RAS, LTTALIE, LE JAPON, LA LETTONIE, LA LITHUANIE, LE LUXEMBOURG,
LA NORVĚGE, LE PANAMA, LE PA
RAGUAY, LES PAYS-BAS, LA PERSE,
LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA
ROUMANIE, L’ETAT SERBE-CROATESLOVĚNE, LA SUĚDE, LA SUISSE, LA
TCHÉCO-SLOVAQUIE, UURUGUAY ET
LE VENEZUELA:

ALBANIA, AUSTRIA, BELGIUM, BOLIVIA, BRAZIL, BULGARIA, CHILE,
CHINA, COLOMBIA, COSTA RIGA, CUBA,
DENMARK, THE BRITISH EMPIRE
(WITH NEW ZEALAND AND INDIA),
SPAIN, ESTHONIA, FINLAND, FRANCE,
GREECE, GUATEMALA, HAITI, HON
DURAS, ITALY, JAPAN, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, NORWAY, PA
NAMA, PARAGUAY, THE NETHERLANDS, PERSIA, POLAND, PORTU
GAL, ROUMANIA, THE SERB-CROATSLOVENE STATE, SWEDEN, SWITZERLAND, CZECHO-SLOVAKIA, URUGUAY
AND VENEZUELA:

Désireux ďassurer la garantie et le maintien de la liberté des Communications et du
transit,

Desirous of making provision to secure and
maintain freedom of Communications and of
transit,

Considérant qu’en ces matiěres, c’est par
le moyen de conventions générales, auxquelles ďautres Puissances pourront adhérer ultérieurement, qu’ils seront le mieux á méme
de réaliser les intentions de Tarticle 23 e) du
Pacte de la Société des Nations,
Reconnaissant qiťil importe de proclamer
et de régler le droit de libře transit comme
un des meilleurs moyens de développer la coopération entre les Etats sans préj udice de
leurs droits de souveraineté ou ďautorité sur
les voies affectées au transit,

Being of opinion that in such matters ge
nerál conventions to which other Powers may
accede at a later dáte constitute the best
method of realising the purpose of Article
23 (e) af the Covenant of the League of Na
tions,
Recognising that it is well to proclaim the
right of free transit and to make regulations
thereon as being one of the best means of
developing cooperation between States
without prejudice to their rights of souvereignty or authority over routes available for
transit,

Ayant accepté Tinvitation de la Société des
Nations de participer á une Conférence
réunie á Barceloně le 10 mars 1921, et áyant
pris connaissance de 1’ acte finál de cette Con
férence,

Having accepted the invitation of the
League of Nations to také part in a Conference at Barcelona which met on March lOth,
1921, and having taken notě of the finál Act
of such Conference,

Soucieux de mettre en vigueur, děs á
présent, les dispositions du Statut applicable
au transit par voie ferrée et par voie ďeau
qui á été adopté,

Anxious to bring into force forthwith the
provisions of the Regulations relating to
transit by rail or waterway adopted thereat,
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(Překlad.)

Omluva a statut o svobodě
transitu.
ALBÁNIE, RAKOUSKO, BELGIE, BO
LIVIE, BRASILIE, BULHARSKO, CHILE,
ČÍNA, KOLUMBIE, KOSTARIKA, KUBA,
DÁNSKO, ŘÍŠE BRITSKÁ (S NOVÝM
ZÉLANDEM A INDIÍ), ŠPANĚLSKO,
ESTONSKO, FINSKO, FRANCIE, ŘECKO,
GUATEMALA, HAITI, HONDURAS, ITÁ
LIE, JAPONSKO, LOTYŠSKO, LITVA,
LUCEMBURSKO, NORSKO, PANAMA,
PARAGUAY, NIZOZEMÍ, PERSIE, POL
SKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, STÁT
SRBSKO - CHORVATSKO - SLOVINSKÝ,
ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, ČESKOSLOVEN
SKO, URUGUAY A VENEZUELA,

toužíce postarali se o zajištění a zachování
svobody dopravy a transitu,
jsouce toho názoru, že v této věci lze pro
středkem všeobecných úmluv, k nimž by
ostatní Mocnosti mohly později přistoupit!,
nejlépe uskutečniti cíle článku 23 e) Úmluvy
o Společnosti národů,
uznávajíce důležitost toho, aby bylo prohlá
šeno a uspořádáno právo svobodného transitu
jako jednoho z nejlepších prostředků, jak vyvinouti součinnost států bez újmy jich výsost
ných a mocenských práv na cestách urče
ných pro transit,
přijavše pozvání Společnosti národů k úča
sti na konferenci, shromážděné dne 10. března
1921 v Barceloně, a vzavše na vědomí závě
rečnou aktu této konference,
pečlivý jsouce toho, aby již nyní uvedena
byla v působnost ustanovení přijatého Sta
tutu platného pro transit po železnici a po
vodních cestách,
13'
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Voulant concluře une Convention á cet
effet, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Wishing to conclude a Convention for this
purpose, the HIGH CONTRACTING PAR
TIES háve appointed as their Plenipotentiaries:

Le President du Conseil
S u p r é m e d e 1’A1 b a n i e:

The President o f the S u p r e m e
Council of A1 b a n i a:

Monseigneur Fan S. Noli,

Monsignor Fan S. Noli,

Député au Parlement;

Member of Parliament;

Le Président de la République
d’A u t r i e h e:

The President of the Republic
of Austria:

M. Herní Reinhardt,

M. Henri Reinhardt,

Conseiller ministériel;

Ministerial Councillor;

Sa Majesté le Roi des Belges:

His Majesty the King of the
B e 1 g i a n s:
M. Xavier Neujean,

M. Xavier Neujean,
Membre de la Chambre des Représentants, Ministře
des Chemins de fer, de la Marině, des Postes et des
Télégraphes;

Member of the Chamber of Representatives, Minister
of Railways, Marině, Posts and Telegraphs;

Le Président de la République
de Bolivie:
M. Trifon Melean,

The President of the Republic
o f B o 1 i v i a:

Consul général de la Bolivie en Espagne;

Bolivian Consul-General in Spain;

Le Président de la République
des E t a t s-U nis du Brésil:

The President of the Republic
o f B r a z i 1:

Sa Majesté le Roi de Bulgarie:

His Majesty the King of Bulg a r i a:

M. Lubin Bochkoff,

M. Trifon Melean,

M. Lubin Bochkoff,

Ingénieur civil, adjoint au Direeteur général des Che
mins de fer et des Ports;

Civil Engineer, Assistant to the Director-General of
Railways and Ports;

Le Président de la République
du Chili:
Seňor Manuel Rivas Vicuna,

The President of the Republic
of Chille:
Seňor Manuel Rivas Vicuna,

Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire;

Envoy Extraoydinary and Minister Plenipotentiary;

Le Président de la République
C h i n o i s e:

The President o f the Republic
o f China:

M. Ouang Yong-Pao,

M. Ouang Yong-Pao,

Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire;

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary;

Le Président de la République
d e C o 1 o m b i e,

The President of the Republic
of Colombia:
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přejíce si uzavřití k tomu cíli úmluvu, jme
novaly Vysoké smluvní strany svými plnomocníky:

Předseda nej vyšší rady albán
ské:
p. Fan S. Noliho,
člena parlamentu;

President republiky rakouské:
p. Jindřicha Reinhardta,
ministerského radu;

Jeho Veličenstvo král Belgů:
p. Xavera Neujeana,
člena komory representantů, ministra železnic,
námořnictva, pošt a telegrafů;

President republiky bolivijské:
p. Trifona Meleana,
generálního konsula Bolivie ve Španělsku;

President republiky Spojených
států brasilských:
Jeho Veličenstvo král bulhar
ský:
p. Ljubena Bochkova,
civilního inženýra, přidělence generálního ředitele
železnic a přístavů;

President republiky chilské:
Seňora Manuel Rivas Vicuňa,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra;

President republiky čínské:
p. Ouanga Yong-Paoa,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra;

President republiky kolumbij
ské:
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Le Président de la République
d e C o s t a-R i c a:

The

Le Président de la République
d e C u b a:

The President of the Republic

Sa Majesté le Roi de Danemark

His

et

ďl s 1 a n d e:

M. Peter Andreas Holck-Colding,
Cheí de bureau du Ministěre des Travaux publies;
S a Majesté 1 e Roi d’E s p a

g n e:

President of the Republic
of Costa Rica;

o f C u b a:

M a j e s t y the K i n g o f
ra a r k and o f I c e 1 a n d:

D e li

M. Peter Andreas Holck-Colding,
Chef de Bureau in the Ministry of Public Works;
His M a j e s t

y the K i n g o f S p a i n:

Seňor Don Emilio Grtuňo y Berte,

Seňor Don Emilio Ortuno y Berte,
Mernbre de la Chambre des députés, ancien Ministře
des Travaux publies;

Member of the Chaniber of Deputies, formerly Minister of Public Works;

Le Président de la République
Esthonienne:

The President of the Esthonian
Republic:

M. Charles Robert Pusta,
Ministře plénipotentiaire;

M. Charles Robert Pusta,

Le Président de la République
de Finlande:

The President of the Republic

M. Rolf Thesleff,
Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire;
Le Président de la République

Minister Plenipotentiary;

o f F i n 1 a n d:
M. Rolf Thesleff,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary;

F r a n c a i s e:

The President o f the F r e n c h
Republic:

M. Marnice Sibille,
Député, Membre du Comité consultatif des Chemins
de fer frangais;

Deputy, Member of the Comité consultatif des Che
mins de fcr frangais;

Sa Majesté le Roi du RoyaumeL n i d e Grand e-B r e t a g n e e t ďl rlande et des Territoires britann i q u e s au dělá des m e r s, E ra
pe reur des Indes:

His M a j e s t y the Kin g o f the
United K i n g d o m o f G r e a t B r itain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas,
E m p e r o r o f India:

Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B.,

Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B.,

Conseiller économique du Gouvernement;

Economie Adviser to the Government;

e t p o u r 1 e Dominion d e 1 a N o uvelle-Zélande:

and f o r the Dominion o f New

Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B.

M. Maurice Sibille,

Z e a 1 a n d:
Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B.
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President republiky k o sta
řičké:

President republiky K u b y :

Jeho Veličenstvo král
a islandský:

dánský

p. Petra Ondřeje Holek-Coldinga,
cdb. přednostu v ministerstvu veřejných prací;

Jeho Veličenstvo král španěl
ský:
Seňora Don Emilio Ortufio y Berte,
člena poslanecké sněmovny, bývalého ministra
veřejných prací;

President republiky estonské:
p. Karla Roberta Pustu,
zplnomocněného ministra;

President republiky finské:
p. Rolfa Thesleffa,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra;

President republiky francouz
ské:
p. Maurice Sibille,
poslance, člena poradního výboru francouzských
železnic;

Jeho Veličenstvo král spoje
ného království Velké Britanie
a Irska i britských území zá
mořských, císař indický:
sira Huberta Llewellyn-Smitha, G. C, B,,
hospodářského vládního radu;

a za dominium n o v o z é 1 a n d s k é:
sira Huberta Llewellyn-Smitha, G. C. B.
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P o u r PI n d e:

F o r India:

Sir Louis James Kershaw, K. C. S. I., C. I. E.,

Sir Louis James Kershaw, K. C. S. I., C. I. E.,

Secrétaire du Département des Finances et de la Statistique de 1’Office de 1’Inde;

Secretary in the Revenue and Statistics Department
in the India Office;

Sa Majesté le Roi des Hellěnes:

His

M. Pierre Scassi,

M a j e s t y the Kin g o f the
H e 11 e n e s:
M. Pierre Scassi,

Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire
de Sa Majesté hellénique en Espagne;

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
of His Hellenie Majesty in Spain;

Le Président de la République
d e Guatemala:
M. le Dr. Norberto Galvez,

The

President of the Republic
of Guatemala:
Dr. Norberto Galvez,

Consul général de Guatémala á Barceloně;

Guatemalan Consul-General at Barcelona;

Le Président de la République
ďH a 11 i:

The President of the Republic
o f Haiti:

Le Président de la République
de Honduras:

The President of the Republic
o f Honduras:

Sa Majesté le Roi dTtalie:

His Majesty the K i n g o f Italy:

M. Paoío Bignami,

M. Paolo Bignami,

Ingénieur, Député au Parlement, ancien Sous-Seerétaire ďÉtat;

Engineer, Member of tlie Chamber of DepUties,
formerly Under-Secretary of State;

S a M a j e s t é PE m p e r e u r d u J a p o n:

H i s M a j e s t y the E m p e r o r
o f Japan:

M. Matsuda,

M. Matsuda,

Ministře plénipotentiaire, Conseiller de 1’Ambassade
du Japon á Paris;

Minister Plenipotentiary, Counsellor of the Japanese
Embassy in Paris;

Le Président de la République
de Lettonie:
M. Germain Albat,

The President of th.e Republic
o f L a t v i a:
M. Germain Albat,

Sous-Secrétaire ďÉtat aux Affaires Etrangěres;

Under-Secretary of State for Foreign Affairs;

Le Président de la République
liithouanienne:
M. V. Sidzikauskas,

The President o f the Lit h u a ni a n
Republik:

Chargé ďAffaires a Berne;

Chargé ďAffaires at Berne;

Son Altesse Royale la GrandeDuchesse de Luxembourg:

Her R o y a 1 H i g h n e s s the GrandDuchess of Luxemburg:

M. V. Sidzikauskas,

M. Antoine Lefort,

M. Antoine Lefort,

Chargé ďAffaires a Berne;

Chargé ďAffaires at Berne;
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Za Indii:
sira Louis Jamese-Kershawa, K. C. S. I.,
C. I. E.,
tajemníka finančního a statistického odd. úřadu
pro Indii;

Jeho Veličenstvo král Helénů:
p. Petra Scassi,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra
Jeho helénského Veličenstva ve Španělsku;

President republiky Guate
mal s k é:
p. Dr. Norberta Galveza,
generálního konsula Guatemaly v Barceloně;

President republiky Haiti:

President republiky h o n d u r a ss k é:
Jeho Veličenstvo král italský:
p. Pavla Bignami,
inženýra, poslance, bývalého státního podtajemníka;

Jeho Veličenstvo císař japon
ský:
p. Matsuda,
zplnomocněného ministra, velvyslaneckého radu
japonského v Paříži;

President republiky lotyšské:
p. Germaina Albata,
státního podtajemníka pro věci zahraniční;

President

republiky litevské:

p. V. Sidzikauskase,
chargé ďaffaires v Bernu;

Její královská Výsost velkovévodkyně lucemburská:
p. Antonína Leforta,
chargé ďaffaires v Bernu;
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Sa Majesté le Roi de Norvěge:

His Majesty the King of Norw a y:

M. le Dr. Fridtjof Nansen,

Dr. Fridtjof Nansen,

Professeur á 1’Université de Christiania;

Professor in Christiania University;

Le Président de la République
de Panama:

The President of the Republie
o f Panama:

M. le Dr. Evenor Hazera,

Dr. Evenor Hazera,

Consul général de Panama pour 1’Espagne, aneien
Sous-Secrétaire ďEtat;

Consul-General for Panama in Spain, formerly
Under-Secretary of State;

Le Président de la République
du Paraguay:

The President of the Republie
of Paraguay:

Sa Majesté la Reine des PaysB a s:

Her Majesty the Queen of the
Netherlands:

M. le Jonkheer van Panhuys,

Jonkheer van Panhuys,

Ministře plénipotentiaire;

Minister Plenipotentiary;

Sa Majesté Impériale le Shah
S. E. Mii-za Hussein Khan Alai,

His Imperiál Majesty of the
Shah of Persia:
His Excellency Mirza Hussein Khan Alai,

Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire
de Perse en Espagne;

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
to Spain;

Le Président de la République
Polonaise:
M. Joseph Wielovieyski;

The President of the Polish
Republie:

Le Président de la République

The President of the Portuguese
Republie:

d e P e r s e:

Portugaise:

M. Joseph Wielovieyski;

M. Alfredo Freire ďAndrade,

M. Alfredo Freire ďAndrade,

aneien Ministře des Affaires Etrangěres;

formerly Minister of Foreign Affairs;

Sa Majesté le Roi de Rou mánie:

His Majesty the King o f R o um a n i a:
M. E. Margaritesco Grecianu,

-M. E. Margaritesco Grecianu,
Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi des Serbes,
Croates et Slověnes:

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary;

His Majesty the King o f the
Serbs, Croats and Slově nes:

M. Ante Tresich-Pavichich,

Dr. Ante Tresich-Pavichich,

Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire
en Espagne et au Portugal;

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
to Spain and Portugal;

Sa Majesté le Roi de Suěde:
M. Fredrik V. Hansen,

His Majesty the King of
S w e d e n:
M. Fredrik V. Hansen,

Directeur général des Forces hydrauliques et des
Canaux de 1’Etat;

