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203.
Úmluva,

jíž se schvaluje řád o pravomoci a působnosti stálé technické komise pro vodní režim

dunajský.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

TOMÁŠ G. MASARYK,

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,

VŠEM,

KTEŘÍ TENTO LIST ČISTI NEBO ČTOUCE SLYŠETI BUDOU,

POZDRAVENÍ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,
KRÁLOVSTVÍ SRBŮ, CHORVATŮ A SLOVINCŮ, MAĎARSKA, 

RAKOUSKA A RUMUNSKA 
BYLA SJEDNÁNA TATO

Úmluva s připojeným řádem, závěrečným

A DODATKOVÝM PROTOKOLEM:

Convention
aPprouvaní le Réglement relatif aux attri- 
butions et au fonctionnement de la commission 
technique permanente du régime des eaux 

du Danube.
L’article 293 du Traité de Trianon du 4 juin 

1920 ayant institué, pour les territoires de 
ancien Royaume de Hongrie formant le 

du Danube non compris le bassin de 
P t, une Commission technique permanente 
u Léginie des eaux et ayant confié á cette

(Překlad.)

Úmluva,
jíž se schvaluje řád o pravomoci a působnosti 
stálé technické komise pro vodní režim 

dunajský.

Ježto článek 293 smlouvy Trianonské ze 
dne 4. června 1920 ustanovil pro ta území 
bývalého království Uherského, která tvoří 
ovodí Dunaje, vyjma ovodí Oltu, Stálou tech
nickou komisi pro vodní režim a pověřil tuto 
komisi, složenou z předsedy jmenovaného

153



1124 Sbírka zákonů a nařízení, č. 2©5S.

Commission, eomposée ďun Président nommé 
par le Conseil de la Société des Nations et 
ďun représentant de chacun des États terri- 
torialement intéressés, le soin ďélaborer le 
Rěglement relatif á ses attributions et á son 
fonctionnement, rěglement á soumettre á 
l’approbation des États intéressés,

UAUTRICHE, LA HONGRIE, LA ROU- 
MANIE, LE ROYAUME DES SERBES, 
CROATES ET SLOVĚNES, LA TCHÉCO- 
SLOVAQUIE ont désigné pour leurs Pléni- 
potentiáires, savoir:

Le Président Fédéral de laRé- 
publique ďAutriche:

M. Paul Buckeisen,
Ingénieur et Conseiller ministériel au Ministěre fé
déral du Commeree et des Communication publiques,

Son Altesse Sérénissime le Gou- 
verneur duRoyaume deHongrie:

M. Jules Ambrózy de Séden,
Conseiller de Son Cabinet,

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. G. Popesco,
Secrétaire général du Ministěre Royal des Commu

nications,

Sa Majesté le Roi du Royaume 
des Serbes, Croates et Slověnes:

M. Francois Vilřan,
Délégué Adjoint Royal á la Commission Interna

tionale du Danube,

Le Président de la République 
Tchéeoslovaque:

M. Bohuslav Miiller,
Ministře Plénipotentiaire, Secrétaire ďÉtat au Mi

nistěre des Travaux Publics,

L e s q u e 1 s, aprěs avoir échangé leurs pou- 
voirs, trouvés en bonne et due formě, sont 
tombés ďaccord sur les dispositions suivan- 
tes:

A r t i c 1 e p r e m i e r.

Les Hautes. Parties eontractantes déclarent 
approuver le Rěglement et le Protocole de 
clóture ci-annexés, relatif aux attributions et 
au fonctionnement de la Commission techni- 
que permanente du régime des eaux du Da
nube, adoptés par cette Commission dans sa 
séance du 25 mai 1923,

Radou Společnosti národů a po jednom zá
stupci každého ze států územně dotčených,
vypracováním Řádu vymezujícího její pravo
moc a působnost, kterýž řád má býti zúčast
něným státům předložen ku schválení,

RAKOUSKO, MAĎARSKO, RUMUNSKO, 
KRÁLOVSTVÍ SRBŮ, CHQRVATŮ A SLO- 
VINCů a ČESKOSLOVENSKO jmenovaly 
svými plnomocníky, a to:

Spolkový President republiky 
Rakouské:

pana Pavla Buckeisen-a,
inženýra a ministerského radu při spolkovém mini

sterstvu obchodu a veřejné dopravy,

Jeho Nej jasnější Výsost vladař 
království Maďarského:

p. Julia Ambrozy-ho de Séden,
radu Svého kabinetu,

Jeho Veličenstvo král 
rumunský:

p. G. Popesca,
generálního sekretáře královského ministerstva 

dopravy,

Jeho Veličenstvo král Srbů, 
Chorvatů a Slovinců:

p. Františka Vilfan-a,
náhradního král. zástupce v mezinárodní dunajsko 

komisi,

President republiky česko
slovenské:

p. Bohuslava Můller-a,
zplnomocněného ministra, státního tajemníka 

v ministerstvu veřejných prací,

kteří, vyměnivše své plné moci a shledavse 
je v řádné a náležité formě, dohodli se takto:

článek 1.

