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1949 ГОДИНУ

КОНВЕНЦИЗА

O РЕЖИМУ ПЛОБИДБЕ HA ДУНАБУ

ЗАКЉУНЕНА И ПОТПИСАНА У БЕОГРАДУ 18 АВГУСТА 1948 ГОДИМЕ

КОНВЕНЦИЈА O РЕЖИМУ

ПЛ0ВИД6Е HA ДУНАВУ

Савез Совјетских Социјалистичких Република, Народна Република Бугарска,
Република Мађарска, Румунска Народна Република, Совјетска Социјалистичка Република Украјина, Чехословачка Релублика, и Федеративна Народна Република Југославија,
имајући у виду одлуку Савета Министара иностраних послова од 12 децембра
1946 године o сазивању Конференције Претставника држава поменутих у тој одлуци,
ради израде нове Конвенције o режиму пловидбе на Дунаву, и
желећи да осигурају слободну пловидбу Дунавом у складу са интересима и
сувереним правима подунавских земаља као и да учврсте економске и културне везе
између самих подунавских земаља, као и са другим земљама,
одлучили су да закључе Конвенцију o режиму пловвдбе на Дунаву и, у том
циљу, одредили су своје доле потписане пуномоћнике који су се, пошто су поднели
своја пуномоћја нађена у доброј и прописној форми, сложили у следећем:

ГЛАВА I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Пловидба на Дунаву биће слободна и отворена држављанима, трговачким бродовима и роби свих држава на бази равноправности у погледу лучких и пловидбених
такса као и у погледу услова трговачке пловидбе. Горње одредбе неће се примењивати на промет између лука које припадају једној истој држави.
Члан 2
Режим установљен овом Конвендијом примењује се на пловни део реке Дунава
од Улма до Црног Мора рукавцем Сулине са излазом на море кроз Сулински канал.
Члан 3
Подунавске земље се обавезују да ће своје секторе Дунава одржавати у пловном стању за речне и, на одговарајућим секторима, за поморске бродове и да ће
извршити радове за обезбеђење и побољшање услова пловидбе, као и да неће спречавати ни ометати пловидбу на пловним путевима Дунава. По питањима назначеним
у овом члану подунавске земље саветоваће се са Дунавском комисијом (Члан 5 доле).
Прибрежне земље могу у оквиру својих респективних граница предузимати
радове за обезбеђење пловидбе чије би извршење изискивале хитне и непредвиђене
околности. Државе треба да обавесте Комисију o разлозима који су изазвали те
радове и поднесу joj кратак опис тих радова.
Члан 4
У случају да једна подунавска држава није у стању да сама предузме радове
који су у њеној територијалној надлежности a који су потребни за обезбеђење нормалне пловидбе, та he држава бити обавезна да извођење тих радова прелусти Дунавској комисији (члан 5) под условима које буде ова одредила a не може их поверити
noj oj друшј држави, изузимајући онај део речног пута кој и чини границу те државе.
У овом последњем случају Комисија ће одредити услове извршења тих радова.
Подунавске земље се обавезују да Комисији или држави која извршује радове
пруже сваку сарадњу у извођењу тих радова.
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ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОДРЕДБЕ
Део I. Дунавска комисија
Члан 5
Оснива се Дунавска комисија, доле означена под именом „Комисија", састављена од претставника подунавских земаља no једног за сваку земљу.
Члан 6
Комисија бира међу својим члановима свог претседника, потпретседника и'
секретара, који се бирају за време од три године.
Члан 7
Комисија одређује датум својих заседања и свој Пословник.
Прва седница Комисије одржаће се у року од 6 месеци оддана ступања на
снагу ове Конвенције.
Члан 8
Надлежност Комисије простире се на Дунав онако како je он одређен у
члану 2.
Комисија je надлежна:
а) да се стара o извршењу одредаба ове Конвенције;
б) да на бази предлога и пројеката које подносе подунавске државе и спе»ијалне речне администрације (члан 20 и 21), изради генерални план великих радова
који су у интересу пловидбе као и да утврди општи предрачун трошкова за те радове;
в) да извршује радове у случајевима предвиђеним у чл. 4;
г) да даје савете и чини препоруке подунавским државама у погледу извршења радова предвиђених параграфом ,,Б" овог члана, водећи при том рачуна o техничким и економским интересима, плановима и могућностима односних држава;
д) да даје савете и чини препоруке специјалним речним администрацијама
(чл. 20 и 21) и да врши размену информација са тим администрацијама.
ђ) да на целом пловном делу Дунава успостави једнообразан систем одржавања пловних путева и да водећи рачуна o специјалним условима појединих сектора,
утврди основне одредбе у погледу пловидбе Дунавом, обухватајући ту и основне
одредбе o пилотској служби;
е) да уједначује правила речне безбедности;
ж) да координира рад хидрометеоролошких служби на Дунаву, да издаје
један јединствени хидролошки билтен и хидролошка предвиђања, на дужи и краћи
рок, на Дунаву;
з) да прикупља статистичке податке који се односе на пловидбу Дунавом,
уколико се ради o питањима која спадају у надлежност Комисије;
и) да објављује за потребе пловидбе, приручнике, саобраћајне карте, пловидбене карте и атласе;
ј) да припрема и одобрава буџет Комисије и да одређује и убира таксе предвиђене чл. 10.
Члан 9
Да би одговорила задацима одређеним у претходном члану, Комисија има на
расположењу свој секретаријат и потребми апарат чије се особље рекрутује међу
држављанима подунавских земаља.
Организацију Секретаријата и апарата одређује сама Комисија.
Члан 10
Комисија саставља свој буџет и одобрава ra већином гласова свих својих чланова. Буџет мора предвидети расходе за издржавање Комиоије и њеног апарата који
he се покриваги једнаким годишњим доприносима свих подунавских држава.
За покриће трошкова специјалних радова извршених у циљу обезбеђења или
побољшаља услова пловности, Комиеија може одредити специјалне таксе.
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Члан 11
Комисија доноси одлуке већином глаеова присутних чланова сем у случајевима специјално предвиђеним овом Конвенцијом (чл. 10, 12 и 13).
Кворум Комисије састоји се од пет чланова.
Члан 12
Одлуке Комисије no питањима предвиђеним параграфом б, в, г, д, члана 8
треба да буду донете већином гласова свих чланова Комисије, но без мајоризације
државе на чијој територији треба да буду извршени радови.
Члан 13
Седиште Комисије je у Галацу.
Међутим, одлуком донетом већином гласова свих чланова, Комисија може променити место свог седишта.
Члан 14
Комисији се признаје правна личност саобразно законодавству државе у којој
се налази њено седиште.
Члан 15
Службени језици Комисије су руски и француски.
Члан 16
Чланови Комисије и лица која о-на опуномоћи уживају дипломатски имунитет.
Службене просторије, архиве и документи сваке врсте који су својина Комисије
неповредиви су.
Члан 17
Функционери Комисије снабдевени одговарајућим пуномоћјима обавестиће
надлежне власти подунавских држава o прекршајима правила пловидбе, санитарних
правила и правила речне безбедности, који би Комисији дошли до знања. Надлежне
власти дужне су да, са своје стране, обавесте Комисију o мерама предузетим поводом нотификованих rope назначених прекршаја.
Члан 18
Комисија има свој печат и своју заставу коју има право да истиче на својим
просторијама и овојим бродовима.
Члан 19
Подунавске државе дужне су да Комисији као и њеним функционерима и
особљу пруже сарадњу потребну за извршење задатака који произлазе из ове Конвенције.
Ови функционери и особље, у вршењу својих службених дужности имају
право слободног кретања no реци и у пристаништима, у границама надлежности Комисије, под условом да поштују законодавство дане државе.
Део II. Специјалне речне администргције
Члан 20
Ha доњем Дунаву (од ушћа Сулинског канала до Браиле закључно), ствара
се специјална речна администрација за извођење хидротехничких радова и регулисање пловидбе, у саставу претстанника прибрежних суседних држава (13умунске Народне Републике и Савеза Совјетских Социјалистичких Република).
Администрација функционише на основу споразума између Влада земаља учесница Администрације.
Седиште Администрације je у Галацу.
Члан 21
Ha сектору Ђердапа (од Винце до Костола на десној обали и од Молдова
Веке до Турну-Северина на левој обали Дунава) ствара се специјална речна Администрација Ђердапа у саставу претставника Румунске Народне Републике и Федеративне Народне Републике Југославије за извођење хидротехничких радова и регулисање пловидбе на означеном сектору.
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учесница Администрације.
Седишта Администрадије су Оршава и Текија.
Члан 22
Споразуми o специјалним речним Администрацијама (ниже названих „Администрације") које се помињу у чл. 20 и 21 саоштавају се Комисији.

