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ków ,celnych (Dz. U. R. P. N2 80, poz. 777) zarzą
dza się co następuj~: 

§ '1. Wykaz towarów, zawarty w § 1 rozpo
rządzenia z dnia 12 grudnia 1924 r. o ulgach cel
nych (Dz. U. R. P. ]'f!! 108, poz. 977) uzupełnia się 
następującemi towarami: ' 
Pozycja taryfy cło w Ofo Ofo 

Nazwa towaru: ' celnej: cła normalnego: 
5 p. l,a, 1 Ziemniaki do sadze-

nia, za pozwoleniem 
Ministerstwa Skarbu 

, 
bez cła 

62 p. 9-a Nl1siol1ł) drzew igla , 
stych; IZa p():zwol~

niem Ministerstwa 
'skarbu • . • .• 20.-

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu:- W. arabski 

Minister Przemysłu i HeOOAu: Józef Kiedroń 

Minister Rolnictv.'a i Dóbr P:aóstwo,Wych: Janicki 

236. 
Przekład. 

Konwencja i Statut 
o wolności tranzytu, podpisane 
W Barcelonie dnia 20 kwietnia 

1921 roku. 
(Zatwierdzone przez Sejm ustawą 
z dnia 4 sierpnia 1922 r.-Dz. U. 

R. P. N~ 71, poz. 640). 
W IMIENIU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
MY, JÓZEF PIŁSUDSKI, 

I'IP..CZELNIK PFU~STWf\ POLSKIEGO, 
Wśzem wobec i I~ażdemu zospbna, 
komu o tern wiedzieć należv, wia-

.. domem czynimy: J 

, W dniu dwudziestym kwietnia 
tysiąc dziewięćset dwudziestego 
pierwszego roku podpisane zosta
ły w Barcelonie Międzynarodowa 
Konwencja i załączony do niej Sta
tut o wolności tranzytu, które to 

Convention et Statut 

sur Ja liberte du transit, signes a Barcelone le 20 avril 1921~ 

1\U NOM DE Lf\ Rtp_UBLlQUE POLONf\iSE 

NOtlS, ' JÓZEF PIŁSUDSKI, 

CHEF DE L'tTRT POLONRIS, 

a tous ceux qui ces presentes Lettres verront, faisons savoir ce qui suit: 

, Konwencja i Statut brzmią stowo 
w słowo jak nas,tępuje: 

Une ConVlention Internationale et un Statut y ąnnexe sur la 
liberte du transit ayant ete signes ił Barcelone Je vingt avril mil neuf 
cent vingt et un, Convention et Statut dont la teneur suit: 

Konwencja i Statut o wolności 
tranzytu. 

f\lbanj!!, f\ustrja, Belgja, BoliwJa, 
Bra~ylja, Bułgarja, Chili, Chiny, 
Kulumbja, CosŁa-Rka, Kuba, Oarija, 
Imperjum Brytyjskie (wraz z Nową 
Zelandją i Indjami), Hiszpanja, 
Estonja, Finlandja, Francja, Grec~, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Wło
chy, Japonja, Łotwa, Litwa, Luk
semburg, . Norwegja, Panama" Pa
ragway, Holandja, ' Persja, Polska. 
Portugalja, Rumunja, Państwo Serb
sko·Kroacko - Słoweńskie, ~w~ltja, 
Szwajcarja, Czechosłowacja, Orug-

, way i Venezuela; . 

Pragnąc zagwarar,;rować i usta
Ii~ wolność komuni~acyj i tranlytu, 
zważywszy, że w 'Sprawach tych ' 

Convention et Statut sur la 
1iberb~ du transit. 

Convention and statute on ' 
freedom of transit. 

L'ł\lbanie, l'f\utriche, la Belgi- f\lbania. , Rustrja, Belgium, Bo-
que, la Bolivie,le B(esil, la Bul- livia, Brazll, Bulg~ria, Chiłę, China, 
garie, le Chili, la <:hine, Ja C-oIQrp- Colombia, Costa Rica. Cuba. Den
bie, le Costa-Rica, Cuba, Je Oane- , mark, the, Britis,l:t EmpIre (with New 
mark, I'Empire britanni<łue (avec . Zealand and Jodła), Spain,Estno
la Nouvelle-Zelande et les Indes), , nia, Finland. France, Greece, Gu
I'Espagne, l'E.sth<:mie, la Finlande, ateinaIa, . Haiti, Honduras, Italy, Ja
la Franc,e, la Grece, le Guatemala. pan. LaNia. Lithuania. Luxemburg, 
He'iti, le Honduras, \'Italie, le Ja- Norway, Panama, Paraguay, the , 
pon, la Lettonie, la Lithuanłe., le : Netherlands, Persia, Poland, Ppr
Luxembourg, ' la Norvege" 1e P~- , tuga), Roumania, the Serb-Crc;>at
nama, ' le Paraguay, leś Pays-Bas, SI6vene State, SVł~den, Swltzer
la Perse, la Pol9gne, le 'Portugał, land, Czecho- SJovlkia, Urugljay 
la Roumanie, I'Etat serbe'croate- and Venezuela: 
slovene, la Suede, la SLiisse, ra 
Tch~o Słovaquie, I'Uruguay et le 
Venezuela: . 

Desireux d'assure.r la garantie 
et Je maintien de . la Iiberłe des 
communketlons etdu transit, 

. Desirous of makinQ provłsłon 
to secure ~nd malnłaln freedom 

. of communications end oftranslt. 
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zamierzenia, będące : przedmiotem 
art. 23 Paktu ·Ugi Narodów, naj' 
lepiej dadzf.'l siElurzeczy\vistnić 
w drodze Konwencyj ogólnych, do ' 
których później inne Państwa b~dą 
mogły przystąpić, ~:\ -

uznając, że należy proklamo
wać i uregulol)Ja,ć p{a~o wolności 
tranzytu, jako jeden ' z najlepszych 
środków rozwoju współpracy mię' 
dzy Państwami, bez ujmy dla ich 
praw zwierzchniczych lub władzy 
na drogach, przeznaczonych do 
tranzytu. 

Przyjąwszy zaproszenie Ligi Na
rodów do udziału w Konferencji, 
zgromadzonej w Barcelonie, w dniu 
10 marca i zaznajomiwszy się 
z aktem końcowym tej Konferencji, 

db2lj'~c o wprOWadzenie JUz 
Qbecnie w życie postanowień przy
j~tego Statutu, mającego mieć za
stosowanie do tranzytu kolejal11l 
żelaz:'lemi i drogami wodnemi, 

ChClłC zawrzeć w tym ,celu 
Konwencję, Wysokie Układające 
sit;; Strony wyznaczyły jako swych 
Pełnomocników: ' 
Prezydent Rady Najwyższej f\lbanji: 

P. Fan S. Noli, Posła do Par
I~me,ntu; 

Prezydent Republiki f\ustrjackiej: 

P. Henryka Reinhardta, Radc~ 
MlnisterJalnego; 

Jego Królewska Mość Król Belgów: 

P. Ksawerego N~ujean, Członka 
Izby Poselskiej, Ministra Kolei, 
Marynarki; Poczt' i Teh~grafów; 

Prezydent Republiki Boliwijskiej: 

, P. Trifone Mele~i'), Konsula Ge-
_neralnego BoliwjL ,VJ· Hlszpanji; 

Pri!żydent Republiki Brl'zyliJsklej: 
Jego Królewska Mość Król Buł· 
garski: 

P. Lubina BQch~off~, Inżyniera 
cywilnego, Zastęp~ę Dyrektora 
Generalnego Kolei. i Portów; 

Prezydent Republiki Chilijskiej: 

Senor Manuel Vicui'ia, Posła 
Nadzwyczajnego , i Ministrli Peł· 
nomocnego; 
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Considerant qu'en -ces matie- ' 
res, c'est par le moyen de conven
Hons generales, auxquelles d'autres 
Puissances pourront adherer ulte
rieurement, qu'ils seront le, mieux 
a : meme de rE~ałiser Jes intentions 
de;ł'artide ,23 e) du Pacte de la 
Societe des Nations, 

Reconnaissant qu'ilimpórte de 
proclamer , et de regler Je droit 
de Iibre transit , comme un des 

, meilleurs moyens de d.evelopper 
la cooperation entre les Etats, sans 
prejudice de Jeurs dróits- de sou
veraineŁe au d'autorite sur les 
voies affectees au tranSit, 

f\yant accepte I'invitation de la 
Societe des Nations de participer 
ił une Conference H~unie ił Bar
celone Je 10 mars, et ayant pris 
connaissan~e de rade final de 
cette Conference, 
'-, SoucieUlt de mettreen vigueur, 
des ił present, Jes dispositions du 
St&tut applicable au transit par 
v6i~ ferreeet par voie d'eau qui 
a ete adopte, 

YOuhHlt conclure une Conven
tion ił cet effet, les Hautes Par· 
ties Contractantes ont nomme pour 

, leurs pJenipotentiaires: 
Le President du Conseil Supreme 
de I'f\łbanie: 

Monseigneur Fan S. Noli, De' 
pute au Parlement; 

Le President de la Republique 
d' f\utriche,: 

M. Henri Reinhardt, Conseiller 
ministerleł; 

Sa Mejeste le Roi des Belges: 

M. Xavier Neujean, Membre de 
la Chambre des Represehtants, 
Ministre des Cheminsde fer, 
de J~ Marine, desPp'stes et 
des Telegraphes; " 

Le President de la Republique de 
Bollvie: 

M. Trifon , Melean, Consulge
neral , de la Bollvie en Espagne; 

l;.e President de la Republique des 
Etats-Unis du Bresil: 
Sa Majeste łe Roi, de Bulgarie: 

M~ Lubin Bochkoff, - lngenieur 
"dvn, adjoinŁ au DireCteur ge
' neral des Chemins de fer et des 
Ports; 

Le President de la Republique du 
Chili: 

Se or Manuel Rivas ViCufla, 
Envoye extraordinaire et Mi· 
nistre plenipotentiaire; _ 

29t 
' ,rfb . r _ .. •• ' __ o 

Being of opinion that in: such 
matters general conventions to 
which other Powers mayaccede 
ata tater date constitute the best 
method ot realising the puq,ose' 
of f\rticle 23 (e) of tne ' Covenarit ' 
of the League of Nations, - , 

;. " 

Recognising that iŁ iswell to 
pr6c1aim the ' right of free transit 
and to make , regulations thereon 
as being one of the best means 
of developing co - operation bet· 
ween States without prejudice to 
their rights of sovereignty or au' ' 
thority over routes available for 
transit, 

Havingaccepted the invitation 
of the League of NaŁions to take 
part in a Conference at BarceJ.,?na 
which met on March 10 th •. 1921, 
and having taken note of the fi· 
naJ. f\ct of such Conference, 

f\nxious to bring inŁo force 
forthwith the provisiolls of the Regu· 
lations relating to transit by rail 
or waterway adopted thereat, , 

Wishing to conc:lude a Conven· 
tion for this purpose, the High 
Contratting Parties have appointed 
as their Plenipotentiaries: 

, The PresidenŁ of the Supreme 
, Council of f\lbania: -

Monsignor Fan S. Noli, Mem· 
ber of Parliament; __ , 

The President of the , Republic of 
f\ustri~ 

M. HenriReinhardt, Ministerial-
Councillor; - ', ' 

His Majesty the King of Łhe Bel· 
gians: , ~ ' " 

M. Xavier Neujean, Memberof 
the Chamber of Represent;ł' 
tlves, Minister cif Railways;-'Ma· 
rine, Posts and IeiegraphS; ' .' :-

'~ .C :'·· . 

