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Úmluva a statut

o režimn splavných cest mezinárodního významu, Dodatečný protokol k této úmluvě a 
Prohlášení, kterým se uznává právo států, jež nemají mořského pobřeží, na vlajku.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

TOMÁŠ G. MASARYK,

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,

VŠEM,

KTEŘÍ tento list čísti nebo čtouce slyšeti budou,

POZDRAVENÍ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,
i baňte, belgie, bolivie, brasilie, bulharská, říše britské (s novým 

landem a indií), činy. dánská, estonská, finská, francie, guate-
ALY, HAITI, HONDURASU. CHILE. ITÁLIE, JAPONSKA, KOLUMBIE, KOSTA- 

p KY' KUBY, LITVY, LOTYŠSKA, LUCEMBURSKA, NIZOZEMÍ, NORSKA, PANAMY, 
RAGUAYE, PERSIE, POLSKA. PORTUGALSKA. RAKOUSKA, RU MUNSK A, ŘECKA, 

STÁTU SRBSKO-CHORVATSKO-SLOVINSKÉHO, ŠPANĚLSKA, ŠVÉDSKÁ, 
ŠVÝCARSKA, URUGUAYE A VENEZUELY 

YLA SJEDNÁNA TATO ÚMLUVA A STATUT S DODATEČNÝM PROTOKOLEM

A PROHLÁŠENÍM:

203
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Convention et statuí sur le régime des voies 
navigables ďintérét international.

L’ALBANIE, L’AUTRICHE, LA BEL- 
GIQUE, 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 GRĚCE, 
LE GUATÉMALA, HAITI, LE HONDU
RAS, LTTALIE, LE JAPON, LA LETTO- 
NIE, LA LITHUANIE, LE LUXEM- 
BOURG, LA NORVĚGE, LE PANAMA, LE 
PARAGUAY, LES PAYS-BAS, LA PERSE, 
LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROU- 
MANIE, L’ETAT SERBE-CROATE-SLO- 
VĚNE, LA SUĚDE, LA SUISSE, LA 
TCHÉCOSLOVAQUIE, HURUGUAY ET LE 
VENEZUELA,

Désireux, en ce qui concerne le régime 
international de la navigation sur les eaux 
intérieures, de poursuivre Tévolution com- 
mencée il y a plus ďun siěcle et affirmée 
solennellement dans de nombreux Traités,

Considérant que c’est par le moyen de Con- 
ventions générales, auxquelles ďautres Puis- 
sances pourront adhérer ultérieurement, 
qu’ils seront le mieux á méme de réaliser les 
intentions de 1’article 23 (e) du Pacte de la 
Société des Nations,

Reconnaissant, en particulier, qu’une con- 
sécration nouvelle du principe de la liberté 
de la navigation, dans un Statut élaboré par 
quarante et un Etats appartenant aux di- 
verses parties du monde, constitue une étape 
nouvelle et significative dans la voie de la 
coopération entre Etats, accomplie sans 
porter aucun préj udice á leurs droits de sou- 
veraineté ou ďautorité,

Ayant accepté 1’invitation de la Société des 
Nations de participer á une Conférence, ré- 
unie á Barceloně le 10 mars 1921, et ayant 
pris connaissance de 1’Acte finál de cette 
Conférence,

Convention and Statute on the regime of na- 
vigable waterwavs of intenational concern.

ALBANIA, AUSTRIA, BELGIUM, BO- 
LIVIA, BRAZIL, BULGARIA, CHILE, 
CHINA, COLOMBIA, COSTA RIGA, CUBA, 
DENMARK, THE BRITISH EMPIRE 
(WITH NEW ZEALAND AND INDIA), 
SPAIN, ESTHONIA, FINLAND, FRANCE, 
GREECE, GUATEMALA, HAITI, HONDU
RAS, ITALY, JAPAN, LATVIA, LITHUA- 
NIA, LUXEMBURG, NORWAY, PANAMA, 
PARAGUAY, THE NETHERLANDS, PER- 
SIA, POLAND, PORTUGAL, ROUMANIA, 
THE SERB-CROAT-SLOVENE STATE, 
SWEDEN, SWITZERLAND, CZECHO- 
SLOVAKIA, URUGUAY AND VENE

ZUELA:

Desirous of carrying further the develop- 
ment as regards the international regime of 
navigation on internal waterways, which be- 
gan more than a century ago, and which has 
been solemnly affirmed in numerous treaties,

Considering that General Conventions to 
which other Powers may accede at a later 
dáte constitute the best method of realising 
the purpose of Article 23 (e) of the Covenant 
of the League of Nations,

Recognising in particular that a fresh con- 
firmation of the principie of Freedom of Na
vigation in a Statute elaborated by forty-one 
States belonging to the different portions o 
the world constitutes a new and significan 
stage towards the establishment of co-opeia 
tion among States without in any way 
dicing their rights of sovereignty or au 
rity,

Having accepted the invitation of the Lea 
gue of Nations to také part in a Conlerenc 
at Barcelona which met on March lOth, > 
and having taken notě of the Finál c 
such Conference,
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(Překlad.)

Úmluva a statuí o režimu splavných cest me
zinárodního významu.

ALBANIE, RAKOUSKO, BELGIE, BO
LIVIE, BRASILIE, BULHARSKO, CHILE, 
ČÍNA, KOLUMBIE, KOSTARIKA, KUBA, 
DÁNSKO, ŘÍŠE BRITSKÁ (s NOVÝM ZÉ
LANDEM a INDIÍ), ŠPANĚLSKO, ESTON
SKO, FINSKO, FRANCIE, ŘECKO, GUATE
MALA, HAITI, HONDURAS, ITÁLIE, 
JAPONSKO, LOTYŠSKO, LITVA, LUCEM
BURSKO, NORSKO, PANAMA, PARA
GUAY, NIZOZEMÍ, PERSIE, POLSKO, 
PORTUGALSKO, RUMUNSKO, STÁT 
SRBSKO - CHORVATSKO - SLOVINSKÝ, 
ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, ČESKOSLO
VENSKO, URUGUAY a VENEZUELA,

přejíce si ve věci mezinárodního režimu 
pro plavbu na vodách vnitrozemských pokra
čovali na cestě vývoje zahájeného již více než 
před stoletím a slavnostně potvrzeného v čet
ných smlouvách,

vedeny úvahou, že jen prostředkem vše
obecných úmluv, ke kterým by ostatní moc
nosti mohly později přistoupiti, budou moci 
právě nejlépe uskutečniti intence článku 23 (e) 
úmluvy o Společnosti národů,

uznávajíce obzvláště, že nové posvěcení zá
sady o svobodě plavby ve Statutu, vypracova
ném jedenáčtyřiceti státy z různých dílů 
světa, zakládá novou a významnou etapu na 
dráze mezistátní součinnosti, dosaženou bez 
újmy jich výsostných a mocenských práv,

přijavše pozvání Společnosti národů 
k účasti na konferenci, shromážděné dne
10. března 1921 v Barceloně, a seznámivše se 
se závěrečnou aktou této konference,

2C3*
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Soucieux de mettre en vigueur, děs á pré- 
sent, les dispositions du Statut concernant le 
Régime des Voies Navigables ďlntérét Inter
national qui y a été adopté,

Voulant conclure une Convention á cet 
effet, les HAUTES PARTIES CONTRAC- 
TANTES ont désigné pour leurs plénipoten- 
tiaires:

Le Président du Conseil Suprémc 
de TAlbanie:

Monseigneur Fan S. NOLI,
Député au Parlement.

Le Président de la République 
ďAutrichě:

M. Henri REINHARDT,
Conseiller Ministériel.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Xavier NEUJEAN,
Ministře des Chemins de fer, de la Marině, des Postes 

et de Téíégraphes.

Le Président de la République 
de Bolivie:

M. Trifon MELEAN,
Consul général de la Bolivie en Espagne.

Le Président de la République 
des Etats-Unis du Brésil:

Sa Majesté le Roi de Bulgárie:

M. Lubin BOCHKOFF,
Ingénieur civil, adjoint au Directeur général des Chemins 

de fer et des Ports.

Le Président de la République 
du Chili:

Seňor Manuel RIVAS VICUŇA, 
Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire.

Le Président de la République 
Chinoise:

M. Ouang YONG-PAO,
Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire.

Anxious to bring into force forthwith the 
provisions of the Statute relating to the Re- 
gime of Navigable Waterways of Internatio
nal Concern which has there been adopted,

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

The President of the Supřeme 
Council of Albania:

Monsignor Fan S. NOLI,
Member of Parliament.

The President of the Republie 
of Austria:

M. Henri REINHARDT,
Ministerial Couneillor.

His Majesty the King of the 
B e 1 g i a n s:

M. Xavier NEUJEAN,
Minister for Railways, Marině, Posts and Telegnaphs.

The President of the Republie 
of Bolivia:

M. Trifon MELEAN,
Bolivian Consul in Spain.

The President of the Republie 
of Brazil:

His Majesty the King of Bulgaria: 

M. Lubin BOCHKOFF,
Civil Engineer, Assistant to the Director-General of 

Railways and Ports.

The President of the Republie 
of Chile:

Seňor Manuel RIVAS VICUŇA,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary.

The President of the Republie 
of China:

M. Ouang YONG-PAO,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary.
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vedeny snahou, aby již nyní uvedena byla 
v působnost ustanovení přijatého Statutu 
o režimu splavných cest mezinárodního vý
znamu,

chtějíce uzavřití k tomu cíli úmluvu, jme
novaly Vysoké smluvní strany svými plno- 
mocníky :

Předseda nejvyšší rady albánské, 
jejž zastupoval:

p. Fan S. NOLI, 
poslanec.

President republiky rakouské, 
jejž zastupoval:

p. Jindřich REINHARDT, 
ministerský rada.

Jeho Veličenstvo král Belgů, 
jejž zastupoval:

p. Xaver NEUJEAN,
člen poslanecké sněmovny, ministr železnic, námoř

nictva, pošt a telegrafů.

President republiky bolivijské, 
jejž zastupoval:

p. Trifon MELEAN,
generální konsul Bolivie ve Španělsku.

President republiky Spojených 
států brasilských, 

jejž zastupoval:

Jeho Veličenstvo král bulharský, 
jejž zastupoval:

p. Lubin BOCHKOFF, 
civ. inženýr, pomocník přidělený generál, řediteli 

železnic a přístavů.

President republiky chilské, 
jejž zastupoval:

p. Manuel RIVAS VTCUŇA, 
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr.

President republiky čínské, 
jejž zastupoval:

p. Ouang YONG-PAO, 
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr.
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Le Président de la République 
d e C o 1 o m b i e:

Le Président de la République 
de Costa-Rica:

Le Président de la République 
de Cuba:

Sa Majesté le Roi de Danemark 
et ďlslande: *

M. Peter Andreas HOLCK-COLDING, 
Chef de Bureau du Ministěre des Travaux Publies.

Sa Majesté le Roi duRoyaume-Uni 
de Grande-Bretagne et ďlrlande et 
des territoires britanniques au 
dělá des mers, Empereur deslndes:

Sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G.C.B.,
Conseiller Économique du Gouvemement;

et pour le Dominion de la Nou velí e- 
Zélande:

Sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G.C.B.;

Pour ITnde:

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

Sécretaire du Département des Finances et de la 
Statislique de 1’Office de 1’Inde.

Sa Majesté le Roi ďEspagne:

Seňor Don Emilio ORTUŇO Y BERTE,
Membre de la Chambre des Députés, ancien Ministře 

des Travaux Publies.

Le Président de la République 
Esthonienne:

M. Charles Robert PUSTA,
Ministře plénipotentiaire.

Le Président de la République 
de Finlande:

M. Rolf THESLEFF,
Envoyé extraordinaire et Ministře plénipotentiaire.

The President of the Republic 
of Colombia:

The President of the Republie 
of Costa Rica:

The President of .the Republic 
of Cuba:

Hi§ Majesty the King of Denmark 
and of Iceland:

M. Peter Andreas HOLCK-COLDING, 
Chef de Bureau in the Ministry of Public Works.

His Majesty the King of the United 
Kingdom of Great Britain and Ire- 
land and of the British Dominions 
beyond the Seas, Emperor of India:

Sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G.C.B., 
Economic Adviser to the Government;

and for the Dominion of New 
Zealand:

Sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G. C. B.;

for India:

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

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

His Majesty the King of Spain: 

Seňor Don Emilio ORTUŇO Y BERTE,
Member of the Chamber of Deputies, formerly Ministr 

of Public Works.

The President of the Esthonian 
Republic:

M. Charles Robert PUSTA,
Minister Plenipotentiary.

The President of the Republic 
of Finland:

M. Rolf THESLEFF,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary.
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President republiky kolumbijské, 
jejž zastupoval:

President republiky kostarieké, 
jejž zastupoval:

President republiky Kuba, 
jejž zastupoval:

Jeho Veličenstvo král dánský 
a islandský, 

jejž zastupoval:

p. Petr Ondřej HOLCK-COLDING,
odb. přednosta v ministerstvu veřejných prací.

Jeho Veličenstvo král Spojeného 
království Velké Britanie a Irska 
i britských území zámořských, císař 

indický, 
jejž zastupovali:

sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G.C.B.,
vládní hospodářský rada;

a za dominium novozélandské: 

sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G.C.B.;

za Indii:

sir Louis James KERSHAW, K.C.S.L,
C.I.E.,

tajemník finančního a statistického oddělení úřadu 
pro Indii.

Jeho Veličenstvo král španělský, 
jejž zastupoval:

p. Don Emilio ORTUŇO Y BERTE, 
člen poslanecké sněmovny, ministr veřejných prací.

President republiky estonské, 
jejž zastupoval:

p. Karel Robert PUSTA, 
zplnomocněný ministr.

President republiky finské, 
jejž zastupoval:

p. Rolf THESLEFF, 
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr.
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Le President de la République 
Frangaise:

M. Maurice SIBILLE,
Député, Membre du Comité corsulíatif des Chemins 

de íer ťrangais.

Sa klajesté le Roi des Hellenes:

M. G. CARADJA,
Ministře plénipotentiaire.

Le President de la République 
de Guatémala:

M. le Dr Norberto GALVEZ,
Consul général de Guatémala á Barceloně.

Le President de la République 
de Haiti:

Le President de la République 
de Honduras:

Sa Majesté le Roi ďltalie:

M. Paolo BIGNAMI,
Ingénieur, Député au Parlement italien, ancien Sous- 

Secrétaire ďÉtat.

Sa Majesté TEmpereur du Japon:

Le Président de la République 
de Lettonie:

Le Président de la Républiqe 
Lithauanienne:

M. V. SIDZIKAUSKAS,
Chargé ďAffaires á Eerne.

Son Altesse Royale la Grande- 
Duchese de Luxembourg:

M. Antoine LEFORT,
Chargé ďAffaires á Berne.

Sa Majesté le Roi de Norvěge:

The President of the French 
R e p u b 1 i c:

M. Maurice SIBILLE,
Deputy, Member bf the Comité consultatif des Chemins 

de íer frangais.

His Majesty the King of the 
Hellenes:

M. G. CARADJA,
Minister Plenipotentiary.

The President of the Republic 
of Guatemala:

Dr. Norberto GALVEZ,
Guatemalan Consul-General at Barcelona.

The President of the Republic 
of Haiti:

The President of the Republic 
of Honduras:

His Majesty the King of Italy:

M. Paolo BIGNAMI,
Engineer, Member of the Chamber of Deputies, former 

Under-Secretary of State.

His Majesty the Emperor of Japan:

The President of the Republic 
of Latvia:

The President of the Lithuanian 
Republic:

M. V. SIDZIKAUSKAS,
Chargé ďAffaires at Berne.

Her Royal Highness the Grand- 
Duchess of Luxemburg:

M. Antoine LEFORT,
Chargé ďAffaires at Berne.

HisMajestytheKingofNorway:

M. le Dr Fridtjof NANSEN, 
Professeur a 1’Université de Christiania.

Dr. Fridtjof NANSEN, 
Professor in Christiania University.
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President republiky francouzské, 
jejž zastupoval:

p. Maurice SIBILLE, 
poslanec, člen poradního výboru pro francouzště 

. železnice.

