
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

12 Марта 1902 г. №  26. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
с о д ерж а и іе .
Ст 262. 0  ратпФпиаціи заключешюіі 

Еонвспціи о рыболовсгвѣ ВІ.
7 »  «'евраля 1901 г., въгор.1 
воіахъ Дуная п ГІрута.

іухарестѣ, между Россіею п Руыыніею

В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстиціи.
262 . О ратификаціи заключенной */ц  «евраля 1901 г ., лъ гор. Вухарестѣ, между Россіею 

и Румыніею конвенціи о рыболовствѣ въ водахъ Дуная и Прута.
Мішистръ Ипостранныхъ Д ѣлъ, отношсніемъ отъ 6 марта 1 9 0 2  г. за №  1 12 1 , увѣ - 

домилъ Мнпистерство Ю стидіи, чго Г о с у д а р ь  И м н е р ат о р ъ , въ  11 день Февраля 
1902 г., Высочайше соизволнлъ ратиФиковагь заключешіѵю •/** Февраля 190 1  г., въ гор. 
Бухарестѣ, между Россіею и Румыніею конвенцію о рыболовствѣ въ водахъ Дуная н Прута.

Сообщешіый Министромъ Ииостранпыхъ Дѣлъ текстъ  означеішой конвенціи, вмѣстѣ съ 
русскнмъ переводомъ онаго, Министръ Юстиціи предложилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія.

Божіею Поспѣшествующею Милостію МЬІ, ШІКОЛАІІ БТОРЫЙ, ИМПЕРАТОРЪ И 
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, Московскій, Кіевскій, Владиаірскій, Новогородскій; Царь 
Казанскій, Царь А страханскій, Царь Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсониса Таврпче- 
скаго, Царь Грузинскій; Государь Псковскій и Великій Іѵнязь Смоленскій, Литовскій, Волын- 
скій, ІІодольскій и Финляндскій; Князь Эстляндскій, Лифляндскій, Курляндскій и Ссмигаль- 
скій, Самогитскій, Бѣлостокскій, Корельскій, Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятскій, Бол- 
гарскій и ины хъ; Государь и Великій Князь Новагорода нпзовскія земли, Черниговскій, 
Рязанскій, Полотскій, Ростовскій, Ярославскій, Бѣлозерскій, Удорскій, Обдорскій, Кондійскій, 
Кіітебскій, Мстиславскій и всея Сѣверныя страны Повелнтель; ц Государь И верскія, Ііарта- 
линскія и Кабардпнскія земли и области Арменскія; Черкасскихъ и Горскихъ Князей и 
иныхъ Наслѣдный Государь и Обладатель; Государь Туркестанскій, Н аслѣдш ікъ ІІорвежскій, 
Герцогъ Ш лезвигъ-Голстинскііі, Стормарнскій, Дитмарсенскій и Ольденбургскій, и прочая, 
іі прочая, и прочая.

Объявляемъ чрезъ сіе, что вслѣдствіе взаимнаго соглашенія между ІІАМИ и Его 
Величествомъ Королемъ Румынскимъ, Иолномочный ІІАНІЪ заключилъ и подииса.іъ в ъ  
Букарестѣ 9/** Февраля 1901  г. Конвенцію относительно рыболовства в ъ  водахъ Дуная и 
ІІрута, которая отъ слова до слова гласитъ тако:
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К О Н В Е Н Ц І Я
между Россіей и Румыніей относительно рыбо- 

ловства въ водахъ Дуная и Прута.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПМПЕРАТОРЪ Все- 
роесійсвій и Е гоВ еличествоК орольРум ы нскій , 
призиавъ за благо заключпть Конвенцію отно- 
сительно рыболовства въ  водахъ Дуная и 
ІІрута, назначили для сего Своими Уполномо- 
ченныии:

ЕГО ВЕЛПЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ Все- 
россіііскій— Николая Фонтона, ГоФмейстера ЕГО 
ПМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Своего Чрез- 
нычаііиаго ІІосланиика и Полнозючнаго Министра 
прп Дворѣ Его Величества Іѵороля Румынскаго. 
Кавалера ИМПЕРАТОРСКИХЪ Орденовъ Бѣлаго 
Орла, Св. Владиміра 2. степени, Св. Анны и 
Св. Станислава 1 степени, Румынскоіі Звѣзды 
и Румынской Короны Большого Креста и пр.

Его Величество Король Румынскій— Але- 
кеандра Маргиломаиа, Своего Мннистра С татсъ- 
Секретаря по Иностраниымъ Дѣламъ, Канцлера 
Королевскнхъ Орденовъ, Кавалера Румынской 
Короііы Болыпого Креста, Румынской Звѣзды 
Ііолыпого Офіщерскаго Креста, Желѣзной Короны 
Большого Креста, Османіе 1 степени съ брил- 
ліантовыми украшеніямн, ІІочетнаго Легіона 
Болыпого Офпцсрскаго Креста и пр.

Каковые Уполномоченііыо, по взаимномъ 
сообщепіи свонхъ полномочііі, найденныхъ въ 
доброй и падлежаіцей ФОрмѣ, условились въ 
нижеслѣдующеиъ:

Ст. 1.
Рыболовство во всѣ хъ  рукавахъ Дупай- 

скоіі дельты, какъ  русскихъ, так ъ  п румын- 
скихъ, и в ъ  территоріалыюмъ морѣ, расиоло- 
женішмъ нередъ ихъ устьямн, равно какъ и 
въ частн р. р. Дуная и ІІрута, составлиющей 
граннцу между Россіей н Румынісй, опредѣ- 
ляется слѣдующими постаиовлепіями.