The President of the Republ1~ 'oL 
Bolivia: ,: " ~ 

M. Trifon Melean; Bolivian tor:i~ 
sLiI-General in Spain; "', :." " : 

The President of the RepubJk of 
Brazil: ' 
His Majesty the Kińg of :, Bul· 
garia: , :',; 

M. Lubin Bochkoff" Civil ,l;:ogi
neer, F\ssistant to the Direktor
General of Railways and Ports; 

The PresidenŁ , of 'the Republic of 
Chile: 

SenOT Manuel Rivas Vicufl il l En· 
voy Extraordinary and Minister 
PJenipotentiary; 
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Prezydent Republiki Chińskiej: 

p. Ouang Vong~Pao, Posła Nad
zwyczajnego i Ministra Pełno
mocnego; 

Prezydent RepublikI Kolumbijskiej: 

Prezydent Republiki CosŁa Rica: 

Prezydent Republiki Kubańskiej: 

Jego Królewska Mość Król Danji 
i J$landji: 

' Po . Piotra f\ndrzeja Holck-Col
dipga, 'Naczelnika Wydziału Mi
ni~terjum ,Robót Publicznych; 

Jego Królewska: Mość Król Hisz-
panJl:-, , 

,p: · Don Emilio Ortuno y Berte, 
' Członka Izby Poselskiej, b. Mi

, nistra Robót Publicznych; 

Pre.~ydent Republiki Estońskiej: 

p_ Karola Róberta Puśta, Mini
, . stra Pełnomocnego; 

Prezydent Republiki Finlandzkiej: 

P. Rolfa Thesleff, Posła Nad
' ., zwyczajnego i 'Ministra Pełno

mocnego, 
Prezydent Republiki Francuskiej: 

P. Maurycego Sibille, Posła, 
Członk.a Komitetu Doradczego 
Kolei Zelaznych Francuskich; 

J'egó Królewska Mość Król ZJedno
czonego Królestwa Wielkiej Bry
tanji i Irlandji i terytorjów Brytyj
sldchpoza morzami, Cesarz Indyj: 

, , Sir ,Huberta L1eweIlyn Smitha, 
G. C. B. Radce: ekomicznego 
Rządu, 

t za Dominjum Nowej Zelandji: 

Sir Huberta. L1eweIlyn Smitha, 
G. C. B., 
za Indje: 

Sir , Ludwika Jakóba Kershaw, 
K: C. 1., C. /. E., Sekretarza De
partamentu Finansów i Staty
styki w Urzędzie Indyj; 

Jego Królewska Mość Król Hel
tenów: 

P; 'Piotra Scassi, Posła Nadzwy
c.zajnego l Ministra Pełno moc

.", hego Jego Królewskiej Mości 
, Króla Hellenów w Hiszpanji; 

Prezydent Republiki Guatemali: 

P. Dr. Norberto Galvez, Ge
' ne~alnego Konsula , Guatemali 

\V Barcelonie; 
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Le President de la Republique 
Chinoise: 

M. Ouang Vong-Pao, Envoye 
extraordinaire et Ministre płe
nipotentiaire; 

Le President de la Republique de 
Colombie: 
Le President de la Republique de 
Costa-Rica: 
Le President de la Republique de 
Cuba: i 

Sa fv1ajeste le Roi de Danemark 
etd'lslande: 

M. Peterf\ndreas Holck-Colding, 
Chef de bureau du Ministere . 

" des Trav?ux publics; " 
Sa Majeste le Roi d'Espagne: ' 

SUloe Don Emilio Ortuno y Ber
' te, fl\embre de la Chaf!1b~e des 
deputes, ancien MinisŁre des 

• Travaux publics; , 
Le President de la ' RepubIique 
Esthonienne: 

M. Charles RqbertPusta, Mi-
nistre plenipotentiaire; , 

Le Presi,dentde la Republiquede 
Fihlande: 

M. Rolf Thesleff, Envoye extra
ordinaire et Ministre plenipo
tentiaire; 

Le President de 'la RepubIique 
'F rant;aise: 

M. Maurice Sibjlle, Depute, 
Membre du Comite consultatif 
des Chemins de fer franc;ais; 

Sa Majeste-Ie Roi du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'lrlande et 
des Territoires britanniques au delii 
des mers, Empereur des li1des: 

Sir Hubert L,lewellyn Smith, 
G. C. B., Conseiller economique 
du Gouvernement; 

et pour le Dominion de la Nouvelle
Zelande: 

Sir Hubert L1ewellyn Smith, 
G.eB. 

Pour I'Inde; 
Sir Louis James Kershaw, K.c. 
S./., C.LE., Secreti:lire du Depar
tement des Finances et de la 
Statistique de l'Office de \'Ioqe, 

Sa Majeste le Roi des Hellenes: 

,M. Pierre Scassi, Envoye extra
ordinaire et Ministre plenipoten
tia.ire de Sa Majeste hellenique 
en Espagne; , 

Le President de la RepubIique de 
Guatemala: 

M. le Dr. Norberto Galvez, 
Cansul generał de Guatemala 
ilBartelone: 
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The President of the Republic of 
China:. 

M. Ouąng Vong-Pao, Envoy Ex
traordinary ' and Minister PIe
nipotentiary; 

The President of the Republic, of 
Colombia: ' 
The President , of the Republic of 
Costa Rica: t 

The Presidentof the Republic of 
Cuba: 
His Majesty the King of Denma~~ 
and of keland: ' ' 

M. ,Peter-F\ndreasHo\Ck. Col
ding, Chef. de , Bureau; in: the 
Mini_stry of Public Works;, , 

His 'MaJesty the King of Spairi: , 

Senor D9l1Emilio ' Ortuno y Ber
te, Member of ,the Chamber oI 
Deputies, formerly- MiniSter ot 
Public 'Works; " '-" - , 

The President of the Esthonian Re-
public: , 

M. Charles ' Robert Pusta, Mi
nister PlefJipotentiary;' 

The Presidentof the Republkof 
Finland: ' , 

M. Rolf Thes'leff, Envoy 'Extra
ordinary and Minister Plertipo-
tentiary; ' : " 

The President of the French " Re
public: 

M. Maurice , Sibille, Deputy, 
Member of lhe Comite consol
tatif des' Chemins de ter tran
<;ais; 

His Majesty , the King oftheUni
ted Kingdom ot Great Britain and 
Ireland and of the British Domi
nions . beyond the Seas, Emperor 
ot India: 

Sir' Hubert L1ewellyn Smit~, 
G. C. B., Economic fldviser to 
the Government; , 

and for the Dominion of New Zea-
land: , 

Sir Hubert L1ewellyn Smith, G. 
C. B.; 

For ' India: 
Sir Louis James Kershaw, K. 
C. S. ,J., .C. tE., Secretary in 
the ReveQue and Statistks De
partment ' 'in ' the I~dia ·' Offlc'e; 

His Majesty the King of the Hel-
len es: "'.-

M. Pierre Scassi,' Envoy Extra
ordinary and Minister Plenipo
tentiary ofHis Hellen1c Majesty 
in Spain; '. " ' 

The ,President of the Republic of 
Guatemala: 

Dr. Norberto Galvez, Guatema
lan Consul-General at Barcelona; 

,', 

I 
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Prezydent Republiki Haiti: 

Prezydent Republiki Honduras: 

Jego Królewska MośćKI'ól Włoch: 
P. Pawła Bignami, Inżyniera, 
Posła doPartamentu, b. Pod
sekretarza Stanu; 

Jego Cesarska Mość Cesarz Ja-
ponji: . 

, P. M. Matsuda,Ministr!3 Pełno
: . mocnego, Radcęł\moasady Ja
pońskiej w Paryżu; 

Preży~ent Republikt Łotewskiej: 

P. Hermana ł\lbata,Podsekre
tarza Stanuw MinIs\erjum Spraw 
Zagranicznych; ,:' '. 

Prezydent RepubliN ~ ptewskh~j: 

P.' v. Sidzikauskas~ Charge 
d'Affaires w Bernie; .. 

Jej Królewska ' Wysokość, . Wielka 
Księżna Luksemburska: . 

P. Rntoniego . Lefort, Charge 
d'Rffairęs w Bernie; 

Jego Królewska Moś.ć Król Nor
wegji: 

P. Dr. Fridtjof'a Nansenaj Pro
fesora Uniwersytetu w Chry
stjanji; 

Pre~ydentRepubliki Panamskiej: 

P. Dr. Evenor Hazera, Gene
ralnego Konsula Panamy w Hi

. szpanji, b. Podse~retarza Stanu; 

Prezydent Republiki Paragwajskiej: 

Jej'Królewska Mość : Królowa ., Ni
derlandów: , :-: 

P. Jonkheera va·tlPanhuys, Mini
stra Pełnoll10CnElffó; 

Jego Cesarska Mo$ć Szach Perski: 

Jego Ekscelencję Mirzę Hussej
na Khana ł\lai,PosłaNadzwy
ctajnego i Ministra Pełnomoc-

". nego Persji w Hiszpanji; 
Pt~zydent RzeczYPospoJitej:Pólskiej: 

P. Józefa Wielowieysklego; 
Prezydent Republi~i~: Portugalskiej: 

P.Alfredo Freire O'Andrade, 
b. Ministra Spraw Zagranicz-
nych; " 

Jego Królewska ' Mość ' Król Ru-
munji: :, .. .. 
. ' P. ' E. Margarite'sco Grecianu, 

Posła Nadzwyczajnego i fv1ini-, 
stTa Pełnomocnego; 

Le President de la Republique 
d'Halti: 
Le President de la Rep,uhlique de 
Honduras: 
Sa Majeste le Roi d'ltalie: 

M. Paolo Bignami, lngenieur, 
Depute au ParleIl}ent, ancien 
Sous-Secretaire d'Etat; . 

Sa Majeste I'Empereur du Japon: 

M. Matsuda, Ministre :plenipclen
tiaire, Conseillerde ł'f\mbassade 

~ du Japon a Paris, 
Le President de la Repuqlique de 
Lettonie: 

M. Germain f\łbat, Sous-Secre
::taire d'Ętat aux Rffraires Etran-

h - geres; _ 
Le' President de la R'epublique 
litbuanienne: ... :- .. 
. - M. V. Sidzikauskas'; :: Charge 

d'Affaires ił Berne,; ' .' . 
San Altesse Royale , la Grande· 
Duchesse de Luxembourg: 

M. Rntoine Lefort, Charge .d' Af
· faires ił Serne; 

Sa Majeste le Roi de Norvege: 

M. le Dr. Fridtjof Nansen, Pro· 
fesseur a I'Universitede Chri-

'stiania; _ 
Le President de la Republique de 
Panama: 

M. le Dr. Evenor Hazera, Con
suI generał de Panama pom 
ł'Espagąe, ancien ,Sous-Secre-

", taire d'Etat; 
Le I?resident de la Republiqu,edu 
Paraguay: 
Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 

M. le Jonkheer van :Panh'uys, 
::: :Ministre plenipotehti~ite; 

Sa Majeste Imperiale łe . Shah de 
Perse: .. 

