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58<і О договорѣ между Р оосіею  и  Д ан іею  о торговдѣ и м ореплаваніи .

Министръ Иностранныхъ Дѣлъ увѣдомилъ Министра Юстиціи, что 
18 Фввраля 1895 года подписанъ въ С .-П етербургѣ договоръ о торговлѣ 
и мореплаваніи между Россіею и Даніею, удостоившійся Высочайшаго 
утвержденія 2 марта 1895 г., и что обмѣнъ ратиФикацій сего договора 
состоялся въ Копенгагенѣ 16 марта 1895 года.

Текстъ означеннаго договора, вмѣстѣ съ русскимъ переводомъ онаго, 
сообщенные Статсъ-Секретаремъ Княземъ Лобановымъ-Ростовскимъ, Ми- 
нистръ Юстиціи, 21 марта 1895 г., предложилъ Правительствуюіцему 
Сенату, для распубликованія.

Раг 1а бгйсе (1е Віеи, Н0Б8 КІС0ЬА8 БЕІШ, 
ЕМРЕВЕІІК еі Аиіосгаіе <1е (оиіея 1е$ Кизкіек, 
(1е Мозсои, Кіе\ѵ, \ѴіаЙітіг, Коѵ§огос1; Т$аг 
(1е Каяаи, Тзаг <і’А8ІгакЬап, Т«аг <іе Роіоре, Тзаг 
(іе ЗіЬёгіе, Ткаг ёе іа СЬегяопёзе Таигідие, Ткаг 
<1е 1а бёог&іе, 8еі§пеиг (іе Рзко\ѵ еі 6гап(1 Бис 
(1е Зтоіепзк, (іе ЬііЬиапіе, ѴоІЬупіе, Ро- 
(іоііе еі (1е Еіпіапйе; Бас (ГЕвІопіе, йе Ьіѵопіе, 
(1е Соигіапйе еі 8еті§а11е, (1е 8ато§іІіе, Вё- 
Іовіок, Сагеііе, Т\ѵег, «Іи§огіе, Регш, Ѵіаіка, ВоІ- 
ёагіе еі (1’аи(ге8; 8еі§пеиг еі Сгапсі Бис <1е Коѵ^о- 
го(1 іпіёгіеиг, сіе ТсЬегпі§о\ѵ, Кіазап, Роіоігк, Ко§- 
іоѵѵ, Іагояіалѵ, Вёіоозегвк, Оисіог, ОЬсІог, Копсііе, 
\ѴііеЬ8к, М8Іі$1а\ѵ, Ботіпаіеиг сіе іоиіе 1а соп-

Божіею поспѣшествующею мплостію, 
МЪІ, ІІИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, ИМПЕРАТОРЪ 
и Самодержедъ Всероссійскій, Московскій, 
Кіевскій, Владимірскій, Новогородскій, Дарь 
Казанскій, Царь Астраханскій, Цдрь Польскій, 
Царь Сибирскій, Царь Херсониса Тавриче- 
скаго, Царь Грузинскій; Государь Псковскій 
и Великій Князь Смоленскій, Л и то ііс к ій , 
Волынскій, ІІодольскій и Финляндскій; Князь 
Эстляндскій, Лифляндскій, Курляндскій и 
Семигальскій, Самогитскій, Бѣлостокскій, 
Корельскій, Тверскій, Югорскій, Пермскій, 
Вятскій, Болгарскій и иныхъ; Государь и 
Великій Князь Новагорода пизовскія земли,
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Черниговекій, Рязанскій, Полоцкій, Ростов- 
скій, Ярославскій, Бѣлозерскій, Удорскій, 
Обдорскій, Кондійскій, Витебскій, Мстислав- 
скій и всея Сѣвѳрныя страны Повелитель; 
и Государь Иверскія, Карталинскія и Ка- 
бардинскія земли и области Арменскія; 
Черкасскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ 
Наслѣдный Государь и Обладатель; Государь 
Туркестанскій; Наслѣдникъ Норвежскій, Гер- 
цогъ Шлезвигъ-Голстиискій, Стормарнскій; 
Дитмарсенскій и Ольденбургскій и нрочая, 
и нрочая и прочая.

Объявляемъ чрезъ еіе, что вслѣдствіе 
взаимнаго соглашевія между НАМИ и Его 
Величествомъ Королемъ Датекимъ Нолно- 
мочные НАШИ заключили и подписали въ 
С.-Нетербургѣ, 18 Февраля 1895 г., договоръ 
о торговлѣ и мореплаваніи, который отъ 
слова до елова гласитъ тако:

ДОГОВОРЪ 0  ТОРГОВІѢ И МОРЕ- 
ПЛАВАНІИ МЕЖДУ РОССІЕЮ И ДАНІЕЮ.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМиЕРАТОРЪ  
Всеросеійскій и Его Величесгво Король 
Датскій, одинаково одушевленные желаніемъ 
снособствовать развитію и укрѣпленію суще- 
ствующихъ между обоими Государствами 
сношеній по торговлѣ и мореплаванію, и 
желая придать этимъ сношеніямъ надлежа- 
іцую правильность, замѣнивъ русско-датскій 
трактатъ 8/ і9 Октября 1782 г. и дополни- 
тельный актъ 2/ і 4 Октября 1831 г. ясными 
и точными постановлевіями, рѣшили съ этою 
цѣлью заключить договоръ о торговлѣ и 
мореплаваніи и назначили Своими Уполно- 
моченными, а именно:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМНЕРАТОРЪ 
Всероссійскій:

Гоеподина Сергѣя Витте, Своего Тай- 
наго Совѣтника и Министра Финансовъ

и Господина Николая Шишкина, Своего 
Тайнаго Совѣтника и Временно-Управляю- 
щаго Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ,

Ігёе сін Нопі; 8еі§пеиг й’ІЬёгіе, (1е 1а Кагіаііпіе, 
(1е 1а КаЬаггііе еі (Іе 1а ргоѵіпсе (1’Агтбпіе, 
Ргіпсе Нёгё(Шаіге еі 8оиѵегаіп (іез Ргіпсез (1е 
Сігсаззіе еі ё ’аи1ге8 Ргіпсек шопіа^паггік; 
8еі§пеиг (1е Тигкезіап; Зиссеззеиг (1е Когѵбде, 
Бис (1е 8сЬе8Ш§-НоІ8Іеіп, <іе 81огтагп, (1е Віііі- 
тагвеп еі (ГОМепЬоиг ,̂ еіс. еіс. еіс.

8аѵоіг Іаіяопк раг Іез ргёзепіез, ^и’а 1а 
зиііе (1’ип соттип ассог«1 епіге N0118 е(, 8а 
1а)е8Іё 1е Коі (1е Оапетагк N08 Ріёпіроіепііаігек 
опі сопсіи е( 8І§пё а 81. РёіегзЬоиг^, 1е 18 Рёѵ- 
гіег 1895 ип ігаііё <3е соттегсе еі <1е паѵі- 
^аііоп, Іедиеі рогіе т о і роиг т о і се диі зиіі:

ТКАІТЁ БЕ СОММЕКСЕ ЕТ ОЕ КАѴІ- 
6АТКШ ЕНТКЕ ЬА КБ88ІЕ ЕТ ЬЕ Б А М А К К .

8А МА.ІЕ8ТЁ ГЕМРЕКЕИРі <1е іоиіез Іев 
Кивзіез еі ВаМаіезіе 1е Коі (1е Бапешагк^аіетепі 
апітёз (1и (1ё8Іг (1е (Іёѵеіоррег еі (1е с0П80Іі(1ег 
Іев геіаііопя <іе соттегсе еі (1е паѵі§аііоп епіге 
Іев йеих Рау8 еі (Шігапі гё§и1агІ8ег се8 геіаііопз 
еп гетр1а§апі раг (Іез зііриіаііопя сіаігез еі 
ргёсізев 1е Тгаііё гиззо-йапоів <іи 8/ і Э ОсіоЬге 1782 
аіпві ^ие ГАсіе аййіііоппеі (1и 2/ і4 ОсіоЬге 1831, 
опі гёзоіи (1е сопсіиге а сеі ейеі ип Тгаііё (1е 
соттегсе еі <1е паѵі§аііоп еі опі н о т тё  роиг 
Ьеиг8 Ріёпіроіепііаігез, ваѵоіг:

8А МАЖТЁ ГЕМРЕКЕІІК <1е іоиіез Іев 
Ки88Іез:

Мопвіеиг 8ег§е \ѴііІе, 8оп Сопзеіііег Ргіѵё 
еі Міпізіге ёез Еіпапсев

еі Мопзіеиг Кісоіак СЬісЬкіпе, 8оп Сопзеіііег 
Ргіѵё еі бёгапі Іпіёгітаіге йи Міпі8іёге (Іея 
АіГаігев Еігап^ёгез,
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а Его Величество Королъ Датскій:

Госнодина Павла Лёвенэрна, Своего 
Камергера и Чрезвычайнаго ГІослапника и 
Полномочнаго Министра нри ЕГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВѢ ИМПЕРАТОРѢ Всероссійскомъ,

каковые Уполномоченные, по взаимномъ 
еообіценіи своихъ нолномочій, признанныхъ 
составленными но надлежащей и законпой 
формѣ, договорились въ нижеслѣдующихъ 
статьяхъ:

Статья 1.

Выеокія договаривающіяен Стороиы 
взаимно обязуются не предоставлять поддан- 
нымъ или нроизведеніямъ какого либо другаго 
Государства такихъ пониженій въ сборахъ и 
такихъ преимуществъ, облегченій и льготъ 
въ таможенныхъ пошлинахъ, взяінаемыхъ 
при ввозѣ и вывозѣ чрезъ еухонутную или 
морскую границу, а также въ иныхъ пла- 
тежахъ по ввозу и вывозу и сборахъ дру- 
гаго рода, которыя не были бы немедленно 
и безусловно распространены на взаимныхъ 
подданныхъ и на произведенія Ихъ етранъ, 
такъ какъ но изволенію Высокахъ догова- 
ривающихея Сторонъ во веемъ, чго касается 
ввоза, вывоза, транзита, склада, обратпаго 
вывоза, мѣстныхъ сборовъ, куртажа, тамо- 
женныхъ тарифовъ и обрядовъ, равно какъ 
и во всемъ, что относитея до нроизводетва 
торговли и промысловъ, судоходетва, прі- 
обрѣтенія всякаго рода собственноети и 
владѣнія таковою— Русскіе въ Датекомъ 
Королевствѣ и Датчане въ Россійекой Им- 
періи бѵдутъ пользоваться правами наибо- 
лѣе благопрілтствуемой державы.

