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w sprawie regulowania oczek sieci rybdcklch i wymiarów ryb. podpisana w Londynie 

dnia 5 kwietnia 1946 r. 

Przekład 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
PREZYDENT 

KRAJOWEJ RAny NARODOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W obec podpisania w Londynie dnia 
5 kwietnia 1946 r. Konwencji Międzynarodo
wej dotyczącej regulowania oczek sieci ry
backich i wymiarów ryb, Krajowa Rada Naro
dowa przyięła ją w dniu 22 września 1946 r. 

Po zaznaj'::l::TJ. ' 2niu się z tą Konwencją 
zatwierdziłem ją i zatwierdzam zarówno w ca-

AU NOM DE LA REPUBUQUE DE POLOGNE 
PRESIDENT 

DU CONSEIL NATIONAL DE POLOGNE 
a tons ceux qui ces Presentes Lełtres verront 

faił savoir ce .qui suit: 

Une Convention internationale ooncer
nant le reglement des dimensions de mailles 
des filets de peche; ainsi que le reglement 
des dimensions de poissons ayant ete signee 
Et Londres le 5 avril 1946. le Conseil National 
de Pologne l'a acceptee le 22 septembre 1946. 

Apres avoir vu et examine cette Conven
tion Je l'ai approuvee et l'approuve en toutes 
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łości, jak i każde z postanowień w niej zawar
tych, oświad'czam, że jest pl'Zyj~ta, ratyfiko
wana i potwiefdzona, oraz przyrzekam, że 
będzie niezmiennie zachowywana. 

l et chacune des dispositions qui y sont con
tenues, Je declale qu'eHe est acceptee, rati
fiee et oonfinnee, et Je promets qu'eUe sera 
inviolablemerit observee. 

Na dowód czego wydałem Akt niniejszy, 
opatrzony pieczęcią Rzeozypospolitej. 

En Foi de Quoi, J'ai donne les PJesentes 
revetues du Sceau de la lłepublique, 

W WaJ'szawie, dnia 20 gruónła 1946 r. Fait a Va'rsovie, łe 20. XII. 194~. 

(-) Bolesław 'Bierut (-) Bolesław Bierut 

President du Conseil des Ministres 
L. S. 

Prezes Rady Ministrów: 
(-) Edward Os6bha--Morawski L.S. (-) E. Osóbka-Morawski 

Minister Spraw ,Zagranicznych: 
(-) wz. Z. Modze lewski 

Ministre des Affaires Etrangeres 
(-) wz. Z. Modzelewski 

Przekład 

KONWENCJA. 

w s tęp. 

Rządy: Belgii, Danii, Irlandii, 
Francji , Islandii, Holandii, 
Norwegii, Polski , Portu~a1ii, 

H iszpanii , Szwecji i Zjedno
czonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Północnej Irlandii, 
pra~nąc zawrzeć konwencję 

dla uregulowania oczek s ieci 
rybackkh i wymiarów ryb, 
uzgodniły CEl nasiiępuje: 

Część I. 

ZAKRES KONVłENCJI. 

/ 
A F t. 1. 

O~s.'Za}:'em , do któl:eqo s~osu
je s~ę mmeJs:Jfl Ko,nwefiCl'a , 
będą wsz'fStkie wody, kl\óre są 
poloŻ'one w tych cZ~.ścia~h 
Ocean-u AtlaD.tycki.e!;t> i Ap
ktyeznego oraz mórz do nich 
przyległycH, które le1:ą na )Gł
noc od 488 szerQkolŚci geocp'a
finnej północne i i pom.ięiliy 
420 d}uRośt:i ~eogmfiC'zne.i za
€hodniej i 320 długoś ci geo
graficznej wschodnie j, lecz 
oz wyłączeniem Morza Bdtyc
kiego i Bełtów, leżących na 
południe i wschód od linii 
przeprovvadzonych od Haseno
re Head do Gniben ' Point , od 
Korshage do Spodsbier(f i od 
Gilbierg Head do Kullen. 

CONVENTION. 

Preamble. 

The Goverrunents of ' Bel
gium, Denmark, Eire, France, 
leeland, the N etherlands, Nor
way, P~OO, Portugal, Spain, 
SweWęn \'nd the Uniied King
dom of Great Britain and Nort
hem ' Iretand, desiring to con
chlde a Conven-tion for the 
Requlahon of the M-eshes of 
Fishing Nets ancl 1!he Size Li
mits ot Fish, have ag,lleed as 
f o1l0w9:-

CONVENTION 

Preambule 

Les Gouvernements de la 
Belgique, du Danemark, de 
l'Eire , de la France, de l'Islan
de, de la Hollande, de la Nor
vege, de la Pologne, dn Portu
gal, de l'Espagne, de la Suede 
et du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord, . 
desiJeux d'etablir Ulile conven
tian pO'llif la reqlementahon du 
maillage des filets de peche et 
des taitles minima de poi'8sons, 
sont c<onvenus des dispositions 
suivan~es: 

Part I. Chapitre I. 

EXTENT ETENDUE 
OF THE CONVEN1'łON. DE LA CONVENnON 

A:rti€le 1. Article 1. 

The ał'-ea 00 whkh thls Con- la ZOIle ił łaquel1e s'appł-ique 
ve1'l:boll. appłies shan be all la pl'eSBnte Conven~iol'J. com
waters wbil!h ave sjtua~ed 
wiJ:hln those pm'5s of fhe ' prefid tou~es le.s ealiX situees 
AtmJ'.łt<k am<l Ar-dK: Oe~a.ns ' dans les Ocl.1ans AUCUlnque et 
and their dependent seas Al'dique et lems ffie:łS tribu
whid! ł.ie DOJtm (i)f 48 degJees !aires, cU nord du 49fl de lab
DOlin ła~Mlde ana between rude Nord et entl-e łes 420 de 
42 de~p'..e€S we'st longitooe and ' on.0. l'·,.-·!,l~ Olles' t et 320 "'e lon-32 ~J~€S eilr5t loBgit"de, but J .... hdt .... 

exclu.ding the BaHk Sea and gitude E5t, a l'exclus10n de la 
Belis lying ho the s.euth and Mer Balt1que e t des Belts au 
east of lines drawn fI'{)n1 Hase- sud et a l'est des lignes tin~es 
nore H ead to Gniben Point, de H asenorehoved a Gniben, 
from Korshage to Spodsbierg 
and from Gilbierg Head to the de KOi'shage a Spodsbjerg, de 
Kullen. Gilbjerghoved a Kullen. 
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Art. 2. 

Nic, coby zawierała niniej
sza Konwencja, nie będzie 
uważane jako zmniejszenie 
wyłącznego prawa statków 1.3.

re;estrowanych . lub będących 
własnością na terytori.um każ
dego z układających się Rzą
dów do upTawiania rybo
łówstwa na wodach, adzie ten 
układający . sIę Rząd ma wy
łączną jurysdykcję nad rybo
łówstwem. 

A r t. 3. 

- 1021 -

Ar ti cl e 2. 

Nothing in ,the 'present Con
vention shall be deemed to 
diminish . the exclusive right 
of vessels registered or owned 
in - the terrHory ot each Con
tracting Government to fish in 
waters where that Contractlnq 
Government has exclusive ju
risdiction over fisheries. 

Ar ti c l e 3. 

Poz. 359 

A r t i cl e 2. 

Aucune disposition de ' la 
pn§sente Convention ue doit 
etre interpretee comme por
tant atteinte au droit exclusif 
qu'ont les navires immatricu
les ou armes dans les terri
toires de chaqueGouvernement 
contractant, de p~cher dans 
des eaux ou le mihne Gom,'er
nement oontractant possede 
des droits exclusifs de juri
diction sur les peches. 

A r t i c l e 3. 

Nic, ooby iawierała mmeJ
sza Konwencja, nie będzie uwa
żane na niekorzyść upraw
nień któregokolwiek z uk~ada
jących się Rządów w odnie
sieniu do granic wód tery
torialnych. 