Director General of Hydraulic Powers and State
Canals;
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Jeho Veličenstvo král norský:
p. Dr. Fridtjofa Nansena,
profesora na universitě v Kristiánii;

President republiky p a n a m s k é:
y. Dr. Evenor Hazera,
generálního konsula pro Španělsko, bývalého státního
podtajemníka;

President republiky paraguays k é:

Její Veličenstvo královna nizo
zemská:
p. Jonkheer van Panhuyse,
zplnomocněného ministra;

Jeho Veličenstvo perský šach:
J. E. Mirza Hussein Khan Alaie,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra
perského ve Španělsku;

President republiky polské:
p. Josefa Wieíovieyskiho;
President republiky
ské:

portugal

p. Alfreda Freire ďAndrade,
bývalého zahraničního ministra;

Jeho Veličenstvo král rumun
ský:
p. E. Margaritesco Grecianu,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra;

Jeho Veličenstvo král Srbů,
Chorvatů a Slovinců:
p. Ante Tresič-Pavičiče,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra
pro Španěly a Portugalsko;

Jeho Veličenstvo král švédský:
p. Fredrika V. Hansena,
generálního ředitele hydraulických sil a státních
kanálů;
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Le Président de la Confédération Suisse:

The President of the Swiss
Confederation:

M. Giuseppe Motta,

M. Giuseppe Motta,

Conseiller fédéral, Chef du Département Politique
fédéral;

Federal Councillor, Chief of the Federal Political
Department;

Le Président de la République
T c h é c o-S 1 o v a q u e:
M. le Dr. Ottokar Lankaš,

The President of the CzechoSlovák Re public:
Dr. Ottokar Lankaš,

Conseiller ministériel et Directeur du Service des
Transporta au Ministěre des Chemins de fer;

Ministeria! Councillor and Director of Transport in
the Ministry of Railways;

Le Président de la Républ.ique
Orientale d e kU r u g u a y:

The President of the Oriental
Republic of Urugay:

M. Benjamin Fernandez y Medina,

M. Benjamin Fernandez y Medina,

Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire
en Espagne;

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
to Spain;

Le Président des Etat s-U n i s
de Venezuela:

The President of the United
States of Venezuela:

Lesquels, aprěs avoir communiqué leurs
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due
formě, sont convenus de ce qui suit:

Who, after communicating their full powers
found in good and due form, háve agreed as
follows:

Article premier.
Les Hautes Parties Contractantes déclarent
aecepter le statut ci-annexé relatif á la Liberté du Transit, adopté par la Conférence
de Barceloně, le 14 avril 1921.
Ce statut sera considéré comme faisant
partie intégrante de la présente Convention.
En conséquence, elles déclarent aecepter les
obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent.

Article 1.
The High Contracting Parties declare that
they accept the Statute on Freedom of
Transit annexed hereto, adopted by the Bar
celona Conference on April 14th, 1921.
This Statute will be deemed to constitute
an integrál part of the present Convention.
Consequently, they hereby declare that they
accept the obligations and undertakings of
the said Statute in conformity .with the terms
and in accordance with the conditions set out
therein.

Article 2.
La présente Convention ne porte en rien
atteinte aux droits et obligations qui résultent
des dispositions du Traité de Paix, signé á
Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions
des autres Traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces traités.

Article 2.
The present Convention does not in any
way affect the rights and obligations arising
out of the provisions of the Treaty of Peace
signed at Versailles on June 28th, 1919, or
out of the provisions of the other corresponding Treaties, in so far as they concem the
Powers which háve signed, or which benefit
by such Treaties.

Article 3.

Article 3.
The present Convention, of which the
French and English texts are both authentic,

La présente Convention, dont les textes
frangais et anglais font également foi, portera
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President švýcarského přísež e n s t v a:
p. Giuseppe Motta,
spolkového radu, přednostu spolkového politického
departmentu;

President republiky českoslo
venské:
Dr. Otakara Lankaše,
ministerského radu a přednostu dopravní služby
v ministerstvu železnic;

President

r e p u b l i ky

Uruguay:

p. Benjamin Fernandez y Medina,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra
ve Španělsku;

President států venezuelských:

Již vyměnivše si své plné moci, jež shledány
v dobré a náležité formě, - dohodli se takto:
článek 1.
Vysoké smluvní strany prohlašují, že při
jímají připojený Statut o svobodě transitu,
usnesený barcelonskou konferencí dne 14.
dubna 1921.
Tento statut bude považován za integrující
část této úmluvy. V důsledku toho prohlašují,
že berou na sebe povinnosti a závazky podá
vající se z řečeného statutu v mezích a za pod
mínek v něm uvedených.

článek 2.
Tato úmluva nedotýká se nikterak práv a
závazků, které vyplývají z ustanovení mírové
smlouvy, podepsané dne 28. června 1919 ve
Versailles, neb z ustanovení jiných obdob
ných smluv, pokud jde o státy tyto smlouvy
podepsavší neb z nich prospěch mající.

Článek 3.
Tato úmluva, jejíž texty, francouzský a
anglický, jsou autentické, ponese datum dnes-
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la dáte de ce jour et pourra étre signée
jusqďau ler décembre 1921.

shall bear this day’s dáte and shall be open
for signatuře untill December Ist, 1921.

A r t i c 1 e 4.
La présente Convention est sujette á ratification. Les instruments de ratification seront
transmis au Secrétaire général de la Société
des Nations, qui en notifiera la réception aux
autres Membres de la Société, ainsi qu’aux
Etats admis á signer la Convention. Les in
struments de ratification seront déposés aux
archives du Seerétariat.

A r t i c 1 e 4.
The present Convention is subject to rati
fication. The instruments of ratification shall
be transmitted to the Secretary-General of
the League of Nations who will notify the
receipt of them to the other Members of the
League and to States admitted to sign the
Convention. The instruments of ratification
shall be deposited in the archives of the
Secretariat.
In order to comply with the provisions of
Article 18 of the Covenant of the League of
Nations, the Secretary-General will register
the present Convention upon the deposit of
the first ratification.

_ Pour déférer aux prescriptions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations, le
Secrétaire général procédera á l’enregistrement de la présente Convention, děs le dépót
de la premiére ratification.
A r t i c 1 e 5.
Les Membres de la Société des Nations qui
n auront pas signé la présente Convention
avant le ler décembre 1921 pourront y adhérer.
II en sera de méme des Etats non Membres
de la Société, auxquels le Conseil de la Société
aurait décidé de donner communication officielle de la présente Convention.
L’adhésion sera notifiée au Secrétaire gé
néral de la Société, qui informera toutes les
Puissances intéressées de l’adhésion et de la
dáte á laquelle celle-ci á été notifiée.
A r t i c 1 e 6.
_ Pa présente Convention iťentrera en
vigueur qďaprěs avoir été ratifiée par cinq
Puissances. La dáte de son entrée en vigueur
sera le quatre-vingt-dixiěme jour aprěs la
réception par le Secrétaire général de la So
ciété des Nations de la cinquiěme ratification.
Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des
Parties, quatre-vingt-dix jours aprěs la récep
tion de la ratification ou de la notification de
l’adhésion.
Děs 1’entrée en vigueur de la présente Con
vention, le Secrétaire général en adressera
une copie conforme aux Puissances non
Membres de la Société, qui, en vertu des
Traités de Paix se sont engagées á y adhérer.
A r t i c 1 e 7.
Un recueil spécial sera tenu par le Secré
taire général de la Société des Nations, indi-

Article 5.
Members of the League of Nations which
háve not signed the present Convention before December Ist, 1921, may accede to it.
The same applies to State not Members of
the League to which the Council of the
League may decide officially to communicate
the present Convention.
Accession will be notified to the SecretaryGeneral of the League who will inform all
Powers concerned of the accession and of the
dáte on which it was notified.
Article 6.
The present Convention will not come into
force until it has been ratified by five
Powers. The dáte of its coming into force
shall be the ninetieth day after the receipt
by the Secretary-General of the League of
Nations of the fifth ratification. Thereafter
the present Convention will také effect in the
čase of each Party ninety days after the re
ceipt of its ratification or of the notification
of its accession.
Upon the coming into force of the present
Convention, the Secretary-General will address a certified copy of it to the Powers not
Members of the League which are bound
under the Treaties of Peace to accede to it.
Article 7.
A speciál record shall be kept by the
Secretary-General of the League of Nations,
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ního dne a může býti podepsána až do dne
1. prosince 1921.
článek 4.
Tato. úmluva bude ratifikována. Ratifikační listiny budou odevzdány generálnímu
tajemníkovi Společnosti národů, který oznámí
jejich přijetí ostatním členům společnosti,
jakož i státům, připuštěným k podpisu této
úmluvy. Raťifikační listiny budou uloženy
v archivu tajemnického úřadu.
, -Aby se vyhovělo předpisům článku 18.
Úmluvy Společnosti národů, generální tajemník přistoupí k zápisu této úmluvy ihned po
složení první ratifikace.