ГJI ABA III
РЕЖИМ ПЛОВИДБЕ
ДеЈ I. Пловидба
Члан 23
Пловидба на доњем Дунаву и на сектору Ђердапа врши се саобразно правилима пловидбе која одређују Администрације назначених сектора. Ha осталим секторима Дунава пловидба се врши саобразно правилима утврђеним од стране односних
подунавских земаља чију територију сече Дунав a у зонама где обале Дунава припадају двема државама, према правилима одређеним заједничким споразумом између
тих држава.
Утврђујући правила пловидбе, подунавске државе и администрације треба да
воде рачуна o основним одредбама пловидбе Дунавом које одређује Комисија.
Члан 24
Бродови који плове Дунавом имају право да, под условом да се управљају
према правилима утврђеним од стране односних подунавских држава, улазе у луке,
да у њима врше утовар и истовар, да укрцавају и искрцавају путнике и да се снабдевају горивом, намирницама итд.
Члан 25
Месни промет путника и робе и промет међу лукама једне исте државе дозвољени су бродовима под страном заставом само у складу са националним прописима поменуте подунавске државе.
Члан 26
Санитарна и полицијска правила у погледу Дунава треба да се примењују
без дискриминације no националној припадности бродова, no месту њиховог поласка
и месту њиховог опредељења или из било каквих других узрока.
Царинску, санитарну и службу речне безбедности на Дунаву врше подунавске
државе које саопштавају Комисији установљене правилнике како би ова могла помоћи
уједначавању царинских и санитарних правила и правила речне безбедности
(чл. 8 „е").
Царински, санитарни и полицијски прописи треба да буду такве природе да не
ометају пловидбу.
Члан 27
У случају када обе обале Дунава припадају територији једне исте државе,
ова има право да робу одређену за транзит стави под печат или под стражу царинских органа. Таква држава има такође право да од капетана, закупца или власника
брода захтева писмену изјаву само o томе да ли превози робу чији увоз забрањује
дана држава али нема право да забрани транзит те робе. Ове формалности не могу
бити повод за преглед робе нити за задржавање транзита. Капетан, закупац или власник брода који поднесе нетачну изјаву биће одговорни за њу саобразно законима
државе којој je изјава била учињена.
У случајевима када Дунав чини границу између двеју држава, бродови, сплавови, путници и роба који су намењени за транзит ослобођени су свих царинских
формалности.
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Бродови који су од подунавских држава намењени за вршење службе речне
безбедности (полиције) треба да носе своју националну заставу, a поред тога да
имају још и један једнообразни знак распознавања. Њихови описи o бројеви треба
да буду саопштени Комисији. Ови бродови као и бродови одређени за царинску
службу свих подунавских земаља могу пловити Дунавом само унутар граница земље
чију заставу брод носи a изван тих граница само са пристанком односних подунавских држава.
Члан 29
Бродови који плове Дунавом могу се служити како бродским радиостаницама
тако и обалским сретствима за везу у пловидбене сврхе.
Члан 30
Пловидба Дунавом забрањује се ратним бродовима свих недунавских земаља.
Ратни бродови подунавских земаља не могу пловити Дунавом ван граница
земље чију заставу брод носи, осим у случају претходног споразума између заинтересованих подунавских држава.
Део !. Пилотска служба
Члан 31
Ha доњем Дунаву на сектору Ђердапа образују се корпуси пилота подређени
односним Администрацијама (чл. 22).
Прописе o пилотској служби доносе Администрације саобразно осиовним
одредбама o пловидби Дунавом (чл. 8 „ђ") и треба да буду саопштени Комисији.
Члан 32
Пилотажу бродова на доњем Дунаву и на сектору Ђердапа врше пилоти који
припадају односним корпусима пилота или пилоти који су положили испит пред надлежном речном Администрацијом и овлашћени су од стране те Администраиије на
пилотажу бродова.
Члан 33
Особље пилотских корпуса регрутује се од држављана подунавских земаља
учесница у односним администрац.ијама. Начин регрутовања корпуса одређује се
специјалним споразумом између rope поменутих учесница (чл. 20 и 21) тих Администрација.

ГJI ABA IV
НАЧИН ПОКРИВАЊА РАСХОДА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПЛОВИДБЕ
Члан 34
Финансирање хидротехничких радова на Дунаву, које саобразно чл. 3 ове
Конвенције, изводе подунавске земље, врше односне подунавске земље.
Финансирање радова предвиђених чл. 8 „в" врши Комисија.
Члан 35
За покриће расхода за обезбеђење пловидбе подунавске државе могу, no договору са Комисијом, одредити пловидбене таксе, које ће се убирати од бродова, a чија
je висина одређена сразмерно трошковима одржавања пловидбе и радова предвиђених чл. 34.
Члан 36
За покриће трошкова ради обезбеђења пловидбе и извођења радова које су
предузеле, Администрације одређују специјалне таксе за бро>дове који плове на
секторима обухваћенкм између ушћа Сулинског канала и Браиле и између Винце
и Костола на десној обали, a између Молдова Веке и Турну-Северина на левој обали
Дунава,
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Администрације ће обавестити Комисију o специјалним таксама које су одредиле као и o начину њиховог убирања.
Члан 37
Суме добивене од специјалних пловидбених и посебних такса, које убирају
Комисија, подунавске државе и Администрације не могу служити као извор добити.
Члан 38
Начин убирања специјалних и лловидбених и посебних такса утврђује се
упутствима која израђују Комисија, подунавске државе и Администрације. Упутства
која разрађују подунавоке државе и Администрације треба да буду донета у споразуму са Комиоијом. Таксе се рачунају према носивости бродова.
Члан 39
У погледу оних делова Дунава који чине националну границу, извршење радова и расподела расхода који проистичу из извршења тих радова регулишу се споразумом између односних пограничних земаља.
Члан 40
Лучке таксе убирају од бродова власти односних подунавских држава. При
томе неће се чинити никаква дискриминација no националној припадности бродова,
no месту поласка и месту њиховог опредељења, или из било каквих других узрока.
Члан 41
Бродови који улазе у луке ради утовара или истовара имаће право употребе
механизма за утовар или истовар, справа, складишта, складишних просторија итд. на
основу споразума са однооним транспортно-експедиторским установама.
При утврђивању износа моји се има платити за учињене услуге неће се вршити
никаква дискриминација.
Hehe се сматрати дискриминацијом олакшице које су, у складу са трговачким
обичајима, одобрене због обима радова и природе робе.
Члан 42
Неће се убирати никакве таксе за транзит као такав од бродова сплавова, путника и робе.
Члан 43
Тарифе такса за пилотажу на доњем Дунаву и на сектору Ђердапа утврђују
односне Администрације и саопштавају их Комисији.

ГЛАВА V
ЗАКЉУЧНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44
У овој Конвенцији изрази „подунавска држава" или „подунавска земља" означавају државу којој припада најмање једна обала Дунава у смислу чл. 2.
Члан 45
Сваки спор између држава потписница ове Конвенције у погледу примене и
гумачења ове Конвенције који не би био решен путем директних преговора биће,
на захтев ма које од спорних страна, поднет Комисији за мирење састављеној од
no једног претставника сваке спорне стране и једног трећег члана кога одређује или
претседник Дунавске комисије од држављана једне од држава која није у ипору,
или ако je претседник Комисије држављанин једне од спорних страна, Дунавска
комисија.
Одлука Комисије за мирење je дефинитивна и обавезна за спорне стране.
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Члан 46
Измене ове Конвенције могу се извршити на захтев већине држава потписница.
Захтев ће се упутити Влади Федеративне Народне Републике Југославије, која ће, у
најкраћем року, одредити сазивање конференције на коју ће бити позване да учествују све државе потписнице. Измењене одредбе ступиће на снагу тек лосле депоновања ратификационих инструмената шест држава потписница ове Конвенције.
Члан 47
Ова Конвенција, са прилозима, чији су руски и француски текст подједнако
пуноважни, треба да буде ратификована и ступиће на снагу после депоновања ратификационих инструмената од стране шест држава потписница. Ратификациони инструменти биће депоновани код Владе Федеративне Народне Републике Југославије, у
чијим ће се архивима чувати оригинални текст ове Конвенције.
Влада Федеративне Народне Републике Југославије предаће свакој држави
потписници ове Конвенције no једну оверену копију и обавештаваће државе потписнице Конвенције o депоновању ратификационих инструмената.

20

СПИСАК ПРИЛОГА
Г1РИЛОГ I. O пријему Аустрије у Дунавску комисију
ПРИЈ10Г II. O сектору Габчиково—Гоњу
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Прилог I
O ПРИЈЕМУ АУСТРИЈЕ У ДУНАВСКУ КОМИСИЈУ
Претставник Аустрије ући ће у састав Дунавске Комисије после регули*
сања питања Уговора са Аустријом
Овај прилог ступа на снагу у исто време кад и Конвенција o режиму пловидбе на Дунаву и сачињава саставни део ове Конвенције.