Jeho Veličenstvo král Helénů, 
jejž zastupoval:

p. G. CARADJA,
zplnomocněný ministr.

President republiky guatemalské, 
jejž zastupoval:

p. dr. Norbert GAL VEZ, 
generální konsul republiky guatemalské v Barceloně.

President republiky Haiti, 
jejž zastupoval:

President republiky honduraské, 
jejž zastupoval:

Jeho Veličenstvo král italský, 
jejž zastupoval:

p. Pavel BIGNAMI, 
inženýr, poslanec, bývalý státní podtajemník.

Jeho Veličenstvo císař japonský, 
jejž zastupoval:

President republiky lotyšské, 
jejž zastupoval:

President republiky litevské, 
jejž zastupoval:

p. V. SIDZIKAUSKAS,
chargé ďAffaires v Bernu.

Její královská Výsost velkovévod- 
kyně lucemburská, 

již zastupoval:

p. Antonín LEFORT, 
chargé ďAffaires v Bernu.

Jeho Veličenstvo král norský, 
jejž zastupoval:

p. dr. Fridtjof NANSEN, 
universitní profesor v Kristiánii.
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Le Président de la République 
de Panama:

The President of the Republic 
of Panama:

M. le Docteur Evenor HAZERA,
Consul général de Panama pour 1’Espagne, ancien 

Sous-Secrétaire ďÉtat.

Dr. Evenor HAZERA, 
Consul-General for Panama in Spain, former-Under- 

* Secretary of State.

Le Président de la République 
de Paraguay:

The President of the Republic 
of Paraguay:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Her Majesty the Queen of the 
Netherlands:

Sa Majesté le Shah de Per se: His Majesty the Shah of Persia:

Le Président de la République 
Polonaise:

The President of the Polish 
Republic:

M. Joseph WIELOVIEYSKI. M. Joseph WIELOVIEYSKI.

Le Président de la République 
Portugaise:

The President of the Portuguese 
Republic:

M. Alfredo FREIRE D’ANDRADE,
ancien Ministře des Affaires Etrangěres.

M. Alfredo FREIRE D’ANDRADE, 
formerly Minister of Foreign Affairs.

Sa Majesté le Roi de Roumánie: His Majesty the King ofRoumania:

Sa Majesté le Roi des S erb es 
Croates et Slověnes:

His Majesty the King of the Serbs 
Croats and Slovenes:

Sa Majesté le Roi de Suěde: His Majesty the King of Sweden:

M. Fredrik V. HANSEN,
Directeur général des Forces hydrauliques etdes Canaux 

de 1’État.

M. Fredrik V. HANSEN,
Director-General of Hydraulic Power and State Canais.

Le Conseil Fédéral de la Coníé- 
dération Suisse:

The Federal Council of the Swiss 
Confederation:

Le Président de la République 
Tchéco-Slovaque:

The President oftheCzecho-Slovak
Republic:

M. Bohuslav MŮLLER,
Ingénieur, Secrétaire ďEtat au Ministěre des Travaux 

publics, Envoyé extraordinaire et Ministře 
Piénipotentiaire.

M. Bohuslav MULLER,
Engineer, Secretary of State at the Ministry of Public 
Works, Envoy Extraordinary and Minister Plenipoten- 

tiary.
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President republiky panamské, 
jejž zastupoval:

p. dr. Evenor HAZERA, 
generální konsul Panaray pro Španělsko, bývalý státní 

podtajemník.

President republiky Paraguay, 
jejž zastupoval:

Její Veličenstvo královna nizo
zemská, 

již zastupoval:

Jeho Veličenstvo perský šach, 
jejž zastupoval:

President republiky polské, 
jejž zastupoval:

p. Josef WIELOWIEYSKI.

President republiky portugalské, 
jejž zastupoval:

p. Alfred FREIRE D’ANDRADE,
bývalý ministr zahraničních věcí.

Jeho Veličenstvo král rumunský, 
jejž zastupoval:

Jeho Veličenstvo král Srbů- 
Chorvatů a Slovinců, 

jejž zastupoval:

Jeho Veličenstvo král švédský, 
jejž zastupoval:

p. Fredrik V. HANSEN,
generální ředitel vodních sil a státních průplavů.

Spolková rada švýcarského příse- 
žen štva, 

již zastupoval:

President republiky Česko
slovenské, 

jejž zastupoval:

p. ing. Bohuslav MŮLLER, 
státní tajemník v ministerstvu veřejných prací, mimo

řádný vyslanec a zplnomocněný ministr,
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Le President de la République 
Orientale de l’Uruguay:

M. Benjamin FERNANDEZ Y MEDINA,
Envoyé exiraordinaire et Ministře plénipotentiaire 

en Espagne.

Le President des Etats-Unis 
de Venezuela:

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

Article premier.
Les Hautes Parties contrantes déclarent 

accepter le Statut ci-annexé relatif au Régime 
des Voies navigables ďlntérét internationa!, 
adopté par la Conférence de Barceloně, le 
19 avril 1921.

Ce Statut sera considéré comme faisant 
partie intégrante de la présente Convention. 
En conséquence, elles déclarent accepter les 
obligations et engagements dudit Statut, con- 
formément aux tennes et suivant les condi- 
tions qui y figurent.

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 con- 
cerne les Puissances signataires ou bénéfici- 
aires de ces Traités.

Article 3.
La présente Convention, dont les textes 

franqais et anglais font également foi, por
tera la dáte de ce jour et pourra étre signée 
jusqu’au ler décembre 1921.

Article 4.
La présente Convention est sujette á ratifi- 

eation. Les instruments de ratification seront 
transmis au Secrétaire général de la Societě 
des Nations, qui en notifiera la réception aux 
autres Membres de la Société, ainsi qu’aux 
Etats admis á signer la Convention. Les ins
truments de ratification seront déposés aux 
Archives du Secrétariat.

The President of the Oriental 
Republic of Uruguay:

M. Benjamin FERNANDEZ Y MEDINA, 
Envoy Extraordinary and Minister Plenipoíentiary to 

Spain.

The President of the United States 
of Venezuela:

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

Article 1.

The High Contracting Parties declare that 
they accept the Statute on the Regime of Na- 
vigable Waterways of International Concern 
annexed hereto, adopted by the Barcelona 
Conference on April 19th, 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 corformity with the terms and 
in accordance with the conditions set out 
therein.

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 correspond- 
ing Treaties, in so far as they concern the 
Powers which háve signed,'or which benefit 
by, such Treaties.

Article 3.
The present Convention, of which the 

French and English texts are both authentic, 
shall bear this day’s dáte and shall be open 
for signatuře until December Ist, 1921.

Article 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.



Sbírka zákonů a nařízení, č. £67.
1651

President východní republiky 
Uruguay, 

jejž zastupoval:

p. Benjamin FERNANDEZ Y MEDINA,
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr 

ve Španělska.

President Spojených států 
venezuelských, 

jejž zastupoval:

již přealoživše si navzájem své plné moci, 
jež shledány v dobré a náležité formě, dohodli 
se takto:

Článek 1.
Vysoké smluvní strany prohlašují, že přijí

mají připojený Statut o režimu splavných cest 
mezinárodního významu, usnesený barcelon- 
skou konferencí dne 19. dubna 1921.

Tento Statut bude pokládán za integrující 
část této úmluvy. V důsledku toho prohlašují, 
že berou na sebe povinnosti a závazky vyplý
vající z řečeného Statutu, v mezích a za 
podmínek v něm uvedených.

článek 2.
Tato úmluva nedotýká se nikterak práv a 

závazků, které vyplývají z ustanovení mírové 
smlcuvy, podepsané dne 28. června 1919 ve 
Versailles, nebo z ustanovení jiných obdob
ných smluv, pokud jde o státy tyto smlouvy 
podepsavší neb z nich prospěch mající.

Článek 3.
Tato úmluva, jejíž znění francouzské 

i anglické jsou stejně směrodatnými, ponese 
datum dnešního dne a bude moci býti pode- 
psána až do 1. prosince 1921.

Článek 4.
Tato úmluva bude ratifikována. Ratifikační 

listiny budou odevzdány generálnímu tajem
níkovi Společnosti národů, který oznámí při
jetí ostatním členům společnosti, jakož i stá
tům, jež byly připuštěny k podpisu této 
úmluvy. Ratifikační listiny budou uloženy 
v archivu tajemnického úřadu.
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Pour déférer aux prescriptions de 3’article 
18 du Pacte de la Société des Nations, le 
Secrétaire général procédera á 1’enregistre- 
ment 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 déeembre 1921 pourront y ad- 
hérer.

II en sera de méme des Etats non Membres 
de la Société, auxquels le Conseil de la Société 
aurait décidé de donner communication offi- 
cielle 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 a été notifiée.

A r t i c 1 e 6.
La présente Convention n’entrera en vi- 

gueur qu’aprěs 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 ehacune des 
Parties, quatre-vingt-dix jours aprěs la ré
ception de la ratification ou de la notification 
de Tadhásion.

Děs 1’entrée en vigueur de la présente Con
vention, le Secrétaire général en adressera 
une copie conforme aux Puissances non Mem
bres 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- 
quant quelles Parties ont signé ou ratifié la 
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.

A r t i c 1 e 8.
Souš réserve des dispotions de karbide 2 

de la présente Convention, celle-ci peut étre 
dénoncée par l’une quelconque des Parties, 
aprěs 1’expiration ďun délai de cinq ans, á 
partir de la dáte de son entrée en 
vigueur pour ladíte Partie. La dénonciation

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.

Article 5.
Members of the League of Nations which 

háve not signed the present Convention be- 
fore December Ist, 1921, may accede to it.

The same applies to States not Members 
of the League to which the Coucil of the Lea
gue may decide officially to communicate the 
present Convention. s

Accession will be notified to the Secretary- 
General 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 Po
wers. 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 pre
sent Convention will také effect in the čase 
of each Party ninety days after the receipt of 
its ratification or of the notification of its 
accession.

Upon the coming into force of the present 
Convention, the Secretary-General will add- 
ress 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 Secre

tary-General of the League of Nations, show- 
ing which of the Parties háve signed, rati
fied, acceded to or denounced the present Con
vention. This record shall be open to the Mem
bers of the League at all times; it shall be 
published as often as possible in accordance 
with the directions of the Council.

Article 8.
Subject to the provisions of Article 2 of the 

present Convention, the latter may be de
nounced by any Party thereto after the expi- 
ration of five years from the dáte when it 
came into force in respect of that Party. De- 
nunciation shall be effected- by notification
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Aby se vyhovělo předpisům článku 18 
úmluvy o Společnosti národů, zaznamená ge
nerální tajemník tuto úmluvu ihned po složení 
první ratifikace.

Článek 5.
Členové Společnosti národů, kteří této 

úmluvy do 1. prosince nepodepíší, budou moci 
k ní přistoupiti.

Totéž platí o státech, které nejsou sice členy 
Společnosti, ale kterým bude z usnesení Rady 
Společnosti podáno úřední sdělení o této 
úmluvě.

Přistoupení bude oznámeno generálnímu 
tajemníkovi Společnosti, který zpraví všechny 
zúčastněné mocnosti o přistoupení a o datu, 
kdy toto bylo oznámeno.

Článek 6.
Tato úmluva nenabude působnosti dříve, 

dokud nebude ratifikována pěti mocnostmi. 
Dnem nabytí působnosti bude devadesátý den 
po té, co generální tajemník Společnosti 
obdrží pátou ratifikační listinu. Později počne 
tato úmluva působí ti, pokud jde o tu kterou 
stranu, devadesátým dnem po té, co bude při
jata její ratifikační listina neb oznámení o je
jím přístupu.

Jakmile tato úmluva nabude působnosti, 
generální tajemník zašle její opis mocnostem, 
nečlenům Společnosti, které se mírovými 
smlouvami zavázaly k ní přistoupiti.

Článek 7.
Generální tajemník Společnosti národů po

vede zvláštní záznam o tom, které strany tuto 
úmluvu podepsaly neb ratifikovaly, které k ní 
přistoupily nebo jí vypověděly. Tento záznam 
bude stále přístupný členům Společnosti a 
bude co nejčastěji uveřejňován podle pokynů 
Rady.

článek 8.
S výhradou ustanovení článku 2 této 

úmluvy 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 písem
ného oznámení, řízeného na generálního ta-
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sera faite sous formě de notification écrite, 
adressée au Secrétaire général de la Société 
des Nations. Copie de cette notification, in- 
formant toutes les autres Parties de la dáte 
á laquelle elle a été regue, leur sera immedia- 
tement transmise par le Secrétaire général. 
La dénonciation prendra effet un an aprěs la 
dáte á laquelle elle aura été re§ue par le Secré
taire général et ne sera opérante qu’en ce qui 
concerne la Puissance qui 1’aura notifiée. 
Elle ne portera pas atteinte, á moins ďaccord 
contraire, á des engagements relatifs á un 
programme de travaux contractés avant la 
dénonciation.

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.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnom- 
més ont signé la présente Convention.

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.

in writting addressed to the Secretary-Gene- 
ral of the League of Nations. Copies of such 
notification shall be transmitted forthwith by 
by him to all the other Parties, informing 
them of the dáte on which it was received. 
The denunciation shall také effect one year 
after the dáte on which it was notified to the 
Secretary-General, and shall operáte only in 
respect of the notifying Power. It shall not, 
in the absence of an agreement to the eon- 
trary, prejudice engagements entered into 
before the denunciation relating to a pro
gramme of works.

A r t i c 1 e 9.

A request for the revision of the present 
Convention may be made at any time by one- 
third of the High Contracting Parties.

In faith whereof the above-named Plenipo- 
tentiaries háve signed the present Convention.

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

Af rique du S ud: South A f r i c a:

Albánie:

(L. S.) Fan S. Noli.
AI b a n i a:

Argentině: Argentina:

Austrálie: A u s t r a 1 i a:

Autriche:

(L. S.) Reinhardt.
Austria:

B e 1 g i q u e:

(L. S.) Xavier Neujean.
B e1giu m:

Bolivie:

(L. S.) Trifon Melean.
B o 1 i v i a:

B r é s i 1: B r a z i 1:
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jemníka Společnosti národů. Opis tohoto ozná
mení, uvědomující veškeré ostatní strany 
o dni, kterého bylo přijato, bude těmto ihned 
zaslán generálním tajemníkem. Výpověď po
číná účinkovati za rok ode dne, kdy došla ge
nerálního tajemníka, a působí jen, pokud jde 
o mocnost, která ji oznámila. Pokud není ujed
nán ^opak, výpověď nebude se dotýkati zá
vazků, vztahujících se na program prací 
sjednaných před výpovědí.

Článek 9.
Revise této úmluvy může býti požadována 

kdykoli jednou třetinou Vysokých stran 
smluvních.

Tomu na svědectví podepsali výše jmeno
vaní plnomocníci tuto úmluvu.

Dáno v Barceloně dne dvacátého dubna 
roku tisícího devítistého dvacátého prvního 
v jediném exempláři, který zůstane uložen 
v archivu Společnosti národů.

Jižní Afrika:

Albánie:

(L. S.) Fan S. Noli.

Argentina:

Austrálie:

Rakousko:

(L. S.) Rcinhardt.

Belgie:

(L. S.) Xavier Neujean.

Bolivie:
(L. S.) Trifon Melean.

B r a s i 1 i e:
•<-
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C a n a d a:

B u 1 g a r i e:
(L. S.) L. Bochkoff.

C an a d a:

Bulgaria:

Chili: Chile:

(L. S.) Manuel Rivas Vicuňa.

Chině: China:

(L. S.) Ouang Yong-Pao.

Colombie: Colombia:

Costa-Rica:

C u b a:

Costa-Rica:

C u b a:

Danemark: Denmark:

(L. S.) A. Holck-Colding.

Empire Britannique: British Empire:

(L. S.) Hubert Llewellyn Smith.

Souš réserve de la déclaration insérée au proces- 
verbal de la seance du 19 avril 1921, relative aux Do- 
minions britanniques non représentés á la Conférence 
de Barceloně.

Subject to the déclaration inserted in the Procěs- 
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: N ew Z e a 1 a n d:

(L. S.) H. Llewellyn Smith.