S. E. Mirza Hussein Khan f\lai, 
gnvoye extraordinaire et Mini

"' stre 'plenipotentiaire ~ de Perse 
'.' " t:!n Espagne; . ' . 

t;e " President de la ' ~epublique 
PolOhaise: , .. , 

M. Joseph Wielowieyski; 
Le • . President de la ; R~publique 
Pqltugaise: ..... ' 

" pL f\lfredo Freire ' ,D' Rndrade, 
.' . a'ncien Ministre ' , des Affąires 

~trangeres; '.' ., 
Sa Majeste le Roi de J~oumanie: 

, , ·M. ,E. ' Margaritesc,-o ,OJec,ianu, 
Envoye extraordirii:*~ 'ęŁ Mi
nistre plenipotentiairej 

,'. 
, ,', 
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The President of the Repubiic ' of 
Hąiti: 

The President of the Republic of 
Honduras: 
His Majesty the King of Italy: 

M. Paolo Bignami,Engineer, 
Member of the Chamber of De'
puties, formerly Under - Secre
tary of State; 

His Mejesty the Emperor of Japan: 

M.Matsuda, Minister Plenipo
tentiary, Counsellor of tile Ja
panese Embassy in Paris; 

The President of the RepubHc of 
Latvia: . . , 

M. Germain f\lbat, Under-Secte
tary of State for ForeignAffairs; 

The President of the Uthdźmlan 
Republic: . 

M. V. Sidzikauskas, 'Cha'j'ge 
d'f\ffaires at Serne; 

Her Royal Highness the q~and
Duchess of Luxemburg: . .... ' . 

M. Antoine' Lefort, Charge d'ł\f
faires at Serne; 

His Majesty the King . of Norway: 

Dr. Fridtjof Nansen, ProJe:ssor 
in Christiania University; 

The President of the Republic of 
Panama: 

Dr. ' Evenor Hazera eonsul
General for Panama in Sp!il!n, 
formerly Under-Secretary ąf 
State; . .. , 

The President of the ReRLiplic(),f 
Paraguay: 

Her Majestythe Queen ofthe : Ne· 
therJands: " 

Jonkheer van Panhuys,i':~Mini
ster Plenipotentiary; .~-

His Imperial Majesty the Shah of 
Persia: 

His Excellency Mirza Hussein 
Khan Blai, Envoy Extraórainary 
and Minister Plenipoten!ia!y to 
Spain; 

The President of the Polish Repu-
blie; ,,; 

M. Joseph Wielowieyski; ,:,';." 
The President of the Port.j.lg~ese 
Republic: .', , ., 

M. f\lfredo ' Freirę D'Rri,ą'fade, 
formerly Minister of ForerSfl f\f-

fairs; ,, ' .' 

HIS Majesty the King 'of Róu'fria~ia: 

M. E. Margaritesco . dręci~nu, 
Envoy Extraordinary and" Mini
ster PlenipotentiarYi 



, 

o" ~ 
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Jego Królewska Mość Król Serbów. 
Kroatów i Słoweńców: 

P. Rnte Tresich-Pavitchich, Po
sła Nadzwyczajnego w Hiszpanji 
i Portugalji; . 

\ Jego Królewska Mość Król Szwecji: 
P. F. V. Hansen, Dyrektora Ge
neralnego Sił Hydraulicznych 
i Państwowych Kanałów; 

Prezydent Konfederacji · Szwajcar
skiej: 

P_ Giuseppe Motta, Radcę 
Związkowego, Szefa Departa
mentu Związkowego Politycz
nego; 

Prezydent Republiki Czeskosło-
wacki,ej: , 

P. Dr. Ottokara Lankas'a, Radcę 
Ministerjalnego i Dyrektora Wy
działu Transportów Ministerium 
Kolei; 

Prezydent Republiki Wschodniej 
Urugwaju: , 

P. Benjamina Fernandez y Me
dina, Pas la Nadzwyczajnego 
i Ministra Pełnomocnego w Hi
szpanji; 

Prezydent Republiki Stanów Zjed
,naczonych Wenezueli; 

którzy po okazaniu swych peł
nomocnictw, uznanych za dobre 
i należyte co do formy, zgo
dzili się na następujące posta
nowienia: 

Rrt. 1. 

Wysokie Układające się Strony 
oświadczają, że przyjmują załączo
ny Statut; dotyczący wolności tran
zytu, uchwalony na Konferencji 
Barcełońskiej, d. 14 kwietnia 1921 r. 

Statut ten będzie uważany, ja
kostanowiący część nierozdzielną 
niniejszej Konwencji. Wobec tego 
Wysokie Układające się Strony 
oświadczają, że przyjmują obo
wiązki i zobowiązania z tego Sta
tutu płynące, zgodnie z je'go brzmie' 
nier,n i stosownie do warunków 
w nim zawartych. 

Rrt. 2. 

Konwencja niniejsza nie uwła
.cza w niczem prawom i obowiąz
kom, wynikającym z postanowień 
Traktatu Pokoju, podpisanego w 

." Wersalu, dnia 28 czerwca 1919 r. 
lub z postanowień innych podob
nych traktatów, o ile chodzi ó Mo
carstwa, które te traktaty podpi
sały lub z ich dobrodziejstw ko
tlyst. 

+ 
Dziennik Ustaw. Poz. 236. 

Sa Majeste le Roi des Serbes, 
Croates et Slovenes: 

M. Rnte Tresich-Pavichich, En
voye extraordinaire et Ministre 
plenipotentiaire en Espag:le et 
au Pqrtugał; ..: 

Sa Majeste Je Roi de Suede: 
M. Fredrik V. Hansen, Oirecteur 
generał des Forces hY,drauliques 
et des Canaux de rEtat; 

Le President de la Confederation 
Suisse: 

'M. Giuseppe Motta, Conseilłer 
federat, Chef du Departement 
Politique federal; 

Le President de la Republiąue 
Tcheco-Slovaque: 

M. le Dr. Ottokar Lankas, Co n
seiller ministeriel et Directeur 
du' Service des Transports au 
Ministere des Chemins de fer; 

Le President de la Repubłique 
Orientale de l'Uru guay: 

M. Benjamin Fernandez y Me
dina, Envoye extraordinaire et 
Ministre plenipontentiaire en 
Espagne; . 

Le President des Etats-Unis de 
Venezuela: 

Lesquels, apres avoir commu
nique łeurs pJeins pouvoirs trou
ves en bonne et due forme, sont 
convenus de ce qui suit: 

1\r1. 1. 

Les Hautes Parties ConŁractan
tes declarent ac<:epter le statut ci
annexe rełaŁif ił la Liberte du Tran
sit, adopte ' par la Conference de 
Barcelone, le 14 avril 1921. 

Ce statut sera consiM:re <:o~
me · faisant partie integrante de la 
presente Convention.rn cosequen
ce; elles declarent accepter les obli
gations et engagements dudit Sta
tllt. conformement aux termes et 
suivant le~s conditions qui y figu
rent.: 

Rrt. 2. 

La presente Convention ne por· 
te en rien aŁteinte aux droits et 
obligations qui resultenŁ des dis
positions du TraiŁe de Paix, signe 
ił Versailles le 28 juin 1919, ou 
des dispositions des autres Traites 
analogu es, en ce qui concerne les 
Puissances signataires ou b'enefi
ciaires de ces traites. 

N! 34. 

. His Majesty the King of the Serbs, 
Croats and Słovenes: 

Dr. Rrite, nesich - Pavichich, En
voy Extraordinary and Minister 
PlenipotenŁiary to Spainand 
POTtugał; , · , . , 

His Majesty the King 'of 'Sweden: 
M. Fredrik V. Hansen, Director
Generał of Hydraulic Power 
and State Canałs; 

The President of the Swiss Con-
federaŁion: -

~. Giuseppe Mott~, FederaJ 
Councillor, Chief of the FederaJ 
Political Department; 

The President . of the Czecho-Slo
vak Republk~ 

Dr. Ottokar Lankas, Ministerial 
Coundllor and Director of Tran
sport in the Ministry of Raił
ways; 

The President of the Orientał Re~ 
public of Uruguay: 

M. Benjamin Fernandez y Me
dina, EnvoyExtraordinary and 
Minister Płenipotentiary to Spain; 

The President of the United Sta-
tes of Venezuela: . , 

Who, after communicating their 
fuli powers found in good and 
due form, have agreedas fol
łows; 

Art. 1. 

The High Contracting Parties 
decłare that they accept the Sta· 
tute on Freedom of Transit anne
xed hereto, adopted by the Bar
celona Conference on f\pril 14th, 
1921. 

This Statute will be deemed to 
constitute an integral part cif , the 
present ·Convention. Consequen
Uy, they herebydeclare that they 
accept the obligations and under
takings of the said Statute in eon
formity with .the terms and in, ac
cordance withthe conditions set 
out therern. 

f\rt. 2. 

The preserit Convention does 
not in any .way affect the rights 
and obligations arisingout of 
the provisions of the Treaty of 
Peace signed at Versailles onJu
ne 28 th, 1919,or out of the pro- . 
visions of the cither corresponding 
Treaties, in 50 far as they concern 
the Powerswhich havesigned, or 
which benefit by,such' Treaties. 
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ł\rl 3. Rrt. 3. 

__ La presenteConvention, dent 
'les textes fran(,;ais etanglals font 
egałement foi, portera la dale de 

Konwencja niniejszCl •. k~órej tek
sty franc:uskii angielski są jedna
kowo miarodajne. ,,' będzie miała 
datę dnia dzisiejszego i będzie 
mogła być podpisaną do dnia 
1 grudnia 1921 r. -

. ce jour et pournletre signee 
jusqu'au l-er decembre 1921. 

1\rt_ 4-

Niniejsza Konwencja podlega 
ratyfikacjI. Dokumenty ratyfikacyj
ne zostaną przesłane Sekretarzowi 
Generalnemu Ugi Narodów, który 
zawiaqomio ich otrzymaniu innych 
Członk.ów ligi oraz Państwa, do
puszczone do podpisania Komvencji. 
Dokumenty ratyfrkacyjne zostaną 

. zlożone w archiwum Sekretarjatu. 

Czyniąc zadość przepisom art. 18 
Paktu ligi Narodów, Sekretarz Ge
neralny przystąpi do 2luejestrowa
nie niniejszej Konwencji z chwilą 
złożenia pierwszejrafyfikZlcji. 

fut. 5. 

Członkowie Ligi Narodów, któ-
- rzy nie podpiszą niniejszej Kon
wencji przed dniem 1 grudnia 
1921 r., będą mogli do niej przy
stąpić_ 

Stosuje si~ to równieido Państw, 
nie czlonków Ligi Narodów, któ
rymby Rada Ligi postanowiła za
komunikować urzędowo niniejszą 
Konwencję. 

r- Przyst~pienie~dzie nołyfiko
~ane Sekretarzowi Generalnemu 
Ligi, który powiadomi wszystkie 
interesowane Mocarstwa o przy-

- , stąpieniu i dacie jego notyfikacji. 

Rrt. 6. .-
Konwencja niniej~ze uzyska moc 

obowiązującą dopiero po ratyfiko-
' waniu jej przez pięć Mocarstw; 

Dniem jej uprawomocnienia się ' 
będzie dzień dziewięćdziesiąty po 
ottzymaniu piątego dokumentu ra
tyf1kacyjnego \ przez . Sekretarza Ge
neralnego Ligi Narodów. Następ
nie w stosunku do każdej ze Stron 
niniejsza , Konwencja - zac.znie obo
wiązywZ1ć po upływie dziewi~ćdzle
sięciu dni od otrzymania ratyfikaCii 
lub notyfikacji o przystąpieniu. 