Прилог II
O СЕКТОРУ ГАБИЧКОВО — ГОЊУ
У погледу радова потребних за обезбеђење нормалних услова пловидбе на
сектору Габчиково — Гоњу (од 1821 до 1791 км), Стране Уговорнице сагласне су
да je у општем интересу да се овај сектор одржава у добрам пловном стању и да
радови потребни у ту сврху далеко премашују оне који се разумно могу ставити на
терет одговарајућих прибрежних држава.
Према томе уговорено je да ће Дунавска комисија дискутовати o том питању
и одлучити да ли би, у ту сврху, било потребно образовање једне специјалне речне
Администрације сличне онима које су предвиђене чл. 20 и 21, или би било довољно
да се на овај сектор примене одредбе чл. 4 и 34 (алинеја 2) ове Конвенције
Одредбе аналогне чл 20 ове Конвенције, чији саставни део претставља овај
Прилог, биће примењене за случај ако администрација буде образована.
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У ПОТВРДУ ЧЕГА ниже потписани опуномоћеници потписали су ову Конвенцију и ставили на њу печате.
Рађено у Београду дана 18 августа хиљаду девет стотина четрдесет осме
године.
За Савез Со-вјетских Социјалистичкнх Република
A. ВИШИНСКИ
За Народну Републику Бугарску
Е. КАМЕНОВ
За Мађарску Релублику
МОЛНАР Е.
За Румунску Народну Републику
AHA ПАУКЕР
За Украјииску Совјетоку Социјалистичку
Републику
A. БАРАНОВСКИ
За Чехословачку Републику
В. КЛЕМЕНТИС
За Федеративиу Народиу Републику Југославију
ДР АЛЕШ БЕБЛЕР
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ДОПУНСКИ ПРОТОКОЛ
уз Конвенцију o режиму пловидбе на Дунаву
потписану у Београду 18/ августа 1948 године
1. Констатује се да режим који се раније примењивао на пловидбу Дунавом
као и акта која су предвиђала успостављање тога режима и, посебно, Конвенција потписана у Паризу 23 јула J 921 године нису више на снази.
2. Сва имовина која je припадала бившој Европокој Дунавској комисији преноси се на специјалну речну администрацију Доњег Дунава образовану
саобразно члану 20 Конвенције на коју се односи овај Протокол.
3. Уговорено je да се све обавезе бивше Европске Дунавске комисије у погледу исплате кредита који су joj били одобрени од стране Велике Британије, Француске, Русије и других држава — сматрају угашеним.
4. Обавезе бивше Међународне Дунавске комисије као и обавезе бивше
Администрациj е Ђердапа и Слапова и све гарантије ових обавеза сматрају
се угашеним.
5. Неликвидирана имовина бивше Међународне Дунавске комисије преноси се
на Дунавску комисију предвиђену чл. 5 Конвенције на коју се односи овај
Протокол. Део имовине бивше Међународне Дунавеке комисије који je
стављен на расположење бившој Администрацији Ђердапа и Слапова и
сва имовина бивше Администрације преноси се на специјалну речну Администрацију Ђердапа образовану сходно чл. 21 Конвенције на коју се
односи овај Протокол.
Рађено у Београду дана 18 августа хиљаду девет стотина четрдесет и осме
године.
За Савез Совјетоких Сацијалнстичких Ропублика
A. ВИШИНСКИ
За Народну Републлку Бугароку
Е. КАМЕНОВ
За Мађарску Републику
МОЛНАР Е.
За Румулску Народну Републику
AHA ПАУКЕР
За Украјинску Созјетску Соцнјалнстичку
Републику
A. БАРАНОВСКИ
За Чехослоиачку Републику
B. КЛЕМЕНТИС
За Федеративну Народлу Републнку Југославију
ДР АЛЕШ БЕБЛЕР
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КОНВЕНЦИЛ 0 РЕЖИМЕ СУДПХОДСТВА HA ДУНАЕ

КОНВЕНЦИН 0 РЕЖИМЕ СУДОХОДСТВА HA ДУНАЕ
Cok>3 Советских Социалистических Республик, Народнал Республика Болгарин,
Венгерскан Республика, Румвшскал Народнал Республика, Украинскал Советскан
Социалистическан Республика, Чехословацкан Республика и Федеративнан Народнал
Республика ИЗгославии,
Приниман во внимание постановление Совета Министров инострашшх дел от
12 декабрн 1946 года o сознве Конференции длл ввфаботки новои Конвенции o
режиме судоходства на Дунае в составе представителеи указаннмх в зтом решении
государств и
Желал обеспечитБ свободное судоходство на Дунае в соответствии с интересами и сувереннБши правами придунаиских стран, a также в целнх укрепленин зкономических и кулБтурнБ1х свизеи придунаиских стран между собоИ и с другими
странами,
Решили заклгочитБ Конвенциго o режиме судоходства на Дунае и в зтих целлх
назначили нижеподписавшихсн в качестве своих уполномоченнБ1х представителеи,
которБ1е no пред'ивлении своих полномочии, наидешшх в порлдке и должноА форме,
условилисБ o нижеследукзвдем:

ГЛАВА 1.
ОБ1ЦИЕ ПОЛОЖЕНИИ
СтатБЛ 1
Навигацил на Дунае должна 6биб свободнои и открвпои длл граждан, торговБ1х
судов и товаров всех государств на основе равенства в отношении портовБ1Х и навигациошшх сборов и условии торгового судоходства. ВБшеизложенное не распространлетсл на перевозки между портами одного и того же государства.
Статвн 2
УстановленнБш настолшеи Конвенциеи режим распространлетсл на судоходnyio частБ реки ДунаИ от УлБма до Черного морл через Сулинское гирло с вбгходом
к морвд через Сулинскии канал.
СтатБл 3
ПридунаАские государства облзБтаготсл содержатв свои участки Дунал в судоходном состоинии длн речнБ1х и, на соответствугоадих участках, морских судов и
производитБ необходимше работБ1 дли обеспеченил и улучшенил условии судоходства, a также не ставитБ преплтствии или помех длл судоходства на фарватерах
Дунал. По вопросам, указаннвш в настолтеи статве, придунаиские государства консулБтируготси с Дунаискои Комиссиеи (ст. 5 ниже).
ПрибрежнБ1е государства могут в своих пределах предпринлтБ работБ1 no
обеспечениго судоходства, вБшолнение которБ1х необходимо no возникшим срочннм
и непредусмотренБш обстонтелБСТвам. Государства сообтат Комиссии причшш,
вБ13Б1ваготие зти работБ1, и представит краткое описание зтих работ.
СтатБл 4
В случае, когда какое-либо придунаиокое государство не в состолнии будет
само предприннтБ рабо-ш, входитие в ero территориалБнуго компетенцшо, необходимБ1е длл обеспеченил нормалБНОго судоходства, то такое государство должно
будет передатБ вБшолнение зтих работ ДунаИскои Комиссии (ст. 5) на условиих,
KotopBie укажет Комиссии без права передоверии вБшолнении зтих работ другому
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государству, за исккзчением тои части речного пути, котораи составит границу данного государства. В зтом последнем случае Комиссил определит условил внполненин
1
зтих работ.
.'■■■"
Придунаиские государства облзнваготсн оказвтатБ вснкого рода содеиствие
Комиссии или государству, вБшолнлготему указаннБ1е работк.

ГJI ABA II.
ОРГАНИЗАЦИОННБ1Е ПОЛОЖЕНИН
Раздел 1. ДунаИскаи Комиссин
Статва 5
Дунаискан Комиссин, именуемал ниже „Комиссил", учреждаетси в составе
представителеи придунаиских стран no одному от каждои.
СтатБи 6
Комиссил вБ1бирает из своего состава председателл, вице-председателн и секретара на трехлетнии срок.
СтатБЛ 7
Комиссин устанавливает сроки своих сессии и свои правила процедурБ1.
Первое заседание Комиссии состоитси в шестимеслчнвШ срок со длн вступленин
в силу настоишеи Конвенции.
СтатБл 8
Компетенции Комиссии распространиетсн на Дунаи согласно статве 2.
В компетенциш Комиссии входит:
a) наблгодение за исполнением постановлении настоитеи Конвенции;
b) составление обшего плана основних работ в интересах судоходства на базе
предложении и проектов придунаиских государств и специалБннх речнБ1х Администрации (ст. ст. 20 и 21), a также составление обвдеА сметБ1 расходов, относнвдихси
к зтим работам;
c) производство работ в случанх, предусмотреннБ1х ст. 4;
d) консулБтации и рекомендации придунаиским государствам, касагошиеси
вБшолненил работ, указанБ1х в п. ,,b" зтои статБИ, с учетом при зтом технических
и зкономических интересов, планов и возможностеи даннБ1х государств;
e) консулБтации и рекомендацин специалБНБШ речнвш Администрацинм (ст.
ст. 20 и 21) и обмен с ними информациеи;
f) Установление единои системв1 навигационои путевои обстановки на всем
судоходном течении Дунал, a также, с учетом специфических уСЛовии отделБНБ1Х
участков, основнБ1х положениА o плавании no Дунаго, вклгочан основнБ1е положенин
лоцманскоИ служби;
g) унификацил правил речного надзора;
h) координацин гидрометеорологическои службн на Дунае, издание единого
гидрологического бголлетенл и гидрологических прогнозов, краткосрочнБ1х и долгосрочнБ1х, длл Дунан;
i) статистика судоходства на Дунае no вопросам, входлвдим. в компетенцшо.
Комиссии;
ј) издание справочников, лоции, навигационнБ1х карт и атласов длл нужд
судоходства;
k) составление и утверждение бгоджета Комиссии, a также установление и
взимание сборов, предусмотреннБ1х ст. 10.
СтатБи 9