Vysoké smluvní strany prohlašují, 
schvalují Řád, jakož i připojený Závěrečný 
protokol o pravomoci a působnosti Stálé tech
nické komise pro vodní režim dunajský, na 
nichž se tato komise usnesla ve své schůzi 
dne 25. května 1923.
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Ce Rěglement et ce Protocole de cloture se- 
ront considérés eomme faisant parties inté- 
grantes de la présente Convention. Les modi- 
fications qui y seraient apportées ultérieu- 
rement devront étre soumises á Papprobation 
cles Halites Parties contraetantes.

A r t. 2.
La présente Convention sera ratifiée.

Les ratifications seront déposées au Secré- 
tariat de la Commission dans le plus bref 
délai possible et au plus tard le 81 mars 1924.

La Convention entrera en vigueur trois 
rnois aprěs la cloture du Procěs-Verbal de 
dépót des ratifications.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires 
susnommes ont signé la présente Convention, 
redigée en un seul exemplaire qui sera déposé 
dans les archives de la Commission du régime 
des eaux du Danube et dont une expédition 
authentique sera remise á chacune des Parties 
contraetantes.

Fait á Paris, le 27 mai 1923.

Tento Řád i tento Závěrečný protokol 
budou pokládány za neodlučitelnou část této 
Úmluvy. Změny, které by snad později byly 
v nich provedeny, musí býti předloženy Vy
sokým smluvním stranám ku schválení.

článek 2.

Tato úmluva bude ratifikována.

Ratifikační listiny budou složeny u sekre
tariátu komise v době co nej kratší, nejpozději 
však 31. března 1924.

Úmluva nabude působnosti za 3 měsíce po 
uzavření protokolu o složení ratifikačních 
listin.

ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ svrchu jmenovaní 
zmocněnci podepsali tuto úmluvu, sepsanou 
v jediném exempláři, který bude uložen 
v archivech komise pro vodní režim dunajský 
a jehož-jeden ověřený opis bude vydán každé 
ze smluvních stran.

Dáno v Paříži, dne 27. května 1923.

(L. S.) BUCKEISEN.
(L. S.) JULES DE AMBRÓZY. 

(L. S.) G. POPESCO.

(L. S.) F. VILFAN.

(L. S.) MŮLLER.

Rěglement
í elatif aux attributions et au fonctionnement 
de la Commission technique permanente du 

régime des eaux du Danube,

Adopté par ladíte Commission dans sa 
séance tenue á Paris le 25 mai 1923 et á la- 
qnelle étaient présents:

L e Présidént:

M. Charguéraud,

P o u r FA u t r i c h e:

M. Paul Buckeisen,

P o u r 1 a H o n gr i e:

M. Jules Ambrozy de Séden,

P o u r 1 a R o u m a n i e:

M. G. Popesco,

Řád
o pravomoci a působnosti Stálé technické ko

mise pro vodní režim dunajský,

přijatý řečenou komisí v sezení konaném 
v Paříži dne 25. května 1923, jehož se zúčast
nili :

Předseda: 

p. Charguéraud,

Za Rakousko: 

p. Pavel Buckeisen,

Za Maďarsko: 

p. Julius Ambrozy de Séden,

Za Rumunsko: 

p. G. Popesco,
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P o u r 1 e R o y a u m e d e s S e r b e s, C r o- 
ates et Slověnes:

M. Francois Viifan,

Pour la Tchécoslovaquie:

M. Bohuslav Miiller,

Article premier.

Composition de la Commission.

La Commission technique permanente du 
régime des eaux du Danube est composée ďun 
représentant de chacun des États suivants: 
Autriche, Hongrie, Roumanie, Royaume des 
Serbes, Croates et Slověnes, Tchécoslovaquie, 
ainsi que ďun Président nommé par le Con- 
seil de la Société des Nations.

A r t. 2.

Bassins auxquels s’applique le Rěglement.

Les bassins des cours ďeau auxquels s’ap- 
plique le présent Rěglement sont, confor- 
mérhent au Traité de Trianon, ceux de 1’ancien 
Royaume de Hongrie formant le bassin du 
Danube, non compris le bassin de l’01t.

Art, 3.

Attributions de la Commission.