Nothing in this Convention Aucune disposition de la 
shall -be deemed to prejudice presente Convention ne doit 
the claams ot any Gontracting etre interpretee comme portant 
Government in regard to the atteinte aux dl'oits que poS'sede 
limits of territorial y.raters. -tout Gouvernement contractant 

c z ę Ś ć II. 

UREGU1tOW ANIE OCZEK 

SIECI RYBACKICH 

I WY1I.1IAROW RYB. 

A r t. 4. 

Z zastrzeżeniem postano
Wlen artykułów: 8, 10 i 16 (2), 
postanowienia tej Konwencji 
będą. się stosować do wszyst
kich statków któregokolwiek 
z układających się Rządów. 
czy to, gdy są one czynne na 
wodach, ' gdzie ten Rząd ma 
wyłączną jurysdykcję nad ry
bołówstwem, czy to, gdy są one 
czynne poza takimi wodami. 

A r t. 5. 

P a f t II. 

REGULATION OF THE ME

SHES OF FISHING NETS AND 

THE SIZE LIMIT S OF FISH. 

A r t i cl e 4. 

Subject to the provisions of 
Articles 8, 10 and 16 (2), the 
provlsions of this Convention 
shall apply to all vessels ot 
any Contractinq Government 
either when they are operating 
in the waters where that Con
tracting Governmeńt has ex
clusive jurisdiction over fish
eries, or when they are ope
rating outside su ch waters._ 

A r t i c l e 5. 

Zaden statek ' n ie oędzie No vessel shall carry on 
wiózł na pokładzie ani używał. board or use any trawl, seine, 
jakiegokolwiek włoku, ni ewo- or other net towed or hauled 
du lub innej sieci ciągnionej at or near the bottom o.f the 
lub holowanej po : dnie lub sea, which has in any part ot 
blisko dna morza~ która ma the net meshes ot less dimen
w jakiejkolwiek swej części s iońs than those specified in 
oczka o mniejszych wymia- the First Annex to this Con
rach niż te, które są wyszcze- vention. 
gólnione vi załąozniku I do 
niniejszej Konwencji. 

A r t. 6. A r t i cI e 6. 

dant la limite de ses eaux 
terri torialeS. 

C h a p i t r e II. 

REGLEMENTATION 
DU MAILLAGE DES FILETS 
DE PECHE ET DES T AILLES 

LIMITES DES POISSONS 

A r t i cl e 4. 

Sous reserve des dispositioruJ 
des articles 8, 10 et 16, para
~ra.phe 2, les dispositions de la 
presente Convention doivent 
s-appliqu~r a tous les navires 
de tout Gou',cernement contra
ctant, qu'ils soient exploites 
dans les eaux ou en dehors 
des eaux ou ce meme Gouver
nement conctracUmt possede 
des c1roits exclusifs de juridi
ction sur les peches. 

A r t i c l e 5. 

II est interdit d'avoir a bord 
d'un navire de peche ou d'uti
liser aucun chalut, aucune sen
ne ou aucun autre filet traine 
ou hale sur le fond ou pres 
du fon d de la mer, ayant des 
mailles de dimensions in
ferieures a celles pr~scrites 
fi l'Annexe I de la presente 
Convention. 

A r t i cl e 6. 

Ni:ezależnie od postanowień NotwHhst.inding the provi- Nonobstant les dispositions 
art. 5 sta ,Ki łGwlące: makrele, sions of Article 5, vessels de l'article 5, les navires pra-
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ryby śledziowate, stynki, WG
g,arze, ostrosze, krewetki, racz
ki, homarce lub mięczaki mo
gą mieć na pokładzie i UiyWd':: 
sieci, mające oczka o wymia
ra'ch mniejszych niż wykazane, 
pod warunkiem, że: 

a) narzędzia rybackie uży
wane przez takie statki 
dla celów łowienia kto
rejkolwiek z ryb wymie
nionych w niniejszym ar
tykule nie będą użyte 
dla celów łowienia in
nych gatunków ryb, 

b) Jakakolwiek ryba opisana 
w drugim załączniku do 
niniejszej Konwencji, któ
ra mogłaby być tłowio
na przez takie narzędzie, 
a byłaby mniejsza niż 
minimalne wymiary opi
sane, będJzie wrzucona 
do morza natychmiast 
po złowieniu. 

- 102S ' ~. 

fishing for mackerel, clupeoid 
fishes, smelts, eels, great ' we
evers (Trachinus dra co), 
shrimps, prawns, nephl'ops ar 
molluscs, may carry on board 
and use nets having meshes 
of dimensions less than those 
s'o specified: p.rovided that (a) 
any fishing instrume~ts used 
by such vessels for the 'capture 
of any of the fish described in 
this Article shall not be used 
for the purpose of capturing 
other kinds of fishj and (b) 
any Hsh of the descriptions 
set out in the Second Annex 
to this ConvenUon 'which may 
be captured by such instru
ments and are of less than 
the minimum sizes prescribed 
therein shall be retumed to 
the s.ea immediately aft er cap
ture. 

A r t. 1: Ar 'ti cl e 1. 
(1) Zaden statek łowiący nie (1) No vessel while opera-

będ.zie używał jalciegokolwiek ting shaU use any device by 
urz~dzenia, przy pomocy któ- means of which the mesh in 
rego oko w którejkolwiek czę- any part of a fishing net to 
ści rybackich sieci, do któ- which Article 5 of this Con
rych odnosi się art. 5 niniej- vention applies is obstructed 
szej Konw2'ncji, uległoby za- ar otherwise in effect dimi
pchaniu lub w inny sposób ' nished. 
zostało zmnie jszone. (2) Notwithstanding the pI'O-

(2) Niezależnie od postano- visions of the foregoing paru
wień poprzedniego punktu, nie graph, it shall not be deemed 
będzie uważane za wykracza- to be unlavńul to attach to 
jące przeciwko przepisom do- the underside of the cod-end 
czepianie do dolnej części of a trawl net any canvas. 
zakończenia sieci włókowej netting. or other material, for 
(matni) jakies:!okolwiek płótna the purpose of preventing or 
żaglowego, sieci lub innego reducing wear and tear. 
materia.łu, celem zabezpie-
czenia lub zmmeJszenia jej 
rrużycia podarcia. 

A r t. 8. 
Zaden statek nie będzie prze

trzymywał na pokładzie stat
ku morskich ryb, opis których 
jest podany w drugim załącz~ 
niku do niniejszej Kor.wencji, 
o mniejszym wymiarze niż wy
miar podany w tymże załącz
niku rIIa każdej ryby, a wszyst
kie ryby takie zostaną natych
miast wr.zucone do morzaj mo
gąone być zatrzymane na 
pokładzie dla celów zarybie
nia innych terenów połowów. 

A r t i c l e 8. 
No vessel shall retain on 

board any sea fish of the de
scriptions set out in the Se
cond Annex to this Conven
tion, of a less size than the 
size prescribed therein for 
each fish, and alI su ch fish 
shalI be returned immediateiy 
to the seaj provided that they 
may be retained on board for 
the purpose of transplantation 
to other fiąhing grounds. 

Poz. 359 

tiquant la peche aux maque
reaux, aux clupeides, aux 
eperlans, aux ąnguilles, aux 
grandes vives '(Trachinus dra
co), aux crevettes grises et ro
ses, aux langoustines (neph
rops) ou aux mollusques, 
peuvent avoir a bord et utiliser 
des filets ayant des mailles de 
dimensions inferieures a celles 
qui sonfeainsi prescrites, pour
vu que (a) les engins de peche 
employes par de tels navires 
pour la capture d'une des 
espec0S enumerees au present 
article ne soient pas utilises 
en vue de capturer d'autres 
es?cces de poissonj (h) que 
tout poisson appartenant aux 
especes definies ił l' Annexe II 
de la Convention qui pourrait 
etre peche au moyen de te1s 
engins et qui serait de di
mensions inferieures ił celles y 
prescrites soit rejete immedia
tement ił la mer, apres capture. 

Ar ti cl e 1. 
1. En cours d'expIoitation, 

aucun navire ne doit avoir re
cours a des moyens ayant pour 
but de diminuer ou d'obstruer 
d'une fa~on queIconque le 
maillage d'une partie quelcon
que d'l'n filet auquel s'ap!Jli
que l'artic1e -5 de la Conven
tion. 

