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/ Chegado apenas da Europa onde por tempo
nlaís longo do q esperava, fui retido no desemóenho das commissões com que me honrou a
( /confiança de V. Ex., cabe-me passar às mãos de
V. Ex. o meu relatório sobre os trabalhos da
Conferência Internacional de-Direito Maritimo,
d'e Bruxeilas, de que assisti duas sessões em setembro-outubro de 1909 e setembro de 1910.
Como tive occasião de communicar a V. Ex.
em anteriores officios, a Conferência de Bruxellas
se tem occupado da elaboração de quatro Convenções relativas :
Ia, á abalroação;
2a, à assistência e salvamento marítimos :
3a, à responsabilidade dos proprietários de
navio;
4a, á hypotheca marítima e créditos privilegiados.
Destas Convenções as duas ultimas ainda
continuam em estudos, devendo para ultimal-as
reunir-se novamente a Conferência no correr do
anno de 1912. Para os estudos que tenham de
ser feitos nesse intervallo ficou constituída uma
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sub-commissão de nove membros, presidida pelo
Sr. Lyon-Caen e de que tenho a honra de fazer
parte. Essa commissão dever-se-ha reunir em
Bruxellas no fim do anno próximo, logo apóz a
futura sessão da Conferência da Haya, para o
direito cambial, convocada para setembro, e da
qual são delegados quasi todos os membros da
referida sub-commissão.
A respeito dessas duas series de questões
cuja difficuldade é conhecida, e que ainda continuam em estudo, já tive ensejo de enviar a V. Ex.
um minucioso relatório com o meu officio de
Nice, de 8 de fevereiro do corrente anno reser-\
vando-me ainda para apresentar novo estudo expondo o estado do problema apóz os profícuos e
longos trabalhos da sessão de setembro ultimo'.
Quanto ás duas primeiras questões, porém,
como sabe V. Ex., o trabalho foi concluído fixando-se, para a regulamentação uniforme do Direito Marítimo, o texto definitivo das duas primeiras Convenções que, juntamente com os plenipotenciarios de mais 24 Estados assignei em
Bruxellas no dia 23 de setembro.
O texto dessas Convenções deve ser apresentado à apreciação do Congresso Nacional nos
termos do art. 34, n. 12 da Constituição.
E' especialmente sobre essas Convenções, já
assignadas, que versa o presente relatório onde
procurei reunir todos os elementos necessários
para o estudo desses textos internacionaes em
face da tradição do nosso direito e da nossa legislação privada, certamente, nesse particular,

l
iered,|dora de radical reforma, já autorisada por
j disposição legislativa.
Agradecendo ainda uma vez a elevada confiança com que, sob indicação de V. Ex., me distinguiu o Governo da Republica, tenho a honra de
reiterar à V. Ex. as seguranças de minha
muito subida estima e perfeita consideração.
A S . Ex. o Sr. Barão do Rio Branco, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
RODRIGO OCTAVIO DE L. MENEZES.
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A universalísação do direito marítimo