La Commission est cbargée:

de provoquer la conclusion, de surveiller 
et, en cas ďurgence, ďassurer Těxécution des 
ententes prévues á 1’article 292 du Traité de 
Trianon;

de maintenir et ďaméliorer, notamment en 
ce qui conceme le déboisement et le reboi- 
sement, Tunité du régime des eaux, ainsi que 
des Services y relatifs, tel que le Service 
hydrométrique et ďannonce des crues;

de procéder á 1’étude des questions conne- 
xes de navigation, á 1’exception de celles qui 
seraient du ressort de la Commission inter- 
nationale du Danube dont elle devra saisir 
ladíte Commission, et de tenir compte spé- 
cialement de Fintérét des pécheries;

ďentreprendre en outre touš travaux et 
étudeš et de créer touš Services qui lui se
raient confiés par entente unanime entre les 
États intéressés.

Za království Srbů, C K o r v a t ů 
a S1 o v i n c ů:

p. František Viifan,

Za Československo:

p. Bohuslav Miiller.

článek 1.

Složení komise.

Stálá technická komise pro vodní režim du
najský je složena po jednom ze zástupců 
každého z těchto států: Rakouska, Maďar
ska, Rumunska, Království Srbů, Chorvatů 
a Slovinců, Československa, jakož i z před
sedy, jmenovaného Radou Společnosti národů.

článek 2.

Ovodí, na která se vztahuje tento Řád.

Ovodí, na něž se vztahuje tento Řád, jsou 
ve smyslu smlouvy Trianonské ta ovodí býva
lého království Uherského, jež tvoří ovodí 
Dunaje, vyjímajíc ovodí Oltu.

Článek 3.

Pravomoc komise.

Komise má za úkol:
přivoditi uzavření dohod zmíněných v člán

ku 292 smlouvy Trianonské, bdíti nad jejich 
prováděním a v případě nutnosti zaj istiti toto 
provedení;

zachovati a zdokonalovat! jednotnost vod
ního režimu, zejména pokud se týče odlesňo- 
vání a zalesňování, jakož i služeb sem spada
jících jako služby vodoměrné a hlášení po
vodní ;

zabývati se otázkami, souvisícími s plav
bou, s výjimkou těch, jež by spadaly do pů
sobnosti Mezinárodní dunajské komis6; 
s nimiž jest se jí na tuto obrátiti, a míti 
zvláště zření k zájmům rybářství;

mimo to podnikati jakékoli práce a šetření 
a zříditi jakékoli služby, které by jí byly sve; 
řeny společnou dohodou mezi zúčastněným1 
státy.
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Art. 4.

Introduction des affaires devant la Commis- 
sion.

La Commission n’examine que les affaires 
dont elle est saisie soit par les Délégués, soit 
par le Président.

Le dossier de toute affaire á soumettre á 
la Commission est adressé au Président qui 
en avise touš les Délégués et 1’inscrit á 1’ordre 
du jour de la plus prochaine session.

Le Président peut toutefois, s’il y a lieu, 
děs communication du dossier, provoquer la 
constitution ďun Comité ďétude dans les con- 
ditions fixées á 1’article 9.

článek 4.

Předkládání věcí komisi.

Komise nejedná leč o otázkách, které jí 
byly předloženy buď delegáty nebo před
sedou.

Podání o jakékoli věci, jež má býti před
ložena komisi, je řízeno na předsedu, který 
o tom zpraví všechny delegáty a dá ji na 
denní pořad nejblíže příštího zasedání.

Jeví-li se toho potřeba, může však před
seda ihned po obdržení podání přivoditi 
ustavení studijního výboru za podmínek 
stanovených v článku 9.

Art. 5. Článek 5.

Documents á transmettre á la Commission.

Les Délégués fourniront á la Commission, 
a titre ďinformation, les documents suivants:

Doklady, jež jest předkládat! komisi.

Delegáti budou dodávati komisi za účelem 
její informace tyto doklady:

fl-j Un exposé annuel sommaire sur la situa- 
tion technique des bassins visés á 1’article 2, 
amsi que, ďune maniěre générale, des travaux 
exéeutés ou proj etés dans chaque État et pou- 
vant exercer pratiquement une influence sur 
le régime des eaux ďun État voisin;

b) Les accords conclus entre les États inté- 
ressés avec ou sans intervention de la Com- 
ftission, conformément aux stipulations de 
1 article 292 du Traité de Trianon;

a) stručný roční přehled technických po
měrů v ovodích zmíněných ve článku 2, jakož 
i povšechně prací vykonaných nebo projekto
vaných v každém státě, jež by prakticky 
mohly míti vliv na vodní režim některého 
sousedního státu;

b) dohody uzavřené mezi zúčastněnými 
státy podle ustanovení článku 292 smlouvy 
Trianonské ať již za intervence komise či 
nikoli;

c) Les lois et actes réglementaires relatifs 
au régime des eaux, au déboisement, au reboi- 
sement, aux pécheries.

c) zákony a nařízení vztahující se na vodní 
režim, kácení a vysazování lesů, jakož i na 
rybářství.