Ст. 2.
Запрещ ается употреблеиіс снарядовъ и 

рыболовныхъ орудій изъ волокнистаго или

сомѵЕіток
епіге Іа Виззіе е і Іа К оитап іе  сопсегпапі Іа 
рёсііе (іапз Іез еаих сіи йапиЬе е і (іи РгиКі.

8А М У Е 8ТЁ і;ЕМ РЕНЕІЧі сіс, іоиіев Іоя Кив- 
8Іез еі 8 а  Ма]е»іё 1е Коі (1е Воишапіе, ауаш 
Іи^ё иіііе (1е сопсіиге ине сопѵепііоп сопсѳгиапі 
1а ресііе (Іапз Ісз еаііх (Іи БапиЬе ві Фі Рпніі 
опі иош те а сеі еіТеі роиг Ісигз ріёпіроіепііаігсй:

8А М А Ш Т Ё  І/ЕМРЕКЕІІК (1е іоиіл? 1е$ 
Нивзіез— шопкіеиг Кісоіаз <1е Роніоп, шаііге (1е 
1а Соиг ёо 8А МА.ІЕ8ТЁ І/Е М РЕ К Е ІЪ , Ш  
епѵоуё ехігаопііпаіге еі шіпізіге ріёпіроіепііаіге 
ргё» 1а Сош- (1е 8а Ма^езіё 1е Коі (1о Коишапіе, 
сііеѵаііег (Іез ог(1гез ІМРЁШАЕХ (1е Гаі§1е Віанс, 
(1е 8 -і ѴІасіішіг <1е ІІ-ёш е сіа&че, ёе 8-(е Ашіе 
еі (1е 8- і  Зіапікіак (1е І-ёгс сіазве; Огап(1’Сгоіх 
(1е ГЕіоіІе (1е Коишапіе еі (іе 1а Соигонне (1е 
Коишапіе, е і с ;

8а Маіезіё 1е Коі (1е Коііш апіе—шонзісиг 
Аіехаікіге Маг§1іі1отап, воп тіпівіге весгёіаіп1 
(1'ЕіаІ аи Н ерагіетепі (ІС8 аіТаіге® Еігап^ге.ѵ 
сЬапсеІіег йев огсігез гоуаих, Огаіні' Сгоіх (1е 1а 
Соигоппе (1е Коигаапіе, Огаікі ОШсіег сіе ГЕіоіІе 
(1е Коитапіе, (ігашГСгоіх (1е 1а Соигопие (1е Гег, 
Огаші Сог(1оп (1е ГО ш апіе аѵес Ьгіііапіз, Огаік! 
ОіТісіег, (1е Іа Ье§іоп (1’Нонпеиг еіс.

Те8і]иеІ8, аргі‘8 8’йіге сошшшіііріе Ьмпъ 
рІеііі8-роиѵоіг8 гевресііГя, ігоиѵёв еп Ьошіе сі 
(Іие Тогше, 8опі сопѵспііз (1е се ^ні 8ііі(:

Агіісіе 1 .
Ьа ресію (1аіі8 іоікч 1е8 Ъгав (Ііі 1)е1(,а (1и 

І)апиЬе, (аш Кіі8808 дне Коишаіпк, еі (Іипх Іа 
шег Іеггііогіаіѳ диі 8’біеші (Іеѵапі 8^8 ешЬоисІш- 
гез, аіпзі ^ие <Іапя 1а рогііоп (1и ВапиЬе еі (1и 
РгиіІі г|иі іо гте  1а Тгопііеге еи іге .іа  Ки88Іе е( 
1а Коишапіе, зега зоишізе аих (ІІ8ро8ІІІоіі8 зііі- 
ѵапіез:

Агіісіе 2.
II езі ін іеп ііі Йе Таіге ива&е (Геп^іпз еі 

іп8ІгишепІ8 (1с ресііе еп (іі ои аиігев шаііёгѳз
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другого ирядилымго матеріала, ячея которыхъ, 
послГ. виаачініаііія въ  водѣ, имѣетъ радмѣрі. 
менѣѳ 4 сантиметровъ въ  сторонѣ.

Въ матпѣ невода доиускается уменьше- 
иіе раумѣра ячеи до Ѵ/г саитиметровъ въ  
еторонѣ.

При измѣреніи ячей допускается отступ- 
лсніе на ‘/ю .

Оба П равительства, но иредварительному 
соглашенію между ихъ делегатами, могутъ 
ѵмеііьшать размѣръ ячей для извѣстныхъ 
снастей и на опредѣленное время, но лишь 
для лова мелкихъ породъ рыбы.

Ст. 3.
Забоііки и заколы, деревянные или ка- 

мышевые, должны быть построены такъ, что- 
бы нромежутки между жердями или прутьями 
были не менѣе 3 сантиметровъ.

Ст. 4.
Воспрещается ловъ рыбы съ поаоіцью 

динааата п вообще взры вчаты хъ , ядовнтыхъ 
ііли одуряюіцихъ веществъ.

Ст. 5.
Воспрещается употребленіе въ  проточ- 

инхъ водахъ какихъ бы то ни было ставны хъ 
орудій (крючковыя снасти, ставны я сѣти н 
пр.), кои перегораживали бы болѣе половины 
ширины стрежня нлп пересѣкали Фарватеръ и 
тѣмъ препятствовали бы свободному иередви- 
женію проходпыхъ рыбъ.

Разстояніе между двумя такими орудіями, 
выставленными съ двухъ береговъ рѣки, должно 
быть пе менѣе 50-ти  метровъ.