Статья 2.
Подданные каждой изъ Выеокихъ до- 

іоваривающихся Сторонъ будутъ имѣть пра- 
во ири соблюденіи мѣстныхъ законовъ, обра- 
щаться въ судебныя учрежденія какъ для 
вчинанія исковъ, такъ и для отвѣтовъ по 
онымъ, и въ этомъ отношеніи они будутъ 
пользоваться всѣми нравами и преимуще-

е(; 8а Ма]ез1ё 1е Коі <іе Папетагк:

Мопзіеиг Раиі (іе Ьоѵепбги, Яоп СЬатЬеІ- 
Іап еі Епѵоуё Ехігаог(Ііпаіге еі Міпізіге РІепі* 
роіепііаіге ргёз 8А МА-ІЕ8ТЁ 1’ЕМРЕаЕОК йе 
іоиіез Іез Киззіез,

Іевчиеіз аргёз 8’ёіге согапшпідиб Ьигв 
ріеіпвроиѵоігз, Ігоиѵбз еп Ьоппе еі (Іие Гогте, 
зопі сопѵепиз <іев агіісіея зиіѵапЬз:

Агіісіе 1.

Ьев Наиіез Рагііез сопігасіапіев 8’еп§а"епі 
гёсірго^иетепі йе п’ассог(іег аисип аЬаІ88етепі 
(іе іахе, ргіѵііё^е, (аѵеиг ои ітти п ііё  ^иеі- 
соп^ие аих 8и]е(8 ои аих ргойиііз й’ип аиіге 
Ёіаі еп се ^иі сопсете Іез (ігоіія (іе (іоиапе, а 
Гепігёе еі к 1а 80іііе  раг Іев Іічтііёгев йе іегге 
ои <іе тег, (ігоііз (і’ітрогіа(іоп, (Гезрогіаііоп еі 
аиігев, ^иі пе 80іі аи88і еі к 1’іпзіапі ёіепсіи 
запз сопйіііоп аих паііопаих еі аих ргойиіів 
гезресіій (іе 1еиі-8 раув; 1а ѵоіопіё йе8 Наиіев 
Рагііев соиігасіапіез ёіапі ^ие роиг іоиі се диі 
сопсегпе Гітрогіаііоп, Гехрогіаііоп, 1е ігапзіі, 
Гепігероі, 1а гёехрогіаііоп, Іез (Ігоііз Іосаих, 1е 
соигіа^е, 1е8 іагіів еі Іез Гогтаіііёк (1е йоиапе, 
(1е т б т е  ^ие роиг іоиі се яиі а гаррогі а 
Гехегсісе ёи соттегсе еі (1е Гігкіияігіе, й 1а па- 
ѵі§аііоп, й Гас^иівіііоп еі 1а ров^езвіоп (1е рго- 
ргіёіёз сіе іоиі §епге, 1е8 Кизвез (іаив 1е Еоуаите 
(1 е Вапетагк еі 1е8 Бапоів сіапз ГЕтріге (1е 
Киввіе, іоиівзепі (іи ігаііетепі (іе 1а паііоп 1а 
ріив Гаѵогівёе.

Агіісіе 2.
Ьез 8и)еІ8 (іе сЬасипе сіез Наиіев Рагііек 

сопігасіапіев аигопі 1е (ігоіі, еп ве сопіогпіапі 
аих 1оІ8 (1и раув, (1’г8Іег еп зивіісе сіеѵапк Іез 
ігіЬипаих, 80іі роиг іпіепіег ипе асііоп, воіі роиг 
з’у (іёіепйге, еі, й сеі ё§аг(1, іІ8 іоиігопі (іе (оив 
1е§ (Ігоіів еі іттипііёв (Іев паііопаих еі, с о т т е  
сеих-сі, іІ8 аигопі 1а Гасиііё (1е зе вегѵіг, (Заив
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ствами мѣетныхъ подданныхъ и, наравнѣ съ 
еими послѣдними, могутъ обращатьея во 
всѣхъ еудебныхъ дѣлахъ къ адвокатамъ, 
повѣреннымъ и ходатаямъ веякаго рода, 
допуекаемымъ законами страны.

Они не будѵтъ привлекатьея, въ ире 
дѣлахъ территоріи другой Стороны, къ 
отбывапію какой бы то ни было офпціаль- 
ной обязательной службы судебной, админи- 
стративной или общественной, за исключе- 
піемъ обязанностей по опекѣ; будутъ осво- 
бождены отъ личной службы въ сухопут- 
ныхъ войскахъ и ео флотѣ, въ ихъ запасахъ 
или въ оиолченіи, а также отъ веякихъ по- 
винностей, пасильственныхъ займовъ, воен- 
ныхъ реквизицій и повинностей веякаго рода, 
вызываемыхъ войною или исключительными 
обетоятельетвами, за иеключеніемъ, впрочемъ, 
повипностей, связанныхъ съ владѣпіемъ, на 
какомъ бы то ни было правѣ, недвижимымъ 
имѣніемъ, и кромѣ постоя и другихъ воен- 
ныхъ повинностей, коимъ подлежатъ мѣст- 
ные поддапные и подданные наиболѣе бла- 
гопріятствуемой державы въ качествѣ вла- 
дѣльцевъ, арендаторовъ или наемщиковъ 
педвижпмаго имущества.

Статья 3.

Акціонерныя (анонимныя) общества и 
товарищества торговыя, промышленныя и 
финанеовыя, имѣющія мѣстопребываніе въ 
одномъ ихъ договариваюіцихся Гоеударетвъ, 
будутъ, при условіи правильнаго ихъ тамъ 
учрежденія, согласно съ дѣйствующими за- 
конами, признаваться имѣющими законное 
сѵщеетвованіе въ другомъ Государствѣ, а 
именно имъ будетъ предоетавлено право 
обращаться въ судебныя учрежденія, какъ 
для вчинанія иековъ, такъ и для отвѣта по 
онымъ.