Art. 6. článek 6.

Bases pour Pexécution des travaux. Projets.

A défaut ďentente entre les États inté- 
i'essés, chacun ďeux pourra saisir la Com- 
ttission.de propositions ayant pour objet de 
■hxer, pom. (jes sections de cours ďeau déter- 
ttmées, les bases suivant lesquelles devront 
eire établis les projets de travaux impor- 
ants pouvant déterminer un changement sen- 

Slble du régime actuel des eaux.

Lne description sommaire des projets 
esdits travaux sera, á défaut ďentente entre 
es États intéressés, adressée au Président qui 
11 transmettra copie á chacun des Délégués.

Základy pro provádění prací. Návrhy.

Není-li shody mezi súčastněnými státy, 
může se každý z nich obrátiti na komisi s ná
vrhy směřujícími ke stanovení základů pro 
určité úseky vodních toků, podle nichž mají 
býti vypracovány projekty významných 
staveb, jež jsou s to přivoditi citelnou změnu 
v'dosavadním vodním režimu.

Nedojde-li mezi zúčastněnými státy k do
hodě, dlužno zaslati stručný popis projektu 
řečených prací předsedovi, který dodá po 
Kopii tohoto popisu jednotlivým delegátům,
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Art. 7.

Travaux intérieurs.

En ee qui concerne les travaux á exécuter 
par un État sur son propre territoire, si, dans 
le délai de trois mpis á dater de la communiea- 
tion qui lui est faite par applicátion du seeond 
alinéa de 1’article précédent, le President n’a 
notifié au Délégué qui a présenté la proposi- 
tion aueune observation ďautres Délégués, il 
peut étre procédé sans autre formalitě á 
1’exécution des travaux.

Dans le cas contraire, la Commission doit 
se prononcer définitivement dans le plus bref 
délai et au plus tard dans les quatre mois qui 
suivent 1’expiration du premiér délai.

Art. 8.

Mesures et travaux extérieurs.

Lorsqu’un État demande que certains tra
vaux soient exécutés ou certaines mesures 
prises sur le territoire ďun autre État, en 
vue de maintenir ou ďaméliorer 1’unité du 
régime des eaux, ee dernier État s’engage, en 
cas ďavis favorable de la Commission, et sauf 
motif légitime ďopposition, á faeiliter, par 
yoie ďaccord avec 1’État intéressé, et sans 
étre tenu de participer aux dépenses, la réali- 
sation de ces travaux ainsi que 1’adoption 
desdites mesures.

A r t. 9.

Instructions des affaires.

Pour Tapplication des dispositions de 
1’alinéa 3 de Tarticle 4, comme dans le cas oú 
la Commission estime qu’une affaire nécessite 
une étude particuliěre, un Comité formé des 
Délégués des États directement intéressés ou 
de leurs représentants proeédera á cette 
étude; il recueillera á cet effet sur plače 
toutes les mformations nécessaires, et en fera 
rapport á la Commission. Le Président, ou un 
assistant choisi par lui sur une liste agréée 
á runanimité par la Commission, pourra 
prendre part aux travaux du Comité qui se 
réunira sur la convocation du Président, aprěs 
accord avec les Délégués des États sur les 
territoires desquels il doit étre procédé á 
1’étude.

En cas ďurgence, le Président peut convo- 
quer le Comité par la voie télégraphique et 
formuler toutes recommandations nécessai
res. L’affaire sera ensuite soumise á la Com
mission.

článek 7. - 

Práce vnitrozemské.

Pokud jde o práce, jež jest státu provésti 
na vlastním území, tu, jestliže ve lhůtě 3 mě
síců po podání učiněném podle druhého od
stavce předchozího článku předseda ne
oznámil delegátu, jenž návrh předložil, žád
ných námitek se strany ostatních, delegátů, 
může se přikročiti bez dalších formalit k pro
vádění zmíněných prací.

V opačném případě jest komise povinna 
vysloviti se definitivně v době co nejkratší 
a nejdéle do 4 měsíců po uplynutí prvé lhůty.

Článek 8.

Opatření a práce mimo hranice.

žádá-li některý stát, aby byly provedeny 
jisté práce anebo aby byla učiněna jistá opa
tření na území státu druhého za účelem za
chování nebo zlepšení jednotnosti vodního 
režimu, zavazuje se tento druhý stát, v pří
padě příznivého vyslovení se komise, a ne- 
má-li stát ten oprávněného důvodu k odporu, 
usnadniti cestou dohody se Státem intereso- 
vaným uskutečnění těchto prací, jakož i uči- 
niti řečená opatření, aniž je nucen přispěli na 
dotyčné výlohy.