Эти правила не относятся къ каналамъ 
(^АгІа), ведущнмъ въ болота и озера.

Орудія лова должны быть выставляемы 
такъ, чтобы не препятствовать судоходству.

Ст. 5 Ъіз
Для лова
бѣлуги (Асірепзег Ьизо),
осетра (Асірепзег бцШенкІайііі)
и шипа (Асірепзег ^ІаЬсг)

Іехіііев, (Іопі 1е8 таііісу  іпехіігбсз аргез іенгабіои1' 
(іаиз 1’саи, ангаіепі (Іез сіітензіопз т о Ы г е з  (]ие
4 с і т .  (іе гоіё.

Роиг 1а рагііе (1и Шеі <]ііі Гогте 1е зас (іи 
§гап(1 Яіеі Ігаіпані (пеѵоіі), Іек таіііез роиггоні 
ёіге гбгінііез іихфі а 2 'Д . с і т .  (1е сбй.

Ь а тезиге ііек піаіііез езі асітізе аѵес иие 
Іоіёгапсе (іе */*о.

Ьек Соиѵегпетепіз гезресііГз, а 1а зиііе 
сГіше еиіепіе спіге Іеигз сібіё^иёз, реиѵепі гёсіиіго 
ІС8 (іітеіі8Іои8 сіез таіііе»  (1е сегіаіпз аррагеііз 
еі а (ІС8 ёро^иез (Іёіегтімёез, т а із  зеи іетепі 
роцг СІС8 екрёсез (1е роіззопз (1е реіііе іаіііе.

Агіісіе 3 .
Іе з  Ъотчііігиез е і іез Ъагга^ез Гіхез, еп 

Ьоія ои сп гозеанх, сіоіѵепі ёіге сопзігиііз сіе 
шапіёгс (ціе 1е« езрасез епіге сіаіез пе зоіеиі раз 
тоіпсігез ^ие 3 с і т .

Агіісіе 4.
Еві ііііегШіе 1а рёсЬѳ а іа (іупатііе ои а 

іоиіе аиіге таііёге  ехріозіѵе, іохі^ие оіі наг- 
соіі^ие.

Агіісіе 5.
Н езі (Іёіеікіи сГіпзіаІІог зиг ип сонгз й’еаи 

іГ ітрогіе (ріеіз аррагеііз (іе рёсііе ііхез (согйез 
аих Ііатесопз. Гііеіз ігаіпапік, еіс.) ^иі Ьаггепі 
ріиз (іе 1а т о іііё  сіи сЬепаі ои ігаѵегзепі іе 
ТЬа1\ѵе§ еі етрёсЬепі аіпзі 1е ІіЬге разза^е сіов 
роіззопз тіггаісигз.

Ьа Шзіапсе епіге 2  рагеііз іп8ігитеп(8 
розёз (1с8 (Іенх соіёз сіи Пеиѵе 8ега й’аи то іп з  
50 тё іге з .

Сез тезіігез пе 8'арріі^иепі раз аих сапаих 
(^агіа) фіі сошіиізепі аих т а г а із  еі аих Іасз.

Іе з  іпвігигаепіз (1е рёсЬе сіеѵгопі ёіге іп- 
зіаііёз (іе тап іёге  а пе раз етрёсЬег 1а паѵі- 
ёаііоп.

Агіісіе 5 ьі5-
Роиг 1а рёсЬе сіез:
Асірепзег Ьизо,
Асірепзег^§и1с1еп8ІасШі, еі
Асірепзег §1аЬег,
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запрещ ается употреблать крючки, вѣ ся- 
щіе аенѣе 24  килограммовъ въ 1000  ш тукъ, 
и разстояніе между крючкамп на хребтинѣ 
должно бы ть не меиѣе 30  сантпметровъ.

Ст. 6.
Съ 1 апрѣля по 1 іюня стар. стиля, въ 

видахъ обезиеченія размноженія, воспрепшется 
ловъ слѣдующихъ рыбъ:

Бѣлуги (Асірспвег Ьизо, Ь., по рум. гаогип).

Осетра (Асірепвег вііИепзІасІІіі, Вгапгіі, по 
рум. пізеіги).

Севрюги (Асірепкег яісііаіиз, РаІІ., по рум. 
рЗкІги̂ а).

Іііш іа (Асірепзег зсЪура, Ьоѵ., ио рум.
ѵіха).

Стерляди (Асірепзег шіііепиз, Ь., ио рум. 
се§а) и всѣхъ  другихъ видовъ рода осетро- 
вы хъ .

Судака и сек рета (Іж іо регса  ваініга, Сиѵ , 
и Ь. ѵоІ§еп8І8, РаІІ., по рум. каіаи).

Коропа нли ш арана (Сургіпиз сагріо, Ь , 
по рум. сгар) и всѣхъ другихъ видовъ рода 
карновыхъ.

Линя (Тіпса ѵиі&агіз, Сиѵ., ло |»ум. Ііп).

Усача или марены (ВагЪиз Пиѵіаіііія, А&., 
по рум. гагеапа) и всѣхъ  видовъ рода ВагЬиз.

ІІодуста (Сіюшіояіпіша па«и§).
Леща и синда (АЬгашія Ьгаіпа, I . ,  АЬг. 