• •• ■

Длн ББтолненил указаннБ1х в предндушеД статБе задач Комиссин имеет свои
Секретариат и необходиммИ аппарат, персонал которБ1х комплектуетсл из' граждан
иридунаиских государств.
Организацил Секретариата и аппарата устанавливаетси самоИ КомиссиеИ.
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СтатБн 10
Комиссии составлнет свои бгоджет и утверждает ero 6олбшинством голосов
всех членов. В бгоджете должни 6б1тб предусмотренн расходн на содержание Комиссии и ее аппарата, которие покриваготси за счет взносов придунаиских государств, производимБгх ежегодно в одинаковом дли каждого государства размере.
Дли покрБпгии расходов no производству специалБНБ1х работ, обеспечиваклцих
надлежашее состолние судоходства или ero улучшение, могут установливатБСл Комиссиеи специалБНБ1е сборвк
СтатБл 11
Решении Комиссии принимаготсн 6олбшинством голосов присуствугоших членов,
кроме случаев, специалБно предусмотреннБ1х в зтоА Конвенции (ст. ст. 10, 12 и 13).
Кворум Комиссии — пнтб членов.
СтатБи 12
Решенил Комиссии no вопросам, предусмотреннБм пунктами „b", „с", ,,f",
„g" СТ. 8, Д0ЛЖНБ1 6Б1ТБ принитБ1 болБшинством голосов всех членов Комиссии, однако, без маиоризированил государства, на территории которого должнбг производитбсн работБК
СтатБн 13
МестопребБтанием Комиссии ивлнетсн город Галац..
Комиссии может, однако, решением, принитвш 6олбшинством голосов всех
членов, изменитБ место своего пребБшанил.
СтатБл 14
Комиссии предоставлиготси права Јоридического лица согласно законодателБству государства no месту ее пребБтанил.
СтатБл 15
ОфициалБНБ1ми изиками Комиссии лвллкзтси русскии и французскии.
СтатБи 16
ЧленБ1 Комиссии и уполномоченнне eio должностнБ1е лица полвзуштси дипломатическим иммунитетом. СлужебнБ1е пометенин, архивБ1 и всикого рода документБ!
Комиссии — неприкосновеннБ1.
СтатБИ 17
ДолжностнБ1е лица Комиссии, обладаклцие соответственнБши полномочилми,
оповешакгг компетентнБ1е власти придунаиских государств o дошедших до сведении
Комиссии нарушенилх правил судоходства, санитарнБпс правил и правил речного
надзора. КомпетентнБ1е власти должнб!, в cboio очередБ, оповеститБ Комиссшо o
мерах, принлтБ1х в свнзи с вишеупоминутБши сообтенцлми o нарушенинх.
СтатБи 18
Комиссил имеет cboio печатБ и своИ флаг, полнимаемБ1Н на служебнБгх пометениих и судах Комиссии.
СтатБн 19
ПридунаАские государства окажут Комиссии, a также ее должностнбш лицам и
персоналу необходимое содеиствие длн ВБШолненил их облзанностеи, вБггекаклцих
из зтои Конвенции.
Зти должностнБ1е лица и персонал будут имстб право свободно передвигатБсл
при исполнении своих служебнБ1х облзанностеИ no реке и в портах в пределах шрисдикции Комиссии, при условии уважении ими законодателБСтва данного государства.
Раздел II. Специалмше речнме Администрации
СтатБн 20

N
В низовбих Дунан (от устБи Сулинского канала до Браилова вклгочителвно)
создаетси специалБнаи речнан Администрации дли производства гидротехнических
работ и регулировании судоходства, в составе представителеК прибрежних conpeделБНБ1х государств (РумннскоИ НародноК Республики и Сошза Советских Социалистических Республик).
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Администрацин деиствует на основании соглашенил между ПравителБСТвамИ
стран-участниц Администрации.
Местом пребБшанил Администрации лвлнетсл город Галац.
СтатБн 21
Ha участке ЖелезнБ1х Ворот (от Винце до Костола no правому берегу и от
Молдова Веке до Турну-Северина no левому берегу Дунал) создаетсн специалБнал
речнаи Администрации Железннх Ворот в составе представителеИ Румннскои Народнои Республики и ФедеративноА Народнои Республики КЗгославии длл производства
гидротехнических работ и регулированил судоходства в указанном раионе.
Администрацин деиствует на основе соглашенин между ПравителБствами странучастниц Администрации.
Местом пребБшанил Администрации ивллкггсн Оршова и Текил.
СтатБн 22
Соглашении o специалБНБ1х речнБ1х Администрацилх (ниже именуемБ1х „Администрации"), упомлнутБ1е в статБнх 20 и 21, доводнтси до сведенин Комиссии.

ГЛАВА III.
РЕЖИМ СУДОХОДСТВА
Раздел 1. Навигацин
СтатБЛ 23
Судоходство в низовблх Дунал и в раионе ЖелезнБ1х Ворот осувдествллетси в
соответствии с правилами плавании, установленнБши Администрацилми указаннБ1Х
раионов. Судоходство на осталвнБ1Х участках Дунал осушествлнетсн согласно с правилами, установленнБши соответствугошими придунаискими странами, no территории
которБ1х протекает Дунаи, a в тех раионах, где берега Дунан принадлежат двум разнбш государствам, — согласно с правилами, установленнБши no соглашениго между
зтими государствами.
При установлении правил плавании придунаиские государства и Администрации будут учитБтатБ основнБ1е положенин o плавании no Дунаго, установленнБ1е
Комиссиеи.
Суда, плавашшие
1Њ1Х соответсгвугошими
дитб в пих погрузочнБ1е
также пополнлтБ запасБ1

СтатБн 24
no Дунаго, имегот право, с соблгодением правил, установленпридунаискими государствами, заходитв в портБ1, произвои разгрузоч1ше операции, посадку и ввкадку пассажиров, a
топлива, предметов снабженин и т. д.
СтагБл 25

Перевозки пассажиров и грузов в местном сообтении и перевозки между портами одного и того же государства не могут производитБСи судами под инострашшм
флагом иначе, как в согласии с националБНБ1ми правилами соответствуштего придунаиского государства.
СтатБи 26
СанитаршЈе и полицеиские правила, примениемБ1е на Дунае, должнб1 осутествллтбси без дискриминации no мотивам пационалБнои припадлежности судов, пунктов
их отправлении и назначении или no каким-либо другим причинам.
Функции таможенного, санитарного и речного надзора na Дунае осушествлн1отсл придунаискими государствами, которБ1е сообтагот Комиссии изданнБ1е ими npaвила, что6б1 Комиссин могла содеиствоватБ унификации таможеннБ1Х и санитарнБ1х
правил и осутествитБ унификациго правил речного надзора (ст. 8, п. »g«).
Таможешше, сапитарнБ1е и полицеЈккие правила должнб1 6б1тб такими, что6б1
ne мешатБ судоходству.
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СтатБл 27
При прохождении транзипшх грузов no учасгкам, где оба берега реки Дунаи
принадлежат одному и тому же государству, зто государство имеет право опечативатБ или ставитБ под охрану таможенного надзора транзипши товар. При зтом данное
государство имеет право требоватБ от капитана или судовладелБца писБменнои декларации толбко o том, провозит ли он товар, ввоз которого запревден дашшм государством, но без права запрешенин транзита зтого товара. Зти формалБности не могут
вв1зватБ ни досмотра товара, ни замедленин транзита. За представление неправилБнои
декларации капитан или судовладелец подлежит ответственности no законам государства, которому бвша сделана декларацин.
Если река Дунаи составлнет границу между двумн государствами, то суда,
плотн, пассажирћ1 и транзитнни товар освобождаготсн при следовании no реке от
всех таможеннБ1х формалвностеи.
СтатБл 28
Суда, вБ1деленнБ1е придунаискими государствами дли несенин службБ1 речного
надзора (полиции), должнб1 нести свои националБНБ1и флаг и, кроме того, иметв
отличителБНБ1и единообразнБ1и знак; описание и номера зтих судов сообтаготсн Комиссии. Плавание no Дунаго зтих судов, a равно таможешшх судов всех придунаиских стран, может иметв место лишб в границах странБ1, флаг которои несет судно,
a вне зтих границ — толбко с согласин соответствугоших придунаиских государств.
СтатБЛ 29
Судам, плавагохцим no Дунаго, предоставлнетсн возможностб полБЗОванин как
судовБ1ми радиостанцилми, так и береговБши средствами свизи длл навигационнБ1х
целеи.
СтатБи 30
Плавание no Дунак) военнБ1х кораблеи всех непридунаиских стран воспревдаетси.
Плавание no Дунаго военнБ1х кораблеА придунаиских стран за пределами
странБ1, флаг которои несет кораблБ, может осутествллтБси толбко no договоренности между заинтересованнБШи придунаискими государствами.
Раздел II. Лоцманскал служба
СтатБн 31
В низовбнх Дунал и в раАоне ЖелезнБ1х Ворот создаштсл лоцманские корпуса,
подчиненнБ1е соответствуготим Администрацинм (ст. 22).
Правила лоцманскои службБ1 устанавливаклти Администрацинми в соответствии с ОСНОВНБ1МИ положенилми o плавании no Дунаго (ст. 8, п. »f«) и сообшаготсл
Комиссии.
СтатБи 32
Проводка судов в низовбнх Дунаи и в раионе >КелезнБ1х Ворот осушествллетси лоцманами, входншими в состав соответствуготих лоцманских корпусов, или
лоцманами, сдавшими зкзамен в органах соответствукицеи речнои Администрации и
допутеннБШИ даннои Администрациеи к проводке судов.
СтатБл 33
Состав лоцманских корпусов комплектуетси из граждан придунаиских странучастниц соответствуготих Администрации. Поридок комплектованин корпусов устанавливаетси особБ1ми соглашенилми между указаннБши вБ1ше (ст. ст. 20 и 21) участниками зтих АдминистрациИ.