2. Nonobstant ce ąue pr~voit 
le paragraphe precedent, le fait 
d'adjoindre ił la partie infe
rieure du f.ond du chalut une 
toiłe, un reseau de fil ets, ou 
tous autres materiaux en vue 
cJ'eviter ou de reduire I'usure 
et la dechirure du filet, ne doit 
pas ' etre interprete comme 
etant contraire aux disposi
tions de la presente Cbnven
tion. 

• Ar ti cl e 8 . 
Aucun navire ne doit garder 

ił bord to ut poisson de mer re
pondant ci J a description de 
!'Annexe II de la presente Con
vention qui serait de dimen
si ans inferieures ił celles pre
scrites a ladite annexe et tous 
ces poissons doivent etre im
mediatement rejetes ił la mer. 
Toutefois, ils peuventetre gar
des ił hord s'iI sont destines 
a etre transportes vivants en 
d'autres fonds de peche. 

--, 
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Art. 9. 

Każdy z umawiających się 
Rządów zobowiązuje ' s ię za
bronić przez wyd:ln ie odpo
wiednich zarządzeń wylado
wywania na l ąd , sprzedaży, 
w ystawiania lub oferowania 
na sprzedaż na swoim obsza 
rze jakicrJcolwiek ryb mor
skich, opisanych w drugim za
łączniku do ninie jszej Kon
w encji, które są o \vymiarze 
mniejszym rriż wymiary poda
ne w tymże załączniku dla każ
dej ryby, a które były 'N-yło 
wiane w wodach opisanych 
wart. 1 niniejszej Konwencji, 
niezależnie od tego, czy takie 
ryby są całe, czy feż miały 
głowy lub inne części usu
nięte. 

A r t. 10. 

Postanowienia lllllle]Sze j 
Konwencji nie będą stosowa
ne do czynności rybołówczych, 
przeprowadzorrych dla celów 
naukowych badań lub też do 
ryb pobranych w czasie ta
kich połowów, lecz ryby w ten 
sposób pobrane. nie będą 
spl1zedawane ani też wysta
w~one, ani oferowane na 
sprzedaż. 

Art. 11. 

Rządy układające się zg-a
dzają się na podjęcie odpo
wiednich kroków, by zapew
nić stosowanie post i'.nowień 
niniejszej Konwencji i karać 
wszelkie przekroczenia prze
ciwko n iniejszym postanowie
niom na swoich obszarach 
i odnośnie swoich sta tków, 
k tórych dotyczy n iniejsza KOll

wencja. 

c z ę Ś ć III. 

UKONSTYTUOW ANIE , 
STAŁEJ KOMISJI. 

A r t. 12. 

(1) Układające s ię RzcIdy po
'dejmują · się ustanow;ć stałą 
Komisję, przy czym każdy Rząd 
wyznaczy jednego lub, j eśli 

s'0bie życzy, dwóch delegatów. 

A r t i c l e 9. 

Each Contracting Goyern
ment undertakes to prohibit by 
regulations the landing, sale, 
exposure or offer f'o'r sale, in 
its territories of any sea fish 
of the descriptions set out in 
the Second Annex to this Con
vention which are of a less 
s ~ze than the size presqibed 
therein for each fish and have 
been caught in the waters de
fined in Article 1 of this Con-

A r t i c l e 9. 

Chaque Gouvernement con
tractun t s' ellgage a ap]3liquer 
dans ses territoires d2S regle
ments interdisant de debarquer, 
de vendre et d'exposer ou 
d'oUrir en ven te tout poisson 
de mer repoTldant a la descrip
hou de l'Annexe II qui serait de 
dimensions inferieures li celles 
prescri tes a ladite annexe 
et qui scrait pris dans les eaux 
definies al' artiele l-er de la 

vention, whee1er such fish are Convention, que ces poissons 
whole or have had their heads soient entiers, etetes ou re
or any other part removed. duits d'une fac:;on quelconque. 

A r t i cl e 10. 

The provisions of this Con
vention shall not apply . to 
fishing operations conducted 
for the purposes of scientific 
investigation, ar to fish tak en 
in the course of su ch op2ra
tions, but fish so taken shall 
not be sold, ar ex:posed or of
tered for sale in contravention 
of the provisi'ons of ArtiGle 9. 

Article 11. 

The Contracting Govern
ments agree to take, in thei r 
territories and in reqard to 
their vessels, to which this 
Convention applies, approp
riate measures to ensure the 
application ot the provisions 
of this ConvenUon and the pu
nishment of infractions of the 
sa id provisions. 

Ar ti cl e 10. 

Les dispositions de la pre
sente Convention ne doivent 
s' appliquer ni aux operations 
de peche ayant pour objet des 
recherches scientifiques, ni 
allx poiss·ons peches au corurs 
de telles operations. II est en
tendu toutefo is que les pois
sons captures dans ces condi
hons ne doivent etre ni Yen
dus, ni exposes, ni offerts en 
vente, a moins d 'etre confor
mes aux prescriptions de 1'ar
tiele 9. 

Article 11. 

Les Gouvernements contrac
tants ' accep tent de prendre les 
rneSUrEoS necessaires pour 
assurer l' application des dispo
sitions de la presente Con
vention et la n:'pression des 
infracl ions ' cluxdites disposi
tions dans ceux de leurs terri
toires e t en ce qui concerne 
lems na vires auxquels s'appli
que la pr6sente Convention. 

P a r t III. C h a p i t r e III. 

CONSTITUTION OF PERMA- Cor·.JSTITUT10N DU COMITE 
NENT COMMISSlON. 

Article 12. 

(1) The Contracting Govern
ments undertake to set up a 
permanent Commission to 
which each ot them shall ap
point one or if they S'0 desire 
two delegates. 

PŁTtMANENT 

A r t i c l e 12. 

(1) Les Gouvernements eon
tractcwts s'engagent 'i creer 
un Comite Permanent auquel 
chacun d'eux designera un de
lerTue et, eyentuellement, deux 
delegues. . 
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(2) Komisja wybi.erze swego 

własneg'o Przewodniczącego 
albo spośród delegatów, albo 
spośród niezależnych ' kandy
datów. Z chwilą, gdy delegat 
zostanie wybrany j1ako pnze
Wlodniczący, pIizestaje on bvć 
deleg-atem swego R1ządu , a Rząd 
zaintews'Owany będzie miał 
prawo wyLllIl.aazyć· inną osobę, 
która by była delegatem. 

(3) Komisja ułoży swoje 
własne przepisy pOlstępowa
ni:a, włącznie z postanowie
niami dotyczącymi okresu ka;
dencji Przewodniczącego i wy
horu' następnych PlTzewodni
czących, przy czym takie prze
pisy mogą ulec 'MIli anie lub 
popmw-ce od ozasu do Clzasu 
przez większość głosów dele
gatów układają-cych się Rzą
dów, którzy są obecni i mają 
prawo głosowaMa. 

Jedynie w pl1Zypaclku równej 
ilości gł'Osów za i przeciw 
Przewod:niczący ma prawo do
rzucenia gł'Osu, przy czym głos 
ten będzie de'cydujący. 

(4) W celu vV'Zięcia udziału 
w gŁosowaniu we wszelki-ch 
sprawach w zakresie niniej
szego aJrtykułu, każdy z uma
wiający:ch się Rządów będzie 
miał prawo do jednego głosu, 
niezależnie od tej?;o, czy wy
znamył jednego czy dwóch de
legatów, lecz ".łos m'Oże być 
oddany pr,zez któregokolwiek 
z delegatóvY'". 

(5) Do obowiązków Komisji 
będzie należało rozważyć, czy 
postanowienia niniejszej Kon
wencji powinny być roz:sze
fZ'one czy tei ulec zmianie . 
. W tym celu, tani gdzie to się 
okaże celowym, K'omisja będzie 
zasięga'ła opinii Międzynaro
dowej Rady dla Badań Morza. 