článek 9.

Vyšetřování záležitostí.

Pro provádění ustanovení odstavce třetího 
článku 4, jakož i v případě, kdy komise má 
za to, že záležitost vyžaduje zvláštního še
tření, výbor složený z delegátů států přímo 
zúčastněných nebo jejich náhradníků přikročí 
k tomuto šetření; za tím účelem opatří si 
tento výbor veškeré nutné informace ná 
místě samém a podá o tom zprávu komisi. 
Předseda nebo jeho pomocník jím vybraný 
ze seznamu jednomyslně komisí schváleného, 
bude se moci zúčastnili prací výboru, který 
se sejde na vyzvání předsedovo po předchozí 
dohodě s delegáty států, na jichž území se 
má provésti šetření.

V naléhavých případech může předseda svo- 
lati výbor telegraficky a formulovali veškera 
nutná doporučení. Věc předloží se na to ko
misi.
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Art. 10.

Service hydrométrique eí ďannonces des 

crues.

Chaque État prendra les mesures nécessai- 
res poiiř assurer sur son territoire le fonc- 
ůonnement de Services hydrotechniques qui 
feront toutes les observations météorologi- 
ques, hydrométriques et celles ďannonces des 
crues.

Les observations nécessaires pour le main- 
tien du régime des eaux seront recueillies et 
publiées suivant des rěgles générales établies 
par la Commission. Ces rěgles détermineront 
notamment les échanges ďobservations á faire 
entre les Services hydrotechniques des diffé- 
i'ents États.

článek 10.

Služba vodoměrná a hlášení velkých vod.

Každý stát učiní nutná opatření, aby za
jistil na svém území působení vodotechnické 
služby, která bude . obstarávat! veškerá po
zorování meteorologická, hydrometrická a 
hlášení velkých vod.

Pozorování, potřebná pro zachování vod
ního režimu, budou sbírána a uveřejňována 
podle všeobecných pravidel stanovených ko
misí. Tato pravidla určí zejména výměnu po
zorování, která by se měla díti mezi vodo- 
technickými úřady jednotlivých států.

Art. 11.

Délibérations de la Commission.

La Commission ne peut délibérer vala- 
Mement que lorsque quatre membres, y 
compris le Président, sont présents.

Les Délégués empéchés ďassister á une ré- 
uinon de la Commission peuvent se faire rem- 
placer par un délégué temporaire, ayant voix 
delibérative dans les mémes conditions que le 
Membre empéché.

Lans les cas oú 1’unanimité iťest pas re- 
Vůse, les résolutions sont prises á la majoritě 
ces V(ňx, sans que le Président ait voix pré- 
Pondérante.
. Lorsqďune résolution prise á la majoritě 
lrnplique pour un État, dortt le Délégué a voté 
avec la minorité, 1’Obligation de prendre sur 
son territoire des mesures ďexécution, cette 
j esolution ne peut entrer en vigueur sur le 
eiTitoire dudit État qiťaprěs 1’approbation de 
e ui-ci, sans que la présente stipulation fasse 

j3, stacle a 1’examen au fond, dans les condi- 
ions fixées par Tarticle 20, ďun différend 
lni surgirait entre États.

článek 11.

Usnášení se komise.

Komise nemůže se platně usnášeti leč za 
přítomnosti 4 členů, počítaje v to i předsedu.

Delegáti, kteří se nemohou zúčastniti ně
které schůze komise, mohou se dáti zastupo- 
váti dočasným zástupcem, jemuž přísluší hlas 
za týchž podmínek jako zaneprázdněnému 
členu.

V případě, kde nevyžaduje se jednomysl
ného usnesení, děje se usnášení většinou 
hlasů, při čemž hlas předsedův není' roz
hodující.

Jestliže rozhodnutí, učiněné většinou hlasů, 
ukládá některému státu, jehož zástupce hla
soval s menšinou, povinnost provésti na svém 
území jistá opatření,, může toto rozhodnutí 
vejiti v platnost na území tohqto státu až po 
schválení se strany tohoto státu, aniž je 
ustanovení to překážkou meritornímu zkou
mání sporu za podmínek stanovených člán
kem 20, který by snad vznikl mezi státy.

A r t. 12. článek 12.

Nombre des sessions.
clií d Commission tient une session ordinaire 

. aque année, autant que possible dans le 
„ enie mois. Ellě se réunit, en outre, en 
p s.si°n extraordinaire, soit sur rinitiative du 
rrf ,ent> s°it SU1' une demande formulée par 

llx délégations.

Počet zasedání.