h

Em 1885, sendo Presidente do Conselho de Ministros o respeitável estadista Sr. Beernaert, o governo
belga promoveu a reunião de um congresso internacional
em Anvers para o estudo de questões relativas ao di,£eito marítimo e ao direito cambial.
Em 1888 uma nova reunião do Congresso se realisou
em Bruxellas e, se bem que um texto de lei uniforme
pudesse ter sido elaborado para regular as operações
cambiaes, em matéria de direito marítimo apenas se
chegou a acordo quanto a alguns princípios geraes.
Isso demonstrou que, quanto ao direito marítimo, a
respeito do qual justamente era tanto de desejar o acordo
das nações, não havia ainda a necessária preparação para
o êxito do empreendimento.
Esses primeiros passos para a universalisacão do
direito commercial não foram improductivos, porém.
Havendo o governo belga, para se dedicar com mais
eficiência ao direito marítimo, que mais de perto correspondia ao seu interesse econômico, aberto mão da iniciativa sobre o direito cambial, o governo hollandez em
boa hora chamou a si a tarefa e, com o maior successo,
apóz notáveis trabalhos preparatórios, reuniu a Conferência da Haya de 1910 de onde sahiu o texto de um
projecto de lei uniforme.
Quanto ao direito marítimo o governo belga, convencido que era prematuro contar com o successo de conferências diplomáticas antes que no animo dos interessados
se fizesse compreender a necessidade do acordo inter-
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nacional, poz-se em obra do modo mais pratico e proveitoso.
Creou-se em Anvers o Comitê Mariüme Interna-*
tional, sociedade que tinha por intuito preparar os trabalhos tendentes á unificação do direito marítimo. Esse
comitê promoveu a organisação de sociedades filiadas em
quasi todos os paizes do globo e por meio dellas tem-se
conseguido chegar a resultados consideráveis.
Com os delegados dessas associações nacionaes
filiadas, o comitê de Anvers tem organisado annualmente
congressos nas principaes cidades marítimas da Europa.
Nesses congressos, que não têm caracter official, mas aos
quaes comparecem também representantes dos Estados
interessados ao lado de armadores, seguradores e coç
retores de navios e mercadorias, tem-se discutido oa
diversos aspectos da questão, fazendo-se delles estudos
práticos sobre as possíveis soluções de transacção e preparando-se assim o terreno para harmonisar os princípios
divergentes de legislação.
Foi devido ao trabalho paciente e persuasivo desses
congressos que se entrou no caminho da possibilidade da
elaboração de convenções internacionaes em taes matérias.
Adiantado o trabalho e preparados os esboços de
duas convenções estabelecendo a uniformidade de certas
regras relativas ao abalroamento e á assistência e salvamento marítimos, o governo belga convocou a Conferência diplomática que se reuniu uma primeira vez no
anno de igo5, com o concurso da Allemanha, Áustria,
Hungria, Bélgica, Chile, Cuba, Espanha, Estados Unidos,
Franca, Inglaterra, Itália, Japão, México, Nicarágua,
Paizes Baixos, Portugal, Roumania, Rússia e Suécia (21).
Nas duas sessões desse anno (1906), reunidas em
fevereiro e outubro, a Conferência estudou os projectos
preparados pelos congressos promovidos pelo Comitê Ma*
ritime International e fixou dois textos que foram submettidos á apreciação dos govcnos adherentes.

Posteriormente á reunião da Conferência, o Comitê
proseguiu nos seus trabalhos e, apóz os estudos de vários
congressos, no de Veneza de 1907, conseguiu-se
elaborar projectos de convenção sobre as árduas e
controvertidas questões da responsabilidade dos proprietários de navios e da hypolheca e privilégios marítimos.
Foi então convocada nova reunião da Conferência
diplomática para, completando o estudo das primeiras
questões, converter em textos definitivos os projectos de
convenção elaborados nas anteriores sessões e ainda
mais para tomar conhecimento dos novos projectos do
Congresso de Veneza.
Essa nova reunião da Conferência realisou-se no
anno de 1909, de 28 de setembro a 9 de outubro, tendo
sido convocada outra sessão que se reunio em 1910, de
12 a 27 de outubro.
A essa nova reunião da Conferência adheriram mais
a Argentina, o Brasil, a Dinamarca, a Grécia, a Noruega e o Uruguay elevando-se assim 3 2 7 0 numero de
Estados participantes.
Os dois primeiros projectos foram revistos e, apóz
pequenas modificações, mais de forma que de fundo,
foram unanimemente aceitos e convertidos em convenções que, sob forma solemne, foram assignadas no dia 23
de setembro de 1910.
Esses primeiros textos de legislação uniíorme que,
apóz a approvacão dos parlamentos nacionaes e a troca
das ratificações, constituirão o primeiro documento universal em matéria de direito privado, receberam a assignatura dos Delegados Plenipotenciarios dos seguintes Estados:— Allemanha, Áustria, Hungria, Bélgica, Brasil,
Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, GranBretanha, Grécia, Itália, Japão, México, Noruega,
Paizes Baixos, Portugal, Roumania, Rússia e Suécia
(20), não os tendo subscrito* os Delegados da Argentina, Chile, Cuba, Nicarágua e Uruguay por não