При этомъ, однако, разумѣется, что 
вышеизложенное постановленіе не пред- 
рѣшаетъ вопроса, будетъ ли подобному 
обществу, учрежденному въ одномъ Госу- 
дарствѣ, разрѣшено производить торговлю

іоиіе еаиве, (Іев аѵоеаіз, аѵоиёв еі а^епіз <іс 
Іои(е§ еіазвев аиіогівёв раг Іев Іоів (іи раув.

11$ вегопі ехетр(з, виг 1е Іеггііоіге (1е 
Гаи(ге Рагііе, (1е Іоиіе Гоисііоп оШгіеІІе оЫі^а- 
Іоіге _)и(1іеіаіге, айтіпізігаііѵе ои типіеіраіе 
^иеіеоп^ие, сеііе (1е 1а (иіеііе ехсеріё, (іе (оиі 
зегѵіее регзоппеі (Іаов Гагтёе, 1а тагіпе, Іа гё- 
8егѵе (1е Іегге сі (1е тег еі 1а тііісе паііипаіе, 
аіпзі ^ие (1е Іоиз Іев ітрй(з, етргип(« Гогебв, 
г^иІ8І(іоп8 е( ргев(а(іоп8 шііііаігеа (іе (оиі^епге, 
Чиі вегаіепі ітровбв еп саз йе ^иегге ои раі 
зиі(е (1е еігеоп8(апсе8 ехігаогсііпаігез; іои(еГоі» 
80пі ехсеріёев Іек еЬаг^ев ^иі 80пі аКаеЬёез а 
1а ро8«е88Іоп а (і(ге ^иеісоп^ие, (1’ип Ьіеп-Гоп(І8, 
аіп8І дие ГоЫі§а(іоп сіи Іо^етепі тііііаіге е( 
Й’аи1ге8 ргевіаііопв арёеіаіез роиг 1а Гогее т ііі-  
(аіге, аих^иеііез Іез паііопаих еі іез ге880г(і$8апіь 
(1е 1а паііоп 1а ріив Гаѵогівёе 80пі воитіз со т т е  
ргоргіёіаігев, Гегтіегв ои Іоеаіаігев (1’іттеиЫ е.

Агііеіе В.

Ьез 8осіёіёз раг асііопв (апопутев) еі 
аиігез авзоеіаііопв еоттегсіаіез, іп(1и8ІгіеІ1е8 ои 
Гіпапсіёгез йотіеіііёез <1ап8 Гип <іез (Іеих раук 
еі й еопйіііоп и̂’е11ев у аіепі ёіё ѵаіійетепі 
еопвіііаёез, сопГогтётепі аих Іоіз еп ѵі^иеиг, 
вегопі гесовпиез с о т т е  ауапі Гехізіепсе Іёріе  
(Іапв Гаиіге рауз, еі еііез у аигопі поіаттепі 
1е (Ігоіі сГезіег еп іизііее ёеѵапі Іев (гіЬипаих, 
зоіі роиг іпіепіег ипе аеііоп, 80ІІ роиг 8’у (ІёГешІге.

II е»і епіепйи, іоиіеГоів, (]ие 1а вііри- 
Іаііоп ^иі ргёеёйе, пе еопсегпе роіиі 1а ^иезііоп 
(1е 8аѵоіг 8і ипе рагеіііѳ 8оеіёіё еоп8Іііиёе (Іапк 
Гип (іез (іеих раув «ега айтізе ои поп (Іапв 
Гаиіге рауз роиг у ехегевг зои еоттегсе ои
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или яромыселъ въ пред,ѣлахъ другаго Го- 
гударетва, каковое разрѣшеиіе стоитъ въ 
зависимости отъ иравилъ, которыя приняты 
или будутъ приняты по означенному пред- 
мету въ семъ нослѣднемъ Государствѣ.

Во веякомъ случаѣ сказанныя обще- 
ства и товарищества будутъ пользоваться въ 
предѣлахъ другаго Государства, тѣми же 
правами, какія предоетавлены или будутъ 
предоставлены подобнымъ же товарище- 
ствамъ какой бы то ни было иной иностран- 
ной державы,

Статья 4.

Договаривающіяся Стороны обязуются 
не стѣснять обеюдныхъ торговыхъ сношеній 
между обѣими сторонами никакими воспре- 
щеніями по привозу и вывозу и допускать 
свободный транзитъ за исключеніемъ путей, 
кои для транзита не открыты или не будѵтъ 
открыты.

Изъятія допускаются лишь для пред- 
метовъ, которые составляютъ или будутъ 
составлять на территоріи одной изъ дого- 
варивающихся Сторонъ принадлежность го- 
сударственной монополіи, а также для нѣ- 
которыхъ предметовъ, къ коимъ, въ интере- 
сахъ гигіены, ветеринарной полиціи или об- 
щественной безопасностн или же по инымъ 
соображевіямъ чрезвычайнойважности могутъ 
примѣняться исключительныя запрещенія.

Статья 5.

зоп іпсіивігіе, сеКе аіішівзіоп геыіапі (оціоигь; 
вошпізе аих ргезсгірйопв диі ехійіепі ои ехі.чіе- 
гопі а сеі Ь%агй <3апз се йегійег рауз.