Indie:

E s p a g n e:

E s t h o n i e:

F i n 1 a n d e:

G r ě c e:

(L. S.) Kershaw.

(L. S.) E. Ortuňo.

(L. S.) C. R. Pusta.

(L. S.) Rolf Thesleff. 

France:

(L. S.) Maurice Sibille. 

(L. S.) G. Caradja.

India:

S p a i n:

Esthonia:

F i n 1 a n d:

G r e e c e:
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Bulharsko:

(L. S.) L. Bochkoff.

C a n a d a:

Chile:

(L. S.) Manuel Rivas Yicuňa.

Čína:

(L. S.) Ouang Yong-Pao. 

Kolumbie:

Kostarika:

Kuba:

Dánsko:
(L. S.) A. Holck-Colding.

Ěíše Britská:

(L. S.) Hubert Llewellyn Smith.

S výhradou prohlášení, pojatého do protokolu o za
sedání ze dne 19. dubna 1921, o britských dominiích 
nezastoupených na barcelonské konferenci.

Nový Zéland:

(L. S.) H. Llewellyn Smith.

Indie:

(L. S.) Kershaw.

Španělsko:

(L. S.) E. Ortuňo.

Estonsko:

(L. S.) C. R. Pusta.

Finsko:
(L. S.) Rolf Thesleff.

Francie:
(L. S.) Maurice Sibille.

Řecko:
(L. S.) G. Caradja.
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Guatémala:

(L. S.) N. Galvez S.
Guatemala:

Haiti: H a i t i:

Honduras: Honduras:

Itálie:

(H S.) Paolo Bignami.
Italy:

Jap o n: Japan:

L e 11 o n i e: L a t v i a:

Lithuanie:

(L. S.) V. Sidzikauskas.
L i t h u a n i a:

Luxembourg:
Luxemburg:

(L. S.) Lefort.

Nicaragua: Nicaragua:

No rvě ge:

(L. S.) Fridtjof Nansen.
No rway:

Panama:

(L. S.) Evenor Hazera.
Panama:

Paraguay: Paraguay:

Pays-Bas: Netherlands:

P é r o u: Peru:

P e r s e: Persia:

Po 1 o gn e:

(L. S.) Joseph Wielovicyski.
P o 1 a n d:

Portugal:

(L. S.) A. Freire ďAndrade.
Portugal:

Roumanie: R o u m a n i a:
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Guatemala:

(L. S.) N. Galvez S.

Haiti:

Honduras:

Itálie:

(L. S.) Paolo Bignami. 

Japonsko:

Lotyšsko:

Litva:

(L. S.) V. Sidzikauskas.

Lucemburk:

(L. S.) Lefort.

Nikaragua:

Norsko:

(L. S.) Fridtjof Nansen.

Panama:

(L. S.) Evenor Hazera.

Paraguay:

N izozemí:

Peru:

P e r s i e:

Polsko:
(L. S.) Josef Wielowieyski.

Portugalsko:

(L. S.) A. Freire ďAndrade.

Rumunsko:
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Salvador: Salvador

Etat Serb e-C r o a t e-S lověně: Ser b-C r o a t-S lověně State:

S i a m: S i a m:

Snědé:. Sweden:

(L. S.) Fredrik Hansen.

Suisse: Switzerland:

Tchécoslovaquie: Czechoslovakia:

(L. S.) Ing. Bohuslav Miiller.

Uruguay: Uruguay:

(L. S.) B. Fernandez y Medina.

Venezuela: Venezuela:

Statut relatif au régime des voies navigables 
ďintérét international.

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

Pour Tapplication du présent Statut, seront 
considérées comme voies navigables ďintérét 
international:

1. Toutes parties naturellement navigables 
verš et depuis la mer ďune voie ďeau qui, 
dans son cours naturellement navigable verš 
et depuis la mer, sépare ou traverse diffé- 
rents Etats, ainsi que toute partie ďune 
autre voie ďeau naturellement navigable 
verš et depuis la mer reliant á la mer 
une voie ďeau naturellement navigable 
qui sépare ou traverse différents Etats.

11 est entendu que:

a) le transbordement ďun navire ou bateau 
á un autre n’est pas exclu par les mots „navi
gables verš et depuis la mer“;

b) est dite naturellement navigable, toute 
voie ďeau naturelle ou partie de voie ďeau 
naturelle faisant actuellement 1’objet ďune 
navigation commerciale ordinaire ou sus- 
ceptible, par ses conditions naturelles, de 
faire 1’objet ďune telle navigation; par navi
gation commerciale ordinaire, il faut en-

Statute on the Regime of Navigable Water- 
ways of international Concern.

A r t i c 1 e 1.

In the application of the Statute, the follow- 
ing are declared to be navigable waterways 
of international concern:

1. All parts which are naturally navigable 
to and from the sea of a waterway which in 
its course, naturally navigable to and from 
the sea, separates or traverses different 
States, and also any part of any other water
way naturally navigable to and from the sea, 
which connects with the sea a waterway 
naturally navigable which separates or tra
verses different States.

It is understood that:
a) Transhipment from one vessel to another 

is not excluded by the words „navigable to 
and from the sea“;

b) Any natural waterway or part of a na- 
tural waterway, is termed „naturally nayi- 
gable“ if now ušed for ordinary commercial 
navigation, or capable by reason of its natu
ral conditions of being so ušed; by „ordinary 
commercial navigation" is to be understood 
navigation which, in view of the economic
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Salvador:

Stát s r b s k o-c h o r v a t s ko- 
s 1 o v i n s k ý:

S i a m:

švédsko:

(L. S.) Fredrik Hansen.

Švýcarsko:

Československo:

(L. S.) Ing\ Bohuslav Miiller.

Uruguay:

(L. S.) B. Fernandez y Medina. 

Venezuela:

Statut o režimu splavných cest mezinárodního 
významu.

Článek 1.

Pro použití tohoto Statutu pokládají se za 
splavné cesty mezinárodního významu:

1. Veškeré části k moři a od moře přirozeně 
splavné vodní cesty, která na svém toku k moři 
a od moře přirozeně splavném odděluie neb 
protéká různé státy, jakož i každá část ně
které jiné vodní cesty k moři a od moře při
rozeně splavné, která spojuje s mořem ně
jakou vodní cestu přirozeně splavnou, jež od
děluje neb protéká různé státy.

Rozumí se, že:
a) slova „k moři a od moře splavné" ne- 

nevylučují překládání z lodi neb člunu na pla
vidlo jiné;

b) přirozeně splavnou nazývá se každá při
rozená vodní cesta neb část přirozené vodní 
cesty, na které se již provozuje obvyklá ob
chodní plavba nebo na které by se podle jejích 
přiímených podmínek taková plavba provo
zovali dala; obvyklou obchodní plavbou rozumí 
se taková plavba, která se dá za daných ho-
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tendre une navigation qui, étant données les 
conditions économiques des pays riverains, 
est commercialement et couraxnment prati- 
cable;

c) les affluents doivent ětre considérés 
comme des voies ďeau séparées;

d) les canaux latéraux,établis en vue de sup- 
pléer aux imperfections ďune vole ďeau 
rentrant dans la définition ci-dessus, sont as- 
similés á cette derniěre;

e) sont considérés comme riverains, touš 
les Etat séparés ou traversés par une méme 
voie navigable ďintérét international, y 
compris ses affluents ďintérét international.

2. Les voies ďeau ou parties de voies ďeau 
naturelles ou artificielles, désignées expressé- 
ment comme devant étre soumises au régime 
de la Convention générale concernant les 
voies navigables, soit dans les Actes unila- 
teraux des Etats sous la souveraineté ou 
1’autorité desquels se trouvent lesdites voies 
ďeau ou parties de voies ďeau, soit dans des 
accords comportant notamment le consente- 
ment des dits Etats.

A r t i c 1 e 2.

Parmi les voies navigables ďintérét inter
national, constituent une catégorie spéciale 
en vue de Tapplication des articles 5, 10, 12 
et 14 du présent Statut:

a) les voies navigables pour lesquelles il 
existe une Commission internationale oú sont 
représentés des Etats non riverains;

_ b) les voies navigables qui seraient ulté- 
rieurement classées dans cette catégorie, soit 
en vertu ďActes unilatéraux des Etats sous 
la souveraineté ou 1’autorité desquels elles se 
trouvent, soit en vertu ďaccords comportant 
notamment le consentement des dits Etats.

A r t i c 1 e 3.

Sous réserve des stipulations des articles 5 
et 17, chacun des Etats contractants accor- 
dera, sur les parties de voies navigables ci- 
dessus désignées qui se trouvent sous sa sou
veraineté ou autoritě, le libře exercice de la 
navigation aux navires et bateaux battant 
pavillon de 1’un quelconque des Etats contrac
tants.

A r t i c 1 e 4.
Dans Texercice de la navigation ci-dessus 

visée, les ressortissants, les biens et les pa-

condition of the riparian countries, is com- 
mercial and normally practicable ;

c) Tributaries are to be considered as sepa- 
rate waterways;

d) Lateral canals constructed in order to 
remedy the defects of a waterway included 
in the above définition are assimilated 
thereto;

e) The different States separated or tra- 
versed by a navigable waterway of interna
tional concern, including its tributaries of 
international concern, are deemed to be „ri
parian States".

2. Waterways, or parts of waterways, 
whether natural or artificial, expressly de- 
clared to be placed under the régime of the 
General Convention regarding navigable 
waterways of international concern either in 
unilateral Acts of the States under whose so- 
vereignty or authority these waterways or 
parts of waterways are situated, or in agree- 
ments made with the consent, in particular, 
of such States.

A r t i c 1 e 2.

For the purpose of Articles 5, 10, 12 and 
14 of this Statute, the following shall form a 
speciál category of navigable waterways of 
international concern:

a) Navigable waterways for which there 
are international Commissions upon which 
non-riparian States are represented;

b) Navigable waterways which may here- 
after be placed in this category, either in pur- 
suance of unilateral Acts of the States under 
whose sovereignty or authority they are si
tuated, or in pursuance of agreements made 
with the consent, in particular, of such States.

A rt i c 1 e 3.

Subject to the provisions contained in Art
icles 5 and 17, each of the Contracting States 
shall accord free exercise of navigation to the 
vessels flying the flag of any one of the other 
Contracting States on those parts of navi
gable waterways specified above which may 
be situated under its sovereignty or autho
rity.

A r t i c 1 e 4.
In the exercise of navigation referred to 

above, the nationals, property and flags of all



Sbírka zákonů a nařízeni, č. 267.
16G3

spodářských poměrů poříčních států obchodně 
a Ljžnó provozovati;

c) přítoky jest pokládat! za zvláštní vodní 
cesty;

d) pobočné kanály zřízené za účelem od- 
pomožení nedokonalostem některé vodní cesty, 
pokud spadají pod hořejší definici, kladou se 
vodním cestám na roven;

e) za státy poříční pokládají se všechny 
státy oddělené nebo protékané touž vodní ce
stou mezinárodního významu, počítajíc sem 
j í přítoky mezinárodního významu.

2. Vodní cesty neb části vodních cest při
rozené neb umělé, které mají býti podřízeny 
režimu všeobecné úmluvy o splavných cestách 
dle výslovného ustanovení buď jednostran
ných aktů států, pod jichž svrchovaností nebo 
pravomocí jsou tyto vodní cesty nebo jich 
části, anebo dohod, obsahujících zejména sou
hlas těchto států.

Článek 2.

Při uplatňování článků 5, 10, 12 a 14 tohoto 
Statutu tvoří zvláštní kategorii splavných 
cest mezinárodního významu:

a) splavné cesty, pro které jest zřízena mezi
národní komise, v níž jsou zastoupeny státy 
nepobřežní;

b) splavné cesty, které by byly později do 
této kategorie zařazeny, buď jednostrannými 
akty států, pod jejichž svrchovaností neb 
pravomocí se nacházejí, buď dohodami obsa
hujícími zejména souhlas řečených států.

článek 3.

S výhradou ustanovení článků 5 a 17 po
volí každý ze smluvních států svobodné pro
vozování plavby lodím a člunům vlajky kte
réhokoli ze smluvních států na částech splav
ných cest výše označených, které jsou pod 
jeho svrchovaností neb pravomocí.

Článek 4.
Při provozování plavby svrchu dotčené platí 

pro nakládání s příslušníky, statky, zbožím

204
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villons de touš les Etats contractants seront, 
sous touš les rapports, traités sur le pied 
ďune parfaite égalité. Aucune distinction ne 
sera notamment faite entre les ressortissants, 
les biens et les pavillons des' différents Etats 
riverains, y compris 1’Etat riverain sous la 
souveraineté ou 1’autorité duquel se trouve la 
partie de voie navigable considérée; de méme, 
aucune distinction ne sera faite entre les 
ressortissants, les biens et les pavillons des 
Etats riverains et ceux des non-riverains. II 
est entendu, en conséquence, qiťaucun privi- 
Jěge exclusif de navigation ne sera accordé sur 
lesdites voies navigables á des sociétés ou á 
des particuliers.

Aucune distinction ne pourra étre faite, 
dans ledit exercice, en raison du point de pro- 
venance ou de destination, ou de la direction 
des transports.

Arti cl e 5.

Par dérogation aux deux articles précé- 
dents et sauf convention ou obligation 
contraire:

1. Tout Etat riverain a le droit de réserver 
á son propre pavillon le transport de 
voyageurs et de marchandises, chargés á un 
port se trouvant sous sa souveraineté ou 
autoritě et déchargés á un autre port se trou
vant égalernent sous sa souveraineté ou auto
ritě. L’Etat qui ne réserve pas á son propre 
pavillon les transports ci-dessus spécifiés peut, 
néanmoins á 1’égard ďun co-riverain qui se les 
réserve, refuser le bénéfice de 1’égalité de 
traitement en ce qui concerne ces dits trans
ports.

Sur les voies navigables, visées á Tarticle 2, 
1’Acte de navigation ne pourra laisser aux 
Etats riverains que le droit de réserver les 
transports locaux de voyageurs et de mar
chandises indigěnes ou indigénées. Toutefois, 
dans touš les cas oú une liberté plus complěte 
de la navigation aurait déjá été proclamée 
dans un Acte de navigation antérieur, cette 
liberté ne sera pas diminuée.

2. Lorsqďun réseau navigable naturel ďin- 
térét international, ne comprenant pas de 
voies visées á Farticle 2, ne sépare ou traverse 
que deux Etats, ceux-ei ont le droit de réserver 
ďun commun accord á leur pavillon le trans
port des voyageurs et des marchandises, char
gés á un port de ce réseau et déchargés á un 
autre port de ce méme réseau, á moins que 
ce transport ne soit accompli entre deux ports 
qui ne se trouvent pas sous la souveraineté ou

Contracting States shall be treated in all re- 
spects on a footing of perfect equality. No 
distinction shall be made between the natio- 
nals, the property and the flags of the diffe- 
rent riparian States, including the riparian 
State exercising sovereignty or authority 
over the portion of the navigable waterway 
in question: similarly, no distinction shall be 
made between the nationals, the property and 
the flags of riparian and non-riparian Sta
tes. It is understood, in consequence, that no 
exclusive right of navigation shall be accord- 
ed on such navigable waterways to companies 
or to práváte persons.

No distinction shall be made in the said 
exercise, by reason of the point of departure 
or of destination, or of the direction of the 
traffic.

A r t i c 1 e 5.

As an exception to the two preceding Art
icles, and in the absence of any Convention 
or obligation to the contrary:

1. A riparian State has the right of reserv- 
ing for its own flag the transport of passen- 
gers and goods loaded at one port situated 
under its sovereignty or authority and un- 
loaded at another port also situated under its 
sovereignty or authority. A State which does 
not reserve the above-mentioned transport to 
its own flag may, nevertheless, refuse the be- 
nefit of equality of treatment with regard to 
such transport to a co-riparian which does 
reserve it.

On the navigable waterways referred to in 
Article 2, the Act of Navigation shall only 
allow to riparian States the right of reserving 
the local transport of passengers or of goods 
which are of national origin or are natio- 
nalised. In every čase, however, in which 
greater freedom of navigation may háve been 
already established, in a prcvious Act of Na
vigation, this freedom shall not be reduced.