Komise koná každoročně jedno řádné za
sedání, pokud možná vždy ■ v témže měsíci. 
Mimo to schází se komise v zasedáních mimo
řádných, buď z podnětu předsedova, buď na 
žádost přednesenou dvěma delegacemi.
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Les convocations pour les sessions tant 
ordinaires qíťextraordinaires doivent étre 
adressées aux membres, sauf urgence, au 
moins un mois á 1’avance.

Art. 13.

Lieux des sessions.

Chaque session ordinaire de la Commission 
se tiendra dans la ville qui aura été désignée 
par la Commission dans sa session ordinaire 
précédente.

Les sessions extraordinaires seront tenues 
dans la ville désignée, dans chaque cas, par le 
Président.

Art. 14.

Présidence.

Le mandat du Président a une durée de 
cinq années; il peut étre renouvelé.

A r t. 15.

Secrétariat.

II est établi á la résidence du Président 
pour la centralisation et la préparation des 
travaux et pour la correspondance un secré
tariat dont les membres sont nommés par la 
Commission.

Art. 16.

Langue.

La langue officielle de la Commission est 
la langue frangaise.

Čependant, áux séances de la Commission, 
il peut étre fait usage ďautres langues par les 
membres et leurs experts, si ceux-ci ont pris 
soin de s’assurer le concours ďun interprete

Les exposés sommaires mentionnés á l’ar- 
ticle 5 peuvent étre présentés dans la langue 
officielle des États, á la condition ďétre ac- 
compagnés ďune traduction en francais.

Art. 17.

Budget.

La Commission établit dans sa session ordi
naire, sur les propositions et j ustifications 
produites par le Président, son budget annuel 
ainsi que le compte des recettes et des dé- 
penses de 1’année précédente.

Touš les frais de la Commission, y compris 
les honoraires du Président et ses frais' de

Pozvání k zasedáním jak řádným tak mimo
řádným musí býti zaslána členům, vyjímaje 
naléhavé případy, nejméně měsíc předem.

Článek 13.

Místo zasedání.

Každé řádné zasedání komise bude se ko- 
nati v městě, které komise ustanoví ve svém 
předchozím řádném zasedání.

Mimořádná zasedání budou se konati v mě
stě, určeném předsedou v každém jednotli
vém případu.

Článek 14.

Předsednictví.
Mandát předsedův trvá 5 roků; může býti 

obnoven.

Článek 15.

Tajemnický úřad.
Pro soustředění a přípravu prací, jakož 

i pro dopisování jest zřízen v sídle před
sedově tajemnický úřad, jehož členy jme
nuje komise.

Článek 16.

Jazyk.
úředním jazykem komise jest jazyk fran

couzský.
V sezeních komise mohou však členove 

a jejich znalci užívati i jiných jazyků, pakli 
se postarali o překlad tlumočníkem.

Stručné přehledy, o nichž je řeč v článku 5, 
mohou býti předloženy v úředním jazyku 
toho kterého státu s podmínkou, že budou 
provázeny francouzským překladem.

Článek 17.

Rozpočet.
Na návrhy a odůvodnění, podaná předsedou, 

sestaví komise ve svém řádném zasedán 
svůj roční rozpočet, jakož i zúčtování přijm 
a vydání za rok předchozí.

Veškerá vydání komise, čítaje v to bono 
rář předsedův i jeho cestovní výlohy, Ja v
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déplacement, ainsi que, le cas échéant, ceux 
de ses assistants, les appointements ou indem- 
nités des membres et ďu personnel du seeré- 
tariat, leurs frais de déplacement, seront sup- 
portés par les États représentés á la Commis- 
sion par parties égales.

Les frais et les émoluments des délégations 
seront supportés par les Gouvemements 
quGlles représentent.

Art. 18.

Ordres de service intérieurs.

La Commission fixe dans des ordres de Ser
vice intérieurs les dispositions de détail rela- 
tives á son fonctionnement et á son organi- 
sation.

A r t. 19.

Privilěges et immunités.

Le Président, les Délégués ainsi que leurs 
assistants, les membres et le personnel du 
secrétariat et des délégations seront, dans 
1’exercice de leurs fonctions, respectivement 
traités, dans chaque État, comme le Chef, les 
membres et le personnel ďune mission diplo- 
matique accréditée.

Art. 20.

Réglement des différends.

La Commission se prononce sur toute ques- 
tion relative:

1° Aux obligations auxquelles chaque État 
est tenu en vertu du chapitre III, section II, 
partie XII, du Traité de Trianon;

2° A 1’interprétation et á l’application des 
dispositions du présent Réglement.

Au cas oú un différend surgirait du fait des 
i’ésolutions de la Commission ou ďun partage 
égal des voix, chacun des États contractants 
pourra en saisir la Société des Nations, sui- 
vant la procédure prévue pour le Réglement 
des différends, aprěs que la Commission aura 
constaté qu’elle a épuisé touš les moyens de 
conciliation.