ЬаІІепіз, I .) .
Густеры (Віісса аг&угоіеиса н В1. Ъ)огкпа, 

Агіеііі).
Карася (Сагакяіиз ѵ и ір гіз , КіІ1§.).
Плотвы (Ьеисізсия ѵіг§о и Ь. гиііііів, но 

рум. ѵа(іиѵііа и ЬаЬшзса).
Красноперки (Зсапііпіиз егуіЬгорЫаІтив, 

Ь., по рум. ЬаЬизса или говіоага).
рака рѣчного н тонкопалаго (Акіаснз Пн 

ѵіаіііія, Ь., и А8і . ІерІо(Іасіу1и8, ЕвсЬЬ).
Договаривающіяся Правительства, по со- 

глашенію ихъ делегатовъ, могутъ установить 
запретные срокн п для дрѵгііхъ, пе перечис- 
ленныхъ выше, породъ.

іі екі (16іеп(1и (ГегарІоуег (Іев Ііашегопк (ціі 
рёзепі то ііі8  (1е 24  к ііо ё га т т е в  раг т іііе  ріёсев, 
еі 1а (Іікіапсе епіге ІС8 Ьошедопз «иг 1а сопіе 
пе (Іоіі рав біге то іш іге  (Іе 30 сепіішИгев. 

Агіісіе 6.
Та ресЬе (іе8 еврбсез зиіѵапіез С8І іпіепіііс 

(Ііі 1~ег Аѵгіі аи 1-ег .Ііііп ѵ. 8І., сп ѵио (1е 
ргоіб^ег 1а гергойисііоп:

Асіреіі8ег Ьизо Ь. (Мопіп еп гоіііп.; Віеі- 
Іи^а еп пі85е).

Асірепзег бііМспвішІІіі (Ківсіги еп гоипі; 
Оззібіг ен пі88е).

Асіреп8сг 8Іе11аіи8 РаІІ. (Разіги^а еп гоиш.; 
8 ег \ѵ р § а  еп гіі88е).

Асірепзег 8сЬура СійЫ. (Ѵіха еп гоит; 
Зсііур еп ги88е).

Асірепвег гиіЬепиз Ь. (Се§а еп гоит.; 
8іегЦа(У еп гизве), еі іоиіез Іев евресев (Ііі ^епге 
Асіренвег.

Ьисіорегса вашіга еі I .  ѴоІ^епвіз (яапйге, 
8а1аи еп гоиіп., 8и(1ас еі 8екгеі ен гивве).

Сургіпиз Сагріо Ь. (сагре, Сгар еп гоит., 
Когор еп ги88е), еі іоиіея Іез еврегез (1и ^епге 
Сургіпиз.

Тіпса ѵиі&агіз Сиѵ. (ТапсЬе, ІЛп еп гсиіп,,
ІЛП еП П188С.

ВагЬі» Оиѵіаіііік А§а88. (ВагЬеаи; Мгеапа 
еп гоига.; Магепа еп г и зх е ), еі іоиіез Іез евр^сея 
(1е §епге ВагЬиз.

Кавез (СЬош1о8Ігогаа павиз).
Вгепіез (АЬгапіі8 Ьгагаа еі аЬгашіз ЬаІ-

Іегиз).
Вгепіез Ьопііііёгез (Віісса аг§уго!сиса еі 

Віісса Діогкпа).
Сагавзіиз (Сага88Ііі8 ѵиі^агіз).
І.еисізсиз ѵіг§о еі гиіііиз (ѵаііиуііа сі Ьа- 

Ьизса еп гоишаіп).
Иоіепёіе (ЬаЬизса ои говіоага еп гоитаіп. 

8сагйіпіи8 егуіЬгорЬіаІтнз).
Азіасиз Яиѵіаііііз еі Іеріойасіуіиз (Есге-

ѴІ88С).
ІѲ8 Ооиѵетешепіх гезресііГз, аргёз епіепіе 

(Іе 1еиг8 (іёі^иёв, роиггопі ёіаЫіг <Іев ёро^иез (Іе 
ргоЬіЬіііоп аіі88і роиг (І'аиіге8 езресез (ціе сеііез 
^иі опі 616 бпиіпегбев.
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Ст. 7.
Воснрещается ловъ нижеперечисленньгхъ 

рыбъ, не достигшихъ по крайней мѣрѣ слѣ- 
дующей реличины:
Шипа (Асір. §1аЬег и Асір. всЬура) 60 сантимстр.
Бѣлуги.................................. 100 »
О сетра ..................................  60 »
Ссврюги.................................. 60 »
С тер л яд и .............................  35 »
Судака и секрета................... 30 »
Коропа н друтнхъ пидовъ рода

карпивы хъ........................ 30 »
Линя....................................... 20 »
У с а ч а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 »
Рѣчного н тонкопалаго рака . 9 »

Величина рыбы опредѣляется отъ глаза 
доконца хвоста. Отступленіе допускается въ */«>.

Договарнвающіяся ІІрашітельствэ, по со 
глашенію ихъ делегатовъ, если приинаютъ это 
полезнымъ, могутъ установить минимальные 
размѣры н для другихъ породъ рыбы, выше 
не указанныхъ.

Ст. 8.
Рыбы, не достигшія означенноп въ ст. 7 

величяны, равно какъ и тѣ, которыя оказа- 
лась бы пойманныыіі въ запретный по ст. 6 
срокъ, должны быть немедленно выпущены въ 
воду.

Ст. 9.
ІІродажа запрещенной къ лову малоыѣр- 

ноа рыбы, въ какомъ бы то пи было видѣ, 
строго возбраняется. Воспрсщается также въ 
райоиѣ р. Дуная, въ запретное время, продажа 
свѣжей рыбы и свѣжей икры тѣхъ породъ, 
для лова которыхъ установлснъ запретный 
срокъ.