ГЛАВА IV.
.<ОРАДОК nOKPblTMfl РАСХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИК) СУДОХОДСТВА
СтатБн 34
Финансирование гидротехнических работ на Дунае, производиишх придунаИскими странами согласно ст. 3 настонтеИ Конвенции, осушествлиетси соответстуга1цими придунаИскими странами.
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Финансирование
Комиссиеи.

работ,

предусмотреннмх

ст.

8,

п.

„с",

производитсл

СтатБн 35
Длл покрБггил расходов no обеспеченик) судоходства придунаиские государства, no согласованшо с Комиссиеи, могут устанавливатБ с судов навигационние
c6opbi, размер которнх определлетсн в зависимости от стоимости содержании обстановки и стоимости работ, указанннх в ст. 34.
СтатБл 36
Дли покрвпин расходов no обеспеченшо судоходства и no работам, производиммм Администрацинми, последними устанавливаготсн особБ1е сборБ1, взимаемБ1е с
судов, проходнвдих на участках между устБем Сулинского канала и БраиловБш и от
Винце до Костола no правому берегу и от Молдова Веке до Турну-Северина no левому берегу Дунан.
06 установленнБ1х Администрацинми oco6bix сборах и порлдке их взиманин
Администрации информиругот Комиссик).
СтатБи 37
СуммБ1 специалБНБ1х, навигационнБ1х и oco6bix сборов, взимаемБ1х Комиссиеи,
придунаАскими государствами и Администрацинми, не должнб1 приноситБ прибБШи.
СтатБи 38
Порндок взиманин специалБНБ1х, навигационпБ1х и oco6bix сборов определнетсн
инструкцинми, разработаннБши соответственно Комиссиеи, придунаискими государствами и Администрацинми. Инструкции, издаваемБ1е придунаискими государствами и
Администрацинми, согласовБтакзтсн с Комиссиеи.
Исчисление сборов производитсн no грузовместимости судов.
СтатБи 39
ВБшолнение работ и распределение расходов no производству зтих работ на
участках Дунал, образугоших государственнуго границу, регулируготсн no соглашеHHio между соответствугошими пограничнБ1ми государствами.
СтатБн 40
ПортовБ1е сборБ1 с судов взимаготсн властими соответствуготих придунаиских
государств. При зтом не будет допускатвси никакои дискриминации no мотивам националБноИ принадлежности судов, пунктов их отправлении или назначенил, или no
каким-либо другим причинам.
СтатБл 41
Суда, заходнвдие в портБ1 длн производства погрузочно-разгрузочнБ1х работ,
будут иметБ право полБЗОвагБси погрузочно-разгрузочнБши механизмами, приспособленинми, складами, складскими пловдадими и т. п. на основе соглашениИ с соответствугошими транспортно-зкспедиторскими учрежденинми.
При зтом, при установлении размера оплатБ! за произведешше работи, не
будет допускатБСи никакои дискриминации.
He будут считатБСн дискриминациеи лбготб1, которБ1е, в соответствии с торговмми обБ1чанми, даготси в зависимости от об'ема работ и характера груза.
СтатБл 42
Никакие сборБ1 за транзит, как таковои, с судов, плотов, пассажиров и товаров
устанавливатБСи не будут.
СтатБи 43
ТарифБ1 лоцманских сборов в низовбах Дунаи и в раДоне ЖелезнБ1х Ворот
устанавливаготси соответспзунзтими Администрацилми и сообтаттси Комиссии.
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ГЛАВА V.
ЗАКЛК)ЧИТЕЛБНБ1Е ПОСТАНОВЛЕНИН
СтатБН 44
В зтои Конвенции вБфаженин „придунаИское государство" или „придунаискан
страна" означанзт государство, имеговдее берег или берега no Дунага в понимании,
установленном ст. 2.
СтатБи 45
Лгобои спор между участниками настоитеи Конвенции относителБно примененил и толкованин Конвенции, не решеннвш путем прнЈшх переговоров, no требоваHHio лгобои из спорлвдих сторон будет передан на разрешение согласителБнои комиссии из членов, назначаемБ1х no одному от каждои из спорлвдих сторон, и одного
члена, назначаемого председателем Дунаиско8 Комиссии из числа граждан государств, не участвукчцих в споре, a если председателБ Комиссии нвлнетсн гражданином государства, участвуговдего в споре, то — ДунаискоИ Комиссиеи
Решение согласителБнои комиссии признаетсл окончателБНБ1м и облзателБЈШм
длн спорнвдих сторон.
СтатБн 46
Настонадал Конвенции может 6биб пересмотрена no требованшо болБшинства
подписавших ее государств. Зто требование будет направлено ПравителБСтвву ФедеративноИ Народнои Республики КЗгославии, которое в кратчаишии срок пригласит на
Конференцик) все государства, подписавшие настоитук> Конвенцшо. ПересмотреннБ1е
постановлении воидут в силу лишб после сдачи на хранение ратификационшлх грамот
шестБго государствами, подписавшими настолшуго Конвенциго.
СтатБл 47
Настоитан Конвенцил с Приложенилми, русскии и французскии текстБ1
которои ивлнготси аутентичнБ1ми, подлежит ратификации и воидет в силу после сдачи
шести ратификационнБ1х грамог. РатификационнБ1е грамотБ1 сдаготсн ма хранение
ПравителБству ФедеративноА Народнои Республики КЗгославии, в архивах которого
будет хранитБСл подлиннбш зкземпллр настолшеи Конвенции.
ПравителБСтво Федеративнои Народнои Республики 10гославии разошлет всем
участникам Конвенции заверешше копии подлинного зкземшшра и будет уведомллтв
участников Конвенции o сдачс ратификационнБ1х грамот na хранение no мере их
поступленин.
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ПЕРЕЧЕНБ ПРИЛОЖЕНИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ I.

O вхождении Австрии в состав Дунаискои Комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ II.

06 участке Габчиково-Генк).
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Приложение I
O ВХОЖДЕНИИ АВСТРИИ В СОСТАВ ДУНАИСКОИ КОМИССИИ
1. Представителћ Австрии воидет в состав Дунаискои Комиссии после урегулированил вопроса o Договоре с Австриеи.
2. Настолтее Приложение вступит в силу одновременно с КонвенциеА o режиме судоходства на Дунае как ее неот'емлемаи частћ.
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Приложение II
ОБ УЧАСТКЕ ГАБМИКОВО-ГЕНК)
Что касаетсн работ, наобходимнх дли обеспеченин нормалБНБ1х условиА судоходства на участке Габчиково-Гешо (от 1821 до 1791 км.), Договаривагошиесл СтоpoHbi согласнн признатБ, что содержание зтого участка в надлежавдем судоходном
состолнии ивлиетсл обшим интересом и что необходимне дли зтого работБ1 далеко
вб1ходит за пределБ1 работ, которБ1х можно разумно требоватБ от соответствуговдих
прибрежнБ1х стран.
Позтому условлено, что Дунаискан Комиссил должна обсудитБ и решитБ вопрос o том, будет ли длл достиженил зтои цели целесообразно учредитБ длл зтого
участка специалБнук) речнуго Администрациго подобно тем, которБ1е предусмотренБ1
в ст. ст. 20 и 21, или же будет достаточно применитБ к зтому участку постановленин
ст. ст. 4 и 34 (абзац 2) настолшеи Конвенции.
Правила, аналогичнБ1е ст. 20 настоншеи Конвенции, неот'емлемоИ частвго коTopofi лвлиетсл настоишее Приложение, будут применимБ1 в случае, если Администрацин будет учреждена.
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- 26 B УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиесн уполномоченнне подписали
настонтук) Конвенциго и приложили к Heft печати.
Совершено в городе Белграде августа 18 дни тнсича девнтћсот сорок восблшго года.
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За Венгерскук) Республику:
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AHA ПАУКЕР
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Республику:
A. БАРАНОВСКИИ
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За Федеративнунз Народнук) Республнку lOroславии:
ДР АЈ1ЕШ БЕБЛЕР
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ДОПОЛНИГЕЛБНМИ ПРОТОКОЛ
K Конвенции o режиме судоходства на Дунае, подписаннои в Белграде
18 азгуста 1948 года
1. Констатируетси, что ранее применнвшииси режим судоходства на Дунае,
равно как и актвг, предусматриваготие установление зтого режима, в частности, Конвенцил, подписаннаи в Париже 23 шолн 1921 года, утратили cboio силу.
2. Все имушество, принадлежавшее бнвшеи Европеискои Дунаискои Комиссии,
передаетсл специалБнои речнои Администрации в низовблх Дунан, учреждаемои в соответствии со ст. 20 Конвенции, к которои относитсн настоншии Протокол.
3. Достигнуто соглашение относителБно признанил погашешшми всех обззагелБСтв бвшшеи Европеискои Дунаискои Комисси no оплате кредитов, предоставленПБ1Х efi Великобританиеи, Франциеи, Россиеи и другими государствами.
4. ОблзателБСтна бвтшеи Международнои Дунаискои Комиссии, равно как и
облзателБства бвшшеи Администрации Железннх Ворот и Катарактов, и гарантии в
обеспечение зтих облзателБСтв признагогси погашеннБ1ми.
5. Неликвидированное имуадество бБшшеи Международнои Дунаискои Комиссии передаетсл Дунаискои Комиссии, прдеусмотреннои ст. 5 Конвенции, к котороЗ
относитсн настои1дии Протокол. ЧастБ имутества бБгешеи Международнои Дунаискои
Комиссии, переданнан в распорлжение бвтшеи Администрации ЖелезнБ1х Ворот и
Кагарактов, и все имутество бБтшеА Администрации ЖелезнБ1х Ворот и Катарактов
передаготсл специалБнои речнои Администрации Железнвгх Ворот, учреждаемои в соотвегствии со ст. 21 Конвенции, к которои относитсн настоншии Протокол.
Совершено в городе Белграде 18 августа ТБ1Снча девнтБсот сорок восбмого года.
За Согоз Советских Социалистических Республик:
A. ВБ1ШИНСКИИ
За Народнук) Республику Болгариго:
ЕВ. КАМЕНОВ
За Венгерскук) Республику:
МОЛБНАР Е.
За Руминскук) Народнук) Республику:
AHA ПАУКЕР
За Украинскук) Советскук) Социалистическуго
Республику:
A. БАРАНОВСКИИ
За Чехословацкуго Республику:
B. КЛЕМЕНТИС
За Фсдсративнук) Народнуго Рсспублику К)гославии:
ДР АЛЕШ БЕБЛЕР
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CONVENTION RELATIVE AU REGIME DE LA
NAVI6ATION SUR LE DANUBE