Art. 21.

Révision du Réglement.

Chaque État peut á toute époque demander 
dubl soit procédé á une révision du présent 
Réglement en indiquant les dispositions qu’il 
désire voir modifier et les motifs de sa propo-

i honoráře a cestovní výlohy jeho případných 
pomocníků, dále platy a náhrady členům a 
personálu tajemnického úřadu i jejich ce
stovní výlohy budou hrazeny rovným dílem 
státy zastoupenými v komisi.

Výlohy a požitky delegací budou hrazeny 
vládami, jež tyto delegace zastupují.

článek 18.

Řád vnitřní služby.

Komise stanoví v řádech pro vnitřní službu 
podrobné předpisy, týkající se její činnosti 
a její organisace.

článek 19.

Výsady a imunita.

S předsedou, s delegáty, jakož i s jejich po
mocníky, se členy a personálem tajemnického 
úřadu a delegací bude v každém státě při vy
konávání jejich funkcí nakládáno tak jako 
s hlavou, členy a personálem pověřené diplo
matické mise.

Článek 20.

Urovnávání sporů.

Komise vyslovuje se o všech otázkách, tý

kajících se:
1. závazků, jimiž je každý stát vázán podle 

ustanovení, obsažených v hlavě III., oddílu
II., části XII., smlouvy Trianonské;

2. výkladu a provádění ustanovení tohoto 

řádu.
V případě sporu vzniklého v důsledku roz

hodnutí komise nebo rovnosti hlasů, může se 
každý ze smluvních států obrátiti v te věci na 
Společnost národů, šetře postupu stanove
ného pro urovnávání sporů, když byla ko
mise prohlásila, že vyčerpala všechny smírné 

prostředky.

článek 21.

Revise Řádu.

Každý stát jest oprávněn kdykoli žádati, 
aby bylo přistoupeno k revisi tohoto Řádu, 
když byl označil ona ustanovení, jejichž 
změny si přeje, a připojil důvody svého ná-

154
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sition. Celle-ci doit étre portée á Fordre du 
jour de la plus prochaine session de la Com- 
mission, qui statue avant tout examen au 
fond sur l’opportunité de procéder á une 
révision.

Au cas oú trois États demanderaint qu’il 
soit procédé á la révision, le Président provo- 
quera dans les trois mois une réunion de la 
Commission, qui procédera immédiatement 
á 1’examen au fond des modifications deman- 
dées.

vrhu. Tento návrh musí býti dán na denní 
pořad nejblíže příštího zasedání komise, která 
rozhodne před jakýmkoliv věcným zkoumá
ním, je-li vhodno přikročiti k revisi.

V případě, že by tři státy požádaly, aby se 
přikročilo k revisi, svolá předseda do tří mě
síců schůzi komise, která okamžitě přikročí 
k věcnému prozkoumání žádaných změn.

A. CHARGUÉRAUD.

BUCKEISEN. 
JULES DE AMBRÓZY.

G. POPESCO.
F. VILFAŇ. 

MŮLLER.

Protocole de clóture.
En adoptant le Rěglement relatif aux attri- 

butions et au fonctionnement de la Commis
sion du régime des eaux du Danube, les mem- 
bres soussignés de ladíte Commission sont 
convenus de ce qui suit:

Ad A r t. 3.

Par déboisement et reboisement, on entend 
uniquement les opérations qui peuvent provo- 
quer une modification de 1’unité du régime des 
eaux.

Le mot »déboisement« ne vise pas les cou- 
pes de bois qui sont faites dans une exploita- 
tion normále et réguliěre ďune forét.

Ad A r t. 5, lit. a.

II est entendu que 1’exposé visé au lit. a de 
f article 5 doit donner toutes indications utiles 
se rapportant á 1’unité du régime des eaux; 
et que 1’expression »trauvaux« vise touš les 
travaux de quelque nátuře que ce soit, méme 
ceux qui n’ont pas le caractěre de travaux 
hydrauliques, mais qui sont de nátuře á exer- 
cer pratiquement une influence sur le régime 
des eaux ďun État voisin.

Ad A r t. 17.

II est entendu, pour Tapplication du second 
alinéa de 1’article 17, que, jusqďá ce que la

Závěrečný protokol.
Přijímajíce Kád o pravomoci a působnosti 

komise pro vodní režim dunajský, podepsaní 
členové komise shodli se na tomto:

Ke článku 3.

Odlesněním a opětným zalesněním rozumí 
se. jediné opatření, která mohou způsobiti 
změnu jednotnosti vodního režimu.

Slovo „odlesnění" neznamená kácení lesa, 
jaké se děje při normálním a pravidelném 
lesním hospodářství.

Ke článku 5, lit. a).