Z chwilą uzyskania mocy cbo
wiązując,ej przez niniejs-zą Konwen-

Rrt. 4, 

La presente Canvcntion est su
jeHe a ratification. Les instruments 
de ratificaŁion seront transmis au 
Secretaire gen-eral de la Sadete 
des Nations, qui en notifiera la 
reception aux autres Me.mbres de la 
Societe, ainsi qu'aux Etats admis 
a signer la Convention. les . in
.struments de ratification seront de
poses aux archives du Secretariat. 

Pour deferer auxprescriptions 
de I'artide 18 du Pacte de la Sa
c.ieŁe des Nations, Je SecreŁaire ge
neral pracedera Za l' enregistrement 
de la presente Convention, des le 
depo t de la premiere ratification. 

f\rt. 5. 

les Membres de la Societe des 
Nations qui n'auront passigne la 
presente Convention avant Je 1-er 
decembre 1921 pourront y adhe
rer. . 

II en sera de meme des Etats 
non Membres de la Societe, aux
quels le Conseilde la Societe au
rait dęcide de donner communica
tlon officielle de la presente Con
venUon. 

L'adhesion sera notifiee au Se
creŁaire general de la Societe,qui 
informera toutes les Puissances in
ieressees de I'adhesion et de la 
date a laquelle (elle'ci a ete no
Wfee. 

I\rt. 6. 

la presente Convention n'en
trera en vigueur qu'apres avoir eŁe 
ratifiee par cinq Puissances. La 
date de son entree en vigueur se
ra Je quatre-vingt-dixieme jour ap
res la reception par le Secretaire 
generill de Ja Societedes Nations 
de. la cinquieme ratificetion. UIH~
rieurement. la presente Convention 
prendra effet, en ce qui concerne 
chacune des P<:uties. quatre,vingt
,dix jours apres la reception de la 
ratification ou de la notification 

<del'adhesion. 
Des I'entree en vigueur de la 

presente Convention, le Secretaire 

Rrt. 3 .. 

The present Conventi"n, . of 
which the French andEnglish texts 
are both authentic,sh~lI bear this 
day's date and shall be open for 
signature unti! December 1st, 1921. 

Rrt. 4. 

The piescntConvenłion is su
biect to ratification. The instru
ments of ratification shall be trans
mitted to the Secretary-General of 
the League of Nations who will 
notily the receipt of them to the 
other Members af the League and 

. to States admitted to sign the 
Convention. The instruments of ra- . 
tificatión shall be deposited in the 
archives of the Secretariat. 

In order to comply \vith the 
provisions of f\rŁicłe 18 of the Co
venant of the League of Nations, 
the Secretary-General will register 
the present Convention upan the 
deposit of the first ratifłcation. 

f\rt. 5. ' 

Members of the leaglle'of Na
tions which have not signed the 
present Conventian befere Decem
ber 1st, 1921, may accede - to it. 

The same applies to State not 
Members of the League to which . 
the Council of the League may 
decide officiiJlly to communicate ' 

, the pr.esent Convention. -- -

f\ccession will benotified to 
the Secretary~General of the Lea
gue, who will inform all Powers 
concerned of the accession and 
of the date on whkh it was no
tified. 

Rrt. 6, , 
The present Convention will not 

corne into force until it has been 
ratified by five Powers. Toe date 
ot its (oming into force shall be 
the ninelieth day after the receipt 
by the Secretary-General of the 
League of Nations oE the fifth J;iI-

. tification. Thereafter the present 

. Convention will take eHectin the . 
case of each Party ninety days af~ 
ter the receipt of its ratification 
ar of .the notification oE its ac.ces
!':Iion. 

Upon the coming into force of 
tbe present Convention, theSE'ltre· . 
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cj~ Sekretarz Generalny prześle jej 
odpis uwierzytelniony Mocarstwom, 
nie należącym do Ligi, które zo-

-bowiązały się -na podstawie Trak- 
tatów Pokoju do niej przystąpić. 

, I1rt. 7. 
'.-

Sekretarz Generalny Ligi Na.
rodów będzie · prowadził specjalny 
rejestr , wskazujący, które ze Stron 
podpisały lub ratyfikowały niniej
szą Konwencję, przystąpiły qo 'piej 
lub ją wypowiedziały. Rejestr ten 
będzie zawsze dostępny dla Człon
ków Ligi i będzie podawany do 
wiadomo.~ci :pubHcznej możliwie 
najczę'śdej, ;stosbwniedo wskazań 
Rady. . 

F\tt.8. 

generał en ac;lressera une copie con
forme aux Puissances non Mem· 
btes de la SocieŁe, qui en vertu 
des Traites de Paix, se sont en· 
gages ił y adherer. 

I1rt. 7 .. 

Un recueil speciał sera tenu par
le Secretaire general de la Societe 
des Nations, indiquant quelles Par
ties ont signe ouratifi6 la presen
t-e Convention, y ont adhere ou 
I'ont denoncee. Ce recueil sera eon
stamment ouvert aux Membres de 
la Societe et publicatio,n eą sera 
faite apssi so'uvent 'que possible, 
suivant- les indications du ·; Con· 
seil. 

I1rt. 8. 

Z zasŁrzeieniem postanowień Sous reserve des dispositions 
artykułu 2-go, Konwencja niniejsza de l'artic1e 2 de la presente Con
może być wypowiedziana przez vention, celle-ci peut etre denon
którąkolwiek ze Stron po upływie '. ,cee par l'une quelconque des Par
pięciu lat, licząc od dnia uzyska· ti:es apres I'expiration d'un delai 
nia mocy obowiązującejwstosun- de- cinq ans, a partir de la date 
ku do tej Strony. Wypowiedzenie, de . san entree en vigueur pour 
dokonane będzie w formie notyfi- .. l<'idite Partie. La denonciation sera 
kacji 'pisemnej, skierowanej do Se- ·faite souS torme de notification 
kretaria Generalnego Ligi Naro- ecrite, adressee au Secretaire ge
dów. Odpis tej notyfikacji, zawia- neral de la Societe des Nations. 
damiający wszystkie inne Strony Copie de cette notification, infor, 
o dacie jej otrzymani·a, będzie na-m,ant toutes les autres Parties de 
tychmiast im prze~łany przez Se- la date a laquelle elle a ete re~ue, 
kretarza Generalnego. le.ur sera immediatement transmise 

.par le Secretaire generał. 
Wypowiedzenie będzie miało La denonciation prendra effet 

skutek po upływie roku od daty :un· an apres la date a laquelle elle 
otrzymania go przez Sekretarzaal,lra ete re~ue par le Secretaire 
Generalnego i ważnem będzie tył- general et ne sera operante qu'en 
ko w stosunku do Strony, która · ce"qui concerne la Puissance qui 
je notyfikowała. ('aura notifiee. 

flit. 9. I1rt. 9. 

Rewizja mnIejszej Konwencji la revision de la presente Con-
może być iądana v'; każdym czasie veiltion peut etre demandee a tou
przez trzecią część Wysokich Ukła- te epoque par un tiers des Hau-
dających się Stron. tes Parties Contractantes. 

Na dowód czego . wyżej wymie- -En foi de quo i, les pJenipoten· 
nieni Pełnomocnicy podpisali ni, tiares susnommes ont signe la pre-
niejszą Konwenc}ę. sente Convention. 

'. Sporządzono w Barcelonie, dwu- _ . Fait a Barcelone, Je vingt avril 
diiestego kwietnia, tysiąc dziewięć- .' mil neuf cent vingt-et-un, en , un 
set dwudziestego pierwszego roku seul exemplaire qui restera depose 
w jedynym egzemplarzu, który po· _ dans les archives de lei Societe 
zostanie złożony w archiwach Ligi . des Nations. 
N-arodów. ' 

I1fryka południowa 
Albanja . . (-) Fan S. Nali 
Argentyna 
ł\ustralja 
ł\ustrja ; (-) Riiinbardt 

I1frique du sud 
f\lbanie 
I1rgentine 
f\ustralie 
Rutr1che ': .. 

M , 34. 
• • t : OC K" 

tary-General will address a . certified.<" _ 
copy of it to the Powers not Mem- . . -. 
.bers of the League which are ~; " 
bound under the Treaties of Peace ," ," 
to accede to it. i> '-': 

," "' Rrt. 7. ' . . ... . 

11 special record shall be kep(' " 
by the SecretarY .. Generał of ·tne " . .' .,' .. 
League of Nations, showing which. __ " 
ot the .Parties have signed, r~tified,., ,: __ :_: 
acceded to or denounced cthe pre· - . 
sent Convention. This record shall . 
be open to the Metnbers of the 
League:,at 1311 tlmes; ifshall be 
published as ofte-n as possible in 
accordatlce with the directions ' ar 
the Council. 

Rrt. 8. 

Subject to the provisi.ons · of ., ' 
I1rticle 2 of the present Conven-
tion, the laftermay be denounced , __ _ 
by anyParty thereto after' the 'eJ!,~: _,'; , _ 
piration of five years from the date , : " 
when it came into force in respe<:,f "_ ,: 
of thatParty. , Denunciation shall; ,. 
be effected by notification in wri~ , 
tingaddressed to theSecreŁaty
General of the League of Nation~_ 
Copies of such notifkation shall 

;/~ 

be transmitted forthwith by him , . . 
to all the other Parties, informing , ', '," 
them of the date on which ił was _' " 
received. 

The denunciation shall take .ef· '_ . . 
'fect one year after the date bp,,~. ' , , 
which it was notified to ' the Secre- .. " ... 
tary-General, and shall operate only ' ~ , •... , 
in respect .óf the notifying Power. '. 

I\rt. 9. 

11 request for the reV1Slon of ' 
the present Convention may be ma
de at any time by one-third of the ' . 
High Contracting Parties. 

In faith whereof the abov~ na
med Plenipotentiaires have signed 
,the ' present Convention. 

Dane at Barcelona the twen .. 
tieth day ' ofl1pril one thousand 
nine hUAQr.ed andtwen-ty-one; in" , " ., .
a single copy which shalI remain ' 
deposited in the archives of the 

. League ot Nations. ' -- --

South F\frka 
I1lbania Fan S. Noli 
Rrgentina ,. 

. l1ustralia 
Au'stria R(!ińbardt ,,, <. , -
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C-) Xavier Neujean 
(-) Tri/on Me/ean 

(-) L .. BocbkoJf 

Belgja 
Boliwja 
Brazylja 
Bułgarja 
Kanada 
Chili (-) Manuel Rivas Vicu~a 

(-) Ouaog Yong-Pao Chiny 
Kolumbja 
Costa-Rica 

Danja . (-) A. Holck-Colding 
Imperjum . Brytyjskie 

(--) H. Llewellyn' Smitb 

i: zastrZezeniem oświadc·ze
nla załączonego de> próto

.. k61u posiedzenia z. 19kwiet
·nla 1921 r., dotyc2:~ćego Do
mlnjów brytyjSkich ·nie re
prezentowanychn'a Konfe
rencji Barc~lońskieJ. 