(6) Rząd Zjednoczonego Kró
lestwa Wielkiej Brytanii i Pół
nocnej Iu:landii podejmuje się 
zwołać pierwsze posiedzenie 
tejże ~omi'sji w Zjednoczonym 
Królestwi~ w tenniriie dwóch 
lat od chwili wejś-cia w życie 
niniejszej Konwencji, arz:wo" 
łać następne posiedzenie na 
żądanie Pmewodniczące~o w 
takich terminach i takich miej
scach, jakie Komisja poda. 

(7) Posiedzenia Komisji hę
dą się odbywały nie rzadJziej 
niż ra:z na brzy !.ata. 

(2) The Commission shall 
elect its own · President either 
from among the delegates or 
from independent nOllllinees. 
If a delegate has been e:lected 
President he shall forthwith 
cease to be the delegate of his 
Government and that Govern
ment shall have the right to 
appoint another person to ser
veas its delegate. 

(3) The · Commission shall 
draw up its own rules of pro
cedure including provisions 
for the term ot office of the 
President and ' the election ot 
subsequent P,residents alThd 
such rules may be altered or 
amended tr'Om time to time by 
a· majority of the delegates ot 
Oontracting Governments who 
are present and vote. Only in 
the case 'Of an even division of 
Vlotes on any su ch matter shall 
the President have a casting 
vote and it shall be decisive. 

(4) For the purpose of voting 
on aU matters wiihin the scope 
ot this article each Contractin,g 
Government shall possess one 
vote, whether it has appointed 
one delegate or two, but the 
vote may . be exercised by ei
ther de:legate. 

(2) Le Comite elira son pre~ 
sident soit ,armi le3 delegues, 
soit parmi des candidats inde
pendants. Si un delE~gue a ete 
elu a la presidence, il cessera 
immediatement ses foncti'Ons 
de delegue et son Gouverne
ment aura le dr'oit de designer 
un . autre representant pour 
agir ił sa place en tant que de
legue. 

(3) Le Comite devra etablir 
ses propres regles de procedu
re, y compris la fiX:ation de la 
duree du mandat de s'On Pre
sident et de l'election des Pre
sidents sUlvants, ' regles qUi 
pourront etre modifiees ou 
amendees, le cas echeant, ił. la 
majorite des voix des delegues 
des Gouvernements contra
ctants qui seront presents et qui 
prendront part au vote. 

Le President participera au 
vote seulement en cas de par
tage des voix sur quelque ma
W~re que ce soit et sa v'oix 
emportera decision. 

(4) En ce qui ooncerne le 
vote sur tout objet dans le ca
dre du present article, cha
que Gouvernement conC Lra
ctant disposera d'une v'Oix, 
qu'i} ait designe un delegue 
ou deux, mais le vote pourra 
etre accompli par l'un ou l' au
tre de ses delegues. 

(5) It shall be the duty ot (5) Le Oornite aura pour de-
this Commission to consider ' voir d'examiner s'iI y a liCu ' 
whether the provisions ot this d'etendre ou de rrlodifier les 
Convention should be exten- dispositions de la presente 
ded or altered. For this pur- Convention. A ce-!:te fin , le Co
pose the Commission shaU mite C'onsultera, dans la me
where practicable consult the sure ' du possible, le Conseil 
International Council f'Or the Internati'Onal pauT l'Explora-
ExploraUon ot the Sea. tion de la łvler. 

(6) The Government of the (6) Le Gouvernement du Ro-
United Kingdom of Great Bri- yaume-Uni de Grande - Bre
tain and Northern Ireland un- tagne et d'Irlande du Nord 
dertakes to call the fir·st me- s'engage a convoquer en Ang
eting ot this Commission in the leterre la premiere reunion de 
United Kingdom within two ce Comite dans un delai de 
years trom the coming in to deux ans ił. da ter de la mise en 
force ot this Oonventi'On, and vigueur de la presente Conven
to call subsequent meetings at hon et ił conv'oquer des reu
the request ' ot the President nions ulterieures ił la deman
at such times and in such pla- de du President dudit Comite, 
ces as the Commission shall aux dates et dans les lieux 
dedde. que le Comite decidera. 

(7) There shall be a meeting (7) Le Comite devra se reu-
ot the CommissilOn not less than nir au moins une fois tous les 
once in every three years. trois ans. 
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(8) Rząd Zjednoczonego Kró

lestwa Wielkiej Brytanii i Pół
nocnej Irlandii podejmuje s ię 
przesłać wszystkim i'Dnym 
układającym się Rządom nie
zbędne materiały infonnacyj
ne na pierw,sze posiedzenie 
nie później niż na miesiąc 
przed dniem posiedzenia. 

(9) Sprawozdania o pracaeh 
Komisji będą przekazywane 
przez Przewodniczącego Komi
sji Rządowi Zjecii"10CZonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Północnej Irlandii, który na
stępnie zakomunikuje je wszy
stkim Rządom, które 'ratyfiko
wały niniejszą-Konwencję lub 
tlo niej przystąpiły. 

(10) Układające się Rządy po
dejmują się wprowadzić w ży
cie wszelkie postanowienia Ko
misji odnośnie rozszerzenia lub 
zmiany nin.i,ejszej Konwencji, 
które zostały wprowad7ione 
jednogłośnie na posiedzeniu 
Komisji i przyjęte przez 
wSlzystkie układające się Rzą
dy, nie · mające przedstawicieli 
na posiedzeniu, 

A ,rt. 13. 

(1) W treści niniejszej Kon-
wencji wyrażenie "statek" 
oznaoza: 

(aj jakikolwiek statek lub' 
jakąkolwiek łódź, które 
są zatrudnione przy ło
wieniu ryb morskich. 
albo przy . innych czyn
nościach z rybami mor
skimi lub 

(b) jakikolwiek statek lub 
łódź, użyte CZęSCLOWO 
lub całkowicie dla celów 
przewozu ryb morskich, 

zarejes trową.ne lub będące 
własnością na terytoriach któ
regokolwiek z układających 
się Rządów, 

(2) Wyrażenie "terytoria" 
oznacza w stosunku do które
gokolwiek z układających się 
Rządów: 

(a) jego macierzyste obszary, 

(b) jakiekolwiek obszary, 
odnośnie których ukJ,a
dający się Rząd przeds i ę
wziął czynności wymie
nione wart. 16, i 

(8) The Government of the 
United Kingdomof GreatBri
tain and Northern Ireiand un
dertakes to oommunicate the 
agenda for the Erst meeting 
to a11 other Contracting Go
vernments not less than one 
month before the dale of the 
meeting, 

(9) Reports of the proce
edings of the Commission shall 
be hansmitted by the Presi
dent ot the Commission t:o the 
Governmentof the United 
Kingdom of Great Britain and 
N orthern lreland, which shall 
in tum communicate them to 
a11 the Goverrunents which ha
ve ' ratified or acceded to this 
Convention. 

(10) The Contracting Go
vernments undertake to give 
effect to any recommendaUon 
of the ·Commissi'on for the ex
tension or alteration of this 
Convention which has been 
carried unanimously at a me
eting of the Commission and 
accepLed by a11 Contracting 
Governments not represented 
at the meeting, 

A r t i cl e 13, 

(8) Le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bre
tagne et d'Irlimde du Nord 
s'engage fi. communiquer 1'or
dre du jour de la premiere 
reunion a tous les autres Gou
vernements contractans, au 
moins un moi avant la date 
de la rEmnion, 

(9) Les rapports des detiM
rations du Comite seront trans
mis par le Presi>dent dudit Co
mite au Gouvernement du 
Royaurne-Uni de Grande-Bre
tagne et d'Irlande du Nord. 
qui, ił Son tour, les commu
niquera ił tous les Gouver
nements signataires ou adhe
rents, • 

(10) Les Gouvernements con
tractans s'engagent a mettre 
a execution toute recomman
dabon adoptee a 1'unanimite. 
au cours d'une reunion du Co
mite et acceptee par tous les 
GOuvernements contractants 
non representes a cette n~u
nion, ien vue d'etendre ou de 
modifier la presente Conven
Hon, 

A r t i cle 13, 

(1) For the purposes of this (1) En vue de 1'application 
Convention the expression de la presente Convention 
"vessel" means- 1'expression "navire" signif'ie: 

(a) any vessel or boat emp- (a) tout navire ou bateau 
loyed in fishing for sea utilise li. la peche de 
fish or in the treatment poissQns de mer ou au 
of seafish; or traitement de poissons 

de mer ou 

(b) any vessel or boat used 
parUy or wholly for the 
purpose of the transport 
of sea fish 

registered or owned in the ter
ritories of any Contracting Go
vernment. 