CONVENTION RELATIVE AU REGIME

DE LA

NAVIGATION SUR LE DANUBE
L'Union des Republiques Sovietiques Socialistes, la Republique Populaire de
Bulgarie, la Republique de Hongrie, la Republique Populaire Roumaime, la Republique Sovietique Socialiste d'Ukraine, la Republique Tchecosilovaque et lia Republique
Federative Populaire de Yougoslavie,
Prenant en consideration l,a decision du Conseil des Ministres des Affaires
Etrangeres du 12 Decembre 1946 de convoquer une Conference de Representants
des Etats mentionnes dans cette decision, en vue d'etaiblir une nouvelle Convention
relative au regime de la navigation sur le Danube et
Desireux d'assurer la libre navigation sur le Danube en conformity aivec les
interets et les droits souverains des pays dahubiens, ainsi que de resserrer les liens
economiques et culturels. des pays danubiens entre eux et aivec les autres pays,
Ont decide de conclure une. Convention relative fiiu regime de la navigation
sur le Danube et ont, ž ces fins, designe les Plenipotentiaiires soussignćs, lesqueds,
apres presentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont
convenus de ce qui suit:

CHAP1TRE I.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux
bateaux marchands et aux marchanddses de tous les Etiaits sur un pied d'ćgalitć en
ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation, ainsi que les conditions auxquelles est soumise La navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus
ne seront pas applieables au trafic entre les port d'un meme Etat.
Article 2
Le regime e tabli par la prćsente Convention s'appHque ž la partie navigable
du Danube (fleuve) d'Ulm £i la Mer Noire en suivant le bras de Soulina .avec accčs
ž la mer par le Canal de Souiinai.
Article 3
Les Etats danubiens s'engagent & maintenir leurs secteurs du Danube en etat
de navigability pour les batiments fluviaux et en ce qui concerne les secteurs approprićs pour les batiments de mer, a exdcuter les travaux tiecessaires pour assurer
et ameliorer les conditions de navigation, et ž ne pas empecher ou entraver la
navigation dans les chenaux navigables du Danube. Les Etats danubiens se consulterant sur les m a tie res indiquees dans le present article avec la Commission du
Danube (art. 5 ci-apris).
Les Etats riverains auront le droit d'entreprendre dans les limites de leurs
frontižres respective« les travaux qui pourraient etre nćcessitćs par des circonstances imprevues et urgentes et aiuraient pour but d'assurer les besoins de la navigation. Les Etats devront toutefois aviser la Commission des naiisons qui ont motive
ces travaux et lui en fournir une description sommaire.
Article 4
Dans le cas o£i un Eta.t danubien ne serait pas en mesure d'entreprendre
lui-meme les travaux qui sont de sa competence territoriale et qui sont nćcessaires
pour assurer la navigation norm ale, cet Etat sera tenu de les laisser exdeuter par
la Commission du Danube (art. 5) dans les conditions qu'elle dćterminera et sans
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qu'eille puisse en confier l'exdcution a un autre Etait, sauf en ce qui concerne les
parties de la voie fluviale formant frontičre d'un tel Etat. Dans ce dernier cas, la
Commission dćterminera les modaiites de rexecution de ces travaux.
Les Etats danubiens s'engagent a prefer a la Commission ou a l'Etat executant toute forme de concours k rexecution desdits travaux.

CHAPITRE II.
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION

Section I. Commission du Danube
Article 5
U est etabli une Commission du Danube, designee ci-apres sous le nom de
»Commission«; elle est composće de representants des pays danubiens, un pour
chacun de ces pays.
Article 6
La Commission choisit parmi ses membres son president, son vice-president
et son secrćtaiire qui sont eius pour une periode de trois ans.
Article 7
La Commission fixe les termes de ses sessions et etablit son r£glement
intdrieur.
La premiere reunion de la Commission sera tenue dans un dćlad de six mois
k diater de l'entrće en vigueur de la presente Convention.
Article 8
La competence de la Commission s'ćtend au Danube tel qu'ill est dćfini
k l'article 2.
11 entre dans les attributions de la Commission:
a) de veiller k l'execution des dispositions de la prćsente Convention;
b) de dresser, sur la base des propositions et des projets presentćs par les
Etats danubiens et par les Administrations fluviales spćciales (art. 20 et 21), le
plian gćnćral des grands travaux dans l'interet de la navigation, ainsi que d'ćtablir
revaluation generale des depenses concernant ces travaux;
c) d'executer des travaux, dams les cas prćvus a l'article 4;
d) de donner des consultations et de faire des recommandations aux Etats
danubiens au sujet de l'execution des travaux vises au paraignaiphe »b« du present
artiale, en tenant compte des intćrets techniques et economiques, des plans et des
possibilitćs des Etats respeotifs;
e) de donner des consultaitions et de faire des recommandations aux Administrations fluviales spćciales (art. 20 et 21) et de procćder k un echange d'informations avec ces Administrations;
f) d'ćbablir sur tout le parcours navigable du Danube un systčme uniforme
d'amćnagement des voies navigables et de fixer, compte tenu des conditions spćcifiques de tel ou tel secteur, les dispositions fondamentales relatives k lai navigation
sur le Danube, y compris celles du service de pilotage;
g) d'unifier les regies de la surveillance fluviale;
h) de coordonner l'activitć des services hydrom&teorologiques sur le Danube,
de publier un bulletin hydrologique unique et des provisions hydrologiques de
courte et de ilongue durće pour le Danube;
i) de rassembler les donnćes statistiques relatives k la navigation sur le
Danube, pour autant qu'il s'agisse de questions qui sont de la competence de la
Commission;
j) de faire publier, pour les besoms de la navigation, des ouvrages de reference, des routiers, des cartes de navigation et des atlas;
>k) de preparer et d'approuver le budget de La Commission, ainsi que d'etablir
et de percevoir les taxes prevues & l'article 10.
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Article 9
Pour s'acquitter des taches visees a l'airticle precedent, la Commission dispose
d'un Secretariat et des services necessaires dont le personnel est recrute parmi les
services.
II appartient a la Commission eUle-meme d'organiser son Secretariat et ses
citoyens des Etats danubiens.
Article 10
La Commission prepare son budget et l'approuve a la majorite dies voix de
tous ses membres. Le budget doit prevoir les depenses necessaires a 1'entretien de
la Commission et de son appareil; ces depenses seront couvertes au moyen d'annuites versees par les Etats danubiens, a ransom d'un montaint egal pour chacun d'eux.
Pour faire face aiux frais des travaux speciaiux, executes en vue d'assurer
ou d'ameliorer lies conditions de navigabilite, la Commission pourra etablir des
taxes spćciales.
Article 11
Les decisions de la Commission sont prises a la majorite des voix dec. membres presents, sauf dans les cas specialement prevus par la presente Convention
(art. 10, li2 et 13).
Le quorum de la Commission est de cinq membres.
Article 12
Les decisions de La Commission relatives aux questions prevues par les paragraphes b), c), f), g) de Particle 8 doivent etre prises a Ila majorite des voix de
tous les membres, sans toutefois majoriser l'Etat sur le territoire duquel les travaux
doivent etre exdcutds.
Article 13
La Commission a son sičge ž Galatz.
Elle peut toutefois, par line decision prise ii la majorite des voix de tous
ses membres, changer le lieu de son sičge.
Article 14
La Commission jouit de ila personnalite juridique conformćment a la legislation de l'Etait du lieu de son sičge.
Article 15
Le frangais et le russe sont les langues officielles de la Commission.
Article 16
Les membres de la Commission et les fonctionnaires mandates par elle jouissent de l'immunitć diplomatique. Les locaux officiels, les archives et ies document;
de toute espčce appartenant š la Commission sont inviolables.
Article 17
Les fonctionnaires de la Commission munis de pouvoirs epproprićs informeront les autoritćs compćtentes des Etats danubiens des infractions aux rčglements
de navigation, aux mesu res sanitaires et ži la surveillance fluviale dont la Commission aurait pris connaissiaince. Les autoritćs compćtentes seront tenues, š leur tour,
d'informer da Commission des mesures prises aiu sujet des infractions notifies et
mentionnćes ci-dessus.
Article 18
La Commission a son sceau; elle a ćgalement son pavilion qu'elle a le droit
d'arborer sur ses locaux officiels et ses bateaux.
Article 19
Les Etats danubiens sont tenus de preter i La Commission ainsi qu'cl ses
fonctionnaires et i son personnel le concours nćcessaire ž l'exdcution des taches
leur incombant en vertu de la presente Convention.
Ces fonctionnaires et ce personnel auront, dans l'exercice de leurs fonctions
officielles, le droit de circuler librement sur le fleuve et dans les ports, dans les
limites de ila juridiction de la Commission, A condition de respecter la legislation
territoriale.
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- 33 Section II. Adm'nistrations rtuvjaies spćciales.
Article 20
Sur le bas Danube (de Tembotichure du Canal de Soulina ž Braila inclusivement) il est etabli une Administration fluviale spćciale en vue d'executer des trava>ux hydrotechniques et de rćgfcr la navigation; elle est composee die reprćsenta-nts des Etats riverains adjacents (la Republique Populatire Roumaime et l'Union
des Republiques Sovietiques Sociailistes).
Cette Administration fonctionne sur la base d'un accord entre les gouvernernents des pays qui en font partie.
L'Administration a son sičge a Galatz.
Article 21
Sur le secteur des Portes de Fer (de Vince ž Kostol sur la rive droite et de
Moldava Veche S Turnu-Severin sur la rive gauche du Danube) il est etabli une
Administration fluviale speciale des Portes de Fer; cette Administration est composće de repr&entants de la Republique Populaire Roumaine et de la Republique
Federative Populaire de Yougoslavie; elle a pour tache d'executer des travaux
hydrotechniques et de rćgler 'la navigation dams la zone indiquee.
Cette Administration fonctionne sur la base d'un accord entre les Gouvernements des pays qui en font partie.
L'Administration a son siege a Orsova et a Tekija.
Article 22
Les accords relatifs aux Administrations fluviailes spec i ales (ci-apr£s designees soils le nom d'»Administrations«), mentionnes aux articles 20 et 21, sont portes a la connaissance de la Commission.