Nowa-Zelandja 
(~) H. Llewellyn SIJlitb 

(~) . Kel'sbaw 
( -) E. OrturIO 

(-) C, · R.· Pusta 
( -) RaI/ Tl)esleJf 

(-) Maurice Slbille 
( -) P. Scassi 

(-) N. Qctlvez S. 

Indje ... 
Hiszpan}ą 
Estonja 
Finlandia 
Francja 
Grecja 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Włochy . . 
Japonja 
Łotwa . 
Litwa 
Luksemburg 
Nicaragl,la 
Norwegja 
Panama . 
Paragwaj 
Holandja 
Peru 

( -) Pa% Bignami 
(-) M. Matsuda 

(-J Qermain Albat 
(-) V. Sldzikauskas 

(-) Le/ort 
(-) 

(-) Fridtjo/ lVansen 
. (-) Evenol' · Hazera 

(-) Van Panbuys 

Persja ( -) Hus8ein KIJan Alai 
Pol~ka (-) Józe/ Wielowieyski . 
Portugalja (-) A. Freire D' Andrade 
Rumunja 

(-) E. Mal'garitesco Qreciatlu 
Salvador ' . 
Państwo Serbów, Kroatów i,·Słoweń-

ców (-) Ante Tresicb-Pavicic 
Sjam 
Szwecja, (-) Frydel'yk Hansen 
Szwajcarja ' , (-) Motta 
Czechosłowacja 

(--) . Dr. Lankas Ottokar 
Urugwaj(-) B. Fernandez y Medina 
.Wenezue~a · 

Belgique 
Bolivie 
Bresil 
Bulgarie 
Canada 
Chili 
Chine 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba '.' 
Danemark 
Empire Britannique 

Sous reserve de la d/klara· 
t/oh inseree au proc:es-ver
bal de la Seancedu 19 'a\iril 
1921. relativeaux Dómlnions 
brltannlques non rep re sen
tes a la Conference de Bar
celone. 

Nouvelle-Zelande 

Inde 
Espagne 
Esthonie 
Finlande 
France 
Grece 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Italie 
Japon 
Lełtonie 
Lithuanie 
Luxembourg 
Nicaragua 
Norvege 
Panama 
Paragllay 
Pays·Bas 
Perou 
Perse 
Pologne 
Portu gal 
Roumanie 

Salvador 
Etat Serbe·Croate·Slovene 

Siam 
Suede 
Suisse 
Tcheco·Slovequie 

Uruguay 
, Venezuela 

Belgium Xaviel' Neujean 
Bolivia 1ri/on Me/ean · 
Brazil 
Bulgaria L. Bochkoff 

Chile Manuel Rivas Vicuna 
China Ouang Yong-Pao 
Colombia 

... Denmark A. Holck-Colding 
British Empire H. Llewellyn Smitb 

. Subject lo the · declaratiGA 
inserted in the Próc:es-ver' 
bal of the meeting of Rpril 
19th, 1921, as to the Bri 
tish Dominions whic:h have 
not been represented at the 
Barcelona Conference. 

New Zealand H. L1ewellyn Smith 

India Kersbaw v 
Spain E. Drtuno 
Esthonia C. R. Pusta 
Fi'hland . RaI/ Tbeslelf 
France Maurice Sibille 
Gteece P. Scassi 
N. Oalvez S. 

Italy Paolo Bignami 
Japan M. Matsuda 
Latvia Oermain A/bat 
Lithuania V. Sidzikauskas 
Luxemburg Le/ort 

Norway Fridtjof Nansen . 
Panama Evenor · Hazel'a 

NeŁherlands Van Panhuys 
Peru 
Persia Hussein Khan Alai 
Poland Josepb Wie/ovieyski 
Portugal A. Freire D'Andl'ada . 
RoumaniaE. Margal'itescd arecianu 

. Serb·Croat·Slovene StaŁe 
Ante Tresicl).Pavicic 

Swe den Fredl'ik Hansen 
Switzerlaąd . Motta . 

. Czecho·Slovakia Dr. Lankas Ottoka" .. 

.' Uruguay B. Fernandez y Medina 
Venezuela 

Statut o wolności tr~a·nzytu. Statut sur la IiberŁe du transit. Statute on freedom of transit. 
r ~' .. 

f\rt. 1. f\rt. 1. 

Za przechodzące ~fanzytem Seront consideres comme en 
przez terytorj3, znajdujące się pod . tran~it ił travers les territoites pla· 
zwierzchnictwem lub władzą kić· ces sous la souverainete au \'.au· 

f\rt. 1. 

. Persons, bąggage and goods, 
and also vessels, coaching and 
~oods stock, and other męans of 

, > 
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regokolwiek z Układających siE: 
Państw uważane będą osoby, ba
gaże, towary, oraz okręty, statki, 
wagony osobowe i· towarowe tu
dzież inne środki przewozowe, któ
rych przewóz. przez te terytorja, 
dokonywany z przeładowaniem lub 
bez przeładowania, ze :złożeniem 
lub bez złóżenia na skład, z po
działem lub bez podziału ładunku, 
ze zmianą lub bez zmiany sposo
bu przewozu, jest tylko częścią 
całkowitego przewozu, rozpoczę
tego i mającego się ukończyć poza 
gr~nicami Państwa, przez którego 
terytorjum tranzyt sl~ odbywa. 

Ptzewozy tego rodzaju . będą 
OZtl.aC2ańe w niniejszym Statucie 
nZlZWQ II pr zewolów tranzytowych". 

Rrt. 2. 

Z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień niniejszego Statutu, 
przepisy. i zarządzenia wykonawcze . 
Układających się. Państw, dotyczą
c~ przewozów tranzytem przez te
rytorja, znajdujące się pod ich 
zwierzchnictwem lub władzą, będą 
ułatwiały wolny tranzyt kolejami 
zelaznemi i drogami wodnemi, 
otwartemi dla ruchu i przystoso
wanemi do tranzytu mi~dzynaro
dowego. Nie b~dzie si~ czyniło 
żadnej różnicy w zależności od 
obywatelstwa osób, flagi okr~tów 
lub statków, miejsca pochodzenia, 
nadania, wejścia, wyjścia lub prze
znaczenia, ani od żadnej okolicz
ności, pozostającej w związku z tern, 
czyją własnością są towary, okt~
ty, statki, wagony osobowe I to
warowe lub inne środki przewo-
zowe. \ 

I1by zapewnić stosowanie po
stanowień niniejszego artYKułu, 
Układające się Państwa udzielą 
prawa' tranzytu przez ich wody 
terytorjalne na zwykłych warun
kach i ze zwykłemi zas·trzeżenlami. 

Rrt. 3. 

Przewozy .tranzytowe nie będą 
obt:iążape" iaclneml spec}alnemi 
podatkami lub opłatami z tytułu 

. tranzytu (włączając: wejście i wyj
ście). Jednakże od przewozów 
tranzytowych mogą być pobierane 
podatki i opłaty, przeznaczone 
wyłącznie na pol<rycie kosztów 
nadzoru i administracji, którychby 
ten tranzyt wymagał. Wysokość 
wszystkich podatków lub opłat 
tego rodzaju winna odpowiadać, 

torite de l'un quełconque des Etats 
contractants, les persannes, ba
gages, marchandises, ainsi que les 
navires, bateaux, voitures; wagons 
ou auŁres instruments de transport, 
dont le trajet par lesdits territoi
res,accompli avec ou sans trans
bordement, avec ou sans mise en 
entrepót" avec au sans rupture 
de charge, avec ou ,sans change
men t de mode de transport, n'est 
que la fraction d'un trajet total, 
commence et devant etre termine 
en dehors des frontieres de ł'Etat 
a travers le territoire duquel le 
transit s'effedue. . 

Les transports de cette nature 
seront designes dans le present 
Statut sous le nom de "transports 
en transit". 

I1rt. 2. 

Sous reserve des autres stipu
lations du present Statut, les me
sures de reglementati.on et d'exe
cution prises par les Etats contra<:
tan ts, en ce qui concerne les tran
sports effectues ił travers les ter
ritoires places sous leur souverai
nete ou lem autorite, faciliteront 
le libre transit, par voie ferree et 
par voie d'eau, sur les voies en 
service appropries au transit in
ternational. Ił ne sera fait aucune 
distindion, tiree soit de la natio
nalite des persannes, soiŁ du pa
viJlon des navires au bateaux, soit 
des points d'origine, de provenance, 
d'entree, de sortie ou de destina
tion soit de toute consideration 
relative El la propriete des mar
chandises, des navires, bateaux, 
voitures, wagons au autres instru
mentsde transport. 

En vue d'assurer ł'applie:atibn 
des .dispositions du present ar ticie, 
les Etats contractants autoriseront 
e transit ił travers leurs eaux 
territoriales, conformement !lUX 

conditions et reserves d'usage. 

Rrt. 3. 

Les transports en transit ne 
serant soumis El aucuns droits au 
taxes speciaux El raisan dei leur 
transit (entree et sortie comprises) . 
Toutefois, pourront etre perc;us sur 
ces transports en transit, des droits 
au texes extlusiv.ement· affectes 
El colJvrir les depenses de. surveil
lance et d'administration qu'im
poseraitce transit. Le taux de tous 
droits OtJ taxes de cette nature 
devra correspondre, autant que pos-

NI1 34. 

transport, shall be deemed to be 
in transit across territory under the 
sovereignty or authority of one of 
the Contracting States,when 
the passage across such territory, 

. with or without trenshipment, wa
rehousing, breaking bulk, or ch~nge 
in the mode of transport, is onty 
a portion of a complete journey, 
beginning and tp.rminating beyond 
the frontier or the State ae:ross 
whose territory the transit takes 
place. 

Trafficof this nature is termed 
in this Statute "traffie: in transit". 

flet. "2. 

·Subject to the other provisions 
of this Statute, the measures hl
ken by Contracting States for re
gulating and forwarding traffkac
ross territory under their sovereign
ty or authority shall facilltate 
free transit by railor waterway on 
routes in use convenient for inter
national transit. No distinction shall 
be made which is base"d Oh the 
nationality ot persons, the flag of 
vessels, the place of origin, depar
ture, entry, exit or destination, or 
on >any c:ircumstances relating to 
the ownership of goods or óf ves
sels, coaching Or goods stock or 
other means ot transport. 

In order to ensure the applica
tion of the proliisions of this Ar
ticie, Contracting States wm allow 
transit in accordance with the custo- • 
mary ccnditions and reserves ac:· 
lOSS their territorial waters. 

Art. 3. 

Traffk in transit shall . not be 
subject to any speciał dues in res
pect of transit (includil'1g entry 
and exit). Nevettheless, on such 
traffic in transit there may be le~ 
vied dues intended solely to def
ray ellpeOses of supervislon and 
administiation entailed by such 
transH. The rate ot any such dues 
must correspcnd as . nearly aspos
sible with the expenses which they 
are intended to cover, and the 



o ile możności, wydatkom, które 
• mają być pokryte; będą one na

kładane na zasadach równości, 
określonych w artykule poprzednim 
z tern zastrzeżeniem, że [')a niel<tó
rych drogach te podatki lub opIa
ty b~dą mogły być zmniejszone, 
a nawet zniesione ze względu na 
różnic~ kosztów naclz'on,J. 

F\rt. 4. 