článek 5.
členové Společnosti národů, kteří této
úmluvy do 1. prosince 1921 nepodepíší, bu
dou moci k ní přistoupili.
Totéž platí o státech, které nejsou členy
Společnosti, jimž bude z usnesení Rady Spo
lečnosti dáno úřední sdělení o této úmluvě.
Přistoupení se oznámí generálnímu tajem
níkovi Společnosti, který zpraví o přistoupení
aj3 datu, kdy bylo oznámeno, všechny zúčast
něné mocnosti.

článek 6.
Tato úmluva nabude působnosti teprve, až
bude ratifikována pěti mocnostmi. Dnem na
bytí působnosti bude devadesátý den po té, co
generální tajemník Společnosti obdrží pátou
ratifikační listinu. Později počne tato úmluva
působiti, pokud jde o tu literou stranu, deva
desátým dnem po té, co dojde ratifikační
listina strany neb oznámení o jejím přístupu.
Jakmile tato úmluva nabude působnosti,
generální tajemník zašle mocnostem, ne
členům Společnosti, které se podle mírových
smluv zavázaly k ní přistoupili, po shodném
opisu této úmluvy.
článek 7.
Generální tajemník Společnosti národů po
vede zvláštní záznam udávající, které strany

87

Sbírka zákonů a nařízení, č. 22.

88

quant quelles Parties ont signé ou ratifié le
présente Convention, y ont adhéré ou 1’ont
dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert
aux Membres de la Société et publication en
sera faite aussi souvent que possible, suivant
les indications du Conseil.

showing which of the Parties háve signed
ratified, acceded to or denounced the present
Convention. This record shall be open to the
Members of the League at all times; it shall
be published as often as possible in accordance
with the directions of the Council.

A r t i c 1 e 8.
Souš réserve des dispositions de Tarticle 2
de la présente Convention celle-ci peut étre
dénoncée par l’une quelconque des Parties,
aprěs 1’expiration ďun delai de cinq ans á
partir de la dáte de son entrée en vigueur
pour ladíte Partie. La dénonciation sera faite
sous formě de notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations.
Copie de cette notification, informant toutes
les autres Parties de la dáte á laquelle elle
á été regue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général.

A r t i c 1 e 8.
Subject to the provisions of Article 2 of
the present Convention the latter may be de
nounced by any Party thereto after the expiration of five years from the dáte when it
came into force in respect of that Party.
Denunciation shall be effected by notification
in writing addressed to the Secretary-General
of the League of Nations. Copies of such
notification shall be transmitted forthwith by
him to all the other Parties, informing them
of the dáte on which it was received.

La dénonciation prendra effet un an aprěs
la dáte á laquelle elle aura été regue par le
Secrétaire général et ne sera opérante qu’en
ce qui concerne la Puissance qui 1’aura notifiée.

The denunciation shall také effect one
year after the dáte on which it was notified
to the Secretary-General, and shall operáte
only respect of the notifying Power.

A r t i c 1 e 9.
La revision de la présente Convention peut
étre demandée á toute époque par un tiers des
Hautes Parties Contractantes.

Article 9.
A request for the revision of the present
Convention may be made at any time by onethird of the High Contracting Parties.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

In faith whereof the above-named Plenipotentiaries háve signed the present Conven
tion.

Fait á Barceloně, le vingt avril mil neuf cent
vingt-et-un, en un seul exemplaire qui restera
déposé dans les archives de la Société des
Nations.

Done at Barcelona the twentieth day of
April one thousand nine hundred and twentyone, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the League of Na
tions.

Afrique du Sud:

South Africa:

Albánie:

A 1 b a n i a:
Fan . Noli.

Argentině:

Argentina:

Austrálie:

A u s t r a 1 i a:

Autriche:

A u s t r i a:
Reinhardt.
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tuto úmluvu podepsaly, neb ratifikovaly, které
k ní přistoupily, neb ji vypověděly. Tento zá
znam bude pro členy Společnosti stále vyložen
k nahlédnutí a bude co nejčastěji podle po
kynů Rady uveřejňován.
článek 8.
S výhradou ustanovení článku 2. této úmlu
vy může býti tato úmluva kteroukoli ze stran
vypovězena po uplynutí lhůty pěti let ode dne,
kdy nabyla vzhledem k této straně působnosti.
Výpověď se dává ve formě písemného ozná
mení, určeného generálnímu tajemníkovi Spo
lečnosti národů. Opis tohoto oznámení, uvědo
mující veškeré ostatní Strany o dni, kterého
bylo přijato, bude jim generálním tajemní
kem ihned zaslán.
Výpověď počne účinkovati za rok ode dne,
kdy došla generálního tajemníka, a působí
jen, pokud jde o mocnost, která ji oznámí.

Článek 9.
Požádá-li o to aspoň třetina Vysokých
smluvních stran, může býti tato úmluva kdy
koliv přezkoumána.
Tomu na víru podepsali výše jmenovaní
plnomocníci tuto úmluvu.
Dáno v Barceloně dne dvacátého dubna
roku tisícího devítistého dvacátého prvního
v jediném exempláři, který zůstane uschován
v archivu Společnosti národů.
Jižní Afrika:
Albánie:
Fan S. Noli.
Argentina:
Austrálie:
Rakousko:
Reinhardt.
14
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B e 1 g i q u e:

B e 1 g i u m:
Xavier Neujean.

Bolivie:

B o 1 i v i a:
Trifon Melean.

B r é s i 1:

B r a z i 1:

B u 1 g a r i e:

Bulgaria:
L. Bochkoff.

C a n a d a:

C a n a d a:

Chili:

Chile:
Manuel Rivas Vicufia.

Chině:

China:
Ouang Yong-Pao.

C o 1 o m b i e:

C o 1 o m b i a:

C o s t a-R i c a:

CostaRica

C u b a:

C u b a:

D a n e m a r k:

D e n m a r k:
A. Holck-Colding.

Empire Britannique:

B r i t i s h Empire:

H. LIewellyn Smith.
Souš réserve de la déclaration insérée au
proces-verbal de la Séance du 19 avril 1921,
relative aux Dominions britanniques non représentés á la Conférence de Barceloně.

Subject to the déclaration inserted 'n the
Proces-verbal of the meeting of April 19th,
1921, as to the British Dominions which háve
not been represented at the Barcelona Conference.
N o u v e 11 e-Z é 1 a n d e:
New Zealand:
H. LIewellyn Smith.
Inde:

India:
Kershaw.

E s p a g n e:

S p a i n:
E. Ortuňo.

E s t h o n i e:

E s t h o n i a:
C. R. Pusta.
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Belgie:
Xavier Neujean.
Bolivie:
Trifon Melean.
Brazílie:
Bulharsko:
L. Bochkoff.
Kanada:
Chile:
Manuel Rivas Vicima.
Čína:
Ouang Yong-Pao.
Kolumbie:
Kosta-Rica:
Kuba:
Dánsko:
A. Holck-Colding'.
É í š e britská:
H. Llewellyn Smith.
S výhradou prohlášení, obsaženého v pro
tokolu o schůzi z 19. dubna 1921, jež se týká
britských dominií na barcelonské konferenci
nezastoupených.
NovýZeeland:
H. Llewellyn Smith.
Indie:
Kershaw.
Španělsko:
E. Ortuňo.
Estonsko:
C. R. Pusta.
14*
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F i n 1 a n d e:

F i n 1 a n d:
Rolf Thesleíf.

France:

France:
Maurice Sibille.

G r ě c e:

G r e e c e:
P. Scassi.

Guatémala :

Guatemala:
N. Galvez.

H a 11 i:

Haiti:

Honduras:

Honduras:

Itálie:

Italy:
Paolo Bignami.

J a p o n:

Japan:
M. Matsuda.

Lettonie:

L a t v i a:
Germain Albat.

L i t h u a n i e:

L i t h u a n i a:
V. Sidzikauskas.