Ст. 10.
Въ интересахъ рыбоводства и раковод- 

ства, равно какъ и съ цѣлью иаучныхъ из-

Агіісіе 7.
І,а ресЬе (Іе8 екрёсев с і-(іет іі8  іпсіі^хіёев 

«ега ініспіііе 8І еііез п’оп(, рая ап тоіпз Іез 
(іішеп8Іоп8 шіпітаіев вніѵапіез:

Асірепвег §1аЬсг . . . .  60 сіш.
Асірепвег Іш зо ................ 100 »
Асірепкег ОиИепяіаесІіі . . 60 » 
Асірепзег кіеііаіиз . . . .  60 » 
Асірепзег гиіііепиз . . .  35 » 
Асірепзег 8сЬура . . . .  60 » 
Іисіорегса ЗашІга еі Ь. Ѵоі-

§ е н 8 І8 ....................... 30 »
Сургіния Сагріо еі аиігез 

ѵагіеіёз (1и §епге Сургі-
11118........................... 30 »

Тіпса ѵи1§агі8................ 20 »
ВагЬпз Яиѵіаііііз . . . .  25 »
Аяіасив Яиѵіаіііік еі Іеріо-

сіасіуіиз........................  9 »
Ьез (1ІшеП8І0П8 (ІС8 РОІ880П8 8СГОПІ ргІ8С8 

сп іпезигапі 1а ііізіапсе ^иі ѵа <1е Гоеіі а Гех- 
ігёпіііё (іе 1а ^иеие. Ьа іоіёгапсе асішізе езі 
<іе Ѵ ,0.

Іез (іоиѵепюшепк гезресііГз, аргёв епіепіе 
(1е 1енг8 гі6Іё§иб8, роиггопі, 8’ііз 1е ]и§епі иіііе, 
ёІаЫіг (1е8 (1ішепі>іоп8 шіпішаіез ё^аДешепі роиг 
(Гаиігев евресез (ціе сеііез сі-(1ѳ88и8 іікіі^шзез.

Агіісіе 8.
Іе8 роі88сп8 ^иі п’аигопІ раз 1е« (Іішеп- 

8Іоп8 ішіічиёез (1ап8 Гагі. 7. аіпзі ^ие сеих чиі 
зегаіепі рвсЬбз а ине ёро^ие іпіегііііе раг 1’агі. 6, 
(Іеѵгопі ёіге ігаіпёіііаіешепі іеіез й Геаи.

Агіісіе 9.
І а  ѵепіс сіев роізвопз ргоЬіЬёз А саиво (1е 

1еиг8 (іітепвіопв С8і гі^оигеивешепі іпіегііііе 80іі8 
п‘ішрогіе ^ііеііе Гогше. І)е іпёше еві іпіепіііе, 
роиг 1а ге^іоп <1и ОапиЬе, 1а ѵепіе (Іез р0І880П8 
ргоЬіЬёв, аіпві чие (1и саѵіаг Ггаіз реп(1ані Гёро^ие 
йе ргоЬіЬіііоп.

Агіісіе 10.
І)ап8 Гіпіёгёі (1е 1а рівсісиііиге еі (іе Газіа- 

сісиКиге, (1е шёше ^ие сіапв 1с Ьиі (1’ехрёгіеп-
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слѣдоваііій, ловъ рыбы и раковъ, воспреіцен- 
ный статьпми 6 и 7 , можетъ быть въ видѣ 
исключонія допуіценъ, съ  разрѣш енія компе- 
тентной властн, которою можетъ быть съ  тоіі 
же цѣлью разрѣшено и употреблоніе снарядовъ 
и орудііі лова, вош рещ онныхъ статьею 2.

Ст. 11.
Чтобы не пренятствовать свободному ю ду 

нроходпой рыбы въ рѣку, передъ устьемъ каж - 
даго изъ Дунайскихъ рукавовъ устанавливаю тся 
запретныя полосы, въ  коихъ всякое рыболов- 
ство воспрещается въ  теченіе всего года.

Въ территоріальномъ морѣ нередъ устьемъ 
Старо-Стамбульскаго рукава такая запретная 
полоса должна состоять пзъ двухъ частей.

Сѣверная часть ея опредѣлается такъ:
ІІо илану 1894  г. опредѣляется точка сере- 

дины устья рукава. Эта точка лежитъ на линіи, 
соединяюіцей столбъ С-й мили базы (измѣрен- 
ной въ 189 4  году между Сулиною н Муссурою) 
съ  тригонометрическимъ знакомъ № 7 русской 
тріангуляціи 189 4  года, и находнтся па раз- 
стояніи 150  саженъ (3 2 0  метровъ) отъ три- 
гонометрическаго знака №  7 и въ разстояніи 
1(І45 саж. (3 5 0 0  метровъ) огъ столба 6 -й  мили.

Отъ этой точки проводптся въ море прямая 
линія по румбу ЮВ: 25° 4 5 '. ІІо перпендику- 
ляру отъ означенной линіи въ  ту и другую сто- 
рону отмѣривается разстояніе по 2 километра, 
и на этомъ разстояніи проводятся двѣ парал- 
лельныхъ линіи но румбу ЮВ: 25° 4 5 ', како- 
выя линіи служ агь  границею занретнои полосы 
съ русской И румЫНСЕОИ стороны.

Обѣ этп прямыя продолжаются до пере- 
сѣченія съ  кривой, обозначающеіі на плаііѣ 
18 9 4  года глубину въ 24 англійскихъ Фута.