Еп іоиі сав Іезсіііев 8осі61ё8 еі а«8осіаІіоп8 
]оиігоиі (Іапз Гаиіге рау8 <1е8 шёшез (ігоііз ^иі 
8оиі ои вегопі ассогйёз аих йоеіёіёв вішііаігез 
(1’ип рауз ^иеішщие.

Агіісіе 4.

Ьез Наиіез Рагііев сопігасіапіея 8’еп^а§епІ 
& іГешрёсЬег 1е сошшегсе гёсіргс.^ие епіге 1е8 
йеііх раув раг аисипе ргоЬіЬіІіоп (1’ітрогіаііоп 
ои (1’ехрогіаііоп еі й айтейге 1е ігапвіі ІіЬге, а 
Гехсерііоп йев ѵоіез ^иі пе зопі ои пе зегопі 
раз оиѵегіев й се (Іетіег.

Без ехсерііопз пе роиггопі аѵоіг Ііеи ^ие 
роиг Іев агіісіез сіиі, киг 1е іеггііоіге де 1’ипе ои 
(іе Гаиіге (Іез Рагііев сопігасіапіев, іопі ои і“е- 
гопі ГоЬіеі (Гип шопороіе ёе ГЕіаі, аіпзі дие 
роиг сегіаіпв агіісіез ^иі, роиг (Іев шоііГз й’Ьу- 
§іёле, <іе роіісе ѵёіёгіпаіге еі (1е зесигііё риЬ- 
Іі^ие ои роиг (1’аиігез соп8Ісіёга(іоп8 сіе Ьаиіе 
^гаѵііё, роиггаіепі ёіге 1’оЬіеі сіев гаезигев сіе 
ргоЬіЬіііоп ехсерііоппеііев.

Агіісіе 5.

№е 80ПІ раз сеп8ёе« (іёго?ег аих сііврові- 
ііопз сіи ргёвепі Тгаііё:

1. Ьев іаѵеигв асіиеііетепі ассогсіёев ои 
^иі роиггаіепі ёіге ассогсіёев чііёгіеигетепі раг 
Гипе сіез Рагііез соиігасіапіев й сіев Еіаів Ііті- 
ігорііез роиг іасіііісг 1е ігайс Іосаі сі’ип гауоп- 
ігопііёге сіе ^иіп/е кііотёігез.

2. Ье8 оЫі§аііоп8 ітрозёев а Гипе сіев 
Рагііея «опігасіапіе» раг 1е« еп§а§ет«пІ8 й'ипе 
ипіоп сіоиапіёге;

Не будутъ почитаться нарушающими 
иостановленія настоящаго договора:

1. Льготы, которыя предоставлены ны- 
нѣ или будутъ впредь нредоставлены одною 
изъ договаривающихся Сторонъ сосѣднимъ 
державамъ для облегченія мѣстнаго торго- 
ваго обмѣна въ соиредѣльной полосѣ въ пят- 
наддать километровъ;

2. Обязательства, налагаемыя на одну 
■ изъ договаривающихся Сторонъ условіями

таможеннаго союза;
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3. Льготы 110 привозу И Л И  !ІЫ ВО .<У , ко- 
торыя нынѣ предоетавлены или могугь быть 
виредь предоставлены Россіею жнтелямъ Ар- 
хангельекой губерніи, а чакже сѣверному и 
восточному нрибрежью Азіатекой Росеіи (Си- 
бири).

Кромѣ того, разумѣетсл, что статьи 1 и 4 
настоящаго договора не касаютея ни тѣхъ 
особыхъ постаповленій, которыя содержатся 
въ договорѣ, заключенномъ Россіею со Шве- 
ціею и Норвегіею 24 Анрѣля (5 Мая) 1838 
года, ни тѣхъ, кои относятея или будутъ 
относиться до торговли съ сосѣдними азіят- 
скими госудяретвами и владѣніями, и что 
означенныя ноетановленія ни въ какомъ слу- 
чаѣ не могутъ служить поводомъ въ измѣ- 
ненію уетановленныхъ пастоящимъ догово- 
ромъ отношеній по торговлѣ и мореплавапію 
между обѣими договаривающимися Сторо- 
нами.

Статья 6.
ІІоетановленія іш тоящ аго договора, 

нримѣияемыя во всемъ объемѣ къ Исландіи 
и къ Фарэрскимъ островамъ, не распроетра- 
няются однако же ни на Датскіе Антиллы, 
ни на Гренландію, такъ какъ морепла- 
паніе и торговля въ сей послѣдней 
егранѣ средоставлены исключительно Дат- 
скому Королевству.

Статья 7.
Нредоставленное етатьею 4 заключенна- 

го 2/14  Октября 1831 года дополнительнаго ак- 
га къ трактату между Россіею и Даніею о тор- 
говлѣ и мореплаваніи жителямъ городовъ 
Раумо, Нистадта и Біернеборга преимуще- 
стіо льготной продажи въ Датскихъ пор- 
тахъ ихъ лѣснаго товара въ розницу въ те- 
чепіе двадцати одного дня по прибытіи суд- 
па,— оетаетея въ силѣ.