Luxembourg:

Luxemburg:
Lefort.

Nicaragua:

Nicaragua:

N o r v ě g e:

N o r w a y:
Fridtjof Nansen.

Panama:

Panama:
Evenor Hazera.

Paraguay:

Para g u a y:

P a y s-B a s:

Neth er1an ds
van Panhuys.

P é r o u:

Peru:

Sbírka zákonů a nařízení, č. 2g|.

Finsko:
Rolí Thesleff.
Francie:
Marnice Sibille.
Řecko:
P. Scassi.
Guatemala:
N. Galvez.
Haiti:
Honduras:
Itálie:
Paolo Bignami.
Japonsko:
M. Maísuda.
Lotyšsko:
Germain AILat.
Litva:
V. Sidzik auskas.
Lucembursko:
Lefort.
Nicaragua:
Norsko:
Fridtjof Nansen,
P a n a m a:
Evenor Hazera.
Paraguay:
Holandsko:
van Panhuys.
Peru:
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P e r s e:

P e r s i a:
Hussein Khan Alax.

P o 1 o g n e:

P o 1 a n d:
Joseph Wielovieyski.

Portugal:

Portugal:
A. Freire ďAndrade.

Roumanie:

R o u m a n i a:
E. Max-garitesco Greciamx.

Salvador:

Salvador:

Etat Serb e-C r o a t e-S lověně:

Serb e-C r o a t-S lověně State:

Ante Tresich-Pavichich.

Si am:

S i a m:

S uě d e:

S w e d e n:
Fredrik Hansen.

S u i s s e:

Switzerland:
Motta.

Tchécoslovaquie:

Czech o-S 1 o v a k i a:
Dr. Lankaš Otakar.

Uruguay:

Uruguay:
B. Fernandez y Medina.

Venezuela:

Venezuela:

Statut sur la iiberté du transit

Statute on freedom of transit

A r t i c 1 e p r e m i e r.
Seront considérés comme en transit á tra
vers les territoires placés sous la souveraineté
ou 1’autoritě de l’un quelconque des Etats contractants, les personnes, bagages, marchandises, ainsi que les navires, bateaux, voitures,
wagons ou autres instruments de transport,
dout le trajet par lesdits territoires, accompli
avec ou sans transbordement, avec ou sans

A r t i c 1 e 1.
Persons, baggage and goods and also vessels, coaching and goods stock, and other
means of transport, shall be deemed to be in
transit across territory under the sovereignty
or authority of one of the Contracting States,
when the passage across such territory, with
or without transhipment, warehousing, breaking bulk, or change in the mode of transport,
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P e r s i e:
Hussein Khan Aíai.
Polsko:
Josepii Wielovieyski.
Portugalsko:
A. Freire ďAndrade.
Rumunsko:
E. Margaritesco Grecianu,
Salvador:
Stát srbsk o-c h o r v a t s k oslovinský:
Ante Tresic-Pávičic.
S i a m:
švédsko:
Fredrik Hansen.
Švýcarsko:
Motta,
Československo:
Dr. Lankaš Otakar.
Uruguay:
B. Fernandez y Medina.
Venezuela:

(Překlad.)

Staíut o svobodě transitu,
článek 1.
Za transitující územími, stojícími pod
svrchovaností neb pravomocí některého ze
smluvních států, pokládají se ty osoby, zava
zadla, zboží, jakož i lodi, čluny, osobní i ná
kladní vagony a jiné dopravní prostředky,
jichž přeprava přes řečená území, provedená
ať s překládáním neb bez něho, s uložením do
skladiště neb bez uložení, ať byl náklad složen
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mise en entrepot, avec on sans rupture de
charge, avec ou sans changement de mode de
transport, n’est que la fraction ďun trajet
total, commencé et devant étre terminé en
dehors des frontiěres de 1’Etat á travers le
territoire duquel le transit s’effectue.
Les transports de cette nátuře seront dě
sí gnés dans le présent Statut sous le nom de
„transport en transit”.

is only a portion of a complete journey, beginning and terminating beyond the frontier
of the State across whose territory the transit
takés plače.
Traffic of this nátuře is termed in this Sta
tute „traffic in transit".

Article 2.
A r t i c 1 e 2.
Subject to the other provisions of this Sta
Sous réserve des autres stipulations du pré
sent Statut, les messures de réglementation tute, the measures taken by Contracting
et ďexécution prises par les Etats contrac- States for regulating and forwarding traffic
tants, en ce qui concerne les transports effec- across territory under their sovereignty or
tués á travers les territoires placés sous leur authority shall facilitate free transit by rail
souveraineté ou leur autoritě, faciliteront le or waterway on routes in use convenient for
libře transit, par voie ferrée et par voie ďeau, international transit. No distinction shall be
sur les voies en Service appropriées au transit made which is based on the nationality of
international. II ne sera fait aucune distinc- persons, the flag of vessels, the plače or orition, tirée soit de la nationalité des personnes, gin, departure, entry, exit or destination, or
soit du pavillon des navires ou bateaux, soit on any circumstances relating to the ownerdes points ďorigine, de provenance, ďentrée, ship of goods or of vessels, coaching or goods
de sortie ou de destination, soit de toute consi- stock or other means of transport.
dération relative á la propriété des marchandises, des navires, bateaux, voitures, wagons
ou autres instruments de transport.
En vue ďassurer 1’application des disposiIn order to ensure the application of the
tions du présent article, les États contrac- provisions of this Article, Contracting States
tants autoriseront, le transit á travers leurs will allow transit in accordance with the
eaux territoriales, conformément aux condi- customary conditions and reserves across
tions et réserves ďusage.
their territorial waters.
Article 3.
Les transports en transit ne séront soumis
á aucuns droits ou taxes spéciaux á raison de
leur transit (entrée et sortie comprises). Toutefois pourront étre perqus, sur ces trans
ports en transit, des droits ou taxes exclusivement affectés á couvrir les dépenses de surveillanee et ďadministration qďimposerait
ce transit. Le taux de touš droits ou taxes de
cette nátuře devra correspondre, autant que
possibie, á la dépense qiťils ont pour objet
de couvrir, et lesdits droits ou taxes seront
appliqůěs dans les conditions ďégalité définies á 1’article précédent, sauf que, sur certaines voies, ces droits ou taxes pourront étre
réduits ou méme supprimés á raison de différences dans le coůt de la surveillance.

Article 3.
Traffic in transit shall not be subject to
any speciál dnes in respect of transit (including entry and exit). Nevertheless, on such
traffic in transit there may be levied dues
intended solely to defray expenses of supervision and administration entailed by such
transit. The rate of any such dues must correspond as nearly as possibie with the expen
ses which they are intended to cover, and the
dues must be imposed under the conditions
of eqúality laid down in the preceding Article,
except that on certain routes, such dues may
be reduced or even abolished on account of
differences in the cost of supervision.

Article 4.
Les États contractants s’engagent á appliquer aux transports en transit, sur les voies
exploitées ou administrées par des Services
ďEtat ou concéder quels que soient les points

Article 4.
The Contracting States undertake to apply
to traffic in transit on routes operated or administered by the State or under concession,
whatever may be the plače of departure or
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a znovu naložen či ne, ať byl změněn způsob
přepravy či ne, jest jen zlomkem přepravy
celkové, která se počala a má se skončiti mimo
hranice státu, jehož územím transit se děje.

Přepravy toho druhu označují se v tomto
Statutu jménem „přepravy transitní".
Článek 2.
S výhradou jinakých ustanovení tohoto
Statutu budou upravovači a prováděcí opa
tření učiněná smluvními státy stran převozů
dějících se územími, stojícími pod jejich
svrchovaností neb jejich pravomocí, usnadňovati svobodný transit, ať po .železnici, ať po
vodě, na používaných cestách vhodných pro
mezinárodní transit. Nebudiž činěno rozdílu
pro státní občanství osob, ani pro vlajku lodí
neb člunů, ani z důvodu místa původu, pří
chodu, vstupu, výstupu neb určení, ani s ohle
dem na vlastnictví zboží, lodí, člunů, osobních
a nákladních vagonů neb jiných dopravních
prostředků.
Aby se zabezpečilo provedení tohoto článku,
smluvní státy povolí transit svými vnitrozem
skými vodami za obvyklých podmínek a vý
hrad.
článek 3.
Transitní přepravy nejsou podrobeny žád
ným zvláštním dávkám a poplatkům z důvodu
jejich průvozu (vstup a výstup sem počíta
jíc). Lze však vybírati z těchto tránsitních
přeprav dávky a poplatky určené výlučně
k úhradě dozíracích a správních výloh transi
tem způsobených. Výše veškerých dávek a po
platků musí pokud možno odpovídati výlo
hám, jež mají kryti, a jest tyto dávky a po
platky ukládati jen za podmínek rovnosti, vy
mezených v předcházejícím článku; na urči
tých tratích možno však z důvodů nestejných
nákladů na dozor tyto dávky a poplatky obmeziti neb docela odstraniti.