2. When a natural systém of navigable 
waterways of international concern which 
does not include waterways of the kind re
ferred to in Article 2 separates or traverses 
two States only, the latter háve the right to 
reserve to their flags by mutual agreemen 
the transport of passengers and goods loade 
at one port of this systém and unloadeda 
another port of the same systém, unless t u 
transport takés plače between two ports whic
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a vlajkami všech smluvních států v každém 
směru zásada naprosté rovnosti. Zejména ne
činí se rozdílu mezi příslušníky, statky, zbožím 
a vlajkami jednotlivých států pobřežních, po
čítajíc v to pobřežní stát, pod jehož svrchova
ností neb pravomocí je dotyčná část splavné 
cesty. Rovněž se nečiní rozdílu mezi 
příslušníky, zbožím a vlajkami států pobřež
ních a nepobřežních. Rozumí se tudíž, že na 
řečených splavných cestách nebude společ- 
noste- ani jednotlivcům dáno nijaké výhradně 
přednostní právo plavby.

žádný rozdíl se při řečeném provozu nesmí 
činiti z důvodu místa původu neb určení 
anebo směru dopravovaného zboží.

článek 5.

Na rozdíl od obou článků předcházejících 
a není-li opačné úmluvy neb závazku:

1. má každý stát pobřežní právo vyhraditi 
vlastní své vlajce dopravu cestujících a zboží, 
naloděných v přístavu, který je pod jeho 
svrchovaností neb pravomocí, a vylodě
ných v jiném přístavu, který je rovněž 
pod jeho svrchovaností nebo pravomocí. 
Stát, který nevyhradí své vlajce dopravu zboží 
výše zevrubně vytčenou, může nicméně ode- 
příti státu, který je rovněž státem pobřežním 
a který si ji vyhražuje, poskytnutí výhod rov
ného nakládání, pokud jde o řečenou dopravu.

Plavební úmluva může na splavných ce
stách dotčených v článku 2 ponechati pobřež
ním státům jen právo vyhraditi si místní do
pravu cestujících a zboží tuzemského nebo 
jemu na roveň postaveného. Ve všech pří
padech však, kde již by byla bývala prohlá- 
šem. rozsáhlejší svoboda plavební v některé 
dřívější úmluvě plavební, nebude tato svoboda 
zmenšena.

2. Když přirozeně splavná síť mezinárod
ního významu, jež neobsahuje cest dotčených 
v článku 2, neoddělil je neb neprotéká leč dva 
státy, mají tyto státy právo vyhraditi společ
nou dohodou pro svou vlajku dopravu cestu
jících a zboží, naloděných v některém přístavu 
této sítě a vyloděných v jiném přístavu téže 
sítě, leč by se tato doprava dála mezi dvěnja 
přístavy, které nejsou pod svrchovaností nebo 
pravomocí téhož státu, za plavby vykonané bez

204'
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1’autorité ďun méme Etat au eours ďun 
voyage, sans transbordement sur les terri- 
toires de 1’un ou Fautre des dits Etats, com- 
portant un parcours en mer ou sur une voie 
navigable ďintérét international iťapparte- 
nant pas au dít réseau.

A r t i c 1 e 6.

Chacun des Etats contractants eonserve, 
sur les voies navigables ou parties de voies 
navigables visées á Tarticle 1 et se trouvant 
sous sa souveraineté ou autoritě, le droit dont 
il jouit actuellement ďédicter des dispositions 
et de prendre des mesures nécessaiiís á la 
police générale du territoire et á Tapplication 
des lois et rěglements concernant les douanes, 
la santé publique, les précautions contre les 
maladies des animaux et des végétaux, !’émi- 
gration ou rimmigration et Fimportation ou 
1’exportation des marchandises prohibées; il 
est entendu que ces dispositions et ces mesures 
ne dépassant pas les nécessités et appliquées 
sur un pied de parfaite égalité aux ressor- 
tissants, aux biens et aux pavillons de Fun 
quelconque des Etats contractants, y compris 
FEtat contractant qui les édicte, ne devront 
pas, sans motif valable, entraver le libře exer- 
cice de la navigation.

A r t i c 1 e 7.

Sur le parcours, comme á Fembouchure de 
voies navigables ďintérét international, il ne 
pourra étre percu de redevances ďaucune 
espěce autres que des redevances ayant le ca- 
ractěre de rétributions et destinnées exclusive. 
ment á couvrir ďune maniěre équitable les 
frais ďentretien de la navigabilité ou ďamé- 
lioration de la voie navigable et de ses accěs, 
ou á subvenir á des dépenses faites dans Fin- 
térét de la navigation. Ces redevances seront 
calculées sur ces frais et dépenses et le tarif 
en sera affiché dans les ports. Elles seront 
établies de maniěre á ne pas rendre nécessaire, 
sauf soup§on de fraude ou de contravention, 
un examen détaillé de la cargaison et de ma
niěre á faciliter, autant que possible, tant par 
les conditions de leur prélěvement que par les 
tarifs eux-méme, le trafic international.

A r t i c 1 e 8.

En ce qui concerne les formalités douani- 
ěres, le transit des naviřes et des bateaux, des 
voyageurs et des marchandises, sur les voies

are not situated under the sovereignty or 
authority of the same State in the course of 
a voyage, effected without transhipment on 
the territory of either of the said States, in- 
volving a sea-passage or passage over a navi
gable waterway of international concern 
which dces not belong to the said systém.

A r t i c 1 e 6.

Each of the Contracting States maintains 
its existing right, on the navigable water- 
ways or parts of navigable waterways refer- 
red to in Article 1 and situated under its so
vereignty or authority, to enact the stipula- 
tions and to také the measures necessary for 
policing the territory and for applying the 
laws and reguíations relating to customs, 
public health, précautions against the disea- 
ses of animals and plants, emigration or im- 
migration, and to the import or export of pro- 
hibited goods, it being understood that such 
stipulations and measures must be reason- 
able, must be applied on a footing of absolute 
equality between the nationals, property and 
flags of any one of the Contracting States, 
including the State which is their author, 
and must not without good reason impede 
the freedom of navigation.

Article 7.

No dues of any kind may be levied any- 
where on the course or at the mouth of a na
vigable waterway of international concern, 
other than dues in the nátuře of payment for 
Services rendered and intended solely to cover 
in an equitable manner the expenses of main- 
taining and improving the navigability of the 
waterway and its approaches, or to met ex- 
pendituře incurred in the interest of naviga
tion. These dues shall be fixed in accordance 
with such expenses, and the tariff of dues 
shall be posted in the ports. These dues shall 
be levied in such a manner as to render unne- 
cessary a detailed examination of the cargo, 
except in cases of suspected fraud or infrin- 
gement of reguíations, and so as to facilitate 
international traffic as much as possible, both 
as regards their rates and the method oí 
their application.

Article 8.
The transit of vessels and of passengers

and goods on navigable waterways of inter*
national concern shall, so far as customs foi-
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přelou ování na území některého z obou řeče
ných států a s použitím moře neb některé 
vodní cesty mezinárodního významu, která 
k oné síti nenáleží.

Článek G.

Každý ze smluvních států podržuje na splav
ných cestách neb jejich částech, dotčených 
v článku 1, a nalézajících se pod jeho svrcho
vaností neb pravomocí, dosavadní právo vy
dávat! předpisy a činiti opatření nutná pro 
všeobecnou policii v dotyčném území a ku pro
vádění zákonů a nařízení o clu, veřejném 
zdravotnictví, ochraně zvířat a rostlin proti 
nemocem, o vystěhovalectví neb přistěhova
lectví a o dovozu neb vývozu zapovězeného 
zbozí; rozumí se, že tato ustanovení a opa
tření, nevybočující z mezí nutnosti a uplatňo
vaná podle zásady naprosté rovnosti vůči pří
slušníkům, majetku a vlajkám kteréhokoli ze 
smluvních států, počítajíc sem i smluvní stát, 
který je vydává, nesmějí bez závažného dů
vodu překážeti svobodnému výkonu plavby.

článek 7.

Ani na trati, ani při ústí splavných cest 
mezinárodního významu nesmějí býti vybí
rány dávky jakéhokoliv druhu, jinaké než ony, 
které mají povahu úhrady a jsou výhradně 
určeny k tomu, aby přiměřeným způsobem 
kryly náklady na udržování splavnosti neb na 
zdokonalení splavné cesty a přístupů k ní, 
aneb aby přispívaly na výlohy v zájmu plavby 
učiněné. Tyto dávky budou stanoveny podle 
těchto nákladů a výloh a sazebník jejich bude 
vyvěšen v přístavech. Budou stanoveny tak, 
aby nečinily nutným, vyjma případy pode
zření z podvodu neb přestupku, podrobné zkou
mání nákladu, a tak, aby co možno usnadňo
valy jak podmínkami jich vybírání, tak i saz
bami samotnými, mezinárodní dopravu.

Článek 8.

Pokud jde o celní formality, děje sa 
transit lodí a člunů, cestujících a zboží po 
splavných cestách mezinárodního významu
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navigables ďintérět International, s’effec- 
tuera dans les conditions fixées par le Statut 
de Barceloně sur la Liberté du Transit. 
Chaque fois que le transit aura lieu sans trans- 
bordement, les dispositions complémentaires 
ci-aprěs seront applicablěs:

a) Lorsque les deux rives ďune voie navi- 
gable ďintérět international font partie ďun 
méme Etat, les formalités dcuaniěres im- 
posées aux marchandises en transit, aprěs la 
déclaration et une visitě sommaire, se bor- 
neront á la mise sous scellés, sous cadenas ou 
sous la garde ďagents des douanes;

b) Lorsqu’une voie navigable ďintérět in
ternational formě frontiěre entre deux Etats, 
les navires et bateaux, les voyageurs et les 
marchandises en transit devront étre, en cours 
de routě, exempts de toute formalitě dou- 
aniěre, sauf le cas oú, pour des raisons 
valables ďordre pratique et sans porter at- 
teinte á la facilité de la navigation, Taccom- 
plissement des formalités douaniěres se ferait 
en un point de la partie de la voie navigable 
formant frontiěre.

Le transit des navires ou bateaux et des 
voyageurs, ainsi que le transit des marchan
dises sans transbordement, sur les voies navi- 
gables ďintérět international, ne pourront 
donner lieu á la pereeption ďaucun des droits 
qui sont, soit prohibés par le Statut de Bar
celoně sur la Liberté du Transit, soit autori- 
sés par 1’article 3 du dit Statut; étant en- 
tendu, toutefois, que pourront étre mis á la 
charge des navires et bateaux en transit, le 
logement et la nourriture des agents des dou
anes strictement requis pour la surveillance.

A r t i c 1 e 9.

Dans touš les ports situés sur une voie na
vigable ďintérět international et sous le rap- 
port de 1’utilisation de ces ports, les ressortis- 
sants, les biens et les pavillons de touš les 
Etats contractants jouiront, sous réserve des 
dispositions des articles 5 et 17, notamment 
en ce qui concerne les droits et redevances de 
ports, ďun traitement égal a celui des ressor- 
tissants, des biens et des pavillons de 1’Etat 
riverain sous la souveraineté ou 1’autonté 
duquel le port se trouve. II est entendu 
que les biens auxquels s’applique le présent 
alinéa sont les biens ayant pour origine, pro- 
venance ou destination 1’un quelconque des 
Etats contractants.

malities are concerned, be governed by the 
conditions laid down in the Statute of Barce
lona on Freedom of Transit. Whenever tran
sit takés plače without transhipment the 
following additional provisions shall be ap- 
plicable:

a) When both banks of a waterway of in
ternational concern are within one and the 
same State, the customs formalities imposed 
on goods in transit after they háve been 
declared and subjected to a summary inspec- 
tion shall be limited to placing them under 
seal or padlock or in custody of customs 
officers.

b) When a navigable waterway of inter
national concern forms the frontier between 
two States, vessels, passengers and goods in 
transit shall while „en route“ be exempt 
from any customs formality, except in cases 
in which there are valid reasons of a practical 
character for carrying out customs formali
ties at a plače on the part of the river which 
forms the frontier, and this can be doně with
out interfering with navigation facilities.

The transit of vessels and passengers, as 
well as the transit of goods without tranship
ment, on navigable waterways of internatio
nal concern, must not give rise to the levy- 
ing of any duties whatsoever, whether prohi- 
bited by the Statute of Barcelona on Free
dom of Transit or authorised by Articie 3 of 
that Statute. It is nevertheiess understood 
that vessels in transit may be made respon- 
sible for the boai'd and lodging of any customs 
officers who are strictly required for super- 
vision.

Articie 9.
Subject to the provisions of Articles 5 and 

17, the nationals, property and flags of all 
the Contracting States shall, in ad ports 
situated on a navigable waterway of inter
national concern, enjoy, in all that concerns 
the use of the port, including port dues and 
charges, a treatment equal to that accorded 
to the nationals, property and flag of the 
riparian State under whose sovereignty or 
authority the port is situated. It is under
stood that he property to which the present 
paragraph relates is property originatmg 
in, coming from or destined for, one or othei 
of the Contracting States.
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za podmínek stanovených barcelonským Sta
tutem o svobodě transitu. Při transitu bez 
přeloďování platí vždy tato doplňovací usta
novení :

a) Tvoří-li oba břehy některé splavné cesty 
mezinárodního významu součást jednoho a 
téhož státu, omezí se celní formality platné 
pro transit zboží, po prohlášce (deklaraci) 
a zběžné prohlídce, na zapečetění, uzamčení 
visacími zámky neb doprovod celními zří
zenci;

b) tvoří-li splavná cesta mezinárodního vý
znamu mezi dvěma státy hranici, jsou transi- 
tující lodi a čluny, cestující á zboží během 
cesty vyňati z jakýchkoli celních formalit, leč 
by se ze závažných důvodů praktického rázu 
a bez újmy pro plavbu děl výkon celních for
malit v některém místě části splavné cesty, 
tvořící hranici.

Transit lodí neb člunů a cestujících, jakož 
i transit zboží bez překládání, po splavných 
cestách mezinárodního významu nesmí dáti 
podnět k vybírání žádné z dávek, které jsou 
buď barcelonským Statutem o svobodě tran
situ zapovězeny, nebo článkem 3 řečeného Sta
tutu povoleny; rozumí se však, že ubytování 
á strava celních zřízenců k dozoru nezbytně 
žádoucích může jiti na účet transitu jících lodí 
a člunů.

Článek 9.

S výhradou ustanovení článků 5 a 17 
příslušníci, zboží a vlajky všech smluvních 
států budou se v kterémkoli přístavě na ně
které splavné cestě mezinárodního významu 
těšiti ve všem, co patří k používání přístavu, 
zejména tedy i ve věci přístavních dávek a po
platků, právě takovému nakládání, jaké pří
sluší příslušníkům, zboží a vlajkám toho po
břežního státu, pod jehož svrchovaností nebo 
pravomocí přístav jest. Statky, jichž se týká 
tento odstavec, rozumí se statky, které mají 
svůj původ, místo vypravení neb určení v kte
rémkoli ze smluvních státm
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Les instalíations dcs ports situés sur une 
voie navigable ďintérét international et les 
facilités offertes dans ceux-ci á la navigation 
ne pourront étre soustraites á 1’usage public 
que dans une mesure raisonnable et pleine- 
ment compatible avec le libro exercice de la 
navigation.

Pour rapplication des droits de douane ou 
assimiliés, des droits ďoctroi local et de con- 
sommation, comrae en ce qui touche les frais 
accessoires, perqus á Foccassion de Fimporta- 
tion ou de 1’exportation des marchandises par 
lesdits ports, il ne sera fait aucune différenee 
en raison du pavillon du navire ou bateau 
ayant effectué ou devant effectuer le trans
port, que ce pavillon soit le pavillon national 
ou celui de 1’un quelconque des Etats con- 
tractants.

L’Etat sous la souveraineté ou 1’autorité du- 
que! un port se trouve pourra retirer le bé- 
néfice de 1’alinéa précédent á tout navire ou 
bateau, s’il est prouvé que son armateur dé- 
favorise systématiquement les ressortissants 
de cet Etat ou les sociétés contrólées par les
dits ressortissants.