Отъ этой кривой начинается южная часть 
запретной полосы, которая опредѣляется слѣду- 
ющимъ образомъ:

Отъ оконечностей линій, отграничиваю- 
щ ахъ  сѣвериую часть запретпой полосы, про-

сез «сіепІіГщиез, 1а рёсііс <1оз р о іш п з  еі <1ез 
6сгсѵІ88ен реиі, ты1§г6 Гіиіегсіісііоп біаЫіс а 
Гагі. 6 еі а Гагі. 7 , сіге ассогсіёѳ ехссрііоітеі- 
Іетеп і еп ѵегіи (1’іше регтікзіоп (Іёііѵш; раг 
Гаиіогііб сотрСІепІе, ([ііі роигга а іш і роііг N  
т б т е з  тоііГз аиіогізег Гещріоі (1е« аррагеііз еі 
еп§іп$ ргоЬіЬез раг 1’агі. 2.

Агіісіе 11.
Роиг пе рав етрёсііег  1е ІіЬге ракка^е сіох 

роі88оиз т іёга іеи г  <1ап8 1е Пеиѵо, іі вега ёіаЫі 
сц Гасе (1е сЬасріе етЬоисЬиге ііез Ьгак (Ьі Баіш 
Ье ипе гопе ёе ргоЬіЬШоп (ЗсЬопгеѵіег) (Іап« 
Ц и е ііе  1а рёсЬе зега іпіегйііе рспйапі іоиіс 
Гаппёе.

І)ап8 1а т е г  іеггііогіаіе (Іеѵапі ГетЬои- 
сЬиге (1и Ъгаз (1е 8іагі ЗіатЬоиІ. сеііе /опе аига 
1а Гогте Ъгізбе еп (Іеих рагіісз; 1а рагііе (Ьі пог<1 
зега (ІбГшіе аіпві:

Оп (Іёіегтіпега, (1’аргёз Іез ріапя (1е 1894, 
1е роіпі (1и т іііеи  (1е ІетЬоисІшге сіа Ьгаз; се 
роіпі, 8ііие §иг 1а (Ігоііе ^пі ипіі 1е О -ёте  тііііаіге 
(1с 1а Ьаяе тевигёе еп 1894  еиіге Зиііпа еі 
Мивзига, еі 1е роіпі Ігі^опотбігі^ие Л« 7 сіе 1а 
ігіапдиіаііоп В ш е  (1е 1 8 9 4 , е»і ёізіап і <1е 150 
зайёпев (3 2 0  тё ігез) (1и роіпі іг і^ о п о тё іги е  
Л'» 7, оіі Ьіеп (1е 164 5  8а§ёпс8 (3 5 0 0  тёігсв) 
(1и О -ёте тііііа іге .

1Тпе (Ігоііе зога (гасёе а рап іг (1е се роіпі, 
еі вега (Іігійёе ѵегз 1е Іаг^е виіѵапі Іе гішшЬ 
8Е25°45' (825°45 'Е ). 8пг ипе регрепсіісиіаіге а 
сеііе сігоііе оп тезигега (1’ип соіё еі (1е Гаиіге 
(іез (1І8Іапсез (1е 2 кііотёігез, еі а сез (іізіаіісез 
оп ігасега рагаііеіетепі, с ’еві а (Ііге виіѵапі 1е 
гІш тЬ 8Е 25°45 ' (825°4 5 'Е ), (Іеих (Ігоііез ^иі 
Іітііегопі сеііе рагііе (1е 1а гбпе гезресііѵетепі 
(1и соіе Ііизве еі К оитаіп .

Ссз (іоих (Ігоііев 1іш ііе8 Бегопі ргоіоп^ёсз 
іи^чиаіеиг іпіегзесііоп аѵес 1а соигЬе (1е піѵеаи 
гергёвепіапі 8ііг Іея ріапз (1е 1894 ІС8 ргоГоп- 
(1еиг8 (1е 24 ріесів ап§ІаІ8.

А рагііг (1е сеііе соигЬе, сош тепсега Іа 
рагііе 8іі(1 ёе 1а гопе, сріі зега (Іёіегтіпёе аіпзі:

Аих роіпіз ел ігётек  (1е8 сігоііев Іітііапі 
1а рагііс пог(1, ои ігасега сіеііх аиігез (Ігоііев
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водятся двѣ другія параллелыіыя линіи, ко- 
торыя съ ітродолженіемъ иврвы хъ къ югу, 
образуютъ острый уголъ в ъ  29°, іш іѣрясмый 
по паправленію съ 10 къ В. Эти двѣ новыя 
ігрямыя отграничиваютъ съ  русской и румын- 
скоё сторонъ южную часть запретной нолосы 
до предѣловъ территоріальнаго моря.

Оба Правительства озабочиваются уста- 
ііовкою створныхъ знаковъ достаточноіі высоты 
мъ такихъ мѣстахъ, чтобы ихъ  ыожно было 
хорошо видѣть съ ыоря, съ  цѣлью  опредѣлить 
иаправлеиіе четырехъ прям ы хъ линій, отгра- 
иичнвающихъ заиретную полосу передъ устьомъ 
Старо-Стамбульскаго рукава. 11а глубинѣ въ 
М оута устанавливаю тся бакены для обозна- 
чепія точекъ пересгЬченіа прямы хъ линій, отгра- 
ничипающихъ запрѳтную полосу какъ  съ рус- 
скоіі, такъ и румынской стороны.

Эта заиретная полоса равны м ъ образомъ 
простирается вверхъ по Старо-Стамбульскому 
рукаву на протяженіи одного внлометра, считая 
огь тригонометрпческаго знака №  7.