Článek 4.
Smluvní státy se zavazují, že při transitních přepravách po dopravních cestách stá
tem provozovaných, spravovaných neb konce
sovaných, použijí, ať místo odjezdu neb
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de départ ou de destination des transporta,
des tarifs équitables, tant par leur taux que
par les conditions de leur application et
compte tenu des conditions de trafic, ainsi
que des considérations de la concurrence comm.erciale entre voies de transport. Ces
tarifs devront étre établis de fa§on á
faciliter, autant que possible, le trafic international. Nulle rémunération, facilité cu restriction ne devra dépendre, directement ou
indirectement, de la nationalité ou de la qualité du propriétaire du navire ou de tout autre
instrument de transport qui‘aurait été ou
devrait étre employé pendant une partie quelconque du trajet total.

destination of the traffic, tariffs which,
having regard to the conditions of the traffic
and to considérations of commercial competition between routes, are reasonable as regards both their rates and the method of
their application. These tariffs shall be so
fixed as to facilitate international traffic as
much as possible. No charges, facilities or restrictions shall depend, directly or indirectly,
on the nationality or ownership of the vessel
or other means of transport on which any
part of the complete journey has been or is
to be accomplished.

A r t i c 1 e 5.
Aucun des Etats contractants ne sera tenu,
par le présent Statut, ďassurer le transit des
voyageurs dont 1’entrée sur ses territoires
sera prohibée ou des marchandises ďune
eatégorie dont Timportation est interdite,
soit pour raison de santé ou de sécurité publiques, soit comme précaution contre les
maladies des animaux ou des végétaux.
Chaque Etat contractant aura le droit de
prendre les précautions nécessaires pour
s’assurer que les personnes, bagages, mar
chandises, et notamment les marchandises
sournises á un monopole, les navires, bateaux,
voitures, wagons ou autres Instruments de
transport, sont réellement en transit, ainsi
que pour s’assurer que les voyageurs en tran
sit sont en mesure de terminer leur voyage
et pour éviter que la sécurité des voies et
moyens de communication soit compromise.
Rien dans le présent Statut ne saurait affecter les mesures q’un quelconque des Etats
contractants est ou pourra étre amené á
prendre en vertu de conventions internationales générales auxquelles il est partie, ou qui
pourraient étre conclues ultérieurement, en
particuiier celles conclues sous les auspices
de la Société des Nations, relativement au
transit, á 1’exportation ou á 1’importation
ďune eatégorie particuliěre de marchandises,
telles que 1’opium ou autres drogues nuisibles,
les armes ou le produit de pécheries, ou bien
de conventions générales qui auraient pour
objet de prévenir toute infraction aux droits
de propriété industrielle, litéraire ou artistique, ou qui auraient trait aux fausses marques, fauses indications ďorigine ou autres
méthodes de commerce déloyal.
Dans le cas oú des Services de traction monopolisés seraient établis sur les voies navi-

A r t i c 1 e 5.
No Contracting State shall be bound by
this Statute to afford transit for passengers
whose admission into its territories is forbidden, or for goods of a kind of which the
importation is prohibited, either on grounds
of public health or security, or as a precaution against diseases of animals or plants.
Each Contracting State shall be entitled to
také reasonable précautions to ensure that
persons, baggage and goods, particularly
goods, which are the subject of a monopoly,
and also vessels, coaching and goods stock and
other means of transport, are really in trans
it, as well as to ensure that passengers in
transit are in position to complete their jour
ney, and to prevent the safety of the routes
and means of communication being endangered.
Nothing in this Statute shall affect the
measures which one of the Contracting Sta
tes may feel called upon to také in pursuance
of generál international Conventions to which
it is a party, or which may be concluded hereafter, particularly Conventions concluded
under the auspices of the League of Nations,
relating to the transit, export or import of
particular kinds of articles, such as opium or
other dangerous drugs arms or the protluče
of f sheries, or in pursuance of generál Con
ventions intended to prevent any infringement of industrial, literary or artistic property, or relating to falše marks, falše indi
cations of origin, or other methods of unfair
competition.
Any haulage Service established as a mono
poly on waterways ušed for transit must be
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určení jest jakékoliv, přiměřených tarifů, jak
co do sazeb, tak co do podmínek jich použití
a se zřetelem na dopravní poměry, jakož i na
obchodní soutěž dopravních cest. Tyto tarify
buďtež sestaveny tak, aby co možná nejvíce
usnadňovaly mezinárodní provoz, žádná od
měna, výhoda neb obmezení nesmí ani přímo,
ani nepřímo záviseti na státním občanství neb
vlastnostech majitele lodi neb jakéhokoli ji
ného dopravního prostředku, jehož bylo nebo
mělo býti použito na některé části celkové
dopravy.

Článek 5.
žádný ze smluvních států nebude tímto
Statutem vázán, aby provedl průvoz cestují
cích, jimž vstup na jeho území jest zapově
zen, neb zboží takového druhu, jehož dovoz
jest zakázán ať z důvodů zdravotních nebo
veřejné bezpečnosti, ať z důvodu ochrany
proti nemocem zvířecím neb rostlinným.
Každý smluvní stát má právo učiniti nutná
opatření, aby se přesvědčil, zda osoby, zava
zadla, zboží a jmenovitě zboží monopolu pod
léhající, lodi, čluny, osobní a nákladní vagony
a jiné dopravní prostředky skutečně transí
ťují, jakož i zda projíždějící cestující jsou
s to, aby skončili svou cestu, a aby zamezil
ohrožení bezpečnosti dopravních cest a pro
středků.

V Statutu tomto žádné ustanovení, nikterak
nebrání opatřením, která kterýkoli ze smluv
ních států byl neb bude nucen učiniti podle
všeobecných mezinárodních úmluv, v nichž
je stranou, neb jež později budou snad uza
vřeny, zejména opatřením podle úmluv sjed
naných pod záštitou Společnosti národů
o transitu, vývozu neb dovozu zvláštního
druhu zboží, jako opia neb jiných škodlivých
drogu, zbraní neb rybářských úlovků, nebo
podle všeobecných úmluv, jež mají za účel
ochranu práv z vlastnictví průmyslového, li
terárního neb uměleckého, aneb úmluv týka
jících se falešných známek, nepravých ozna
čení původu neb jiných způsobů nekalého
obchodu.
V případě, že by na splavných cestách pro
transit používaných zřízeny byly monopolní
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gables utílisées pour le transit, rorganisation
de ces Services devra étre telle qíťelle n’apporte pas ďentrave au transit des navires et
bateaux.
A r t i c 1 e 6.
Le présent Statut nbmpose á aucun des
Etats contractants une obligation nouvelle, du
fait des présentes stipulations, ďaccorder le
libře transit aux ressortissants, ainsi q’á
leurs bagages, ou au pavillon ďun Etat non
contractant, ni aux marchandises, voitures,
wagonš oú autres instruments de transport
ayant pour Etat de provenance, ďentrée, de
sortie oů de destination, un Etat non con
tractant, sauf les cas oú des motifs valables
seraient invoqués en faveur ďun tel transit,
par Tun quelconque des autres Etats contrac
tants intéressés il est entendu, pour 1’application du présent article, que les marchan
dises transitant sans transbordement, sous
pavillon ďun des Etats contractants, bénéficient des avantages accordés á ce pavillon.

so organised as not to hinder the transit of
vessels.
Article 6.
This Statute does not of itself impose on
any of the Contrácting States a fresh obligat
ion to grant freedom of transit to the nationals and their baggage, or to the flag of a
non-Contracting State, nor to the goods, nor
to coaching and goods stock or other means
of transport coming or entering from, or
leaving by, or destined for a non-Contracting
State, except when a valid reason is shown
for such transit by one of the other Contracting States concerned. It is understood that
for the purposes of this Article, goods in
transit under the flag of a'Contrácting State
shall, if no transhipment takés plače, benefit
by the advantages granted to that flag.