A moins de motif exceptionnel justifiant, 
pour des nécessités économiques, une déro- 
gation, les droits de douane ne pourront étre 
supérieurs á ceux qui sont pergus aux autres 
frontiěres douaniěres de FEtat intéressé sur 
les marchandises de méme nátuře, de méme 
provenance et de méme destination. Toutes 
les facilités qui seraient accordées, par les 
Etats contractants, sur ďautres voies de terre 
ou ďeau ou dans ďautres ports pour Fimpor- 
tation et Fexportation des marchandises, 
seront également concédées á Fimpoidation ou 
á Fexportation effectuées dans les mémes con- 
ditions par la voie navigable et les ports visés 
ci-dessus.

A rti c 1 e 10.
1. Tout Etat riverain est tenu, ďune part, 

de s’abstenir de toutes mesures susceptibles 
de porter atteinte á la navigabilité ou de di- 
minuer les facilités de la navigation, et, 
ďautre part, de prendre le plus rapidement 
possible toutes dispositions utiles, afin ďécar- 
ter touš obstacles et dangers accidentels pour 
la navigation.

2. Si cette navigation exige un entretien ré- 
gulier, chacun des Etats riverains a, á cet 
effet, Fobligation envers les autres de prendre 
les mesures et ďexécuter les travaux néces- 
saires sur son territoire le plus rapidement

The equipment of ports situated on a navi
gable waterway of international concern, and 
the facilities affordcd in these ports to navi
gation, must not be withh.eld from public use 
to an extent beyond what is reasonable and 
fully compatible with the free exercise of na
vigation.

In the application of customs or other ana- 
logous duties, local octroi or consumption du- 
ties, or incidental charges, levied on the occa- 
sion of the importation or exportation of 
goods through the aforesaid ports, no diffe- 
rence shall be made by reason of the flag of 
the vessel on which the transport has been or 
is to be accomplished, whether this flag be 
the national flag or that of any of the Con- 
tracting States.

The State under whose sovereignty or aut- 
hority a port is situated may withdraw the 
benefits of the preceding paragraph from 
any vessel if it is proved that the owner of 
the vessel discriminates systematically 
against the nationals of that State, including 
companies controlled by such nationals.

In the absence of speciál circumstances 
justifying an exception on the ground of eco- 
ňomic necessities, the customs duties must 
not be higher than those levied on the other 
customs frontiers of the State interested, on 
goods of the same kind, source and destina
tion. All facilities accorded by the Contract- 
ing States to the importation or exportation 
of goods by other land or water rout es, or in 
other ports, shall be equally accorded to im
portation or exportation under the same con- 
ditions over the navigable waterway and 
through the ports referred to above.

A r t i c 1 e 10.
1. Each riparian State is bound, on the one 

hand, to refrain from all measures likely to 
prejudice the navigability of the waterway, 
or tu reduce the facilities for navigation, and, 
cn the other hand, to také as rapidly as pos
sible all necessary steps for removing any ob- 
stacles, and dangers which may occur to na
vigation.

2. If such navigation necessitates regular 
upkeep of the waterway, each of the riparian 
States is bound as towards the others to také 
such steps and to execute such works on its 
territory as are necessary for the purpose as
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Zařízení přístavů ležících na některé 
splavné cestě mezinárodního významu a vý
hody v nich plavbě poskytované lze odníti ve
řejnému užívání jen v rozumných a se svo
bodným výkonem plavby plně slučitelných 
mezích.

Při vyměřování celních a jim podob
ných poplatků, místních potravních a spotřeb
ních daní, jakož i ve věci vedlejších dávek, vy
bíraných při dovozu a vývozu zboží řečenými 
přístavy, nebude činěn rozdíl z důvodu 
vlajky lodi nebo člunu, který dopravu provedl 
neb vykonati má, ať tato vlajka je vlajkou 
státu domácího, nebo kteréhokoli jiného ze 
smluvních států.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 2G7.

Stát, pod jehož svrchovaností nebo pravo
mocí jest přístav, může výhodu předchá
zejícího odstavce odníti kterékoli lodi neb 
člunu, prokáže-li se, že jejich loďař se chová 
soustavně nepříznivě k příslušníkům tohoto 
státu neb k společnostem těmito příslušníky 
kontrolovaným.

Celní poplatky nesmějí býti vyšší, než 
poplatky vybírané na jiných celních hranicích 
dotyčného státu ze zboží stejného druhu, téhož 
původu a téhož určení, leč by výjimečný 
důvod opravňoval z hospodářských nezbyt
ností k výjimce. Veškeré výhody, které snad 
by smluvní státy poskytly pro dovoz a vývoz 
zboží ná jiných pozemních neb vodních ce
stách aneb v jiných přístavech, jest rovněž 
přiznati dovozu neb vývozu provedenému za 
stejných podmínek po splavné cestě, která 
prochází svrchu dotčenými přístavy.

Článek 10.

1. Každý pobřežní stát je povinen jednak 
se zdržeti jakýchkoli počinů, které by mohly 
býti na úkor plavbě, neb umenšiti výhody, 
jichž požívá plavba, jednak učiniti co nejrych
leji veškerá vhodná opatření k odstranění 
náhodných překážek a nebezpečí pro plavbu.

2. Vyžaduj e-li tato plavba pravidelného 
udržování, má každý z pobřežních států vůči 
ostatním závazek co nej rychleji činiti opatření 
a prováděti nutné práce na svém území, při
hlížeje vždy ke stavu plavby, jakož i k hospo-
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possible, compte tenu, á toute époque, de 3’état 
de la navigation, ainsi que de Fétat écono- 
mique des régions desservies par la voie navi- 
gable.

Sauf convention contraire, chacun des 
Etats riverains aura le droit, en invoquant 
des motifs valables, ďexiger. des autres rive
rains une équitable participation aux frais de 
cet entretien.

3. Sauf motif légitime ďopposition ďun 
des Etats riverains, y compris 1’Etat terri- 
torialement intéressé, fondé soit sur les con- 
ditions mémes de la navigabilité en son terri- 
toire, soit sur ďautres intéréts tels que, entre 
autres, le maintien du régime normál des 
eaux, les besoins de rirrigation, Futilisation 
de la force hydraulique ou la nécessité de la 
construction ďautres yoies de communication 
plus avantageuses, un Etat riverain ne pourra 
se refuser á exécuter, á la demande ď un 
autre Etat riverain, les travaux nécessai- 
res ďamélioration de la navigabilité, si celui-ci 
offre ďen payer les frais, ainsi qďune part 
équitable de 1’excédent des frais ďentretien. 
Néanmoins, il est entendu que ces travaux ne 
pourront étre entrepris tant que 1’Etat sur le 
territoire duquel ils doivent étre exécutés s’y 
oppose du chef ďintéréts vitaux.

4. Sauf convention contraire, FEtat tenu 
ďexécuter les travaux ďentretien pourra se 
libérer de cette obligation si, avec Faccord de 
touš les Etats co-riverains, un ou plusieurs 
ďentre eux acceptent de les exécuter á sa 
plače; pour les travaux ďamélioration, FEtat 
tenu de les exécuter sera libéré de cette obli
gation s’il autorise FEtat demandeur á les 
exécuter á sa plače; Fexécution des travaux 
par des Etats autres que FEtat territoriale- 
ment intéressé, ou la participation de ces 
Etats aux frais de ces travaux, seront assurés 
sans préjudice, pour FEtat territorialement 
intéressé, de ses droits de contróle et ďadmi- 
nistration sur ces travaux et des prérogatives 
de sa souveraineté ou autoritě sur la voie 
navigable.

5. Sur les voies navigables visées á Far- 
ticle 2, les dispositions du présent article sont 
applicables sous réserve des stipulations des 
traités, conventions ou actes de navigation qui 
déterminent les pouvoirs et la responsabilité 
de la Commission internationale á Fégard des 
travaux.

quickly as possible, taking account at all times 
of the conditions of navigation, as well as of 
the economic statě of the regions served by 
the navigable waterway.

In the absence of an agreement to the con- 
trary, any riparian State will háve the right, 
on valid reason being shown, to demand from 
the other riparians a reasonable contribution 
towards the cost of upkeep.

3. In the absence of legitimate grounds for 
opposition by one of riparian States, in- 
cluding the State territorially interested, 
based either on the actual conditions of navi- 
gability in its territory, or on other interests 
such as, inter alia, the maintenance of the 
normál water-conditions, requirements for 
irrigation, the use of water-power, or the ne- 
cessity for constructing other and more ad- 
vantageous ways of communication, a ripa
rian State máy not refuse to carry out works 
necessary for the improvement of the navi- 
gability which are asked for by another ri
parian State, if the latter State offers to pay 
the cost of the works and a fair share of the 
additional cost of upkeep. It is understood, 
howerer, that such works cannot be under- 
taken so long as the State of the territory on 
which they are to be carried out objects on 
the ground of vital interests.

4. In the absence of any agreement to the 
contrary, a State which is obliged to carry 
out works of upkeep is entitled to free itself 
from the obligation, if, with the consent of 
all the co-riparian States, one or more of them 
agree to carry out the works instead of it; as 
regards works for improvement, a State 
which is obliged to carry them out shall be 
freed from the obligation, if it authorises the 
State which made the request to carry them 
out instead of it. The carrying out of works 
by States than the State territorially inte
rested, or the sharing by such States in the 
cost of works, shall be so arranged as not 
to prejudipe the rights of the State territo
rially interested as regards the supervision 
and administrativě control over the works or 
its sovereignty and authority over the navi
gable waterway.

5. On the waterways referred to in Article 
2, the provisions of the present Article are 
to be applied subject to the terms of the Trea- 
ties, Conventions, or Navigation Acts which 
determine the powers and responsibilities o 
the International Commission in respect o 
works.



Sbírka zákonů a nařízení, č. 267.

dářským poměrům krajů, jimž slouží vodní 
cesta.
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Není-li opačné úmluvy, má každý z pobřež
ních států právo požadovat!, dovolávaje se zá
važných důvodů, na ostatních pobřežních stá
tech přiměřenou účast na nákladech tohoto 
udržování.

^ 3. Nemá-li některý ze států pobřežních, po
čítajíc sem i stát územně dotčený, oprávně
ného důvodu k odporu, opírajícího se ať o sa
motné poměry splavnosti na jeho území, ať 
o jiné zájmy, na př. zachovávání normálního 
režimu vodního, potřeby zavodňování, využití 
vodní síly neb nutnost zříditi jiné spojovací 
cesty výhodnější, nemůže odmítnouti výkon 
prací nutných pro zlepšení splavnosti, ně
kterým jiným státem pobřežním žádaných, 
nabídne-li tento stát hrazení příslušných ná
kladů, jakož i převzetí přiměřené části tím 
zvýšených udržovacích výloh. Nicméně se 
rozumí, že tyto práce nelze podniknouti, pakli 
se stát, na jehož území se mají provésti, proti 
tomu staví z důvodu životních zájmů.

4 Není-li opačné úmluvy, může stát pro
váděním udržovacích prací povinný zprostiti 
se tohoto závazku, jestliže za souhlasu všech 
pobřežních států převezme jeden neb několik 
z nich provedení těchto prací místo něho; 
pokud se týče prací zlepšovacích, bude stát 
k jich provádění povinný zproštěn této povin
nosti, zmocní-li stát, který o ně žádá, aby je 
provedl místo něho; provádění prací jinými 
státy, než jest stát územně zúčastněný, neb 
přispívání těchto států na náklady s těmito 
pracemi spojené bude upraveno tak, aby ne
bylo pro stát územně zúčastněný na újmu 
jeho právu dozoru a správy těchto prací, aniž 
prerogativám jeho svrchovanosti nebo pravo
moci nad splavnou cestou.

5. Na splavných cestách uvedených v člán
ku 2 platí ustanovení tohoto článku s vý
hradou předpisů smluv, úmluv neb navigač
ních akt, které vymezuj í pravomoc a odpověd
nost mezinárodní komise vzhledem k pracím.
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Souš réserve des dispositions spéciales des 
dits traités, conventions cu actes de naviga- 
tion, existants ou á eonclure:

a) les décisions concernant les travaux ap- 
partiennent á la Commission;

b) le rěgiement, dans les conditions prér 
vues á rarticle 22 ci-aprěs, de tout dLfférend 
qui surgirait du chef de ces décisions pourra, 
dans touš les cas, étre demandé pour motif 
ďincompétence ou de violation des conven
tions internationales rágissant les voies navi- 
gables. Pour tout autre motif, la requéte en 
vue ďun rěgiement dans lesdites conditions ne 
pourra étre formée que par 1’Etat territoria- 
lement intéressé.

Les décisions de la Commission devront 
étre conformes aux régles du présent article.

6. Nonobstant les dispositions du premier 
paragraphe du présent article, un Etat rive- 
rain pourra, sauf convention contraire, dés- 
affecter totalement ou partiellement une voie 
navigable moyennant accord de touš les Etats 
riverains ou de touš les Etats représentés á la 
Commission internationale, dans le cas des 
voies navigables visées á Farticle 2.

Exceptionnellement, une voie navigable 
ďintérét international non visée á Farticle 2 
pourra étre désaffectée par Fun des Etats ri
verains, si la navigation y est trěs peu dé~ 
veloppéc et si cet Etat justifie ďun intérét 
économique manifestement supérieur á celui 
de la navigation. Dans ce cas, la désaffecta- 
tion ne pourra avoir lieu qu’au bout ďune 
année aprěs préavis et sauf recours ďun autre 
Etat riverain dans les conditions prévues á 
Farticle 22. La décision fixera, le cas échéant, 
les conditions dans lesquelles la désaffectation 
pourra étre faite.

7. Dans les cas oú une voie navigable ďirí- 
térét international donne accěs á la mer par 
plusieurs bras situés dans le territoire ďun 
méme Etat, les disposition des paragraphes 1, 
2 et 3 du présent article s’appliquent seule- 
ment aux bras principaux jugés nécessaires 
pour doriner un plein accěs á la mer.

Article 11.
Dans le cas oú un ou plusieurs des Etats 

riverains ďune voie navigable ďintérét inter-

Subject to any speciál provisions in tlie 
said Treaties, Conventions, or Navigation 
Acts, which exist or may be concluded:

a) Décisions in regard to works will be 
made by the Commission.

b) The settlement, under the conditions 
laid down in Article 22 below, of any dispute 
which may arise as a result of these décisions, 
may always be demanded on the grounds that 
these décisions are ultra vires, or that thcy 
infringe international conventions governing 
navigable waterways. A request for a settle
ment under the aforesaid conditions based 
on any other grounds can only be put for- 
ward by the State which is territorially inte- 
rested.

The décisions of this Commission shall be 
in conformity with the provisions of the pre- 
sent Article.

6. Notwithstanding the provisions of para- 
graph 1 of this Article, a riparian State may, 
in the absence of any agreement to the con- 
trary, close a waterway wholly or in part to 
navigation, with the consent of all the ripa
rian States or of all the States represented on 
the International Commission in the čase of 
navigable waterways referred to in Article 2.

As an exceptional čase one of the riparian 
State of a navigable waterway of internatio
nal concern not referred to in Artic'e 2 may 
close the waterway to navigation, if the na
vigation on it is of very smáli importance, 
and if the State in question can justify its 
action on the ground of an economic interest 
clearly greater than that of navigation. In 
this čase the closing to navigation may only 
také plače ofter a year’s notice and subject to 
an appeal on the part of any other riparian 
State under the conditions laid down in Art- 
ickle 22. If necessary, the judgment shall 
prescribe the conditions under which the 
closing to navigation may be carried into 
effect.

7. Should access to the sea be afforded by 
a navigable. waterway of international inter
est through several branches, all of which 
are situáted in the territory of one and the 
same State, the provisions of praragraph 1, -• 
and 3 of this Article shall apply only to the 
principál branches deemed necessary f°r 
providing free access to the sea.