CHAPITRE III.
REGIME DE LA NAVIGATION

Section I. Navigation

i

Article 23
La navigation sur le bas Danube et dams le secteur des Portes de Fer s'effectue conformćmemt aux regies de navigation etablies par les Administrations des
zones indiqudes. La navigation sur les autres secteurs du Danube s'effectue conformćment aux rćgles etablies par les pays d'anubiems respectifs, dont le territoire est
traverse par le Danube et, dans les zones оп les rives du Danube appairtiennent S
deux Etaits diffćrents, d'apr&s les regies etablies d'un commun accord entre
ces Etats.
En etablissant les regies de navigation, les Etaits danubiens et ies Administrations tiennent compte des dispositions fondamentales relatives ž la navigation sur
le Danube, ć tab lies par la Commission.
Article 24
Les batiments naviguant 9ur le Danube ont le droit, ii condition de se conformer aux regies etablies par les Etaits danubiens respectifs, d'entrer dans lies ports,
d'y procćder h des operations de chargement et de dćchargement, d'embarquer et
de debarquer des voyageurs et de s'approvisionner en combustible, de se
ravitailler etc.
Article 25
Le trafic local des voyageurs et des marchandises et le trafic entre les ports
d'un m£me Etat ne sont ouverts & un pavilion ćtranger que conformćment š la
rćglementation nationalle dudit Etat danubien.

Article 26
Les reglemewts sanitaires et de police en vigueur sur le Danube sont appliques sans discrimination en raison du pavilion, du point de depart des batiments,
de leur destination ou autres motifs.
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- 34 Les fonctions de surveillance douaniere, samitaire et fluviale sur le Danube,
sont remplies par lies Etats danubiens; ceux-ci communiquent a la Commission les
reglements qu'ils ont ćtablis, afin que la Commission puisse contribuer š l'unification des regies de douane et des regies sanitaires et unifier les regies de la surveillance fluviale (Art. 8 »g«).
Les rčgilements douaniers, sanitaires et de police doivent etre de nature a
ne pas entraver la navigation.
Article 27
Lorsque les deux rives du Danube font partie du territoire d'un meme Etat,
cet Etait a le droit de mettre les marchandises en transit sous scellćs ou sous la
garde d'agents des douanes. Un tel Etat a egalement le droit d'exiger du capitaine,
de l'armaiteur ou du patron tine declaration ecrite attestant settlement qu'il transporte ou qu'il ne transporte pas des merchandises dont ^'importation est prohibee
par l'Etat transits, sans avoir toutefois le droit d'en interdire le transit. Ces formalitćs ne pourront ni impliquer ou occasionner une visite de la cargaison, ni retarder
le passage en transit. Le capitaine, 1'iarmateur ou le patron qui aurait fait une
fausse declaration en sera resiponsable conformement aux lois de l'Etat auquel la
declaration aurait etć faite.
Lorsque le Danube forme frontiere emtre deux Etats, les bateaux, radeaux,
voyiageurs et marchandises en transit sont exempts de toutes formalitćs douanieres.
Article 28
Les batiments affectćs par les Etats danubiens au service de la surveillance
(police) fluviale sont tenus d'arborer, en plus de leur pavilion national, un insigne
diistinctif et uniforme; leur signalement et numero doivent etre portćs ž la connaissance de la Commission. Ces batiments, de meme que ceux affectćs au service des
douanes des pays danubiens, ne peuvent naviguer sur le Danube š l'intćrieur des
frontičres des pays dont le batiment bat le pavilion et au dehors desdites frontiers qu'avec le consentement des Etats danubiens respectifs.
Article 29
Les batiments naviguant sur le Danube peuvent se servir des stations de TSF
qui se trouvent ž leur bord ainsi que des moyens de communication riverains dont
ils auraient besoiin dans des buts de navigation.
Article 30
La navigation sur le Danube est interdite aux batiments de guerre de tous
les pays non-danubiens.
Les batiments de guerre des pays danubiens ne peuvent pas maviguer sur
le Danube hors des frontičres du pays dont le batiment bat le pavilion, sauf entente
pržal able entre les Etats danubiens intćressćs.