Article 7.
II pourra étre exceptionnellement, et pour
un terme aussi limitě que possible, dérogé
aux dispositions des articles précédents par
des mesures particuliěres ou générales que
cnacun des Etats contractants serait obligé de
prendre en cas ďdvénements graves intéressant la súreté de FEtat ou les intéréts vitaux
du pays, étant entendu que le principe de la
liberté du transit doit étre observé dans toute
la mesure du possible.

Article 7.
The measures of a generál or particular
character which a Contrácting State is obliged
to také in čase of an emergency affecting the
safety of the State or the vital interests of
the country may in exceptional cases, and for
as short a period as possible, involve a deviation from the provisions of the above Artic
les ; it being understood that the principle of
freedom of transit must be observed to the
utmost possible extent.

Article 8.
Le présent Statut ne fixe pas les droits et
les devoirs des belligérants et des neutřes en
temps de guerre. Néanmoins, il subsistera en
temps de guerre dans la mesure compatible
avec ces droits et ces devoirs.

Article 8.
This Statute does not prescribe the rights
and duties of belligerents and neutrals in
time of war. The Statute shall, however, continue in force in time of war so far as such
rights and duties permit.

Article 9.
Le présent Statut iťimpose á aucun des
Etats contractants ďobligation qui irait á
1’encontre de ses droits et devoirs en tant que
Membre de la Société des Nations.

Article 9.
This Statute does not impose upon a Contracting State any obligations conflicting with
its rights and duties as a Member of the
League of Nations.

Article 10.

Les traités, conventions oú accords conclus
par les Etats contractants en matiěre de tran
sit, avant la dáte du ler mai 1921, ne sont pas
abrogés par suitě de la mise en vigueur du
présent Statut.
En raison de cette non-abrogation, les Etats
contractants s’engagent, soit á Fexpiration de
ces accords, soit děs que les circonstances le
rendront possible, á apporter á ceux de ces

Article 10.

The coming into force of this Statute will
not abrogate treaties, conventions and agreements on question of transit concluded by
Contrácting States before May Iat, 1921.
In consideration of such agreements being
kept in force, Contrácting States undertake,
either on the termination of the agreement
or when circumstances permit, to introduce
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vlečné služby, musí býti tyto tak upraveny,
aby transitu lodí a člunů nečinily obtíže.
Článek 6.
Tento Statut neukládá žádnému ze smluv
ních států nového závazku povoliti na základě
těchto ustanovení svobodný transit pro pří
slušníky a jich zavazadla nebo pro vlajku ně
kterého mimosmluvního státu, aniž pro zboží,
vagony osobní i nákladní neb jiné dopravní
prostředky, jejichž státem příchodu, vstupu,
výstupu neb určení jest některý stát mimosmluvní, vyjímaje případy, že by kterýkoli
z ostatních zúčastněných států smluvních do
volal se závažných důvodů ve prospěch tako
vého transitu. Předpokládá se však, že zboží,
transitující bez překládání pod vlajkou ně
kterého ze smluvních států, požívá výhod při
znaných této vlajce.

článek 7.
Výjimečně a na dobu co možno nejkratsí
mohou býti učiněna zvláštní neb všeobecná
opatření, odporující ustanovením předcháze
jících článků, k nimž by kterýkoli ze smluv
ních států byl nucen v případě vážných udá
lostí ohrožujících bezpečnost států neb ži
votní zájmy země, za předpokladu, že jest zá
sadu svobody transitu vždy zachovati pokud
jen možno.
Článek 8.
Tento Statut nestanoví práv a povinností
válčících a neutrálních v době válečné. Nic
méně zůstane v platnosti v čase války v míře
s těmito právy a povinnostmi slučitelné.
Článek 9.
Tento Statut neukládá žádnému ze smluv
ních států závazku, který by se příčil jeho
právům a povinnostem jako člena Společnosti
národů.
Článek 10.
Smlouvy, úmluvy neb dohody o transitu,
sjednané smluvními státy před 1. květnem
1921, se nezrušují tím, že tento Statut nabude
působnosti.
Vzhledem k tomuto zachování v platnosti
oněch dohod zavazují se smluvní státy, že buď
jakmile tyto dohody vyprší, neb jakmile okol
nosti to dovolí, pozmění ony takto v platnosti
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aecords ainsi maintenus qui contreviendraient aux dispositions du présent Statut,
toutes modifications destinées á les mettre
en harmonie avec elles, que permettraient les
eonditions géographiques, économiques oú
techniques, des pays oú régions qui sout
1’objet de ces aecords.
Les Etats contractants s’engagent, en outre,
á ne pas conclure, á 1’avenir, de traités, conventions ou aecords qui seraient contraires
aux dispositions du présent Statut et qui ne
seraient pas justifiés par des raisons géographiques, économiques oú techniques, motivant
des dérogations exceptionnelles.
_ Les Etats contractants pourront, par
ailleurs, conclure des ententes régionales rélatives au transit, en conformité avec les principes du présent Statut.

into agreements so kept in force which contravene the provisions of this Statute the modi
fications required to bring them into harmony with such provisions, so far as the geographieal, economic or technical circumstances of the countries or areas concerned allow.
Contracting States also undertake not to
conclude in future treaties, conventions or
agreements which are inconsistent with the
provisions of this Statute, except when geographical, economic or technical considerations justify exceptional deviations therefrom.
Furthermore, Contracting States may in
matters of transit enter into regional understandings consistent with the principles of
this Statute.

A r t i c 1 e 11.
Le présent Statut ne comporte aucunement
íe^ retrait de facilités plus grandes que celles
résultant de ses dispositions et qui auraient
été accordées dans des eonditions compatibles. avec ses principes, aux transports en
transit sur le territoire placé sous la souveraineté ou sous 1’autorité de hun quelconque
des Etats contractants. II ne comporte pas
d avantage 1’interdiction ďen accorder á
1’avenir de semblables.

A r t i c 1 e 11.
This Statute does not entail in any way the
withdrawal of facilities which are greater
than those provided for in the Statute and
háve been granted, under eonditions con
sistent with its principles, to traffic in tran
sit across territory under the sovereignty or
authority of a Contracting State. The Statute
also entailš no prohibitions of such grant of
greater facilities in the future.

A r t i c 1 e 12.
Conformément á 1’artiele 23 e) du Pacte
de la Société des Nations, tout Etat contraccant qui pourra invoquer valablement contre
1 Application de hune quelconque des disposi
tions du présent Statut, sur tout ou partie
de son territoire, une situation économique
giave, résultant de dévastations commises
sur son sol pendant la guerre de 1914—1918,
sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de happlication de ladite disposition, étant entendu
que le principe de la liberté du transit doit
etre observé dans toute la mesure possible.

A r t i c 1 e 12.
In confonnity with Article 23e) of the
Covenant of the League of Nations, any Con
tracting State which can establish a good
čase against the application of any provision
of this Statute in some or aíl of its territory
on the ground of the grave economic situat
ion arising out of the acts of devastation perpetrated on its soil during the war
1914—1918, shall be deemed to be relieved
temporarily of the obligations arising from
the application of such provision, it being
understood that the principle of freedom of
transit must be observed to the utmost pos
sible extent.
Article 13.
Any dispute which may arise as to the
interpretation or application of this Statute
which is not settled directly between the
parties themselves shall be brought before
the Permanent Court of International justice,
unless, under a speciál agreement or a generál
arbitration provision, steps are taken for the
settlement of the dispute by arbitration or
some other means.

A r t i c 1 e 13.
A défaut ďentente directe entre les Etats,
touš différends qui surgiraient entre eux,
relativement á hinterprétation ou á happlication du présent Statut, seront portés devant
la Cour permanente de Justice internationale,
a moins que, par application ďune convention
speciále oú ďune clause générale ďarbitrage,
il ne soit procédé aun rěglement du différend’
soit par arbitrage, soit de toute autre mamere.
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zachované dohody, které by se příčily ustano
vením tohoto Statutu, tak, aby je uvedly
s nimi v soulad, pokud to dovolí zeměpisné,
hospodářské neb technické poměry zemí neb
krajin, na něž se tyto dohody vztahují.
Smluvní státy se dále zavazují, že napříště
neuzavrou smluv, úmluv ani dohod, které by
odporovaly ustanovením tohoto Statutu a jež
by nebyly ospravedlněny zeměpisnými, hospo
dářskými neb technickými příčinami, odůvod
ňujícími výjimečné úchylky.
Smluvní státy mohou ostatně uzavírati kra
jinské dohody o transitu v souhlase se zása
dami tohoto Statutu.
Článek 11.
Tento Statut nestanoví nikterak odnětí vý
hod větších než jsou ony, které vyplývají
z jeho ustanovení a jež byly poskytnuty za
podmínek souhlasných s jeho zásadami pro
přepravy transitující územím, stojícím pod
svrchovaností neb pravomocí některého ze
smluvních států. Rovněž neobsahuje zákazu
skýtati podobné výhody v budoucnosti.