Article 11.
If on a waterway of international concern 

one or more of the riparian States are no
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S výhradou zvláštních ustanovení řečených 
smluv, úmluv neb navigačních akt, která 
sjednány jsou neb budou:

a) přísluší rozhodování o pracích komisi;

b) za podmínek v článku 22 níže uvedených 
může býti urovnání každého sporu, který by 
z těchto rozhodnutí vznikl, vždy požadováno 
z důvodu nepříslušnosti nebo porušení mezi
národních úmluv,* obsahujících pravidla pro 
vodní cesty, žádost o urovnání za řečených 
podmínek může z každého jiného důvodu po- 
dati jen stát územně zúčastněný.

Rozhodnutí komise musí hověti pravidlům 
tohoto článku.

6. Přes ustanovení prvního paragrafu tohoto 
článku může pobřežní stát, není-li opačné 
úmluvy, se souhlasem všech ostatních pobřež
ních států neb všech států zastoupených 
v mezinárodní komisi, jde-li o splavné cesty 
dotčené v článku 2, uzavřití úplně neb čá
stečně pro plavbu některou splavnou cestu.

Výjimečně může býti některá splavná cesta 
mezinárodního významu v článku 2 neuve
dená některým z pobřežních států uzavřena, 
je-li plavba po ní málo vyvinutá a může-li do
tyčný stát ospravedlnit} takové jednáni ho
spodářským zájmem zřejmě vyšším než je 
zájem na plavbě. V tomto případě může k uza
vření dojiti teprve po uplynutí jednoho roku 
od předchozího ohlášení a pokud nepodá ně
který jiný pobřežní stát odvolání za podmínek 
článku 22. Bude-li nutno, určí se v daném pří
padě podmínky, za nichž může k uzavření do
jiti, rozhodnutím.

7. V případech, kde některá splavná cesta 
mezinárodního významu poskytuje přístup 
k moři několika rameny ležícími v území téhož 
státu, ustanovení paragrafů 1, 2 a 3 tohoto 
článku platí jen o těch hlavních ramenech, 
o nichž se soudí, že jsou pro úplný přístup 
k moři nezbytná.

Článek 11.
Není-li jeden neb několik z pobřežních států 

při splavné cestě mezinárodního významu
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national ne sont pas parties au présent Statut, 
les obligations financiěres assumées par 
chacun des Etats contractants en vertu de 
1’article 10 ne peuvent excéder les obligations 
qu’ils auraient assumées au cas oú touš les 
Etats riverains seraient parties au Statut.

Article 12.
Sauf dispositions contraires ďun accord ou 

traité particulier, notamment des Conventions 
existantes relatives aux mesures douaniěres, 
á la police et aux préeautions sanitaires, l’aď- 
ministration des voies navigables ďintérét 
international est exercée par chacun des Etats 
riverains sous la souveraineté ou 1’autorité 
duquel cette voie navigable se trouve. Chacun 
des dits Etats riverains a notamment le pou- 
voir et est tenu ďédicter la réglementation de 
la navigation sur ladíte voie et de veiller á 
son application; cette réglementation devra 
étre étabiie et appliquée de tebe maniěre que 
soit facilité le libře exercice de la navigation, 
dans les conditions prévues au présent Statut.

Les rěgles de procédure touchant notam
ment la constatation, la poursuite et la ré- 
pression des délits de navigation devront 
tendre á des Solutions aussi expéditives que 
possible.

Toutefois, les Etats contractants recon- 
naissent qu’il est hautement désirable que les 
Etats riverains s’entendent pour ce qui con- 
cerne Fadministration de la voie navigable et 
particuliěrement pour 1’adoption ďune régle
mentation de la navigation qui soit aussi uni
formě, sur tout le parcours de cette voie navi
gable, que le permet la diversité des circon- 
stances locales.

Des Services publics monopolisés de remor- 
quage ou ďautres moyens de traction peuvent 
étre établis, en vue de faciliter Fexercice de 
la navigation, moyennant 1’accord unanime 
des Etats riverains, ou des Etats représentés 
á la Commission internationale dans le cas 
des voies navigables visées á Farticle 2.

Article 13.
Les traités, conventions ou accords en vi- 

gueur conclus par les Etats contractants en

parties to this Statute, the financial oblig
ations undertaken by each of the Contracting 
States in pur suance of Article 10 shall not 
exceed those to which they would háve been 
subject if all the riparian States had been 
Parties.

Article 12.
Ih the absence of contrary stipulations 

contained in a speciál agrreement or treaty, 
for example, existing Conventions concerning 
customs and police measures and sanitary 
préeautions, the administration of navig
able waterways of international concern 
is exercised by each of the riparian 
States und whose sovereignty or autho- 
rity the navigable waterway is situated. 
Each of such riparian Stats has, inter alia, 
the power and duty of publishing regulations 
for the navigation of such waterway and of 
seeing to their execution. These regulations 
must be framed and applied in such a way as 
to facilitate the free exercise of navigation 
under the conditions laid down in this 
Statute.

The rules of proceduře dealing with such 
matters as ascertaining, proseeuting and 
punishing navigation offences must be such 
as to promote as speedy a settlement as 
possible.

Nevertheless, the Contracting States re- 
cognise that it is highly desirable that the 
riparian States should come to an under- 
standing with regard to the administration of 
the navigable waterway and, in particular, 
with regard to the adoption of navigation re
gulations of as uniform a character through- 
out the whole course of such navigable 
waterway as the diversity of local circum- 
stances permits.

Public Services of towage or other means 
of haulage may be established in the form of 
monopolies for the purpose of facilitating the 
exercise of navigation, subject to the un- 
animous agreement of the riparian States or 
the States represented on the International 
Commission in the čase of navigable water
ways referred to in Article 2.

Article 13.
Treaties, conventions or agreements in 

force relating to navigable waterways, con-
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smluvní stranou v tomto Statutu, nesmějí 
finanční závazky, převzaté tím kterým ze 
smluvních států podle článku 10, přesahovali 
povinnosti, které by jim bylo vžiti na sebe 
v případě, že všechny pobřežní státy by byly 
ve Statutu smluvními stranami.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 267

Článek 12.
Není-li opačných ustanovení nějaké dohody 

neb smlouvy zvláštní, zejména úmluv o opa
třeních celních, o policii a ochranných pro
středcích zdravotnických, obstarává každý ze 
států pobřežních správu těch splavných cest, 
které jsou pod jeho svrchovaností nebo pravo
mocí. Každý z řečených států pobřežních má 
zejména právo a povinnost vydávati plavební 
řády na zmíněné splavné cestě a bdíti nad je
jich prováděním; tyto řády buďtež sestaveny 
a uplatňovány tak, aby byl usnadněn svo
bodný provoz plavby dle podmínek tohoto 
Statutu.

Pravidla řízení, zejména ohledně zjištění, 
stíhání a trestání plavebních přečinů mají 
směřovati k rozhodnutím co možno nej spěš
nějším.

Smluvní státy však uznávají, že jest nejvýš 
žádoucno, aby se pobřežní státy dorozuměly 
o správě splavné cesty a zejména o přijetí pla
vebního řádu, který by byl na celé délce této 
splavné cesty tak jednotný, jak jen to různost 
místních poměrů připouští.

Monopolisované veřejné služby pro remor- 
káž nebo jiné způsoby vleku lze zříditi 
k účelům usnadnění plavby jen jednomyslnou 
dohodou států pobřežních, po případě států 
zastoupených v mezinárodní komisi, jde-li 
o cesty dotčené v článku 2.

článek 13.

Smlouvy, úmluvy a dohody, které působí 
a sjednány byly o splavných cestách smluv-
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matiěre de voies navigables, avant la dáte de 
mise en vigueur du présent Statut, ne sont 
pas abrogés, en ce qui concerne les Etats sig- 
nataires des dits traités, conventions ou ac- 
cords par le fait de cette mise en vigueur.

Toutefois, les Etats contractants s’enga- 
gent á ne pas appliquer entre eux celles des 
dispositions des dits traités, conventions ou 
accords qui seraient opposés aux rěgles du 
présent Statut.

A r t i c 1 e 14.
Dans les cas oů un des accords ou traités 

particuliers visés á Tarticle 12 aurait confié, 
ou confierait certaines fonctions á une Com- 
mission internationale, comprenant des re- 
présentants ďEtats autres que les Etats ri- 
verains, cette Commission devrait s’inspirer 
exclusivement, sous réserve des dispositions 
de 1’article 10, des intéréts de la navigation 
et serait considérée comme un des organismes 
prévus á 1’article 24 du Pacte de la Société des 
Nations; en conséquence, elle échangerait di- 
rectement avec les organes de la Société toutes 
informations utiles et ferait parvenir un rap- 
port annuel á la Société.

Les attributions des Commissions prévues 
á 1’alinéa précédent seront déterminées dans 
1’Acte de navigation de chaque voie navigable 
et comporteront au moins les attributions sui- 
vantes:

a) La Commission aura qualité pour éla- 
borer les rěglements de navigation qu’elle 
jugerait nécessaire' ďélaborer elle-méme et 
recevra communication de touš autres rěgle
ments de navigation;

b) Elle signalera aux Etats riverains les 
travaux utiles pour 1’entretien des ouvrages et 
le maintien de la navigabilité;

c) Elle recevra de chacun des Etats rive
rains communication officielle de touš projets 
ďamélioration de la voie navigable;

d) Elle aura qualité, au cas oú 1’Acte de 
navigation ne comprendrait pas une régle- 
mentation spéciale quant á la perception des 
redevances, pour approuver la perception de 
celles-ci, en appliquant les dispositions de 
Tarticle 7 du présent Statut.

Article 15.
Le présent Statut ne fixe pas les droits et 

les devoirs des belligérants et des neutřes en

cluded by the Contracting States before the 
coming into force of this Statute, are not, as 
a consequence of its coming into force, ab- 
rogated so far as concerns the States signa- 
tories to those treaties.

Nevertheless, the Contracting States 
undertake not to apply among themselves any 
provisions of such treaties, conventions or 
agreements which may conflict with the rules 
of the present Statute.

Article 14.
If any of the speciál agreements or treaties 

referred to in Article 12 has entrusted or 
shall hereafter entrust certain functions to 
an international Commission which includes 
representatives of States other than the 
riparian States, it shall be the duty of such 
Commission, subject to the provisions of Art
icle 10, to háve exclusive regard to the inter- 
ests of navigation, and it shall be deemed to 
be one of the organisations referred to in 
Article 24 of the Covenant of the League of 
Nations. Consequently, it will exchange all 
useful information directly with the League 
and its organisations, and will submit an 
annual report to the League.

The powers and duties of the Commissions 
referred to in the preceding paragraph shall 
be laid down in the Act of Navigation of each 
navigable waterway and shall at least include 
the following:

a) the Commission shall be entitled to 
draw up such navigation regulations as it 
thinks necessary itself to draw up, and all 
other navigation regulations shall be com- 
municated to it;

b) it shall indicate to the riparian States 
the action advisable for the upkeep of works 
and the maintenance of navigability;

c) it shall be furnished by each of the 
riparian States with official information as 
to all themes for the improvement of the 
waterway;

d) it shall be entitled, in cases in which the 
Act of Navigation does not include a speciál 
regulation with regard to the levying of dues, 
to approve of the levying of such dues and 
charges in accordance with the provisions of 
Article 7 of the Statute.

Article 15.
This Statute does not preseribe the rights 

and duties of belligerents and neutrals
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nimi státy- dříve, než nabyl tento Statut pů
sobnosti, se nezrušují tím, že působnosti na
byl, pokud jde o státy, které podepsaly řečené 
smlouvy, úmluvy a dohody.

Smluvní státy se však zavazují, že nebudou 
navzájem uplatňovat! těch ustanovení řeče
ných smluv, úmluv neb dohod, které by se 
příčily pravidlům tohoto Statutu.

Článek 14.
V případech, kde některá ze zvláštních 

dohod nebo smluv dotčených ve článku 12 by 
byla svěřila nebo by svěřovala jisté úkoly 
mezinárodní komisi, v níž jsou zástupci států 
jiných' než států pobřežních, musí se táto ko
mise říditi výlučně zájmy plavby, s výhradou 
ustanovení článku 10, a bude pokládána za 
jeden z organismů, o nichž je řeč ve článku 24 
úmluvy o Společnosti národů; bude si tudíž vy
měňovali veškeré vhodné informace s orgány 
Společnosti přímo a bude Společnosti zasílat! 
výroční zprávu.

Obor působnosti komisí, dotčený v před
cházejícím odstavci, vymezí plavební akta 
té které splavné cesty a bude obsahovati 
aspoň tyto úkony:

a) komise bude oprávněna vypracovat! pla
vební řády, které podle jejího mínění musí 
nutně býti vypracovány jí samou, a jí musí 
býti veškeré jiné plavební řády sdělovány;

b) bude pobřežním státům označovali práce 
vhodné pro udržování vodních děl a pro udr
žování splavnosti;

c) bude dostávali od všech pobřežních států 
úřední sdělení o všech plánech, jak splavnou 
cestu zlepšit!;

d) bude oprávněna tam, kde plavební akta 
nemá podrobných předpisů o vybírání dávek, 
schvalovati jejich vybírání podle ustano
vení článku 7 tohoto Statutu.

Článek 15.
Tento Statut nestanoví práv a povinností 

válčících a neutrálních států v době války;
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temps de guerre; néanmoins, II subsistera en 
temps de guerre dans la mesure compatible 
avec ces droits et ces devoirs.

Ar ti cle 16.

Le présent Statut rťimpose a aucun des 
Etats contractauts ďobligation qui irait á 
1’encontre de ses droits et devoirs en tant que 
Membre de la Société des Nations.

A r t i c 1 e 17.

Sauf accords contraires auxquels 1’Etat 
territorialement intéressé est ou sera partie, 
le présent Statut ne s’app!ique pas á la na- 
vigation des navires et bátiments de guerre, 
de police, de contróle ni, en général, de touš 
bátiments exergant, á un titre quelconque, la 
puissance publique.

A r t i c 1 e 18.

Chacun des Etats contractants s’engage á 
ne pas concéder, soit par accord, soit de toute 
autre maníěre, á un Etat non contractant, un 
traitement, relatif á la navigation sur une 
voie navigable ďintérět International, qui, 
ěntre Etats contractants, serait contraire aux 
dispositions du présent Statut.

A r t i c 1 e 19.
II pourra étre exceptionellement, et poúr un 

terme aussi limité que possible, dérogé aux 
dispositions des articles précédents par des 
mesures particuliěres ou générales que chacun 
des Etats contractants serait obligé de 
prendre en cas ďévénements graves intéres- 
sant la súreté de 1’Etat ou les intéréts vitaux 
clu pays, étant entendu que le principe de la 
liberté de la navigation et spécialement la 
communication entre les pays riverains et la 
mer doivent étre maintenus dans toute la me
sure possible.

A r t i c 1 e 20.

Le présent Statut ne comporte aucunement 
le retrait de facilités plus grandes en vigueur 
accordées au libře exercice de la navigation, 
sur une voie navigable ďintérět international 
quelconque, dans des conditions compatibles 
avec le principe ďégalité prescrit par le pré
sent Statut, en ce qui concerne les ressortis- 
sants, les biens et les pavillons de touš les 
Etats contractants. II ne comporte pas davan- 
tage Pinterdiction ďen accorder a 1’avenir de 
semblables.

time of war. The Statute sbalí, however, con- 
tinue in force in time of war so far as such 
rights and duties permit.

Ar ti cle 16.

This Statute does not impose upon a Con- 
tracting State any obligation conflicting 
with its rights and duties as a Member of the 
League of Nations.

A r t i c 1 e 17.

In the absence of any agreement to the 
contrary to which the State territorially inter- 
ested is or may be a party, this Statute has 
no reference to the navigation of vessels of 
war or of vessels performing police or admi
nistrativě functions, or, in generál, exercis- 
ing any kind of public authority.

A r t i c 1 e 18.

Each of the Contracting States undertakes 
not to grant either by agreement or in any 
other way, to a non-Contracting State, treat- 
ment with regard to navigation over a na
vigable waterway of international concern 
which, as between Contracting States, would 
be contrary to the provisions of this Statute.

ArJNcle 19.

The measures of a generál or particular 
character which a Contracting State is 
obliged to také in čase of an emergency af- 
fecting the safety of the State or the vital 
interests of the country may, in exceptional 
cases and for a period as short as possible, 
involve a deviation from the provisions of the 
above Articles; it being understood that the 
principle of the freedom of navigation, and 
especially communication between the r i pá
ria n States and the sea, must be maintained 
to the utmost possible extent.