Въ предѣлахъ территоріальной части моря 
пѳредъ другими устьями рѣки Дуная, а именно: 
Гсоргіевскаго рукава, Олиики, Сулины, Восточ- 
наго, Яово-Стамбульскаго, Отножнаго, Очаков-- 
скаго, ІІрорвы и Бѣлгородскаго, запретныя 
/шлосыдолжны нмѣть ти р и н у  по 2 кплометра 
передъ каж ды иъ устьемъ и проствраться въ 
море до глубины въ  24 ®ута.

Вверхъ но теченію этихъ рукавовъ за- 
претпыя полосы простираю тся равнымъ об- 
разомъ иа 1 километръ.

Ст. 12 .
Договаривающіяся П равительства прини- 

маютъ, каждое съ  своей стороны, всѣ  необхо- 
діімын мѣры къ прпведенію въ иснолненіе этой 
Коішенціи. Они подвергаютъ виновныхъ о т- 
ііѣтственности за всякое наруш еніе настоящ пхъ 
правилъ соотвѣтственно своимъ законамъ и 
имѣютъ надлежащій персоналъ для надзора.

рагаІІМок епіге еііе.ч, (ціі Сегопі аѵес Іея ргоіоп- 
&степі8 аи 8ис1 (Іея ргегаібгез, (ісз апдіек аі^ив 
(1е 29 (іе^гев, піекипй, (1ап8 1е зепв (1и 8иі1 ѵегз 
ГЕві. Сек (Іепх поиѵеііез (ігоііез іогшегопі ге- 
зресііѵегаені Іез Іішііез <1ез сОІёз Ки88е еі Ііои- 
гааіп, (Іе 1а рагііе 8и(1 (1е 1а ш іо  (1е ргоЬіЬіІіоп, 
еі кегопі ргоіоп^ёез аи 1аг§е іижрГаих Іігаііея 
ехігйгаез (1е 1а гаег іеггііогіаіе.

Бс8 роіеаих (1'ипе Ьаиіеиг зиГйзапІе еі 
ріасбз (Іапз Іез теіНеигез сопсІШопз йе ѵізіЬі- 
Іііб (1и 1аг§е, зегопі Ьаііз раг 1е 8оіп (Іез (іеих 
Соиѵегпетспіз <1апз 1е Ьиі (Іе «Збіегшіпег аи 1аг&е 
раг Іеиг аііі^петеп і Іез йігесііопз (1е$ ^иаіге 
(ігоііек І іт і іа п і  Іа гОпе ёе ргоЬіЬіііоп (Іеѵапі 
ГетЬоисЬиге <іе 8іагі-8іатЬои1. Ли (Іе^зиз <1ез 
ргоГоп(1еиг8 (Іе 24 ріейз, оп то и іііе га  іе з  Ьоибез 
^иі таіч]иегопі Іез роіпіз (1’іпіег8есііоп (ІС8 (Ігоііез 
І іт ііап і 1а хопе гекресііѵетепі (1и соіб Нпззе еі 
(1и сбіё В оитаіп .

Сеііе гопе <1е ргоЬіЬіііоп 8’6іеп<1га ё^аіе- 
т е п і  (1аіі8 Гіпіёгіеиг (1и Ьгаз (1е 8іагі-8іагаЬоиІ, 
8ііг 1а (1і8іапсе (1е 1 к ііотй іге тезигб ѵегз Га- 
т о п і а рагііг (1и роіпі ігіёопотёігі^ие «№ 7.

1)ап$ 1а т е г  іеггііогіаіе (іез аиігез етЬ о - 
исЬигез йи БапиЬе, й заѵоіг: Іез етЬоисЬигез <1е 
8 -і 6еог§е$, ОІіпка, Виііпа, Ѵо$іосЬпое, Лоѵое- 
8іатЬойІ, Оіпоіпое, ОісЬакоІГ, Ргогѵа еі ВеІ^огой, 
се$ 2йпв8 (Іс ргоЬіЬіііоп аигопі ипе Іаг^еиг (1е
2 к ііотё ігез (Іеѵапі сЪа^пе етЬонсЬиге, еі 8’ёіеп - 
(Ігопі аи 1аг§е іи$г]и’аих ргоГоп(1сиг8 <1е 24 ріесіз.

Еп а т о п і (1е сез етЬоисЬигез, Іез хопез 
ргоЬіЬеез 8’ёіеп(1гопі ё&аіетопі $иг ипе (йвіапсе 
(1е 1 к ііотё іге.

Агііеіѳ 12.
Ье$ 6оиѵегпетепі8 гевресііГз ргешігопі сЬа- 

сііп <іс 8оп соіё іоиіез Іек шезигез пёсе$$аіге8 
роиг 1а гаізе еп арріісаііоп <1е сеііе сопѵепііоп. 
Ііз рипігопі іочііез Іез сопігаѵепІіоп$ <1ез рёпаіі- 
іёз, ргёѵиез <1ап$ Іез Іоіз гезресііѵез, еі аигоні 
1е регзоішеі пёсеззаіге роиг 1а аигѵёШапсе.
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Эга Конвенція ие м ѣ ш аеть Высокимъ 
Договаривающнмся Сторонамъ свободно принн- 
ыать въ  иредѣлахъ своей территорін и болѣе 
строгія мѣропріятія, если онѣ найдутъ это 
нужнымъ.

Ст. 13.
Каждое изъ П равигельствъ Договариваю- 

щ ихся Государствъ назначаетъ по особому де- 
легату. Эти делегаты  сообщаютъ другъ другу 
принимаемыя ихъ ІІравительствами мѣропріятія 
по рыболовству на водахъ, на кон распростра- 
няются постановленія настоящей Конвеиціи, п 
время отъ времѳни собираются для совмѣст- 
наго обсужденія и нредложенія иовыхъ мѣро- 
пріятій.