Статья 8.
Русскія суда, ихъ грузы въ Дапіи л 

датскія суда и ихъ грузы въ Россіи будутъ 
пользоваться полною равноправностью съ ту-

3. Ьек Гаѵеигя асіиеііетвпі аесопібев оіі 
Чиі роиггаіеаі ё(ге аесопіеез иііёгіеигвтепі раг 
Іа Ки88іе, гсіаііѵсшепі й Гіілрогіаііоп ои а 
Гехрогіпііоп аих ЬаЬііапія <Іи воиѵегоешепі 
<ГАгк1іап§е1, аіпві ^ие роиг 1е« сбів «еріеиігіо- 
паіек еі огіеиіаіез <1е Іа Кизяіе <1’А8Іе (8іЬбгіс).

II еві Ьіеп епіепсіи, еи оиіге, ^ие Іев <іів- 
ровіііопб (Іез агіісіез 1 еі 4 <1и ргёзепі Тгаііб 
пе 8’арріі^иепі пі аих вііриіаііопз врбсіаіев еоп- 
Іепиев гіапв 1е ігаііб еопеіи епіге 1а Киквіе еі 
1а 8иё(1е еі 1а Когѵё^е 1е 26 Аѵгіі (5 Маі) 
1838, пі а сеііез ^иі вопі ои вегоиі геіаііѵев аи 
еошшегсе аѵее Іез Ёіаів еі раук ІіиШгорЬев <1е 
ГАвіе, еі ^пе сев вііриіаііоиз пе роиггопі (іапк 
аисип еав ёіге гаѵо^иёеа роиг шогііііег Іев геіа- 
ііопз (іе еошгаегсе еі <1е паѵі^айоп ёіаЫіе» епіге 
Іез йеих Рагііев еопігаеіапіез раг 1е ргёвепі 
Тгаііё. ,

Агііеіе 6.
Ьек (іізровіііопя (1и ргёяеиі Тгаііё арріі- 

еаЫек епііёгешепі а ГІ$1апйе еі аих Пев (1е 
Раегоё, пе 1е яопі іоиісГоія рак аих Апііііея 
(іапоізев пі аи Сггбепіапй, 1а паѵі^аііоо еі 1е 
сошшегсе (1е ее (Іегпіег біапі гёзегѵб а ГЁіаі 
Бапоіз.

Агіісіе 7.
Ье ргіѵі1ё§е аесогйё раг Гагііеіе 4 <1е

ГАсіе аййіііоппеі аи (гаііё (іе согагаегсе еі (1е
паѵі§аііоп епіге 1а Ки88іе е ііа  Бапетагк, еопеіи 
1е 2/ і 4 ОсіоЬге 1831, аих ІіаЬііапі» <іев ѵіііев
(іе Каито, Кувіаііз еі КісігпеЬогй, <іе ѵеп<іге 
!еиг§ тагеЬап<іІ8е.8 еп Ьок (Іапа Іея рогія Эапоік 
еп (іёіаіі репйапі ѵіп§і-еІ-ип .іоигв аргёз Гепігёе 
<1и ѵаіввеаи,— гезіе еп ѵі§иеиг.

Агііеіе 8.
Ьез паѵітез гизвез сі Іеигз еаг^аізопя ке- 

гопі Ігаііёя еп Ііапегаагк еі Іез паѵітек (іааоіз сі 
Іситз саг^аізопз вегопі ігаііёя еп Кизяіе аЬзоІи-
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земными судами и ихъ грузами, независимо 
отъ страны отправленія или назначенія, а 
также независимо отъ происхожденія или 
назначенія ихъ грѵза.

Всякое преимущество и всякая льгота, 
дароваиныя въ этомъ отношеніи одною изъ 
договаривающихся Сторонъ третьей держа- 
вѣ, будѵтъ немедленно и безусловно предо- 
ставлены другой Сторонѣ.

Изъ вышзнрнкеденныхъ ностановленій 
дѣлается, однако, изъятіе относительно:

а) особыхъ преимуіцествъ, кои нредо- 
ставлены или могѵтъ быть предоставлены 
туземпымъ рыбнымг промысламъ и рыбному 
товару;

б) льготъ, которыя нынѣ предоставлевы 
или могли бы быть впредь предоставлены ту- 
земиому торговому флоту.

Постановленія настояіцаго договора не 
относятся до каботажа, который остается 
поя,чиненнымъ узаконеніямъ, кои дѣйству- 
югъ или будутъ дѣйствовать въ каждомъ 
изъ договаривающихся Государствъ. Од- 
нако, русскія и датскія суда могутъ про- 
ходить изъ порта одного изъ договариваю- 
щихся Государствъ въ одинъ или нѣсколько 
портовъ того же Государства, для разгрузки 
части или всего привезеннаго т ъ  за границы 
груза, а также для полной нагрузки илй 
догрузки товарами вдуіцвми за, границу.

Статья 9.
Національность судна будетъ обоюдно 

огіредѣляться по законамъ и постановленіямъ, 
составляющимъ особенность каждой страны» 
на основаніи бумагъ и натентовъ, находя- 
щихся на суднѣ и выданныхъ подлежащимй 
властями.

Мѣрительныя свидѣтельства, выданныя 
одною изъ договаривающихся Сторонъ, при- 
знаваемы будутъ другою Стороною на 
основаніи особыхъ соглашеній, послѣдовав- 
шихъ или имѣющихъ послѣдовать меясду 
обѣими договаривающимися Сторонами.

Статья 10.
Каждой изъ Высокихъ договариваю-

тепі зиг 1е ріей йев паѵігез паііопаих е( <1е 
Іеигк саг§аІ80П8, ^иеі ^ие «оіі 1е рауз (1е (Іёрагі 
(1е8 иаѵігез ои Іеиг (ІекЦпаІіоп еі; диеііе ^ие воіі 
Гогі^іпе (іек саг^аіяопз ои Іеиг (ІезІіпаЦоа.