A r t i c 1 e 20.
This Statute does not entail in any way the 

withdrawal of existing greater facilities 
granted to the free exercise of navigation 
on any navigable waterway of international 
concern, under conditions consistent with the 
principle of equality laid down in this Sta
tute, as regards the nationals, the goods and 
the flags of all the Contracting States; nox 
does it entail the prohibition of such grant of 
greater facilities in the future.
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nicméně zůstane v platnosti i v čase války 
v míře s těmito právy a povinnostmi slu
čitelné.

Článek 16.

Tento Statut neukládá žádnému ze smluv
ních států závazku, který by se příčil jeho 
právům a povinnostem jako člena Společnosti 
národů.

Článek 17.

Pokud není opačné dohody, v níž stát 
územně zúčastněný jest nebo bude stranou, 
nevztahuje se tento Statut na plavbu lodí a 
pla'idei válečných, policejních, dozíracích, 
aniž vůbec všech těch plavidel, která vykoná
vají u nějakého důvodu veřejnou moc.

Č1 á n e k 18.

K.mdý ze smluvních států se zavazuje, že 
nepřizná ani dohohou ani jinak některému 
státu, který není smluvní stranou, takového 
nakládání ve věci plavby na splavné vodní 
cestě mezinárodního významu, které, kdyby 
šlo o stát smluvní, by se příčilo ustanovením 
tohoto Statutu.

Článek 19.

Výjimečně a po dobu co nejvíce omezenou 
jest možno se odchýliti od ustanovení před
cházejících článků zvláštními neb všeobec
nými opatřeními, jež kterýkoli ze smluvních 
států by byl nucen učiniti v případě vážných 
událostí dotýkajících se bezpečnosti státu 
neb životních zájmů země, při čemž se rozumí, 
že zásadu svobody plavby a obzvláště spojení 
mezi pobřežními zeměmi a mořem jest za- 
chovatl v míře co největší.

článek 20.

Tento Statut neodnímá nikterak již plat
ných rozsáhlejších výhod poskytnutých svo
bodnému provozu plavby na kterékoli splavné 
cestě mezinárodního významu za podmínek 
slučitelných se zásadou rovnosti předepsanou 
tímto Statutem, pokud jde o příslušníky, 
Statky a vlajky veškerých smluvních států. 
Rovněž neobsahuje zákazu povolovati podobné 
větší výhody v budoucnosti.
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A r t i c 1 e 21.
Conformément á 1’artide 23 (g) du Pacte 

de la Société des Nations, tout Etat contrac- 
tant qui pcurra invoqucr valablement, contre 
!’applicat;on de l’une quelconque des disposi- 
lions du présent Statut, sur tout ou partie de 
?on territoire, une situaťion économique grave 
résultant de dévastations commises sur son 
sol pendant la guerre de 1914-1918, sera con- 
sidéré comme dispensé temporairement des 
obíigations résultant de Tapplication de ladíte 
disposition, étant entendu que le principe de 
la liberté de la navigation doit étre observé 
dans toute la mesure possible.

A r t i c 1 e 22.
Sans prejudice des dispositions de 1’article 

10, paragraphe 5, et á défaut ďentente di- 
recte entre les Etats, touš diíférends qui sur- 
giraient entre eux, relativement á 1’interpré- 
tation ou á 1’application du présent Statut, 
seront portés devant la Cour permanente de 
Justice Internationale, á moins que, par appli- 
cation ďune Convention spéciale ou ďune 
clause générale ďarbitrage, il ne soit procédé 
a un rěglement du différend, soit par arbi- 
trage, soit de toute autre maniěre.

Le recours sera formé ainsi qu’il est prévu 
a Tailicle 40 du Statut de la Cour permanente 
de Justice Internationale.

Toutefois, afin de régler autant que pos
sible ces différends á 1’amiable, les Etats con- 
tractants 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 consul- 
tatif á 1'organe qui se trouverait institué par 
la Société des Nations comme orgáne consul- 
tatif et technique des Membres de la Société, 
on ce qui concerne les Communications et le 
I ransit. En cas ďurgence, un avis provisoire 
pourra recommander toutes mesures provi- 
sionnelles, destinées notamment á rendre á la 
hbre navigation les facilités dont elle jouissait 
avant 1’acte ou le fait ayant donné lieu au 
différend.

A r t i c 1 e 23.
Une voie navigable ne sera pas considérée 

comme ďintérét international, du fait seul 
qu’elle traverse ou délimite des zones ou en- 
claves ďune étendue et ďune population trěs 
faibles par rapport á celles des territoires tra-

A r t i c 1 o 21.
In conformity with Article 23 (e) 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 ail of its territory 
on the ground of the grave economic si- 
tuation arising out of the acts of devastation 
perpetrated on its soil during the war 
1914—1918, shnil be deemed to be relieved 
temporarily of the obíigations arising from 
the application of such provision, it being 
understood that the principle of freedom of 
navigation must be observed as far as pos
sible.

Article 22.
Without prejudice to the provisions of pa- 

ragraph 5 of Article 10, any dispute between 
States as to the interpretation or application 
of this Statute which is not settled directly 
between them shall be brought before the 
Permanent Ccart 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.

Procecdings 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, howerer, 
in a friendly way as far as possible, the Con- 
tracting States undertake before resorting to 
any judicial proceedihgs and without pre
judice to the powers and right 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 organisation of the 
Membres of the League in matters of Commu
nications and transit. In urgent cases a preli- 
minary opinion mny recommend temporary 
measures intended in particular to restore 
the facilities for free navigation which existed 
before the act or occurrence which gave rise 
to the dispute.

Article 23.
A navigable waterway shall not be consi- 

dered as of international concern on the sole 
ground that it traverses or delimits zones or 
enclaves, the extent and population of which 
are smáli as compared with those of the ter-
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článek 21.
Podle článku 23 (e) úmluvy o Společnosti 

národ": bude každý smluvní stát, který se 
b;.de moci platně dovolávati těžkých hospo
dářských poměrů, vyplývajících ze zpustošení 
způsobených na jeho území průběhem války 
1914—1918, proti použití některého z ustano
vení tohoto Statutu na celém svém území nebo 
jeho části, pokládán za dočasně osvobozena od 
závazků plynoucích z použití řečeného ustano
vení, při čemž se má za to, že zásadu svobody 
plavby jest zachovati v míře co největší.

Článek 22.
Bez újmy ustanovení článku 10, od

stavec 5., a není-li přímé dohody mezi státy, 
budou veškeré spory, jež snad mezi nimi 
vzniknou o výkladu neb použití tohoto Sta
tuta, vzneseny na Stálý mezinárodní soudní 
dvůr, leč by se podle zvláštní úmluvy neb vše
obecné klausule o arbitráži přikročilo k vy
řízení sporu arbitráží neb jakýmkoli jiným 
způsobem.

Odvolání se podává tak, jak ustanovuje 
článek 40 Statutu pro Stálý mezinárodní 
soudní dvůr.

Aby však tyto spory řešeny byly pokud 
možno cestou přátelskou, zavazují se smluvní 
státy předložití je za účelem poradního vy
jádření orgánu, jenž bude ve věcech komuni
kací a transitu ustanoven Společností národů 
jako poradní a technický orgán pro členy Spo
lečnosti, dříve, než se obrátí na jakoukoli in
stanci soudní a s výhradou práv a příslušnosti 
Rady a Shromáždění. V naléhavém případě 
může předběžné vyjádření doporučiti veškerá 
prozatímní opatření k tomu cíli, aby svobodné 
plavbě navráceny byly všechny výhody, jimž 
se těšila před činem neb událostí zavdavšími 
podnět ke sporu.

Článek 23.
Splavné cestě se nepřikládá význam mezi

národní jediné z důvodu, že protéká neb roz- 
hraničuje pásma neb enklávy jen nepatrné 
rozlohy a řídce obydlené v poměru k územím, 
kterými protéká a které tvoří části oddělené
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versés et qui forment des parties détachées ou 
des établissements appartenant á un Etat 
autre que celui auquel ladíte riviěre appar- 
tient, á cette exception prěs, dans tout son 
parcours navigable.

A r t i c 1 e 24.
Le présent Statut ne sera pas applicable á 

une voie navigable ďintérét international 
ayant deux riverains seulement et qui sépare 
sur une grande longueur un Etat contractant 
ďun Etat non contractant dont la Gouver- 
nement n’est pas reconnu par le premier au 
moment de la signatuře du présent Statut, 
tant qu’un accord n’aura pas été conclu entre 
eux, établissant pour la voie ďeau considérée, 
un régime administrátif et douanier qui donne 
á 1’Etat contractant des sécurités conve- 
nables.

A r t i c 1 e 25.
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 protec- 
tion ďun méme Etat souverain, que ces terri- 
toires pris individuellement soient ou non 
Membre de la Société des Nations.

Protocole additionnel á la Convention sur le 
Régime des Voies navigables ďintérét inter

national.

1. Les Etats signataires de la Convention 
sur le Régime des Voies navigables ďintérét 
international, signée á Barceloně le 20 avril 
1921, dont les représentants dument autorisés 
ont apposé leurs signatures au présent Proto
cole, déclareht que, en plus de la liberté des 
Communications accordée par eux en vertu de 
la Convention sur les Voies navigables con- 
sidérées comme ďintérét international, ils 
accordent, sous réserve de réciprocité, sans 
préjudice de leurs droits de souveraineté et en 
temps de paix, sur:

a) toutes les voies navigables,
b) toutes les voies naturellement navi

gables,
qui, placées sous leur souveraineté ou auto
ritě et n’étant pas considérées comme ďinté
rét international, sont accessibles á la navi- 
gation commerciale ordinaire verš et depuis

ritories which it traverses, and which form 
detached portions or establishments belong- 
ing to a State other than that to which the 
said river belongs, with this exeception, 
throughout its navigable course.

A r t i c 1 e 24.
This Statute shall not be applicable to a 

navigable waterway of international concern 
which has only two riparian States, and 
which separates, for a considerable distance, 
a Contracting State from a non-Contracting 
State whose Government is not recognised by 
the former at the time of the signing of this 
Statute, until an agreement has been con- 
cluded between them establishing, for the 
waterway in questioh, an administrativě and 
customs regime which affords suitable safe- 
guards to the Contracting State.

A r t i c 1 e 25.
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.

Additional Protocol to the Convention on the 
Regime of Navigable Waterways of Inter

national Concern.

1. The States signatories of the Conven
tion on the Regime of Navigable Waterways 
of International Concern, signed at Barcelona 
on April 20th, 1921, whose duly authorised 
representatives háve affixed their signatures 
to the present Protocol, hereby declare that, 
in addition to the Freedom of Communic
ations which they háve conceded by virtue of 
the Convention on Navigable Waterways con- 
sidered as of international concern, they 
further concede, on condition of reciprocity, 
without prejudice to their rights of so- 
vereignty, and in time of peace,

a) on all navigable waterways,
b) on all naturally navigable waterways,

which are placed under their sovereignty or 
authority, and which, not being considered 
as of international concern, are accessible to 
ordinary commercial navigaťion to and from
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neb sídliště náležející jinému státu než tomu, 
jemuž s touto výjimkou náleží řečená řeka 
v celém svém splavném toku.

Článek 24.
Tento Statut nelze uplatňovati pro splavnou 

cestu mezinárodního významu, která má jen 
dva pobřežní státy a odděluje po značné délce 
stát smluvní od státu nesmluvního, jehož 
vláda není v době podpisu tohoto Statutu oním 
smluvním státem uznána, potud, pokud mezi 
nimi nebude sjednána dohoda ustanovující 
pro dotyčnou vodní cestu správní a celní režim, 
který smluvnímu státu poskytne náležité zá
ruky.

Článek 25.
Rozumí se, že tento Statut nesmí býti vy

kládán tak, že by v čemkoli upravoval vzá
jemná práva a povinnosti území „inter se“, 
která jsou částí neb jsou pod ochranou jedi
ného svrchovaného státu, ať tato území sama 
o sobě jsou členy Společnosti národů, či ni
koliv.

Dodatečný protokol k úmluvě o režimu splav
ných cest mezinárodního významu.

1. Státy podepsavší tuto úmluvu o režimu 
vodních cest mezinárodního významu, pode- 
psanou dne 20. dubna '1021 v Barceloně, jejichž 
zastanci náležitě pověření připoiili své pod- 
pisv k tomuto Protokolu, prohlašuií. že mimo 
svobodu dopravy, uznanou jimi podle úmluvy 
o vodních cestách pokládaných za cesty mezi
národního významu, poskvtují ještě s vý
hradou vzájemnosti bez újmy jich výsost
ných práv a pro dobu míru na

a) všech splavných cestách,
b) všech cestách přirozeně splavných,

které, jsouce pod jejich svrchovaností neb 
pravomocí a nejsouce pokládány za cesty mezi
národního významu, jsou přístupny obvyklé 
obchodní plavbě k moři a od moře, jakož
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la mer, ainsi que dans les ports situés sur ces 
voies ďeau, une égalité parfaite de traitement 
aux paviilons de tout Etat signataire du pré- 
sent Protocole, en ce qui concerne les trans- 
ports ďimportation et ďexportation sans 
transbordement.

Lors de la signatuře, les Etats signataires 
doivent notifier s’ils acceptent les obligations 
dans rétendue indiquée sous la lettre a) ci- 
dessus, ou seulement dans 1’étendue plus res- 
treinte définie sous la lettre b).

11 est entendu que les Etats ayant accepté 
]p paragraphe a) ne sont liés envers ceux 
ayant accepté le paragraphe b) que sous les 
conditions résultant de ce dernicr.

II est également entendu que les Etats, dont 
un nombre considérable de ports situés sur 
des voies navigables sont restés fermés 
jusqu’á présent au comraerce international, 
peuvent, lors de la signatuře du présent Pro
tocole, exclure de son application une ou plu- 
sieurs des voies navigables ci-dessus définies.

Les Etats signataires seront libres de dé- 
clarer que leur acceptation du présent Proto
cole ne s’étend pas á Tensemble ou á une 
partie des colonies, possessions ďoutre-mer ou 
protcctorats se trouvant sous leur souverai- 
neté ou autoritě. Ces Etats pourront donc, par 
la suitě, adhérer au Protocole séparément, au 
nom ďune colonie, ďune possession ďoutre- 
mer ou ďun protectorat, ainsi exclus dans 
leur déclaration. Us pourront également dé- 
noncer le Protocole, conformément á ses dis- 
positions, séparément au nom ďune quelcon- 
que des colonies, possessions ďoutre-mer ou 
protectorats, se trouvant sous leur souverai- 
neté ou autoritě.

Le présent Protocole sera ratifié. Chaque 
Puissance adressera sa ratification au Secré- 
taire général de la Société des Nations, par les 
soins duquel il en sera donné avis á toutes 
les autres Puissances signataires. Les ratifi- 
cations resteront déposées dans les archives 
du Secrétariat de la Société des Nations.

Le présent Protocole restera ouvert á la 
signatuře ou adhésíon des Etats ayant signé 
la Conventíon mentionnée ci-dessus ou y 
ayant adhéré.

II entrera en vigueur aprěs réception par 
le Secrétaire général de la Société des Nations

the sea, and also in all the ports situatcd on 
these waterways, perfect equality of treat- 
ment for the flags of any State signatory of 
this Protocol as regards the transport of im- 
ports and exports without transhipment.

At the time of signing, the signatory States 
must declare whether they accept the oblig- 
ation to the full extent indicated under para- 
graph (a) above, or only to the more limited 
extent defined by paragraph (b).

It is understood that States which háve ac- 
cepted paragraph (a) are not bound as re
gards tho^e which háve acccpted paragraph
(b), except under the conditions resulting 
from the latter paragraph.

It is also understood that those States 
which possess a large number of ports (si- 
tuated on navigable waterways) which háve 
hitherto remained dosed to international 
commerce, may, at the time of the signing of 
the present Protocol, exclude from its applic
ation one or more of the navigable waterways 
referred to above.