Rozumí se, že přehled, o němž je řeč sub 
lit. a) článku 5, má obsáhnouti veškeré po
třebné údaje, jež se vztahují na jednotnost 
vodního režimu, a že výraz „práce" znamena 
veškeré práce jakéhokoliv druhu, i fakove, 
jež nemají rázu vodních prací, ale jsou s to, 
aby prakticky měly vliv na režim vod ně
kterého sousedního státu.

Ke článku 17.

Pokud jde o provádění druhého odstavce 
článku 17, rozumí se, že dokud komise jinak
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Gommission en ait décidé autrement, la coti- 
sation de 1’Autriche sera fixée á la moitié de 
la cotisation de chacun des autres États.

nerozhodne, bude příspěvek Rakouska stano
ven jednou polovinou příspěvku připadajícího 
na každý z ostatních států.

A. CHARGUÉRAUD.

BUCKEISEN. 
JULES DE AMBRÓZY.

G. POPESCO.

F. VILFAN. 

MŮLLER.

Protocole additionnel 
á la Convention du 27 mai 1923 approuvant 
le Rěglement relatif aux attributions et au 
fonctionnement de la Gommission technique 

permanente du régime des eaux du Danube.

Les Puissances signataires de la Conven
tion approiivant le Rěglement relatif aux 
attributions et au fonctionnement de la Com- 
mission Technique Pennanente du Régime des 
eaux du Danube, ayant reconnu ďun commun 
accord la nécessité de prolonger les délais de 
i'atification tels qu’ils ont été prévus par 
l’Article 2 de cette Convention, déclarent que 
ie dépot des ratifications sur ladíte Conven
tion pourra étre valablement effectué jusqu’au 
30 juin 1924.

En foi de quoi, les soussignés, dúment auto- 
1-isés par leurs Gouvernements ont signé le 
présent Protocole additionnel qui sera annexé 
a l’Acte auquel il se rapporte et dont une 
expédition authentique sera remise á chacune 
des Puissances signataires.

Fait á Paris, le 31 Mars 1924.

Dodatkový protokol
k úmluvě ze dne 27. května 1923, jíž se schva
luje řád o pravomoci a působnosti stálé tech

nické komise pro vodní režim dunajský.

Mocnosti, podepsavší úmluvu, jíž se schva
luje řád o pravomoci a působnosti stálé tech
nické komise pro vodní režim dunajský, 
uznavše souhlasně nutnost prodloužit! ratifi- 
kační lhůtu stanovenou článkem 2 této úmlu
vy, prohlašují, že složení ratifikací zmíněné 
úmluvy může býti platně provedeno až do 
30. června 1924.

čemuž na svědomí podepsaní, řádně zmoc
nění svými vládami, podepsali tento dodat
kový protokol, který bude připojen k úmluvě, 
jíž se týká, a jehož jeden ověřený opis bude 
vydán každé ze signatárních mocností.

Dáno v Paříži, 31. března 1924.

(L. S.) ďEICHHOFF.

(L. S.) HEVESY.

(L. S.) ANTONESCO.

(L. S.) SPALAIKOVITCH. 

(L. S.) ŠTEFAN OSUSKÝ.
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SHLÉDNUVŠE A PROZKOUMAVŠE TUTO ÚMLUVU, ŘÁD, ZÁVĚREČNÝ A DODATKOVÝ 
PROTOKOL A VĚDOUCE, ZE NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NIMI 
SOUHLASÍ, PROHLAŠUJEME JE ZA SCHVÁLENY, PŘIJATY, POTVRZENY A UTVRZENY A MOCÍ 
LISTU TOHOTO, PODEPSANÉHO NAŠÍ RUKOU VLASTNÍ, JE SCHVALUJEME, PŘIJÍMÁME, POTVR
ZUJEME A UTVRZUJEME, SLIBUJÍCE SLOVEM SVÝM, JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, 
ŽE JE PEVNĚ A NEPORUŠITELNĚ ZACHOVÁME A NEDOPUSTÍME, ABY PROTI NIM JEDNÁNO 
BYLO Z JAKÉKOLI PŘÍČINY A JAKÝMKOLI VYMYŠLENÝM ZPŮSOBEM.

TOMU NA SVÉDOMÍ JSME TENTO LIST VYHOTOVITI KÁZALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY 

ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.
JENŽ JEST DÁN NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 21. ČERVNA LÉTA TISÍCÍHO DEVITISTÉHO 

DVACÁTÉHO ČTVRTÉHO.

Vyhlašuje se s tím, že protokol o složení ratifikačních listin byl uzavřen dne 30. června 

1924; úmluva nabývá tudíž mezinárodní působnosti dnem 1. října 1924.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Dr. Beneš v. r.

Slálul tiskárna v Praze.