ТоиІ ргіѵі1ё§е еі Іоиіе Ггапсіііке асеопіё й 
ееі 6"аг(і а ипе Ііегсе Риіквапсе раг иие <1ев 
Рагііев сопігасіапіез вега ассогёё а Гіпзіапі шёше 
еі 8ап8 сопіІШоп к Гаиіге.

ТоиІеГоіз іі езі Гаіі ехсерііоп аих (Іізрові- 
ІІ0П8 ргёсёйепіев еп се фіі сопсегпе:

a) Іез аѵапіааев рагіісиііегз (іопі 1а рёсіге 
паііопаіе еі 8е8 ргойиіів 8оп( ои роиггопі ё(ге 
ГоЪ]еі (Іапз Гип ои (Іапз Гаиіге рауз;

b) Іез іаѵеигв асіиеііешепі ассогііёев ои ^иі 
роиггаіепі ёіге ассоѵсіёез иііёгіеигетепі й 1а та - 
гіпе тагеітпйе паііопаіе.

Ьез (ІІ8ро8І(іоп8 (1и ргё$еп( Тгаііё пе 80пі 
роіп( аррІіеаЫез аи саЬо(а§е, Іедиеі сопйпие а 
ёіге гё§і раг 1е$ 1оІ8 ^иі зопі ои зегопі еп ѵі^иеиг 
(Іапз сЬасип «Зез ёеих раув. Тоиіеіоів Іез паѵігев 
ги88ез еі <1апоІ8 роиггопі раззег <і’ип рогі (1е 
Гип <1ев (іеих Рауз сопігасіапіз (Іапз ип ои ріи- 
віеигв рогіз (1и т ё т е  раув, зоіі роиг у (Іёрозег 
іоиі ои рагііе (1е Іеш сагёаізоп аррогіёе (1е Гёігап- 
§ег, 80ІІ роиг у сотрозег ои сотріёіег Іеиг сЬаг- 
§етеп( роиг (Іевііпаііоп ёігап^ёге.

Агіісіе 9.
Ьа паііопаіііё (Іев Ьйіітепіз $ега айтізе, 

(1е раг( еі (1’аиіге, (1’аргёз іез 1оІ8 еі гё$1етеп(8 
рйгіісиііегв й сЬа^ие Раув, аи тоуеп <3ев ііігез 
еі раіепіез зе ігоиѵапі а Ьог<1 еі (іёііѵгёз раг Іез 
аиіогііёз сотрёіепІѲБ.

Ьез сегіШсаіз <іеіаи§еа§е (Іёііѵгёз раг Гипе 
(1е8 Рагііез сопігасіапіев вегопі гесоппи® раг Гаиіге 
(І’аргё8 1е8 аггап§етепІ8 «рёсіаих сопѵепиз ои й 
сопѵепіг епіге 1е? <1еих Рагііез сопігасіапіез.

Агіісіе 10.
СЬасипе (1е8 Наиіез Рагіівз еопігасіапіен
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щихся Сторонъ предоставляетея назиачать 
Генеральныхъ Копсуловъ, Консуловъ, Вице- 
Консуловъ или Конеульскихъ агентовъ въ 
лортахъ или городахъ другой Сторопы; Высо- 
кія договаривающіяся Стороны удерживаютъ, 
однако, за собою право опредЬллть тѣ мѣст- 
ности, гдѣ онѣ не признаютъ соотвѣтствен- 
нымъ допускать Консульскихъ учрежденій; 
такое ограниченіе ни въ какомъ случаѣ не 
можетъ быть примѣняемо къодной изъ догова- 
ривающихся Сторонъ, если оно не распростра- 
няется равномѣрно на всѣ другія Державы. 
Консульскіе чины каждой изъ договариваю- 
щихся Сторонъ будутъ пользоваться на тер- 
риторіи другой Стороны тѣми же правами, 
преимуществами и льготами, которыя нредо 
стзвлены Консульскимъ чинамъ того же 
разряда наиболѣе благопріятствуемыхъ Дер- 
жавъ.

Статья 11.
Каждой изъ Высокихъ договариваю- 

щихея Сторонъ предоставляется заявить во 
веякое время о намѣреніи нрекратить дѣй- 
ствіе настоящаго договора, который войдетъ 
въ силу немедлепно послѣ обмѣна его ра- 
тифвкацій и останетея въ дѣйствіи до исте- 
ченія двѣнадцати мѣсяцевъ со дня заявле- 
вія о его отмѣнѣ.

Статья 12.
Настоящій договоръ будетъ ратифико- 

ванъ и ратификаціи его будутъ обмѣнены въ 
Копенгагенѣ въ возможно скоромъ времени.

Въ удостовѣреніе чего обоюдные Унол- 
номоченные настоящій догов^ръ нодписали 
и приложили къ оному нечати своихъ гер- 
бовъ.

хт г\ тт *. 18 ФевраляУчинено въ С.-Нетербургѣ,

1895 года.
(Подп.) Сергѣй Витте 

(М. Н.)
(Подп.) Н. Шишкинъ 

(М. П.)
Того ради, по довольномъ разсмотрѣ- 

ніи сего договора, МЫ приняли его за бла-

(Подп.) П. Левенэрнъ 
(М. П.)