Układające si~ Państwa zobo
wiązują się stosować do przewo
zów tranzytowych na drogach, 
eksploatowanych lub zarządzanych 

: - przez Państwo albo przez nie kon-
. cesjonowanych, niezależhie od 
punktów rozpoczęcia lub przeznd
czenia przewozów, taryfy słuszne 
tak co do wysokości, jak i wa
runków stosowania, mając przytem 
na \lwadze warunki komunikacyjne, 
jako też wzgl~dy konkurencji han
dlowej między drogami przewozo
wemi. Tąryfy te winny być zbu
dowane w sposób, ułatwiający o ile 
możności. komunikację międzyna
r()d6wą Zadne premje, ułatwienia 
lub ograniczenia nie będą mogły 
być uzależnione, bezpośrednio lub 
pośrednio, od przynależności pań
stwowej lub innych względów, do
tyc:;zących osoby właściciela okrętu, 
lub jakichbądź innych środków 
przewozowych, które były albo 
miały być użyte na jakiejkolwiek 
części całkowitej drogi. 

F\rt. 5. 

Żadne z Układających się PZlństw 
nie bE:dzie zobowiązane niniejszym 
Statutem do udzielania tranzytu 
osobom, którym wjazd na jego 
.terytorjum jest wzbroniony .lub 
t9warom, należącym dp I!;ategoryj 
zakaz~~mych do wwozu, czy też ze 
względów zdrowotnych lub . bez-
pieczellstwa publicznego, czy też 
ze względów ostrożności przed 
zawleczeniem chorob, którym pod
legają zwierzęta lub rośliny. 

Każde zUkladających się Państw 
będzie miało prawo przedsiębrać 

:środki ostrożności, potrzebne dla 
upewnienia się, że osoby, bagaże, 
towary, a w szczególności towary 
monopolowe, oraz okręty, statki, 
wagony osobowe i towarowe lub 

. inne środki przewozOWe rzeczy~ 
wiście przechodzą tranzytem, jak 
również dla upewnienia się, że 

. podróżni, jadący tranzytem, mają 
możność ukończenia podróży, oraz 
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sible, a la depense qu'ils ont pou" 
objet de couvrir, et lesditś droits 
ou taxes seront appliques ,.u.ans les 
conditions d'egalite definiesa J'ar
ticie precedent, saltf gue; sur cer ~ 
taines voies, ces droits Ou ' taKes 
pourront elre redults ou me me 
supprimes, ił raison de differen
ces dans le coUt de la surveillance. 

F\rt. 4. 

Les Etats conŁractantss'enga· 
gent ił appliquer aux transports en 
transit, sur les voies eKploitees o,u 

. administrees par des services d'E
tat oli concedes, quels que soient · 
les points de depart ou de desti
naticn des transports, des tarifs 
equitables, tant par leur taux que 
par les conditions de leur appli
cation et . tompte tenu des con
ditions de trafie, aiosi que des 
considerations de la con~urrence 
commerciale entre voies de tran
sport. Ces tarifs devronl etre 
.etablis de fa<;on a faciliter; . autant 
que possible, le trafie interna
tional. Nuller , emuneratiQo, fa
cilite ou restriction ne devra de
pendre, directement ou indirecte· 
ment, de la nationalite ou. de la 
qualite du proprietaire du navire 
ou de tout autre instrument <je 
transport qui aura it eŁe ou devrait 
etre employe pendant une partie 
que\cQnąue :du trajet total. 

F\rt. 5. 

f\ucundes Etats contraCtanŁs 
ne sera tenu, par le present .St2l
tut, d'Ż1ssurer le transit des voya~ 
geurs dont I'entree sur ses terri
toires sera prohibee ou des mar
chandisesd'une . categoriedont 
I'importation est interdite,.sóit pour 
raison de sante ou de , securite 
publ)que, soit comme precaution 
contre les maladies des anir'naux 
au des vegetaux. 

Chaque Etat contract'ant aura 
le droit de prendre les preca'utions 
necessaires pour s'assurer que les 
personnes, bagages, marchardises, 
et notamment les marchandises 
soumises a un monopole, les na
vires, bateaux, voitures, \vagons 
ou autres iostruments de transport, 
sont reellement en transit, ainsi · 
gue pour s'assurer quc les voya
geurs en transit sont en mesure 
de termirier leur voyage et pour 

/ 

/ 
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dues mustbe imposed uoder , the 
conditions of equality laid down 
in the preceding f\rticle. ex<:ept 
that on certain routes, . suehdues 
may be reduced or even 'abol1shed 
on account oL differences In · the 
cost of supervision. 

F\rt. 4. 

The Contrattj~ States undet
take to apply to traffic in transit 
on rout~s operated or administe
red by the State or under conces
sion, wh2ltevet may be the place 
of departure ar destination of the 
trank, tariffs which, having regard 
to the c:onditions ot the traffic and 
to considerations of commercii!ll 
competition between routes, are 
reasonable as regards. both their 
rates and the method of the~ri'lp
plication. These tariffs shallbe. so 
fixed as to facilitate international 
traffk as much as possible. ,No 
charges, facilities or restrictions 
shall , dępend, directly or indirędJy, 
On the nationality or ownership of . 
thevessel or other means of tran· 
sport on which any part· ofthe 
complete journeyhas been. ,Qr il 
to be accomplished. 

F\rt. 5. 

No Contracting StaŁe sh2lllbe 
bound by this Statute to afford 
transit for passengers whose ad- . 
mission into its territorles is for
bidden, or for goods of a k.ind of I ' 

which the importation is prohibi
ted, either .on grounds of pu~lic 
healthor security, or as a prec~u
.tion against diseases of anim,als 
or plants. 

Each ConŁrading Stateshall be 
entit!ed to take reasonable pręcau
tions to ensure that person s, l1ag
gage and goods, parti.cularly goods 
which are the subject of a mono· 
poly, and also vesse)s, ctiacl1ing 
and goods stock and other means 
of transport are , really in transit, 
as well as to ensure that passen
gers in transit are in a position to 
complete their journey, and to 
prevent thesafety of the' routes 
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dla uniknięcia sytuacji, przy której 
beżpieczeństwo dróg i środków 
komunikacyjnych mogłoby być za-
grożone. .. 

. Statut niniejszy w nkzem nie 
uchybia zarządzeniom, jakie któ
rekolwiek z Układających się 
Państw poczyniło lub miałoby po
qynić na mocy ogólnych Kon
wencyj międzynarodowych,4It.' któ
rych ono uczestniczy lub które 
mogłyby być przez nie póżniej za
warte, w szczeffólności Konwencyj, 
zawartych pod egidą Ligi Naro
dów w sprawie tranzytu, · wywozu 
Lwwozu towarów specjalnej ka
tegorji, jak opium lub inne szko
dliwe środki farmaceutyczne, broń 
lub produkty rybołóstwa, lub też 
Konwencyj ogólnych, któreby miały 
na celu zapobieganie naruszeniu 
praw własności przemysłowej, lite
rackiej .Iub · artystycznej lub któ
reb'y dotyczyły fałszywych znaków 
towarowych, fałszywego oznaczenia 
pochodzenia lub innych nieuczci
wyc:h metod handlowych_ 

W razie wprowadzenia trakcji 
zmonopolizowanej na drogach wo
dnych, używanych do tranzytu, 
prowadzenie jej powinno być zor
ganizowane w taki sposób, aby 
tranzyt okrętów is(atków nie był 
przez nią skrępowany. 

Rrt. 6. 

Niniejszy Statut nie nakłada z ty
tułu swych pos ta nowień na żadne 
zU.kladających się Państw nowego 
obowiązku udzielania wolnego 
tranzytu obywateiom, ich bagażom 
łnbJladze któregokolwiek z Państw, 
nie należących do Konwencji, ani' 
też . towarom, wagonom osobowym 
i towarowym lub innym środkom 
przewozowym, dla których krajem 
pochOdzenia, wejścia, wyjścia lub 
przeznaczenia jest Państwo, nie 
należące do Konwencji, z wyjąt
kiem wypadku, gdyby za takim 
tranzytem przemawiały ważne 
względy, przytaczane przez któ
rekolwiek z Układających się Państw 
interesowanych. Przy stosowaniu 
niniejszego artykułu rozumie si~, 
że towary przechodzące tranzytem 
bez przeładowania pod flagą jedne
go z Układ ających si~ Państw ko
rzystają z przywilejów, udzielonych 
tej fladze. 

F\rt. 7 . 

... W drodze wyjątku i na czas 
możliwie ograniczony będą mogły 
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°eviter que la securite des voies 
et moyens de communication soit 
compromise. 

Rien, dans le present Statut, 
ne saurait affecter les mesures 
qu'unque\conque des Etats eon
tradants est ou pourra etre amene 
a prE!Hdre en vertu de conventions 
iriternątionales generales auxquel
les ił est partie ou qui pourraient 
etre conclues ulterieurement, en 
particulier celles conclues sous les 
auspices da la Societe des Nations, 
relativement au transit, a I' exporta
tion .. ou a I'importation d'une ca
tegoiie particuliere de marchan
dises, telles que I'opium ou autres 
drogues nuisibles, les armes ou 
Je produit de pecheries, ou bien 
de conventions generales qui au
raient pour objet de prevenir toute 
infraction aux droits de propri<~te 
jndus~rielle, Iitteraire ou artistique, 
ou qui auraient trait aux fausses 
marques, fausses indications d'ori
gine ou autres methades de com
mercedeloyal. . 

Dans le cas au des services 
de traction monopolises seraient 
etabl'is sur les vaies navigables 
utilisees pour le transit, I' org.ani
satian de ces services devra etre 
telle qu'elle n'apporte pas d'entrave 
au transit des navires et bateaux. 

F\rt. 6. 

Le prese!1t Statut n'impose 
a aucun des Etats contractants Llne 
obligation nouvelle, du ... fait des 
presentes stipulations,d'actorder 
le libre transit aux ressortissants, 
ainsi qU'ii leyrs bagages, ou au 
pavillon d'un Etat non contractant, 
ni aox marchandises, voitures,wa
gons ou autres instr,uments de 
transport ayant pour Etat de pro
venance, d'entree, de sortie au de 
destination, un Etat non contractant, 
sauf les cas ou des motifs valables 
seraient invoques en faveur d'un 
tel transit, p'ar I'un quelconque 
des autres Etats contractants in
teresses. II esŁ enŁendu, pour ł'appli
cation du present article, que les 
marchandises transitant sans trans
bordement, sous pavillon d'un des 
Eta ts contractants, beneficient des 
avantages accordes a ce pavillon. 

Rit. 7. 

II , pourra etre exceptionnelle
ment, et pour un terme aussi 
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and means of communicationh~~ 
ing endangered. ' ,., 

Nothing . in this Statutęs,hęli 
affect the measures which one ··of 
the Contracting States may ' . fęel 
called up~on to take in pUr$IJCln<:e 
of genera~ ,. international Conven
tions to which it is a party, ' -er 
which may be copcluded hereafter, 
particularly Conventions concluded 
under the auspices of the League 
of Nations, relating to the transit, 
exporŁ or irnport of particular kin.ds 
of artides, such as opium 'or: 
other dangerousdrugs, arms onhe 
produce offisheries, or inpursu~ 
ance ofgeneral Cbnventions . ih· 
tended ' t.o prevent . any_ iriffińge~ 
ment of industrial, literary orar
tistic property, or relating to false 
marks, false indications of origin, 
or other ·· methods of unfair ·· com
petition. 