Č I á n e k 12.
Každý smluvní stát, který se bude moci
platně dovolávat! proti použití některého
z ustanovení tohoto Statutu na celém svém
území neb jeho části těžkých hospodářských
poměrů, přivoděných zpustošením způsobe
ným na jeho půdě průběhem války 1914—1918,'
bude podle článku 23 e) Úmluvy o Společ
nosti národů pokládán za dočasně osvobozena
od závazků plynoucích z použití ustanovení
statutu za předpokladu, že zásadu svobody
transitu jest pokud to jen možno zachovali.

článek 13.
V nedostatku přímé dohody mezi_ státy
budou veškeré spory, jež snad mezi nimi
vzniknou o výkladu neb použití tohoto Sta
tutu, vzneseny na Stálý mezinárodní soudní
dvůr, leč by se podle zvláštní úmluvy neb vše
obecné klausule o arbitráži přikročilo k vy
řízení sporu buď rozhodčím nebo jakýmkoli
jiným způsobem.
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Le recours sera formě ainsi qu’il est prévu
á Farticle 40 du Statut de la Cour permanente
de Justice internationale.
Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends á 1’amiable, les Etats contractants s’engagent, préalablement á toute
instance judiciaire et sous réserve des droits
et attributions du Conseil et de 1’Assemblée,
á soumettre ces différends pour avis consultatif á 1’organe qui se trouverait institué par
la Société des Nations comme orgáne consultatif et technique des Membres de la Société,
en ce qui concerne les Communications et le
transit. En cas ďuřgence, un avis provisoire
pourra recommander toutes mesures provisionelles, destinées notamment á rendre au
libře transit les facilités dont il jouissait
avant 1’acte oú le fait ayant donné lieu au
différend.

Proceedings are opened in the manner laid
down in Article 40 of the Statute of the Per
manent Court of International Justice.
In order to settle such disputes, however,
in a friendly way as far as possible, the Contracting States undertake, before resorting
to any judicial proceedings and -vvithout pre
judice to the powers and rights of action of
the Council and of the Assembly, to submit
such disputes for an opinion to any body
established by the League of Nations, as the
advisory and technical organisations of the
Members of the League in matters of Com
munications and transit. In urgent cases a
preliminary opinion may recommend temporary measures intended in particular, to restore the facilities for freedom of transit
which existed before the act or occurrence
which gave rise to the dispute.

Article 14.
A r t i c 1 e 14.
In view of the fact that within or immediaEtant donné qu’il existe á 1’intérieur ou sur
les frontiěres mémes des territoires de cer- tely adjacent to the territory of some of the
tains Etats contractants, des zones ou en- Contracting States there are areas or en
claves ďune étendue et ďune population trěs claves, smáli in extent and population in comfaible par rapport á celle des dits territoires, parison with such territories, and that these
et qui forment des parties détachées de ceux- areas or enclaves form detached portions or
ci, ou des établissements appartenant á ďau- settíements of other parent States, and that
tres Etats métropoles et que, ďautre part, il it is impracticable for reasons of an admini
est impossible, pour des raisons administra- strativě order to apply to them the provisions
tives, ďappliquer les dispositions du présent of this Statute, it is agreed that these provisStatut aux dites zones ou enclaves, il est con- inos shall not apply to them.
venu que ces dispositions ne s’y appliqueront
pas.
II en sera de méme, lorsqiťune colonie ou
The same stipulation applies where a colony
dépendance possěde une frontiěre particuliě- or dependency has a very long frontier in
rement longue par rapport á sa superficie, comparison with its surface and where in
qui rend en fait, impossible la surveillance consequenee it is practically impossible to
de la douane et de la police.
afford the necessary Customs and police
supervision.
Toutefois, les Etats intéressés appliqueront,
The States concerned, however, will apply
dans les cas visés ci-dessus, un régime qui, in the cases referred to above a regime which
dans la mesure du possible, respectera les will respect the principles of the present Sta
principes du présent Statut et qui facilitera tute and facilitate transit and Communicat
le transit et les Communications.
ions as far as practicable.
A r t i c 1 e 15.
II est entendu que ce statut ne doit pas étre
interprété comme réglant en quoi que ce soit
les droits et obligations „inter se“ de terri
toires faisant partie ou placés sous la protection ďun méme Etat souverain, que ces terri
toires, pris individuellement, soient oů non
Membres de la Société des Nations.

Article 15.
It is understood that this Statute must not
be interpreted as regulating in any way
rights and obligations „inter se“ of territories
forming part or placed under the protection
of the same sovereign State, whether or not
these territories are individually Members of
the League of Nations.
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Odvolání^ se podává tak, jak ustanovuje
článek 40 Řádu pro Stálý mezinárodní soudní
dvůr.
Aby však tyto spory řešeny byly pokud
možno cestou smírnou, zavazují se smluvní
státy předložití je k dobrému zdání orgánu,
jenž bude ve věcech dopravy a transitu usta
noven Společností národů jako poradní a
technický orgán pro členy Společnosti, dříve
než se dovolají jakékoli instance soudní a
s yýbj^ou práv a pravomoci Rady a Shromáždění. V naléhavém případě může před
běžné posouzení doporučili veškerá pro
zatímní opatření určená hlavně k tomu, aby
svobodnému transitu navráceny byly všechny
výhody, jimž těšil se před činem neb událostí
zavdavší podnět ke sporu.

článek 14.
Vzhledem k tomu, že ve vnitrozemí neb i na
hranicích některých smluvních států vysky
tují se pásma a enklávy nepatrné rozlohy a
řídce obydlené v poměru k řečeným územím,
tvořící části od nich oddělené neb útvary ná
ležející jmým mateřským státům, a dále, že je
z důvodů správních nemožno použiti ustano
vení tohoto Statutu v řečených pásmech neb
enklávách, jest ujednáno, že tato ustanovení
pro ně neplatí.

Stejně jest tomu, jestliže některá kolonie
neb država má zvláště dlouhou hranici v po
měru ke své ploše, což skutečně znemožňuje
celní a policejní dohled.
Dotyčné státy však použijí ve výše zmíně
ných případech řádu, který v mezích možno
sti bude dbáti zásad tohoto Statutu a usnadní
transit a dopravu.
článek 15.
Rozumí se, že tento Statut nesmí býti vy
kládán tak, že by jakkoliv upravoval práva a
povinnosti „inter se“ území, která jsou částí
neb jsou postavena pod ochranu jediného
svrchovaného státu, ať tato území sama
o sobě jsou členy Společnosti národů či
nikoliv.
15
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SHLÉDNUVŠE A PROZKOUMAVŠE TUTO ÚMLUVU A VĚDOUCE, ŽE NÁRODNÍ SHROMÁŽ
DĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NÍ SOUHLASÍ, PROHLAŠUJEME JI ZA SCHVÁLENU, PŘI
JATU, POTVRZENU A UTVRZENU A MOCÍ LISTU TOHOTO PODEPSANÉHO NAŠÍ RUKOU VLASTNÍ
JI SCHVALUJEME, PŘIJÍMÁME, POTVRZUJEME A UTVRZUJEME, SLIBUJÍCE SLOVEM SVÝM, JMÉNEM
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, ŽE JI PEVNÉ A NEPORUŠITELNĚ ZACHOVÁME A NEDOPUSTÍME,
ABY PROTI Ní JEDNÁNO BYLO Z JAKÉKOLI PŘÍČINY A JAKÝMKOLI VYMYŠLENÝM ZPŮSOBEM.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST VYHOTOVITI KÁZALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY
ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.
JENŽ JEST DÁN NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 6. ŘÍJNA 1923.
PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.
L. S.
MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. E. BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že československá ratifikační listina byla uložena dne 29. října
1923 a že tudíž úmluva vstupuje podle čl. 6. v mezinárodní působnost pro českoslo
venskou republiku dnem 27. ledna 1924.
úmluvu ratifikovaly dosud tyto státy: Albánie, Bulharsko, Dánsko, Velká Britanie,
Finsko, Indie, Itálie, Lotyšsko, Norsko, Nový Zéland a Rumunsko.
Přistoupily Siam a (s výhradou ratifikace) Kolumbie.
Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.