аига 1а Гасиііё (ГбІаЫіг (Іе8 сопвиЬ §6п6гаих, 
сопзиік, ѵісе-еопзиік ои а^епік сопзиіаігез ёапз 
іез рогіз еі ѵіііез йе Гаиіге Рагііе; Іеа сіеих 
Рагііез сопігасіапіез 8е гёзегѵепі ІоиІеГоІ8 1е 
сігоіі; йе ёёвіёпег 1е8 1оса1ііб8 ой іі ие Іеиг соп- 
ѵіепсіга рав <і’а<1те(;і,ге (Іев Гопеііоппаіг^в сопзи- 
Іаігез, гбвегѵе диі серепйапі пе роигга ёіге ар- 
р^ибе й Гипе <іев Рагііез сопігапсіапіев запз 
Гбіге ёр іетеп і а іоиіев 1е« аиігез Риія- 
запеев. Ьез іопсііоішаігез еопзиіаігез (1с 
сЬасипе Йез Рагііез еопігасіапіев зоиігопі 
сіапз 1е рауз ёе Гаиіге Рагііе (Іез т б т е з  (ігоііз, 
іттипіібз еі ргіѵі1ё§ез, ^иі зопі ассог(1б8 аих 
Сопеііоппаігев еопзиіаігез (1и шёте гап§ (Іез 
паііопв 1е§ р1и8 (аѵогізбев.

Агіісіе 11.
СЬасипе Йе8 Наиіез Рагііев еопігаеіапіек 

аига 1а Гаеиііё (1е Йёпопсег & іоиіе ёрс^ие 1е 
ргбвепі Тгаііб диі епігега еп ѵі^иеиг аиззіібі 
аргёв І’6сЬап§е гіек гаіШсаііопз еі ргепйга Гіп 
сіоиге то із  аргёз 1е іоиг (1е 8а (іепопсіаііоп.

Агіісіе 12.
Ье ргбвепі Тгаііб зега гаііГіё, еі 1е8 гаіі- 

йсаііопз еп кегопі 6сЬап§6е8 а СорепЬа§ие аиз- 
8ІІ0І дие Гаіге ве роигга.

Еп Іоі (іе диоі 1е$ Ріёпіроіеп ііаігек гез- 
рееііік 1’оиі 8І§п6 еі у опі аррозс 1е зееаи <1е 
Іеигв агшев.

Раіі к 8і.-Рб(ег8Ьоиг8 1е ** { ^ іег 1895.

(8і§. Р. Ьотепогп
(Ь. 8.)

(8і&.) 8ег§е \Ѵтіііе 
(Ь. 8.)

(8і§.) СЬіеЬкіпе 
(Ь . 8 .)

А се8 саивев, аргёз аѵоіг зиШкаштепі 
ехатіпб се ігаііё N0118 Гаѵопв а§г6ё, сопйгтё
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го, подтвердили и ратификовали, яко же 
симъ за благо пріемлемъ, подтверждаемъ и 
ратификуемъ во всемъ его содержаніи, обѣ- 
щая ИМПЕРАТОРСКИМЪ НАШИМЪ сло- 
вомъ за НАСЪ, наслѣдниковъ и преемниковъ 
НАШИХЪ, что все въ этомъ договорѣ 
изложенное соблюдаемо и исполняемо бу- 
детъ ненарушимо. Въ удостовѣреніе чего МЫ 
сію НАШУ ИМПЕРАТОРСКУЮ ратификацію 
Собственноручно подписавъ, повелѣли утвер- 
дить Государственною НАШЕЮ печатью. 
Дана въ С.-Петербургѣ, Марта втораго дня, 
въ лѣто отъ Рождеетва Христова тысяча 
восемьсотъ девяносто пятое, Дарствованія 
же НАШЕГО въ первое.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧ ЕСТВ А рукою 
написано:

«Н И К О Л А Й ».

(М. П.)
Контрасигнировано: Управляющій Ми- 

нистерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ Статсъ- 
Секретарь Князь Л о ба но въ .

еі гаіійё, сошше раг 1е« ргёзепіез N0118 Га^гёопз, 
сопйгшопз еі гаіійопв (іапя (оиіе за (епеиг, рго- 
шеііапі 8пг КОТКЕ рагоіе ІМРЁШАІЕ роиг 
N0118, N08 ШгШегв еі Зиссеввеигз, чие (оиі ое 
^иі а ё(ё 8(іри1а* (1ап8 се (гаі(ё 8ега оЬвегѵё е і  
ехёсиіё іпѵіо1аЫетсп(. Еп Гоі (1е циоі N01?» 
аѵопв 8і§пё сіе ШТКЕ ргорге таіп 1а ргё- 
вепіе гаІИіеаІіоп ІМРЁКІАЬЕ е( у аѵопв Гаіі 
арровег 1е всеаи (1е 7̂0ТКЕ Етріге. Боппё & 
81-Рё(ег8Ьоиг§, 1е (Ісих Магз <1е Гап (1е §гйсе 
тіі-ЬиіІ-сепЦиаіге- ѵіп§1 - іпге еі (іе КОТКЕ 
іё^пе 1а ргетіёге аппёе.

Ь’огі§іла1 ев(, 8І§пё йе 1а ргорге таіи сіе 
8А МАШТЁ ГЕМРЕКЕБК аіпві:

«КІС0ЬА8*.

(Ь. 8.)
Соп(гезі§пё: Ье бёгапі 1е Міпізіёге (Зез 

АШігев Еігап^ёгез 8есгё(аіге й’Е(а( Ргіпсе 
Ьовако\ѵ.

і
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