.. -" 

F\ny haulage service established 
as a monopolyon waterways used 
for transit must be sa organised 
as not tohinder thetransit ot 
vessels. 

F\rt. 6. 

This Statute does not of itself 
impbse On any of the Contracting 
States a fresh obligation to grant 
freedom of transit to the nationals: 
and theirbaggage, or to the flag 
of a non-Contracting State, nor to 
the goods, nor to coachingand 
goods stock or other means 'of 
transportcoming or enteringkom 
or leaving by, or destined · for 
a non-Contracting State, excef3t · 
when a 'laUd reason is shown" fof 
such transit. by one Of the other' 
Contracting States concerned. lf ii; 
understoodthat for the purposes 
of this F\rticle, goods in transit 
under ' the - flag of a ContraC1ing 
State shall, jf no transhipn1ent takes 
place, benefit by the advantages 
granted to the flag. 

f\tt. 7. 

The measures of a generał ar, 
particular charccter which a Con-
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być wprowadzone odchylenia od 
postanowień' poprzednich artyku
łów w drodze zarządzeń specjal- , 
nych lub ogólnych, jakie każde 
z Uldadających się Państw byłoby 
zmuszone wydać z ważnych po
wodów, kiedy chodzi o bezpie
czeństwo Państwa ' lub żywotne 
interesy kraju; przyczem ' rozumie 
się, . że zasadę wolności tranzytu 
rlaJeżyutrzymać w zakresie, _ jaki 
ty:~~ob~dzie możliwy. . .. 

I\rt. 8. 

-_ , Statut ninieJszy nie -określa 
piaw.iobowiązków . państw , woju
jących -l .. neutralnych w "czasie woj
ny • .. pozostanie on jedńak w ino
cy w _czasie _ wojny w granicach, 
d?IJących się pogodzić ziemi pra~ 
wami i obowiązkami. " . 

I\rt. 9. 
. 1;: 

-- 'Statut : niniejszy nie -:nakłada na 
żadne z Układających się Państw 
zobowiązań, któreby się sprzeci
wiały jego prawom i obowiązkom, 
jako członka Ligi Narodów. 

I\rt. 10. 

Traktaty, konwencje i umowy, 
zawarte przez Układające się Pań
stwa VI sprawie tranzytu przed 
dniem l-szym maja 1921 roku, nie 
zostają zniesione przez wejście 
w życie niniejszego Statutu. 

- Ztego względu Ukł<ldające się 
Państwa zobowiązują się, czy to 
po wygaśnięciu rzeczonych umów, 
czy też z chwilą gdyokoJiczności 
na to pozwolą, poczynić z tych 
z , p-ośródzachowanych w ten spo
sób umów, któreby były sprzeczne 
zp.ostanowieniami niniejszego Sta
tutu, -zmiany, zmierzające do ich 
uzgodnienia z , temi -- pOstanowi e
ni.ami, o ile na to pozwolą wa
r:llnki geograficzne, gospodarcze, 
lub ' techniczne krajów lub ,obsza
rów" . które są przedmiotem tych 
umów. 
_ .' Poza tęm Układającę się Pań
stwazobowiązują się nie zawierać 
n~ _ przyszłość traktatów, ~onwencyj 
lub umów, sprzecznych ?:. postano
wieniami niniejszego Statutu i nie
usprawiedliwionych warunkami ge
ograficznemi, ekonomicznemi lub 
technicznemi, uzasadniającemi wy
jątkowe odchylenia. 

Układaiące się Państwa będą 
mog!yzresztą zawierać -co do tran-
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limite que possible, deroge aux 
dispositions des articJes precedents 
par des mesures particuliere~ ou 
generales quc chacun des Etats 
contractants serait obJige de pren
dre en cas d' evenements . graves 
interessant la surete de I'Etat ou 
les interets vitaux du pays, etant 
entendu que Je principe de Iiberte 
du transit doit etre observe dans 
toute la mesure du possible. 

I\rt. 8. 

Le present Statut nefixe pas 
Ies droits et les devoirs des belli
gerants et des neutres en temps 
de guerre. Neanmoins, ił subsi
stera en temps de guerre dans la 
mesure eompatible avec eesdroits 
et ces devoirs. 

I\rt. 9 • 

Le present . Statut n'itnpose 
a aucun des Etats cor.tractants 
d' obligation qui irait a I' encontre 
de ses droits et devoirs en tant 
que Mernbre de la Societe des 
Nations. 

I\rt. 10. 

Les traites, conventJons ou 
accords concJus par Jes Etats eon· 
tractants en matiere de transit, 
avant la date du l-er mai 1921, 
ne sont pas abroges par suite de 
la mise en vigueur du present 
Statut 

En raison de cette non-abro-
" gation, Jes Etats contractants s'en

gagent; soi t a I'expiration de ces 
accords, soit des que les circon
stances le rendront possible, a ap
porter a ceux de ces accords, ainsi 
maintenus, qui contreviendraient 
aux dispositions du presentStatut, 
toutes modifications destinees a les 
mettre en harmonie avec elles, que 
permettraient Jes conditions ge· 
ographiques, economiques ou tech
niques des pays ou regions qui 
sont l'objet de ces aecords. 

Les Etats contradantss' enga
gent, en outre, a ne pas condure, 
a ł'avenir, de traites, conventions 
ouaccords qui seraient contraires 
aux dispositions du presentStatut, 
etqui "neseraient pas justifJespar 
des raisons geographiques, econo
miques ou techniques, motivant 
des ders:>gationsexceptionnelles. 

Les Etats contractants pourront, 
par ai1leurs, conchJre des ententes 
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tracting StaŁe is obliged to tak e 
in case of an emergency affecting 
the safety of the State or the ~itc~1 
interests of the country may, in 
exceptional cases, and for as short 
a period as possible, involve a de- . 
viation from the provisions of the 
above F\rticles; it being understQQd 
that the principie of freedom of 
transit must be observed to the 
utmost possibJe extent. 

I\rt. 8. 

This StaŁute does not prescribe 
the rightsand duties of bełlige
rents and neutrals in' time of war. 
The Statute shall, however, conti'~ 
nue in force in time of war ':50 
far as such rights and dutiespermil; 

f\rt. 9. 

This StatuŁe does not impośe 
upon a Contracting State any ob
Iigations conflicting with its rights 
and duties as a Member of ' tbe 
League of Nations. 

I\rt. 10. 

The com ing into fOfce oE t.his 
Statute will not abrogate treatieś, 
conventions and agreements .on 
questions of transit concluded by 
Contracting States before May 1st, 
1921. 

In considerationof such agree
ments being kept in fOfce, Con
tracting States underŁake, either 
on the termination of the agree
ments or when circumstances ' per
mit, to introduce into agreements 
so kept in force which contravene 
the provisionsof this Statute . the 
modificaŁions, re qui red to bring 
them into harmony with su ch 
provisions so far as the geogra
phical, economic or technicalcir
cumstances of- the countriesor 
areas concerned allow. 

Contracting States also under
take not to conclude in future trea
ties, conventions Dr agreements 
which . are, inconsisŁent with the 
provisions of this Statute, except 
when geographical, economicor 
technical considerations justifyex
ceptional deviations therefrom. ," 

Furthermore, Contracting States 
may. in maUersof transit. ent~.r 
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zytu . umowy dla pewnych obsza
rew ,zgodnie z zasadami niniejsze
go Statutu. 

f\rt. 11. 

Statut niniejszy nie wymaga by
najmniej cofnięcia ułatwień, więk
szych od tych, które 'wynikają z je-

. go postanowień, a przyznanych 
w warunkach, zgodnych z jego za
sadami, przewozom tranzytowym ' 
przez terytorjum, znajdujące się 
pod zwierzchnictwem lub władzą 
któfegokolwiek z Układających się 
Państw . . Nie źawiera on również 
zakazu udzielania na przyszłość po· 
dobnych ułatwień. 

· F\rt. 12. 

. Stosownie do artykułu 23-e Pak
tu Ligi Narqdów, każde z Układa-

. jącychsię Państw, które przeciw 
stosówaniu jakiegokolwiek z posta
nowień niniejszego Statutu na ca-. 
łemswem terytorjum lub na jego . 
cz~śd, . b~dzie mogło przytoCzyć 
uzasadniony motyw ciężkiego sta
nu gospodarczego, \vynikającego 
ze zniszczenia kraju . w czasie woj
ny 1914-1918 roku, będzie uwa
żane za zwolnione czasowo od c bo
wiązków, wynikających ze stosowa
nia tego postanowienia, przyczem 
rozumie się, że zasada wolności 
tranzytu winna być utrzymana w za~ 
kresie, jaki tylko będzie możliwy. 

F\rt. 13. 

W razie nieosiągnięcia bezpo
~redniefilo porozumienia między 

. Państwami, wszelkie spory, które
by.po\ys.tały mięc;iźyr:'ljemi co do 
interp:retacji . lub . zastosQwania ni- , 
nieb~ęgQStatutu, . ·pęd'ąwnoszone 
do. , Stałego · Try~unału Sprawiedli, 
wośclMli;:dzynarodowej,o ile na 
mocyśpei::Jalnej konwencji lub 
ogólnej klauzuli o sądzie rozjem
czym, nIe b~dą załatwiane bądź 
w drodze arbitrażu bądż w jakikol
wiek ińny sposób. 

. ,$pory b~qą . wnoszone w spo~ 
sób., przewidziany w, artykule .40 . 
Statutu Stałego Trybunału Spra
wie~:lliwości Międzynarodowej. 

Jednakże celem załatwienia te .. 
go rodzaju sporów o ile możności 
w drodze polubownej,Układające .· 
si~ Państwa zobowiązują się przed 
zwróceniem się do jakiejkolwiek 
instaf\cji sądowej i z zastrzeżeniem 

Dziennik Ustaw. Poz. 236, 

n!gionąles relatives au transit, en 
conforITlite avec les principes du 
present · Statut. 

Rrt. · 11. 

Le present Statut ne comporte 
aucunement le retrait de facilites 
plus .. grandes que celles resultant 
de sesdispositi6ns et qui auraient 
ete accordees dans des conditions 
compaHbles ave c ses principes,aux 
transports en transit sur le terri
toireplace sous la souveraiilete 
ou sous I'au~orite de I'un queI
conque des . Etats contractants. II 
ne comporte pas davantage l'inter
diction d'en accorder a I'avenir 
de semblables. , 

f\rt. 12. 

Conformement a \'article 23 (e) 
du Pacte de la SocieŁe des Na
tions, Łout . Etat contractant qui 
pourrainvoquet valablement contre 
I'application de l'une quelcenque 
des dispositions du present Statut, 
sur tOIJt au partie de son teni-

. teire, une situation economique 
grave, resultant de devastations 
commises isur son sol pendant la 
guerre de 1914-1918, sera consideH'! 
somme dispense temporairement 
des obligations resultant de I'appli
cation de la dite disposition, etant 
entendu que le prindpe de la 
IiberŁe du transit doit etre observe 
dans toute la mesure possible. 

f\rt. 13. 

f\ defaut d'entente directe entre 
les Etats, tous differends qui sur
giraient .,entre eux, relativemenŁ 
a l'ińt~q5r.etation ou l'appJkation 
du pr~sęnt Statut, seront pOJtes 
devan(]a Cour permanente de 
Justfce' iilternationale, ił molns que, 
par ~pplication d 'une convention 
speciale ou d'une clause generale 
d'arbitrage, i~ ne soit proc:ede ił un 
reglement du differend, soit par 
arbitrage, soit de toute autre ma
nh~re. 