(b) t'out navire ou bateau 
utilise en tout ou partie 
au transport de poissons 
de mer; 

immatrkule ou arme dans les 
territoires de tout Gouveme
ment contractant. 

(2) The expression "territo- (2) L'expression "territoires'~ 
des" denotes in relation to signifie pour tout Gouverne
any Contracting Government- ment oontractant: 

(a) its metropolitan territory; 

(b) any territory in respect 
of which action has been 
taken by the Contracting 
Government under Ar
ticle 16; and 

(a) son territoire metropoH
tain; 

(b) taut territoire auquel ce 
Gouvernement contrac
tant a applique les dis
positions .de l'article 16 
ci-apH~si 
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(e) wo(}y, na k tórych ukła

dający s i.ę Rząd ma wy
łą.::zną jurysdykc}ę nad 
rybołówstwem. 

A r t. 14. 

Konwen€ja mmeJsza będzie 
ratyfikowana tak prędko, jak 
tylko będzie możliwc, i wej
dzie w życie w dwa miesiące 
po zdeponowaniu dokumen
tów ratyfikacyjnych przez 
wszystkie Riządy , które pod!-)i
sały Konwencję , albo w innym 
wcześniejszym terminie , jaki 
mógłby być uzg'od ni0l1Y po
między Rządami , które mogą 
ratyfikować Konwencję lub 
przystąpią do n~e j na mocy 
art. 15, dotyczącego tych Rzą
dów. 

Art. 15. 

f1) Jakikolwiek Rząd (inny 
niż Rząd , do którego teryto
rium Clrt. 16 się odnosi), któ
ry n ie podpi,sał niniejsze i Kon
wencj.i, może przystąp~c dQ 
niej Vi każdym czas!e , po w ej
ściu Konwenqi w życ ie, z~od
n ie z art. 14. Przystąpien,i'il d'O 
Konwencji . moż~ nas'>ą'Pić 
przez · :3frwi&:iorruerue p~senfi;Cl , 

sklerowa.ll€ do R:łąoo Z,}edoo
EzoaeQo KilÓłeshv'6 Vh€tł,r.i.€j 
Bryt.a.n1i. i PólmO€n~ i lr}a:n.dil , 
a pnysląp:i.2nw tilkiA2 na.b iel7ł2 

moqr . ~ychmia.st po ~ 
otrz~D-}a zawladom}ema. 

f2) lhąd Zteu'E.oC2lO~V.O Kro
lestwa powia domi wszystkie 
Rządy, które p~dpłsały llitb 
przystąpiły do łilm~e~szei Kan
weocji, o ta.khn przYlstąp~enru 
i o oolfie pnvstJą.~eni>a . 

c z ę ś i:. IV. 

O GÓLNA. 

A r t. 16. 

(1) Układające s ię Rządy 
m8qą przy podpisywaniu, ra
tyfikowaniu, przystąpieniu lub 
później wyrazić życze~1ie , hy 
n i.nie jsza Konwencja miała za
stosowanie do wszystkich lub 
które jk olwiek z kolonii, tery to
TiÓ'N zamorski.ch, protek~oratów 
lub terytoriów mandatowych 

(e) the waters where the . 
Cont:racting CoveIument 
has exclusive ju:risdic
tion over Hshefłes. 

A r t i c l e 14. 

(c) les eaux au le meme 
Gouvernement conuac
tant possede des droits 
exclusif.s de jrnidiction 
sur les peches~ 

A r t i c l e · 14. 

This Convention shall be ra- La presente Convention sera 
tified as soon as possible and ratifiee des que possible et 
shall eome into force two sera mise en execution deux 
months after the deposit of mois apres le depo t des docu
instruments of ratification by ments de ratification par tous 
alI the Governments which les Gouvernements signataires 
have si-gned theConvention, de la Convcntion. 
or upon such earlier date as Tous les Gouvernements qui 
may be aQreed bctween any auront ratUie ladite Conven
Governments which may ratify hon ou qui y auront adhere, 
or accede to it under Article en applicatiol1 de l'artide ~5, 
15 in respect of those Govern- pourront s'entendre pOUT la 
ments. . m ettre en execution, en ce qui 

les conceme, a une date plus 
rapprochee. ' 

A r t i c l e 15. A r t i c l e 15. 

(1) Any Government tother (1) Tout Gouvemement (au-
than the Government of a ter- tIe que le Gouvernement d'un 
Iitmy to which Artic1e 16 ap- territoire auquel l'artkle 16 
pli€s) whieh has not signed s'applique) qui n'a pas signe 
this Co nvention may accede la Conve ntk>n peut y adherer 
there1ro at any time after it a n' :impoite qU21 moment apres 
h as come into force in accor- la m is e en execubon en eon
dance with Article 14. Acces- cordanc(Z avl?c l'artide 14. 
sion shall be effeeted by me- L'adhesiom sera eUectuee sous 
a!)S ot a notification in writinfl fuIDł.e de nohfioobon ecrite au 
addressed to th.e Gove.rnmen,t Gouver-~:me~ du R<lyaume
ot the United Ki~do:m ot GFe- \JAi dQ G:ranoo-Blletagne et 
at Bmam and NO'I'thern h c-. d'l.rl-ar.di Iiht Nord et prendra 
~, and sha:tl tftlće eHect eftet i.lifttmśilla~me1M apJ;es la 
~dlatel'Y a.ft~r lWi da~ ot da~ file la F.aGeDbon. 
)łs l'ec:eiJ)t. . 

02) The {;overntnent oJ the (2) Le Gouvemement du 
lJ:n)~~d K}ngdom will inform RoyaUIDQ-Ulli inf01'JOOFa tous 
aliJ. ł~ Go·vernments which les Gouve~me'llts qui ont 
have sig!led or acceded to the si~.Jne }a plles€'Bt-e Convention 
preseRt COJlventi'On oJ a11 a c- ou y ont adhere de toutes les 
~ess i()ns let:.eived and 'he date adMskms re~nes et de )a date 
of tbetr re f!: eipt. de ~'!;lr re~ptioR . 

P a r t IV. 

~ENERAL. 

A r t i c l e W. 

(1) A Contractin~ Govern
ment may, at the time ot 
s ignature, ratification, acces
sion or thereafter, by a cle
claration in writing addreśsed 
to the Government of the Uni
ted Kingdom of Great Bri tain 
and Northern Ireland, declare 
its desire that the present Con-

C b a p i t I ·e IV. 