Ст. 14.
Настоящая Конвенція будегь  ратиФико- 

вана и обмѣнъ ратиФикацій послѣдуетъ въ  
Бухарестѣ въ  возможно скорѣйш емъ времени.

Она войдетъ въ  дѣйствіе со дня ея рас- 
нубликованія, согласно порядку, установлен- 
ному существующими въ обѣихъ странахъ 
закоиами, и останется въ снлѣ въ теченіе пяти - 
лѣтняго срока.

Еслп за годъ до истеченія этого срока 
ни одна изъ Договарнвающихся Державъ не 
заявиэт. о своемъ отказѣ, то Конвенція нро- 
должаетъ оставаться въ силѣ до тѣ хъ  поръ, 
пока которое либо изъ договаривающихся П ра- 
внтельствъ не заявитъ о своемъ отказѣ за 12  
мѣсяцевъ впередъ.

Въ удостовѣреніо чего обоюдные Уполно- 
моченные подписаля настоящую Конвенцію и 
приложили къ ней свои печати.

Учинено въ Бухарестѣ  девятаго Февраля 
ты сяча девятьсотъ перваго года въ двухъ 
экземплярахъ.

(Подп.). П. Фонтонъ. (М. II).

Сеііе сопѵепііоп п 'етрёсЬ е раз 1е» Паиіѳз 
Рагііек Соаігасіапіев (Іе ргеп^ге ІіЬгетепІ хпг 
Іеигв ІеггіІоігея (Іез иігаигея т е т е  ріиз абѵегек 
кі еііеа 1е ]и§епІ пбсеззаіге.

Агіісіе 13.
СІіачие (іоиѵегпетепі (іеа Еіаів Соаігасіапк 

аига ип (іёій&ие зрбсіаі. Сев (іёіё^иёз зе сотши- 
піі|иегоп( Іеа тезиге» (]ие Іеиге боиѵетпетепіз 
ргеікігоні еп се диі сопсегпе 1а рёсііе (Іапа Іек 
еаих зиг к ^ и е ііев  8’ёІсп(1еіі( Іез (Іізровіііопх (1е 
1а ргёзепіе Сопѵенііоп, е( (1е (етрв  еи (етрк «с 
гёипігопі роиг ёіінііег еі ргороаег (1е поиѵеііея 
тевигев.

Лгіісіе 14.
Ьа ргёяепіе сопѵепііоа аега гаШіёе еі Іе$ 

гаіііісаііопа еп аегопі ёсііап^ёеа а Висагеві, Іе 
ріиз 161 ро88іЫе.

Еііе зега ехёсиіоіге (іёа 1е ішіг (1е 1а рго- 
т и ір і іо п  Гаііе, 1а (іепііёге, (Іапа Іеа Гогтев 
ргеасгііеа раг Іеа 1оІ8 еп ѵ ір еи г  (Іапа Іеа (Іеих 
Рауа еі геаіега еп ѵі^иеиг роиг ипе (Іигёе (1е 5 
аппёйз.

8і аргёа сеііе рёгіо(1е аисипе (Іея Р и іш п - 
сеа Сонігасіапіеа пе Га (Іёпопсёе, ипе ашіёе 
(1‘аѵапсе, еііе сопііпиега а геа(ег ен ѵ іреиг 
]іі8(]иа се ([ііе Гіш (І08 боиѵегиетепіз Сопіга- 
с(аи(8 Гаіі (іёпопсёе, 12  тоІ8 (1’аѵапсе.

Еп Гоі (1е (цюі, Іеа РіёпіроіепІіаііеа геяре- 
сіій  опі 8І§пё 1а ргёаепіе Соиѵеп(іоп е( у оиі 
арроаё Іеигз сасЬеіз.

Еаіі еп (ІоиЫе ехетріаіге а ВиоагекІ 1е 
пеиГ Еёѵгіег, Мі1-пепГсеп(--ип.

(8і§пё) N. йе-Роп- (8І§иё) А. МагдЫо- 
іоп. тап.

(Подп.). А. Маргиломамъ. (М. П). (Ь. 8.). (Ь. 8.).
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Того ради, по доводьномъ разсмотрѣнін сей Конвенціп, МЫ прпзнали оную за  благо, 
подтверднли и ратиФиковали, яко же снмъ за благо пріемлемъ, подтверждаемъ и ратііФпкуемъ, 
обѣщая НМПЕРАТОРСКИМЪ НАІНПМЪ Словомъ за НАСЪ, Наслѣдпиковъ и ІІреемниковъ 
НАШИХЪ, что все, в ъ  сей Конвенціи постэновлеіиюе. соблюдаемо и исполняемо будетъ нена- 
рѵшимо. Въ удостовѣреиіе чего МЬІ. сію НАШУ НМПЕРАТОРСІѵУЮ РатиФикацію Собственно- 
ручно подппсавъ, повелѣли утвердить Государственною НАНІЕЮ печатью. Даиа въ  Санктъ- 
Петербургѣ Февраля однннадцатаго дпя, въ  лѣто отъ  Рождества Христова ты сяча девятьсотъ 
второе, Царствованія же НАІНЕГО въ  восьмое.

На подлннномъ Собственною ЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою начертано:
€ ПИКОЛАЙ*.

(М. п.)

('К онтрасипш ровалъ) М иннстръ Иностранныхъ Дѣлъ Ірафь Ламздорфі.
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