Section II. Service de pilotage.
Article 31
Des corps de pilotes sont formćs sur le bas Danube et dans le secteur des
Portes de Fer; ils dependent des Administrations respective (art. 22).
Les reglements du service de pilotage sont ćtablis par les Administrations
conformćment aux dispositions fondaimentales concernant la navigation sur le
Danube (art. 8 »f«), et doivent etre portćs ž ila conniaissance de la Commission.
Article 32
Le pilotage des batiments sur le bas Danube et dans le secteur des Portes
de Fer est assurć par des pilotes faisant pairtie des corps de pilotes resipectifs ou
bie.n par des pilotes qui, ayant subi un examen ampres des services de l'Administration fluviale compćtente, seraient autorisćs par cette Administration ž exercer
le pilotage.
Article 33
Le personnel des corps de pilotes est recrut£ parmi les citoyens des pays
danubiens membres des Administrations respectives. Le mode de recrutement est
etalbli par des accords sp^ciiaiux passćs entre les membres ci-dessus mentionnćs
(art. 20 et 21) de ces Administrations.
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CHAPITRE IV.
MODALITES DE COUVERTURE DES DEPENSES NECESSAIRES
POUR ASSURER LA NAVIGATION
Article 34
Le financemenit des travaux hydrotechniques sur le Danube, executes par les
pays danubiens, ccmformćment š l'article 3 de la presente Convention, est assure
par les pays danubiens respectifs.
Le financement des traviaiux prćvus h l'article 8 c) est assure par la Commission.
Article 35
Afin de couvrir les dćpenses nćcessaires pour assurer la navigation, les Etats
danubiens peuvent, apres s'etre concertes avec k Commission, etablir des droits
de navigation per pus sur les batiments et dont le taux est determine en fonction du
cofit de l'entretien de la voie fluviale et des travaux prćvus ž l'article 34.
Article 36
Afin de couvrir les depenses necessaires pour assurer la navigation et l'exćcution des travaux entrepris par les Administrations, celles-ci etiablissent des taxes
particulieres pergues sur les batiments naviguant dans les seCteurs comipris entre
1'embouchure du Canal de Soulina et Braila et entre Vince et Kostol sur la rive
droiite et entre Moldava Veche et Turnu-Severin sur la rive gauche du Danube.
Les Administrations informent la Commission des taxes particulieres qu'elles
ont ćtablies, ainsi que des modalites de leur perception.
Article 37
Les sommes provenant des taxes spćciales, des droits de navigation, des
taxes particulieres, et pergues par la Commission, par les Etats danubiens et par
les Administrations ne peuvent etre une source de profi.
Article 38
Les modal-ites de perception des taxes speckles, des droits de navigation et
des taxes particulieres sont fixćes par des instruction elaborćes respectivement par
la Commission, les Etats danubiens et les Administrations. Les instructions ćmanant
des Etats .danubiens et des Administrations sont concertćes avec la Commission.
Les taxes et les droits sont calculus sur la jauge du batiment.
Article 39
En ce qui concerne les parties du Danube for main t fr on tie re naitionale, l'exćcution des travaux et la repartition des depenses occasionnees sont rćglćes par
entente entre les Etats limitrophes respectifs.
Article 40
Les droits de port sont per pus sur les batiments par les autoritćs des Etats
danubiens respectifs. Aucune discrimination ne sera admise a cet egiard en raison
du pavilion des batiments, de leur point de depart ou de leur destination ou autres
motifs.
Article 41
Les batiments entrant dans les ports pour y charger ou decharger auront le
droit de se servir des mćeanismes de cha.rgement et de dechargement, de l'outillage,
des magasins, des terrains d'entrep6ts etc., en vertu d'accords avec les services
respectifs chargćs du transport et de l'expedition.
Le montant des sommes ž payer pour les services rendus sera etabli sans
aucune discrimination.
Les avantages accordćs, conformement aux usages commerciaux, en raison
du volume des travaux et de la nature des merchandises, ne seront pas considers
comme discrimination.
Article 42
Les bateaux, radeaux, voyageurs et merchandises ne peuvent etre frappćs
d'aucun droit du seul fait de leur transit.
Article 43
Les tarifs des taxes de piilotage sur le bas Danube et dans le secteur des
Portes de Fer sont ćtablis sur les Administrations respectives et communiques a
la Commission.
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CHAPITRE V.
DISPOSITIONS FINALES
Article 44
Darns la presente Convention les termes »Etat danubien« ou »pays danubien«
desig'nent un Etat dams le territoire duquel est comprise au morns une rive du
Danube tel qu'il est defini š l'article 2.
Article 45
Tout differend entre les Etats signatiaiires de la presente Convention au sujet
de Г application ou de l'interpretation de cette Convention qui n'aurait pas ete
regie par voie de negotiations directes sera, a la demamde d'une des parties au
differend, soumis a une commission de conciliation composee d'un reprćsentant
de chaque partie et d'un tiers membre designe par le President de la Commission
du Danube pairmd les citoyens d'un Etat qui n'est pas partie au differemd et, dans
le cas oil le President de la Commission seraiit citoyen d'un Etat partie au differend,
par la Commission du Danube.
La decision de lia commission de conciliation est definitive et obligatoire pour
les parties au differend.
Article 46
La presente Convention pourra etre revisee sur lia. demande de la majority
des Etats signataires. Cette demainde ser,a adress^e au Gouvernememt de la Rćpublique Federative Populaire de Yougoslavie qui, dans le plus bref deiai, convoquera une Conference de tous les Etats signataires. Les dispositions revisćes
n'entreront en vigueur qu'apr£s depot des instruments de ratification de six des
Etats signataires de la presente Convention.
Article 47
La presente Convention, y compris les Annexes, dont tes textes fram£ais et
russe font foi, devra etre riaitifiee et entrera en vigueur apres le depot de six instruments de ratification. Les instruments de ratification seromt deposes pr£s le Gouvernement de la Republiique Federative Populaire de Yougoslavie, dams les archives
duquel sera depose l'exemiplaire authentique de la presemte Convention.
Le Gouvernement de la Republique Federative Populaire de Yougoslavie
remettra & chacun des Etats signataires de Ilia Convention une copie certifiee conforme. II informera les Etaits signataires de la Convention du depot des instruments
de ratification au fur et š mesure de leur reception.
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I. De l'admission đe l'Autriche au sein de la Commission du Danube.

ANNEXE II. Du secteur Gabcikovo-Gonyil.
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Annexe I
DE L'ADMISSION DE L'AUTRICHE AU SEIN DE LA COMMISSION DU DANUBE
1. Le Reprćsentant de I'Autriche sera admis au sein de la Commission du
Danube aipr&s reglement de la question du Traitć avec I'Autriche.
2. La presente Annexe entrera en vigueur en meme temps que la Convention
relative au rćgime de la navigation sur le Danube et sera partie intćgrante de cette
Convention.
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Annexe II
DU SECTEUR GABCIKOVO-GONYU
En ce qui concerne les travaux nćcess aires pour assurer les conditions normals de navigation dans le secteur Gabcikovo-Gonyii (du km 1821 au km 1791),
les Parties Contractantes sont d'accord pour reconnaitre qu'il est d'intćret gćnćral
de madntenir ce secteur en bon ćtat de navigabilite et que les travaux nćcessaires
ž cette fin dćpassent de loin ceux qu'on peut riadsonnablement mettre š la charge
des Etats riverains competent«.
Par consequent, dl est convenu que la Commission du Danube discutera la
question et deciders si, dans ce but, il serait approprie de crćer une Administration
fluviale spćclalle semblable ž celles prevues aiux articles 20 et 21 ou s'dl seradit suffisant d'appliquer š ce secteur les stipulation des articles 4 et 34 (alinća 2) de la
prdsente Convention.
Des dispositions analogues & l'article 20 de la prćsente Convention, dont
cette Annexe est partie intćgrante, s'appliqueront au cas ou une Administration est
ćtafolie.
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EN FOI DE QUOI, les Plenipotentiaires soussignes ont signe la presente
Convention et y ont appose leurs cachets.
Fait en la ville de Beograd le 18 aout mil neuf cent quarante huit.
Pour 1'Union des Rćpubliques Sovjćtiques
Socialistes

i
A. VYSHINSKI

Pour 1<а Republique Populadre de Bulgarie
EV. KAMENOFF
Pour la Repu'bHique de Hon gine
MOLNAR E.
Pour la Republique Populadre Roumaine
ANA PAUKER
Pour !a Republique Sovietique Socialiste
d'Ukraine
A. BARANOVSKY
Pour la Republique Tchecoslovaque
V. CLEMENTIS
Pour la Republique Federative Poputoire
de Yougoslavde
Dr ALEŠ BEBLER
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PROTOCOLE ADDITIONNEL
A la Convention relative au rćgime de la navigation sur le Danube
Signe a Beograd le 18 aout 1948
1. II est constate que le regime applique anterieurement a la navigation sur
le Danube, aiiinsi que les actes qui prevoyaient l'ćtaiblissement de ce rćgime et, en
particulier, la Convention signee a Paris le 23 jrnllet 1921, ne sont plus en vigueur.
2. Tous les biens ayant aippartenu a l'ancienne Commission Europeenne du
Danube sont transferee a {'Administration fluviale speciale sur le Bas Danube creee
conformement h d'article 20 de la Convention a laquelle se rapporte le present
Protocole.
3. 11 est convenu que toutes les obligations de l'ancienne Commission Europeenne du Danube concernant le remboursement des credits qui lui ont ete accorđes
par la Greinde Bretagne, la France, la Russie et d'autres Etats sont considćrees
comme eteintes.
4. Les obligations de l'ancienne Commission Internationale du Danube, de
meme que les obligations de l'ancienne Administration des Portes de Fer et des
Cataractes, ainsi que les garanties y afferentes sont considerees comme ćteintes.
5. Les biens non liquides de l'ancienne Commission Internationale du Danube
sont 'tnainsferes a la Commission du Danube prevue a l'article 5 de la Convention
a kquelle se rapporte le present Protocole. La partie des biens de l'ancienne Commission Internationale du Danube, mise a la disposition de l'ancienne Administration des Portes de Fer et des Cataractes et tous lies biens de l'ancienne Administration des Portes de Fer et des Cataractes sont transferes k rAdministnation fluviale
spćciaile des Portes de Fer crćee conformćment ž l'article 21 de la Convention š
Laquelle se rapporte le present Protocole.
Fait en la ville de Beograd le 19 aout mill neuf cent quarante huit.
Pour l'Union des Rćpubliques Savi'ćtiques
Socialtetes
A. VYSHJNSKI
Pour la Republique PoipiuiLaire de Bulg^arie
EV. KAMENOFF
Pour la Rćpuibl;que de Hongrie
MOLNAR E.
Pour la Republique Populadre Roumaine
ANA PAUKER
Pouir la Republique Sovietique Socialiste
d'Ukraine
A. BARANOVSKY
Pew la Republique Tchdooslovaque
V. CLEMENTIS
Pour la Republique
Fćdćrative Ponulaire
de Yougroslav:e

Dr ALEŠ BEBLER
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