G:t:NERALlTES 

A r t i cl e 16, 

(1) Un GDuvernement eon
!raciant peut, au moment de 
signer , de ratiher, d'adherer, 
ou u lte r ieurement, manifesteT 
son des ir, p ar la voie d'une 
declaration ecrite, adressee au 
GouverneI!lent du Royaume
Dni. de Grande~BretaQne et 
d'Irlande du Nord, que la 
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bądź powierniczych przez zło- vention shall apply to all or any 
zenie dek'laracji pisemnej, skie- ot its colonies, oversea:s territo
ziowanej do Rządu Zjednoczo- des, prótectorates or . territo
nego Królestwa ·Wielkie.i Bry- ries under mandate ot truste
tanii i P()łnocnej Irlandii. Wów- eship, and this Convention 
czas niniejsza Konwencja bę- shall apply to all the territo
dzie stosować się do wszy- ries named in such declara
f. tkich terytoriów wymienio- tion, and to vessels registered 
nych w takiej deklaora:::ji, jak. or owned therein three months 
również i do statków zarejestro- aft er the receipt 01 the decla
wanych lub . będącich własnoś- lation by the Government ot 
cią na tych terytoriach po the United Kingdom, 
okresie trzech mie5ięcy od 
clnia .otrzymania deklaracji 
pf'zez Rząd Zjednoczoneqo Kró-
lestwa, 

(2) W braku takiej deklara- {2} In the absenceof such 
cji Konwencja . n ie będzie declaration, the Convention 
miała zastosowania do jól::ich- shall not apply toany such 
kolwiek terytoriów teqo ro- territary, 
dzaju, 

(3) Układający się Rząd mo- (3) A Contracting Gov~n-
że w każdym czasie wyrazić ment may at any time, by a 
swoje życzenie, by niniejsza notification in writing addres
Konwencja przestała być obo- · sed to the Government ot. the 
wiązującą dla wszystkich lub United Kingdom, express . its 
którychkolwiek z kolonii, Z <l.- desire that the p.resent Con
morskic11 terytoriów, protek- venti·an shall cease to apply 
toratów lub terytoriów man- to aU or any of its colonies, 
Gatowych bądź powierniczych, overseas territories, protecto
w st:Jsunkll do których nil}iej- rates or territories under man
sza Konwencja była obowią- date or trusteaship, to which 
zującu, na mocy postanowie- the present Convention shall 
nia pkt (1) ninie jszego art y- have been made applicable 
kułu, a Konwencja nrzestanie under the provisions ot pa
być obowiązująca dla tery to- ra~:raph (1) ot this article, and 
riów wymienionych w oświad- the Convention shall cease to 
czeniu, . jak również i: dla stat- apply to t11e territories named 
ków zarejestwwanych lub bę- in the notification and to ves
dących własnością na tych te sels registered or owned the
ryboriach, po okresie trzech rein theree months after the 
miesięcy od dnia otrzymania receipt ot the notification by 
zawiadomienia przez Rząd Zje- the Government of the United 
dnoczom~qo Króles twa, Kingdom, 

(4) Rząd Zjednoczonego ~{ró
lestwa powiadomi wszystkie 
Rządy, które podpisały niniej
szą Konwencję lub do niej 
przystąpiły, o jakimkolwiek 
oświadczeniu lub · zawiadoffi}e
niu, otrzymanych zgodnie z pk,t 
(1) i (3.) niniejszego artykułu, 
podając w każdym wypadku 
datę, od której ninieisza Kon
wencja stała się lub p.rzestanie 
być ,obowiąZUjąca dla teryto
rium lub terytoriów wvmiE~nio
nych w oświadczeniu lub za
wiadomieniu. 

(4) The Government ot the 
United Kingdom will intorm 
alI the Governments which ha
ve signed or acceded to the 
present Convention of any de
claration or notification re
ceived under paragraphs (1) 
and (3) of this article slating in 
each case the date from which 
the present Convention has 
become or will cease to be 
applicahle to the territory or 
territodes specified in the de
claration Dr notificaUon, as 
the case may be. 

Paz, 359 

presente Convention soit ap
pliquee a touLes ses colonies 
ou ci l,une d'elles, ' ci tous ses 
territoires d'outre-mer, protec
torats, territoires sous mandat 
ou sous regime de tut elle ou 
ci 1'un d'eux, La presente Co n
vention s'appliquera ci tous les 
territoires denommes dans pa
reille declaration et aux navi
res de peche qui s'y trouvent 
immat~icules ou - armes, dans 
un delai de trois mois apres 
reception de ladite declaration 
par 1e Gouvemement du Roy
aume-Uni. 

(2) En l' absence de pareille 
dec1aration, la Convention ne 
s'appliquera ci aucun de ces 
territoires, 

(J) Un Gouvernement con
tractant peut, ci toute epoque, 
manifes·ter san desir que la 
pre3ente Convention cesse 
d'etre applicable ci toutes ses 
co}onies, ou a l'une d'elles, 
ci tous ses territoires d'outre
mer, protectorats, tetritoires 
sous mandat ou sous regime 
de' tutelle, au ci l'un d'eux, 
auxquels la presente Conven
Lion aura ete appliquee en 
vertu des dispositions du para
graphe l-er de cet article, La 
Convention cessera d'cHre ap
plicable aux territoires denom
mes dans la notificaUon et aux 
navires de peche qui s'y trou
vent immatricules ou armes, 
dans un dćlai de trois mGis 
apres la reception de ladite 
notification par le Gouverne
ment du Royaume-Uni. 

(4) Le Gouvernement du 
RoyauIJle-Uni informera tous 
les Gbuvernements signataires 
ou adherent s . de toute decla
ration ou notification re<;:ue en 
application des paragraphes 
(1) et (31 ci-dessus; ił precisera 
en chaque cas la date a la
quelle la presente Convention 
est devenue applicable ou ces
sera · de l'etre au territoire au 
aux territoires speciHes dans 
la declaraUon ou notification, 
suivant le cas, 

l'. 
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A r t. 17. Article 17. 

Od dnia wejścia w życie ni- As frDm the date of the co-
niejszej ~onwencji postano- ming intD force Df this Con
wienia Międzynarodowej Kon- vention, the provisiDns of fue 
,wencji o uregulowaniu oczek International ConvenUolIl. for 
sieci rybackich i ochronnych the Regulation of the Meshes 
wymiarów ,ryb, podpisanej of Fishing Nets and ' the Size 
w Londynie 23 marca 1937 r. Limits OL Fish, signed in Lon
będą zastąpione w takim stop- don Qn the 23rd March, 1937, 
niu, w jakim były lub są sto- ,shall, as far as they have been 
sowane prz€Jz którykQIV{iek or are applied by any Con
z układających się Rządów, tracting Govemment which 
członków , powyższej Konwen- was a ' party to that CDnven
cji, przez postanowienia ni- tion, be replaced by the pro-
niejszej Konwencji. visions of this CDnvention. 

A r t. 18. Article 18. 

Poz. 359 

Article17. 

A dater de la mise en exe
eution de la presente Conven
tiDn, les disoositiDns de la Con
venUon Internationale pOur la 
Reglementation du MaJllage 
des Filets de Peche et des 
Tailles minima de Pois'Sons, 
signee ci. Londres le 23 mars 
1937, seront, dans la mesure 
ou eHes Dnt ete ou sont appli
quees par tout Gouvernement 
cDntractant signataire de ladite 
Convention de 1937, rempla
eees par les dispositions de la 
presente ConvenUon. 

A r t i cl e 18. 

Po upływie trzech lat od After the expiration of three A l'expiratiDn d'une periQde 
dnia wejścia w życie niniej-, years from the date of its co- de trois annees ci. dater de s~ 
szej Konwencji, z~odnie z art. ming into force in accordance mise en execution conforme-
14, którykolwiek 'l układają- with ' Article 14, this Conven- męnt ci. l'article 14, la presente 
cych się Rządów może wypo- tion may be denounced by Convention pourra etre de
wiedzieć ją, pOTNlaOamla.Jąc means of a notification in wri- noncee sous forme de notifi
o tym notą pisemną, skier 0- ting addressed tD the Govern- ' eatiDn ecrite adressee a~ Gou
waną do Rządu Zjednoczonego ment of the United Kingdom vernement du Royaume-Uni 
Królestwa Wielkiej Brytanii of Great Britain and Northern de Grande-Bretagne et d'Ir
i Północnej Irlandii. Wypowie- Ireland. The denunciation shall lande du Nord. La deno 1cia
dzenie nabierze mocy odnoś- take effect in res'pect of the tion prendra effet vis-a.-vis du 
nie Rządu, przez któi."Y doko- Government by which it is Gouvernement qui l'a fa He 
nane zostało, w trzy miesiące made three montl»; after the trois mois a dater de sa 
po da.cie otrzymania i będzie dat e of its receipt, and will be reception, et sera notifiee 
podane do wiadomości ukła- notified to the Contracting Go- aux Gouvernements contrac
dających się Rządów przez vernments by the Government tants par le Gouvernement du 
Rząd Zjednoczonego Króle- of the United Kiilgdom. Royaume-Uni. 
stwa. 

Na świadectwo czego OlZe] 
podrpisani, upoważnieni do te
go w sposób należyty, podpi
sali niniejszą Konwencję. 