The signatory States may declare that 
their acceptance of the present Protocol does 
not include any or all of the colonies, over- 
seas possessions or protectorates under their 
sovereignty or authority, and they sub- 
sequently adhere separately on behalf of any 
colony, overseas possession or protectorate 
so excluded in their déclaration. They may 
also denounce the Protocol separately in ac- 
cordance with its provisions, in respect of 
any colony, overseas possession or protector
ate under their sovereignty or authority.

The present Protocol shall be ratified. 
Each Power shall send its ratification to the 
Secretary-General of the League of Nations, 
who shall cause notice of such ratification to 
be given to all the other signatory Powers; 
these ratifications shall be deposited in the 
archives of the Secretariat of the League of 
Nations.

The present Protocol shall remain open for 
the signatuře or adherence of the States 
which háve signed the above mentioned Con- 
vention or háve given their adherence to it.

It shall come into force after the Secretary- 
General of the League of Nations has re-
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i v přístavech ležících na těchto vodních ce
stách, naprostou rovnost v nakládání s vlaj
kami všech signatárních států tohoto Proto
kolu, pokud jde o dovozní a vývozní dopravy 
bez překládání.

Signatární státy musí při podpisu ohlásili, 
zda přijím.ají závazky v rozsahu uvedeném 
výše pod písmenem a) či pouze v užším roz
sahu vymezeném pod písmenem b).

Rozumí se, že státy, které přijaly para
graf a), jsou vázány vůči státům, jež přijaly 
paragraf b), jen za podmínek, které se z to
hoto paragrafu podávají.

Rovněž se rozumí, že státy, které mají na 
splavných cestách značný počet přístavů, 
které až posud zůstaly uzavřeny mezinárod
nímu obchodu, mohou při podpisu tohoto Pro
tokolu vyloučili z jeho použití jednu neb ně
kolik ze splavných cest svrchu uvedených.

Signatárním státům bude volno prohlásiti, 
že jejich přijetí tohoto Protokolu nevztahuje 
se na celek neb část osad, zámořských držav 
neb protektorátů, které jsou pod jejich 
svrchovaností nebo p^mmocí. Tyto státy 
budou tudíž moci přistoupili k Protokolu od
děleně jménem některé osady, zámořské 
državy neb protektorátu, které takto ve svém 
prohlášení vyloučily. Rovněž budou moci od
děleně Protokol vypověděli ve smyslu jeho 
ustanovení jménem některé z osad, zámoř
ských držav neb protektorátů, které jsou pod 
jejich svrchovaností nebo pravomocí.

Tento Protokol bude ratifikován. Každá 
mocnost zašle stou ratifikaci generálnímu ta
jemníkovi Společnosti národů, který se po
stará, aby o ní uvědomeny byly všechny 
ostatní signatární mocnosti. Ratifikace zů
stanou uloženy v archivu sekretariátu Společ
nosti národů.

Tento protokol zůstane otevřen pro podpis 
neb přístup států, které podepsaly svrchu 
zmíněnou úmluvu neb k ní přistoupily.

Nabude působnosti, jakmile generální ta
jemník Společnosti národů obdrží ratifikaci

205
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de la ratification de deux Etats; pourvu, toňte- 
řois, qu’á cette époque ladíte Convention soit 
entrée en vigueur.

II peut ětre dénoncé á toňte époque aprěs 
1'expiration ďune période de deux ans, á 
compter de la dáte de la réception par le Se- 
crétaire général de la Soeiété des Nations de 
la ratification de FEtat qui dénonce. La dé- 
nonciation ne prendra effet qu’une année 
aprěs sa réception par le Secrétaire général 
de la Soeiété des Nations. La dénonciation de 
la Convention sur le Régime des Voies navi- 
gables ďlntérét international sera considérée 
comme comprenant la dénonciation du présent 
Protocole.

Fait á Barceloně, le vingt avril mil neuf cent 
vingt et un, en un seul exemplaire dont les 
textes francais et anglais feront foi.

ceived the ratification bf two States; pro- 
vided, however, that the said Convention has 
come into force by that time.

It may be denounced at any time after the 
expiration of a period of two years dating 
from the time of the reception by the 
Secretary-General of the League of Nations 
of the ratification of the denouncing State. 
The denunciation shall not také effect until 
one year after it has been received by the 
Secretary-General of the League of Nations. 
A denunciation of the Convention on the Re- 
gime of Navigable Waterways of Inter
national Concern shall be considered as in- 
cluding a denunciation of the present Pro- 
tocol.

Done at Barcelona, the twentieth day of 
April, nineteen hundred and twenty-one, in 
a single copy, of which the French and 
English texts shall be authentic.

Afrique du Sud: South Africa

Albánie:
(L. S.) Fan S. Noli.

A 1 b a n i a:

Argentině: Argentina:

Austrálie: A u s t r a 1 i a:

A u t r i c h e: A u s t r i a:

B e 1 g i q u e:

(L. S.) Xavier Neujean. 
En acceptant le paragraphe a).

B e 1 g i u m:

Bolivie: • B o 1 i v i a:

B r é s i 1: B r a s i 1:

B u 1 g a r i e: B u 1 g a r i a:

C a n a d a: C a n a d a:

Chili: Chile:

XL. S.) Manuel Rivas Vicufia.



1689Sbírka zákonů a nařízení, č. 267.

od dvou států; ovšem jen, bude-li již v té době 
působiti řečená úmluva.

Lze jej kdykoli vypověděti po uplynutí lhůty 
dvou let ode dne, kdy ratifikace státu, který 
jej vypovídá, bude přijata generálním tajem
níkem Společnosti národů. Výpověď počna 
účinkovat! až za rok po té, co bude přijata 
generálním tajemníkem Společnosti národů. 
Vypovězení úmluvy o režimu splavných cest 
mezinárodního významu bude pokládáno i za 
výpověď tohoto Protokolu.

Dáno v Barceloně dne dvacátého dubna 
roku tisícího devítistého dvacátého prvního 
v jediném exempláři, jehož texty francouzský 
a anglický jsou stejnou měrou rozhodující.

Jižní Afrika:

Albánie:
(L. S.) Fan S. Noli.

Argentina:

Austrálie:

Rakousko:

Belgie:

(L. S.) Xaver Neujean. 
Přijímaje odstavec a).

Bolivie:

B r a s i 1 i e:

Bulharsko:

Kanada:

Chile:

(L. S.) Manuel Rivas Vicuňa.

205'
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Chině: China:

C o 1 o m b i e: C o 1 o m b i a:

C o s t a-R i e a: C o s t a-R i c a

C u b a: C u b a:

Danemark: D e n m a r k:
(L. S.) A. Holck-Colding.

En acceptant le paragraphe a).

Empire Britannique: British Empire:

(L. S.) H. Llewellyn Smiíh,
In respect of the United Kingdom only. 

Aceepting' paragi’aph a).

Nouvelle-Zélande: NewZealand:
(L. S.) H. Llewellyn Smith.

In respect of New Zealand. 
Aceepting paragraph a).

E sp a gn e:
(L. S.) E. Ortuňo.

En acceptant le paragraphe a).

S p a i n:

Esthonie: E s t h o n i a:

F i nl an d e:
(L. S.) Rolf Thesleff.

En acceptant le paragraphe b).

Fin 1 an d:

France: France:

G r ě c e:
(L. S.) G. Caradja.

G r e e c e:

Guatémala: Guatemala:

Haiti: Haiti:

Honduras: Honduras:
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Čína:

Kolumbie:

Kostarika:

Kuba:

Dánsko:
(L. S.) A. Holck-Colding. 

Přijímaje odstavec a).

Říše Britská:
(L. S.) H. LIewellyn Smith.

Toliko za Spojené království. Přijímaje odstavec a).

Nový Zéland:
(L. S.) H. LIewellyn Smith.

Za Nový Zéland. Přijímaje odstavec a).

Španělsko:
(L. S.) E. Ortufio.
Přijímaje odstavec a).

Estonsko:

Finsko:
(L. S.) Rolf Thesleff.
Přijímaje odstavec b).

Francie:

Řecko:
(L. S.) G. Caradja. 

Guatemala:

Haiti:

Honduras:



1692 Sbírka zákonů a nařízení, č. 287.

Indie: India:
(L. S.) Theo Russell.*)

In respect of India only aceepting paragraph a).

Itálie: Italy:

J a p o n: Japan:

L e 11 o n i e: L a t v i a:

Luxembourg: Luxemburg:

Nicaragua: Nicaragua:

N o r v ě g e: N o r w a y:
(L. S.) Fridtjof Nansen.

Panama: Panama:

Paraguay: 

P a y s-B a s: 

P é r o u:

P e r s e:

P o 1 o g n e: 

Portugal:

R o u m a n i e:

Salvador:

(L. S.) A. Freire ďAndrade.

Paraguay:

Netherlands:

Peru:

P e r s i a:

P o 1 a n d: 

Portugal:

R o u m a n i a: 

Salvador:

Etat Serb e-C roate-S lověně: Serb-Croat-Slověně State:

*) M. Theo Russell, Ministře plénipotentiaire de 
Sa Majesté Britannique á Berne, a été důment auto- 
risé á signer le Protocole additionnel au nom de llndo.

*) Mr. Theo Russell, Minister Plenipotentiary to 

His Britannic Majesty in Bern has been duly 
rised to sign the Additional Protocol on běhali o 

India.
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Indie:

(L. S.) Theo RusseH.*)
Toliko za Indii přijímaje odstavec aj.

Itálie:

Japonsko:

Lotyšsko:

Lucemburk:

Nikaragua:

Norsko:

(L. S.) Fridtjof Nansen. 

Panama:

Paraguay:

Nizozemí:

Peru:

P e r s i e:

Polsko:

Portugalsko:
(L. S.) A. Freire ďAndrade.

Rumunsko:

Salvador:

Stát srbsko-chorvatsko- 
slovinský:

*) P. Theo Russell, zplnomocněný ministr Jeho brit
ského Veličenstva v Bernu, byl řádně pověřen pode- 
psati Dodatečný protokol jménem Indie.
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S i a m: S i a m:

S u ě d e:
(L. S.) Fredrik Hansen. 

En acceptant le paragraphe a).

S u i s s e:

S w e d e n:

Switzerland:

Tchécoslovaquie: Czechoslovakia:

(L. S.) Ing. Bohuslav Mííllex-.
En acceptant le paragraphe b).

Uruguay: Uruguay:

Venezuela: Venezuela:

Déclaration portant reconnaissance du droit 
au pavillon des Etats dépourvus de littoral 

maritime.

Les soussignés, dúment autorisés á cet effet, 
déclarent que les Etats qu’ils représentent 
reconnaissent le pavillon des navires de tout 
Etat qui n’a pas de littoral maritime, lorsqďils 
sont enregistrés en un lieu unique déterminé, 
situé sur son territoire; ce lieu constituera 
pour ces navires le port ďenregistremenj;.

Barceloně, le vingt avril 1921, fait en un 
seul exemplaire dont les textes frangais et 
anglais font également foi.

Déclaration recognising the right to a flag of 
States having no sea-coast.

The undersigned, duly authorised for the 
purpose, declare that the States which they 
represent recognise the flag flown by the 
vessels of any State having no sea-coast 
which are registered at some one specified 
plače situated in its territory; such plače shall 
serve as the port of registry of such vessels.

Barcelona, April the 20th, 1921, doně in a 
single copy of which the English and French 
texts shall be authentic.

Uruguay: Uruguay:
(L. S.) B. Fernandez y Medina.

Grěce: Greece:

(L. S.) P. Scassi.

Suisse: Switzerland:

(L. S.) Motta.
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S i a m:

Švédsko:
(L. S.) Fredrik Hansen.

Přijímaje odstavec a).

Švýcarsko:

Československo:
(L. S.) Ing. Bohuslav Miiller.

Přijímaje odstavec b).

Uruguay:

Venezuela:

Prohlášení, kterým se uznává právo států, jež 
nemají mořského pobřeží, na vlajku.

Podepsaní, jsouce náležitě k tomu pově
řeni, prohlašují, že státy, které zastupují, 
uznávají vlajku lodí kteréhokoli státu, který 
nemá mořského pobřeží, jsou-li zapsány v je
diném určitém místě, jež leží na jeho území; 
toto místo bude pro tyto lodi přístavem zá
pisným.

Dáno v Barceloně dne dvacátého dubna 
roku tisícího devítistého dvacátého prvního 
v jediném exempláři, jehož texty francouz
ský a anglický jsou stejnou měrou rozho
dující.

Uruguay:
(L. S.) B. Fernandez y Medina.

Řecko:
(L. S.) P. Scassí.

Švýcarsko:
(L. S.) Motta
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Panama:

(L. S.) Evenor Hazera.

Panama:

Bolivie:

(L. S.) Trifon Melean.

B o 1 i v i a:

L e 11 o n i e:

(L. S.) Germain Albat.

L a t v i a:

Guatémala:

(L, S.) N. Galvez S.
Guatemala:

P o 1 o g n e:

(L. S.) Joseph Wielovieyski.
P o 1 a n d:

B u 1 g a r i e:

(L. S.) Lubin Bochkoff.
B u 1 g a r i a:

A u t r i c h e:

(L. S.) Reinhardt.
A u s t r i a:

S u ě d e:

(L. S.) Fredrik Hansen.
S w c d e n:

B e 1 g i q u e:

(L. S.) Xavier Neujean.
B c 1 g i u m:

France:

(L. S.) Maurice Sibille.
France:

Chině:

(L. S.) Ouang Yong-Pao.
China:

P a y s-B a s: Netherlands
(L. S.) Van Panhuys.

E s p a g n e:

(L. S.) E. Ortuňo.
S p a i n:

L i t h u a n i e:

(Iv. S.) V. Sidzikauskas.
Lithuania:

P er s e:
(L. S.) Hussein Khan Alai'.

P e r si a:

Danemark:
(L. S.) A. Holck-Colding.

D e n m a r k:

Chili:

(L. S.) Manuel Rivas Vicufia.

Chile:
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Panama:
(L. S.) Evenor Hazera. 

Bolivie:
(L. S.) Trifon Meiean.

Lotyšsko:
(L. S.) Germain Albat.

Guatemala:
(L. S.) N. Galvez S.

Polsko:
(L. S.) Josef Wielowieyski.

Bulharsko:
(L. S.) Lubin Bochkoff.

Rakousko:
(L. S.) Reinhardt.

švédsko:
(L. S.) Fredrik Hansen.

Belgie:
(L. S.) Xaver Neujean.

Francie:
(L. S.) Maurice Sibille.

Čína:
(L. S.) Ouang Yong-Pao.

Nizozemí:
(L. S.) Van Panhuys.

Španělsko:
(L. S.) E. Ortufio.

Litva:
(L. S.) V. Sidzikauskas.

P e r s i e:
(L. S.) Hussein Khan Alai. 

Dánsko:
(L. S.) A. Holck-Colding. 

Chile:

(L. S.) Manuel Rivas Vicuňa.
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Itálie:

Portugal:

(L. S.) Paolo Bignami.

(L. S.) A, Freire ďAndrade.

Italy:

Portugal:

RoyaumedesSerbes, Croates Kingdom of the Serbs, Croats
et Slově nes: et Sloven es:

(L. S.) A. Tresic Pavičic.

République Tchécoslovaque: Czechoslovak Republic:
(L. S.) Ing. Bohuslav Miiller.

Norvěge: Norway:

(L. S.) Fridtjof Nansen.

Empire Britannique:*) British Empire:*)

(L. S.) H. Llewellyn Smith.

N o u v e 11 e-Z élande: NewZealand:

(L. S.) H. Llewellyn Smith.

India: India:

(L. S.) Kershaw.

E s t h o n i e: Esthonia:

(L. S.) C. R. Pusta.

Albánie: A1 b a n i a:

(L. S.) Fan S. Noli.

Japon: Japan:
(L. S.) M. Matsuda.

*) Souš réserve de la Déclaration insérée au procěs- 
verbal de la seance du 19 avril 1921, relative aux Do- 
minions britanniques non représentés a la Conférence 
de Barceloně.

*) Subject to the Déclaration inserted in the Procěs- 
Verbal of the Meeting of April 19th, 1921, as to the 
British Dominions whieh háve not been represented 
at the Barcelona Conference. H. LI. S.