Le . recours sera forme ainsi 
qu'il est prevu ił I'artic\e 40 du 
Statut ,~,e la Cour permanente de, 
Justice internationale. 

Tou,tefois, afln de regler autant 
. quepo!;isiblę ces differends ił I'a
miable, les Etats contractants s'en
gagent, prealablement fi toute in
stance judiciaire et sous reserve 
des droits et aŁtributions du Con-

:t{g 34 • . " 
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into regional understandings c: o f\-. 
sistent viith the principles of this . 
Statute. 

. F\rt. 11. 

This Statute does not entaiI.:. 
in any way J:he withdrawal of..f~~ : .. , 
cilities whkhare greater than thP$ę , ~· 
provided for in the Statute and ; .' 
have beengranted, . under c()l1dr~· " ~' 
tions consiśtel1Ł with it;:; prindplęti, , ' 
to traffie in transit acrossterritory ' 
under the' sovereignty orauthcifiti 
of a Contracting State. The Sta- ' 
tute also entails no prohibitions 
of such grant of greater facillties 
in the future. 

• "I ~' ' . ' 

In conformity with f\rticle 23(e)·~ 
of the Cóvenaht of the Leagueof 
Nations,;my ,Contracting State :s .. 
which can establish a good case,. ' 
against tbeapplication of any pro~ , 
vision ot this Statute in someor ,<. 
alł of its territory on the 'ground :, 
of the grave economic situaŁiqn 
arising outof the acts of deva~ta
tion perpetrated on its soi! during , '. 
the war 1914-1918, shall be dee~ :. 
med to be relieved temporarily of 
the obligations arislng from thę 
application of suchprovision, it 
being undersŁood thaŁ the princi
ple ·of freedom of transit must be 
observed to the utmost possible ex
tent. 

f\rt. 13. 

F\ny dispute which may arise 
as to the interpretatlon or appll
cation . of this Statute which is not 
settIed dhectly .between tl;tep~r- .. 
ties therrise!ves shaIl be Q~9ught 
before the · Permanent . Court oLln- · 
ternationaL J'ustice unIess; uńger : 
a speciar.igr·eement or a . generał" 
arbitration provision, steps are ta
ken for the settIement of the di
spute by arbitration ar some other 
means. 

Proceedings are opened in the . 
manner laid down in f\rticl~ , 40 ot 
the StatuŁe of thePermanenŁ Court : 
of International Justice. 

In order to settle such dispu
tes; however, ili a friendly way 8S 

far as possible, the Contra<:ti09 
States undertake, before resorting 
to any judicial proceedings and 
without prejudice to the powers 
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praw i atrybucyj Rady i Zgroma
dzenia, oddawać spory, dla wyda
nia opinjl, ustanowionemu przez 
Lig~ Narodów organowi, stanowią
cemu organ doradczy i techniczny 
jej Członków w sprawach komuni
kacyj i tranzytu. W n3głych wy
padkach opinja tymczasowa może 
zalecić wszelkiego rodzaju środki 
przejściowe, mianowicie zmierzają
ce do przywrócenia wolnemu tran
zytowi . ułatwień, i jakich ten tran
zyt korzystał przed czynem lub 
faktem, który był powodem sporu. 

·'ftrt. 14. 

Zważywszy, że wewnątrz lub na 
samych granicach terytorjów nie
których Układających sic:: Państw, 
istnieją strefy I~ enklawy o nie- . 
wielkiejrozleglOl'ci i o zaludnieniu 
bardzo słabem w stosunku do ob
szaru i ludności tych terytorjów, 

' i, że one stanowią części odcic::te 
od tych terytorjów, lub osady, na
leżące do innych Państw macie
r"zystych, tudzież, że z drugiej stro
ny ze względów administracyjnych 
jest niemożliwem stosować posta
nowień niniejszego Statutu do wy
mienionych stref lub enklaw, zgo
dzono się, że postanowienia te do 
nich stosować się nie będą. 

Podobnie bt;dzie w wypadku, 
kiedy kolonja lub posiadlość ma 
granicę szczególnie długą w sto
sunku do swej powierzchni, co 
w rieczywistości uniemożliwia nad
zór celny i policyjny. 

Jednakże Państwa interesowa
ne zastosują w wypadkach, powy
żej ' przewidzianych, system, przy 
którym w miarę możności uszanuje 
się ,zasady niniejszego Statutu i u
łatwi ' tranzyt i komunika<:j~. 

Rrt. 15. 

Rozumie się, że Statut niniej
szy nie powinien być interpreto
wany jako regulujący w jakikol
wiek ~posób wzajemne prawa i obo
wiązki terytorjów, będących częścią 
lub znajdujących się pod opieką 
jednego i tego samego Państwa 
suwerennego, bez względu na to, 
czy te terytorja, oddzielnie wziE;-

, te, są lub nie są cżlonkami Ligi 
Narodów. 

seil et de ł'Rssemblee,a sotJmettre 
ces differends pour avis consultatif 
ił l'or'gane qui se trouverait insti
tue par la Soclete des Nations 
comme organe consultaŁif et tech
nique des Membres de la Societe, 
en ce qui concerne les communi
catior;s et le transit. En cas d'ur
gence, un avis provisoire pourra 
recommander tOuŁes mesur.es pro
visionnelles, destinees notamment 
ił rendre au libre transit les faci
lites dont iljcuissait avant i'acte ' 
ou Je fait ayelOt donne Heu au 
differend. 

Ptrt. 14. 

Etant donne qu'i! existe a I'in
terieur ou sur les frontieres de 
certains Etats contractants, -::Ies 
zones ou enc!aves d'une etendue 
et d'une population tres faible par 
rapport €t celle des dits terriŁoires, 
et qui forment des parties deta
cMes de ceux-ci, ou des eŁablis
ąements appartenant ił d'autres 
EtaŁs metropoles, et que d'auŁre 
part, ił est impossibIe, pour des 
ralsons administratives, d'appliquer 
les dispositions du present Statut 
aux dites zones ou encl2lves, ił est 
convenu que ces dispositions ne 

, s'y appliqueront pas. 

1\ en sera de meme, lorsqu'une 
colonie ou dependance possede 
u'ne frontiere particulierement lon
gue par rapport a sa superficie, 
qui rend, en fait, impo$sible la sur
veillance de la douane et de la 
police. 

Toutefois, les Etats interesses 
appliqueront, dans les cas vlses 
ci-dessus, un regime qui, dans la 
mesure du possible, respectera les 
principes du present Statut et qui 
facilitera le transit et les commu
nications. 

f\rt 15. 

II est entendu que ce Statut 
ne doit pas et re interprete comme 
reglant en quoi que ce soit Jes 
droits et obligations inter se de 
territoires faisant partie ou places 
~ous la protection d'un meme 
Etat souverain, que ces territoires , 
prisindividuellement, soient ou 
non Membrcs de la Socie:e des 
Nations. 

.. and right of action of the Coun
dl and of the ł\ssembly, to sub
mit such dlsputes for an opinlon 
to any body established by the 
League of Natlons, as the adviso
ry, and technIcal organlsation of 
the Members of the League in 
matters of <:ommunicałions and 
transit. In urgent cases, a preli
minary opinion may recommend 
temporary measures intended, ,in 
particular, to restore the f2ldllties · 
for freedom of transit which , e.xi~~ 
ted before the act or occurencę 
which gave rise to the dispute_ 

I\rt. 14. 

(n view of the faet that witf,in 
or immedlately adjacent' to the ter
ritory ot som e of the Contract!ng 
States there are areas or enclaves, 
smali inextent and population in 
comparison with such territories, 
and that these areas or encłaves 
form detached portions or settle
menŁs of other parent StaŁe s, and 
that it . is impracłicable for reasons ' 
of an administrative order to apply 
to them the provisions of this Sta
tute, it is agreed that these pro
visions shall not apply to them. 

The same stipulation applies 
where a colony or dependency 
has a very long frontier in com:' 
parison with its st)rface and w.here 
in consequence it is practical/y 
impossible to afford the necessa
ry customs and police supervi
sion. 

The Stat~s concerned, however, 
will apply in the cases referred to 
above a regime which will respect 
the principles of the present Sta
tute and facilitate transit and com
munications as far as practicable. · 

Rrt. 15. 

IŁ is understood that this Sta- ' 
tute must not be interpreted as 
regulating in any way rights and 
obligations inter se ' of terriiories r, 

forming part or placed under the 
protection of the same sovereign 
StaŁe, whether or not these terri
tories are individually Members of 
the League ot Nations. 
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, Zaznajomiwszy się z powyższą 
V'cpwenc.ją i Statutem, uznaliśmy 
je " za słuszne zarówno w . całości 
Jak i każde z ' zawartych w nich 
postanowień. oświadczamy. że są 
przyjęte. ratyfikowane i zatwier
dzone i , przyrzekamy. że będą nie
zmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt 
niniejszy. opatrzony pieczęci.ą Rze· 
czypospolitej Polskiej. 

W Warszawie, dnia 3 paździer· 
nika 1922 roku. 

(~ ) J. Pitśudski 

Przez Naczelnika 
Państwa 

'. Minister , Spraw 
Zagranicznych 

(-) a. Narutowicz 

OziennikUsŁaw. Pot; 236~ , 237. . Ni 34. 

f\pres ' avoir vu et examine lesdiŁs Convention et Statut, Nous 
les avons approuves et approuvons en toutes et chacune des dispó
sitions qui y :sont c.ontenues, declarons q\l'i!s sont acceptes, ratifles 
et confirmes et promettons qu'iJs seront inviolablemenf observes. 

En Foide Quoi, Nous avons donne les Presentes, revetues du 
Sceaude la Republique Polonaise. 

F\ Varsovie, le 3 Octobre, I'an mil n:e\jf cent vingt deux. 

(-) J. Piłsudski 

Par le Chef de l'Etat 

Le · Ministre des flffaires Etrangere$ 
( -) Q. N((l'utowicz 

------~------~ 

237. . .., ~ 

O ś wi a d c ze n i e r z ą d owe 
z dnia 14 lutego 1925 roku 

~ sprawie złożenia doku'mentu ratyfikacyjnego Konwencji i Statutu, podpisanych w Barcelonie 
dnia 20 kwietnia 1921 roku. 

Podaje si·ę niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 4 Konwencji o wolności · tranzytu. 
podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku, dokument ratyfikacyjny powyższej KOnwencji, wy~ta· 
wiony zgodnie z ustawą z dnia 4 sierpnia 1922 roku (Dz. U. R. P . .N2 71, poz. 640); wraz z załączonym do 
niej Statutem, podpisanym ~egeiż dnia (20 kwietnia 1921 reiku). doręczony zos~ał Sekretarzowi Generalnemu 
Ligi Narodó,w w. dniu ósmym . października tysiąc dziewięćset dwudziestego czwartego roku. 

Minister Spraw Zagranicznych: ĄJ. SJcrzyński 

Warszawa. ' Tłoczono w Druk~TPli Państwowej z polecenia MinistraSPJawiedliwości. 28509 P . 
Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N2 30130. Cena 40 groszy. 