Sporządzono w Londynie, 
dnia piątego kwietnia 1946 r. 
w pojedynczym egzemplarzu 
w języku angielskim. 

Francuski tekst niniejszej 
Konwencji będzie przyqoto
wany i po U'zqodnieniu przez 
wszystkie podpisujące Rządy 
będzie uznany jako posiada
jący równą moc \ jak ' i tekst 
angiel~ki. Obydwa teksty Kon
wencji :wstaną wówczas złożo
ne w Archiwum Rządu Zjed
noczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Północnej Irlandii. 

In witness whereof the un
dersigned, duly authorised the
reto, have signed the present 
Convention. 

En foi de quoi les soussignes, 
dument autorises a cette fin, 
ont signe la presente Con
venUon. 

Done in London Łhe 5th day Fait ci. LDndres, le cinq avril 
of April, 1946, in .a single 1946, en exemplaire unique 
copy in the English languag,e: redige en langue anglaise. ' ~ 

A French text of the Conven
tion shall be prepared- and 
aHer apprDval by alI the si
gnatory Governments shalI be 
regarded as being of equal 
validity to the Eng-lish text. 
Both texts of the Convention 
shall thereupoo be deposited 
in the archives of the Govern
ment ot the UnitecI Kingdom 
of Great Britain and Northern 
Ireland. 

II sera prepare un texte fran
<;ais de la presente Convention 
auquel, apres approbation par 
tous les CDuvernements signa
taires, il sera reconnu la meme 
valeur qu'au texte anglais. Ces 
deux textes seront, le moment 
venu, deposes dans les archi
ves du Gouvernement du Roy
aume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Ir~ande du Nord. -
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Potwierdzone kopie n inIej
szej Konwencji zost aną prze
kaJzane podpisującym i przy
stępującym Rządom. 

Za Rząd Belgii 
(-) Carlier 

Za Rząd · Danii 
(-) P. F. Erichsen 

Za Rząd Irlandi i 
(-) J. D. Rw:h 

Za Rząd Francji 
(-) Pierre Tis sier 

Za Rząd Islandii 
(-) Stefan Thorvardsson 
(--) Arni Pridriksson 

. Za Rząd Holandii 
(-) D. J. van Dijk 
(-) Dr B. Havinga 
(-)G. P. B aereńds 

Za Rząd Norwegii 
(-) Jens Bull 

Za Rząd Polski 
(-) lta~imierz Petrusewicz 

Za Rząd Portugalii 
(-) Joao v az M. d'A ze

v edo e Silva 

Za Rząd Hiszpclllii 
(-) Jose Miguel Ruiz 

Morales 

Za Rząd Szwecji 
(-) N. E. Ihre 
(-) Nils R 0sen 

Za Rząd Zj2cl.n02wneqo Kró-
lestwa Wielkiej Brytanii 
i Północnej Irlandii 

(-) A. 1'. A . Dobsou 
(-) J. E. de Walleville 

Załącznik l. 

(l) Dla wszystkich wód uj ę
tych w niniejsze j Konwe ncji, 
a które są określone w A rt. 1 
i Art. 4 z WYT,ątkiem przewi
dzianych w pkt (2) poniżej, mi-
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CerŁifiedcopies ot the Co n
vention shall be communica
t2d to the siqnatory and acce
ding Governments. 

For the Govetnment ot Bel
gium: 
(-) Carlier 

For the Government of Den
mark: 
(-) P. E. Erichsen 

For th e Government of Eire : 
(-) J. D. Rush .. 

For the Government of Frc:n
ce: 

( -) Pierre Tissier 

For the Governmenr oJ Ice
land: 
(-) Stefan Thorvardsson 
(-) Arni Pridriksson 

For the Government of the 
Netherlands: 
(-) D. J, van Dijk 
(-) Dr. B . Havinga 
(-) G. P. Baerends 

For the Government ot Nor-
Vlay: . 
(-) Jens Bull 

For the Government of Po
land: 
(-) Kazimierz Pelrusewicz 

For the Government of Por
tugal : 
(-) Joao vuz. M. d'Aze

v edo e Silva 

For the Government of Spa in 
(-) .Jose Miguel Ruiz 

Moraies 

For the Government of Swe
den: 
(-) N. E. Ihre 
(- ) Nils Rosen 

For the GovernmEmt of the 
United Kin gdom of G reat 
Biitain and Northern Ire
land: 
(-) A . T. A. Dobson. 
(-) J. E. de W alleville 

ANNEX I. 

(1) In aU wa ters cove red by 
the Convention, as defined in 
Article 1 and Article 4, ex cept 
as provided in paragraph (2) 
below, the minimum size ot 

DeS co pies de la Convention. 
cer tifiees conformes, seront 
commu niquees aux Gouverne
men ts signa ta ires et adherents. 

POllI le Gouvernement de 
la Be1gique : 
(-) Carlier 

POllI le Gouvern ement du 
Danemark : 
(-) P. F. Erichsen 

Pour le Gouvemement de 
l'Eire : 
(-) J. D. Rush 

POllI le Gouvernement Pro
v isoire de la Repuhlique 
Fran c;: aise : 
( -) Pierre Tis sier 

Pour le Gouvernement de 
l"Islande : 
(-) Stefan Thorvardsson 
(-) Arni Pridriksson 

POllI le Gouvernement de 
la Hollande: 
(-) D. J. van Dijk 
(-) Dr. B. Havinga 
(-) G. P. Baerends 

POllI le Gouvernement de 
la NorveQe: 
(-) Jens=Bull 

P OUT le Gouvernement cle 
la Polo 1l.·: e: 
(-) Kazimierz Pelrusewicz 

POllI le Gouvernement du 
p Hb,; i.l ' 

(-) Joao vaz M. d' Aze
vedo e Silva 

P OUT le Gouvernement de 
l' Espaqne: 
(-) Jo se j\1iguel Ruiz 

Morales 

POllI le Gouvernement d~ 
la Suede : 
( -) N. E. Ih re 
(- ) Nils Rosen 

Pom 1e Gou vern ement du 
Royaume-Uni de Grande
Bre ta_qne e t d'Irlande du 
Nord : 
(-) A. T. A . Dobson 
( -) J. E. de Walleville 

ANNEXE I 

(1) Dans toutes les eaux 
auxquelles s' appIique la pre
sen te Convention, en v ertu cle 
l'artic1e l-er, li l"exception de 
celles faisant l"objet du para~ 
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nimalny wymiar dla oczek sieci 
wymienionych wart. 5 będzie 
taki, że gdy ()Cziko będzie wy
oiągnięte po przekątni wroruż 
sieci, płaski przyrząd do mie
rzenia oczek - 80 mm szero
ki, 2 mm gruby - przejdzie 
przez sieć z latwośdą, ~dy 
flieć będzie mokra. 

(2) W wodach, znajdujących 
mę na północ od 66~ północnej 
nerokości ~eORl'aficznej i na 
wschód od południka Green
wich i na wodach islandzkich, 
pomiędzy równoleżnikami 680 
i 620 północnej szewkości ~e
ogmficznej i pomiędzy połud
riikiem 280 i 100 za,chodniej 
długości geograficznej, mllll
męlI).y vrymiar oczka dla sieci 
omówionych w Art. 5 będJzie 
taki, że gdy oczko jest ro'l
ciągnięte po przekątni wzdłuż 
.ieci, płaski przy:r;ząd do mie
rlenia oczele 110 mm szeroki 
I 2 , mm ~rU'by, przejdzie z łat
wością przez oC1!ko, gdy sieć 
będzie mokra. 

Załącznik 2. 

Ryby, do których Art. 6, 8 
l 9 niniejszej Konwencji odno
szą się, oraz wymiary, poniżej 
których takie ryby nie mogą 
być zatrzymane na pokładzie 
ani wyładowane, ani sprzeda
ne, ani w-ystawione, ani ofe
rowane na sprzedaż, są nastę
pujące: 

Granice wymiarów całych ryb 
mierzonych od początku głowy 

do najdłuźszego końca pletwy 
ogonowej. 

Ryba 
Dor,sz albo Wątłusz (Ga

dus callarias) 
Łupacz albo Plamiak 

(C .. J"JJS aeglefinus) 
ł"lorszczuk (Merluccius 

merluccius) 
Gładzica (pleuronedes 

cm. 

30 

21 

30 

mesh fm nets referred to in 
Article 5 shalI be Buch that 
when t11e mess i,s stretched 
ctiag'onany lengthwise ot the 
net a tlat gauge 80 mm. broad 
and 2 mm. thkk shall pass 
throu~h it easily when the net 
is wet. 

(2) In the waters situated 
north of 66 degrees nbrth la
titude and east of the meri
dian of Greenwich and in 
Icelandi<;. waters between the 
paralleis of 68 degrees and 62 
degrees north latitude and be
tween the meridians of 28 de
grees and 10 degrees west lon
gitude, the minimum size of 
mesh for nets referred to in 
Article «5 shall be such that 
when the mesh is stretched 
di'agonalIy lengthwise of the 
net a flat gauge 110 mm. bro
ad and 2 mm. thick shall pass 
through it easily when the net 
is wet. 

ANNEX II. , 

The fish to which Articles 6, 
8, and 9 of this Convention 
apply and the sizes below 
which such fish may not be 
retained on board, "landed, or 
sold and exposed or offered 
fo.r sale are as follows:-

Size limit for whole Fish 
measured from Up of snout 
'to extreme end of taił fin. 

Fish. 
Cod (Gadus callarias) 
Haddock (Gadus 

aeglefinus) 

Cm. 
30 

21 

graphe (2) ci-dessous, la taille 
minimum de la maille du filet 
visee li l' artic1e 5 doit etre 
telle que, lorsque la IiJ..(lille est 
etiree dans le sens de la lon
gueur du filet, une jauge plate 
de 80 mm. de large et de 2 mm. 
d·epaisseur puisse passer aise
ment lorsque le filet est 
mouille. 

(2) Dans les eaux situees au 
nord de 660 de latitude Nord 
et a l' est du meridien de 
Greenwich ainsi que dans les 
eaux islandaises situees entre 
les paralIeles de 680 et 620 de 
latitude Nord et entre les me
ridiens de 280 et 100 de longi
tu de Ouest, la taille minimum 
de la maille de filet visee, 
A l'article 5 doit etre telle que, 
lorsque la maiIle est etiree 
dans le sens de la, longueur ,du 
filet, une jauqe pIat e de 
110 mm. de large et de 2 mm. 
d' epaisseur puisse passer aise
ment l'orsque le filet est 
mouill€!. 

ANNEXE II 

Les poissons auxquels s'ap
pliquent les articles 6, 8 et 9 
de la presente Oonventioll et 
les tailles en dessous desquelles 
ces poissons ne peuvent 
etre gardes ci. bord, ni debar
ques, ni vendus ni exposes ou 
offerts en vente sont les sui
:vants: 

Taille minimum pour les 
poissons entiers mesures du 
bout du museau Jusqu'a 
l'extremite de la nageoire , 

caudale. 

P01ss0ns. Cm. 
Morue, cabillaud (Gadus 

caUarias) 30 
Egletin (Gadus aeglefinus 27 
Merlu (Merluccius Hake (Merlucdus 

merluccius) 30 merluccius) 30 
Plie cynóglosse (Glyptoce-

platessa) 
Szkarłacica (Glyptoce

Plaice (pleuronectes 
platessa) 

25 Witches (GIYlptocephalus 
25 platessa) 25 

Plie (Pleuronectes 

phalus cynoglossus 
Złocica (Microstomus 

kitt) 
Sola (Solea sole a) , 
Skarp albo TurboUSaoph

thalmus maximus) 
Nagład (Scophthalmus 

28 cY'noglossus) 
Lemon soles 

25 (Microstomus kitt) 
24 Soles (Sole a solea) 

Turbot (Scophthalmus 
30 maximus) 

rhombus) ] l i I I ~ 30 
Brill (SoOiphthal:mus 

rhombus) 

28 phalus cynaglossus) 
Limande-s'Ole 

25 (Mi-crostomus kitt) 
24 Sol? (Solea solea) 

Turbot (ScophtCl lmus 
30 maximus) 

Barbue (Scophthalmus 
30 rho.mbus 

28 

25 
24 

30 

30 
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Smuidica (Lepidorhom

bus whiff) 
Megrims · (Lepidorhombus 

25 whiff) 
Cardine (Lepidorhombus 

25 whiff) 25 

20 
Witlinek albo Merlan 

(Gadus merlangus) 
Whitings (Gadus 

20 merlangus) 
Merlan (Gadus 

20 merlangus) 
Zimnica, (pleuronectes 

liman da) I ! 1 .. 1 l • . 20 
Dabs (Pleul'onectes 

limanda) 
Limande (Pleul'Onectes 

20 limanda) 20 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 12 kwietnia 1947 r. 

o dożeniu aktu ratyfikacyjnego Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich 
i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwl.et.nia 1946 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że 
w wykonaniu art. 14 Konwencji w sprawie 
regulowania oczek sieci rybacldch i wymia
rów ryb, . podpisanej w Londynie dnia 5 kwiet
nia 1946 . r., akt ratyfikacyjny tej Konwencji 
został złożony w imieniu Rządu Polskiego 

\ 
Rządowi Brytyjskiemu " w dniu 20 stycz-
nia 1947 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: 

Zsgmunt Alodzelewski 
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UCHWAł.A 

o poprawl{ach do Konstytucji Międzynatodowej Organizacji Pracy przyjęta przez Konferencję 
Ogólną Międzynarodowej ' Organizacji Pracy na dwudziestej Siódmej sesji w Paryżu dnia 

5 listopada 1945 r. 

Przekład 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
PR.EZYDENT KRAJOWEJ RADY 

NARODOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

Wobec przyjęcia przez Konferencję Ogól
ną Międzynarodowej Or~ani:zacji Pracy na 
dwudziestej siódmej sesji w Paryżu w dniu 
piątym listopada 1945 r. Aktu o poprawkach 
do Konstytucji tej Org:mizacji, Krajowa Rada 
Narodowa wyraziła zg'odę na ratyfikację 
w dniu 22 września 1946 r. 

Po wznajomieniu się z tym Aktem zatwier· 
dziłem go i ,zatwierdzam zarówno w caloś.ci .. 
jak i każde z postanowień w nim zawartych, 
oświadczam, że jest przyjęty, ratyfikowany 
i potwierdzony, oraz przyrzekam, że będzie 
niez:rniennie . za'chowyv\Tany. 

Na dowód czego wydałem Akt niniejszy, 
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W WarSlZawie, dnia 20 grudnia 1946 r. 

L. s. 

( -) B oleslaw Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
(-) Edward Os6bka-Morawski 

Minister Spraw Zagranicznych 
(-) wz. Z. Modzelewski l 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE 

Pl'es:ident du CoseH Nationalde Po!ogne fi. tous' 
ceux qui ces Presentes LeUres verront faił 

. savoir ce qui ' suit: 

L'Instrument pour l'Amendement de la 
Constitution de l'OTg3.nisatioI\.. internationale 
du Travail ayant ete adopte par la Con
ference generale de l'Or~anisation en sa 
,-ingt-sepW;me session a Paris le cinquieme 
jour de novembre 1945, le Conseil National de 
Pologne i'a accepte le 22 5eptembre 1946. 

Apres avoir vu et examine cet Instrument, 
Je l'ai approuve et l'approuve en tJoutes e : 
chacune des dispositions qui y sont conteneus 
Je declare qu'il est accente, ratifie et oon
finne, et Je promets qu'il -sera inviolablemtnt 
observe. 

En Foi de Quoi, J'ai donne les Presentes 
revetues du Sceau de la Republique. . 

Fait a Varsovie, 1e 20.XII. 1946. 

L. s. 

(-) Bolesław Bierut 

President du Conseil Des Ministres 
(-) Edward Os6bka~Morawski 

Ministre des Affaires Etrangeres 
(-) wz. Z. Modzelewski 