terem estado presentes aos trabalhos das ultimas ré™
niões (i).
•*

O mesmo êxito não foi, entretanto, alcançado em re-«
lação as outras duas Convenções ; quanto a ellas, as dificuldades são incomparavelmente maiores, sendo fundas
e radicaes as divergências entre a legislação ingleza, de
um lado, e as dos paizes da Europa continental e da
America, de outro.
Apuradas essas divergências numa rápida troca de
idéias nas primeiras sessões plenárias, a Conferência resolveu, na reunião de 1909, nomear uma sub-commissáo
de 9 membros para procurar encontrar o terreno da
possivel conciliação.
Na reunião de 1909 os membros dessa sub-commissão, de que tenho a honra de fazer parte, não conseguiram senão redigir bases para dois projecíos de convenção e que, aceitas em principio pela Conferência,
foram submettidas á apreciação dos governos adherentes.
Destes, alguns mandaram suas observações em tempo
de serem communicadas aos Estados interessados nos
trabalhos e devidamente apreciadas por elles, de modo
a irem os delegados á Conferência com as necessárias
instrucções para uma resolução final. As observações da
Gran-Bretanha, entretanto, só foram apresentadas depois
que a Conferência se installou e isso fez com que a esse
respeito os trabalhos deste anno não pudessem ter o
avancamento que seria para desejar.
Sabe-se bem a importância decisiva que tem o
voto da Gran-Bretanha no êxito dos trabalhos, representando ella, por si só, metade da tonelagem da marinha
mercante do mundo. Muito convinha, pois, aos Estados
participantes á Conferência conhecer de antemão seu
(O Posteriormente os delegados desses Estados assígnaram as Convenções, que assim foram aceitas a.d referendam por 25 potências.
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de pensar quanto aos projectos em estudo para,
no sentimento de tolerância de que todos têm dado as
mais eloqüentes demonstrações, indicar a seus delegados o terreno da transaccão.
Se é certo, porém, que a manifestação expressa do
modo de ver inglez veio tardiamente, deve-se, entretanto,
«-cru regosijo consignar, como opportunamente será indicado, quando me occupar da responsabilidade dos proprietários e da hypotheca marítima, que elle desta vez se
traduziu em grandes concessões feitas em beneficio da
unificação dessas importantes partes do direito marítimo.
Em todo o caso, as demais potências não tendo sido
em tempo informadas das disposições do governo inglez,
não se tinham habilitado a apreciar o alcance pratico de
.\ x um sistema que
nascesse dessas transaccões e os delel
gados á Conferência não se viram autorisados ainda a
apresentar um texto definitivo.
Em face de taes çircumstancias e para, ainda assim,
aaito. ar um pouco a tarefa, a sub-commissão, em matéria de responsabilidade de proprietários redigiu dois
ante-projectos de convenção, um, que não é mais do
que o remodelamento das bases de 1909, e outro em que
se tomaram em consideração as propostas inglezas.
Em relação a hypothecas e créditos privilegiados,
também a sub-commissão preparou um ante-projecío
que, juntamente, com os outros dois, foi apresentado á
Conferência. Ficou então resolvido suspenderem-se novamente os trabalhos para serem recomeçados mais
tarde, no momento opportuno.
De posse desses textos elaborados pela sub-commissão, os governos adherentes poderão estudal-os sob
todos os pontos de vista e dar instruccões definitivas aos
seus delegados afim de que na próxima reunião possa ser
concluida a obra tão meritoria da Conferência de Bruxellas.
Para dar tempo ao estudo completo dessas questões
e á consulta ás classes interessadas nos diversos paizes,
de modo que possa ser perfeita a instruccão dos dele-

gados na futura reunião, ficou convencionado que a Co
ferencia só se reuniria de novo no correr do anno de
1912, por convocação do governo belga.
As observações dos governos adherentes deverão
ser enviadas em tempo da sub-commissão, a que a
Conferência deu poderes permanentes, se poder reunir
em setembro ou outubro do anno próximo. Por essa
época reunir-se-ha novamente na Haya a Conferência
da Letra de Cambio; muitos membros da sub-commissão
de Bruxellas são membros da Conferência da Haya ; será
fácil, pois, reunir-se a sub-commissão em Bruxellas, logo
apóz a reunião da Conferência da Haya. Espera-se que
essa reunião da sub-commissão prepare os elementos
para o êxito da Conferência em sua reunião de 1912.
Como se vê, a essa sub-commissão foi confiada a'
mais árdua tarefa ; nas duas ultimas reuniões da Conferência de Bruxellas foi ella quem verdadeiramente trabalhou e é ainda do seu esforço que a Conferência espera
o êxito final dos seus trabalhos."
Essa sub-commissãb é composta dos Srs. : LyonCaen (Franca) presidente, Louis Franck (Bélgica) relator, Sir William Picford (Gran-Bretanha), Berlingieri
(Itália), Stephen Worms (Áustria), Loder (Paizes Baixos),
Hagerup (Noruega), Bürlingham (Estados Unidos) e do
Delegado do Brasil,
* -* #
Apresentadas estas informações geraes sobre os
trabalhos da Conferência de Bruxellas em suas reuniões
de 1909 e 1910, entrarei agora no estudo das duas convenções assignadas, tomando sempre em consideração o
estado actual da legislação brasileira.
Os outros dois projectos cuja elaboração ainda prosegue, farão objecto de um relatório especial. Neste
apenas me occuparei dos trabalhos diplomáticos ultimados e cujos textos têm de ser apresentados á approvacão do poder legislativo.

AMlroacãd
A respeito da abalroacão a Conferência ultimou a
feitura de uma convenção, que foi solemnemente assignadano dia 23 de setembro de 1910 pelos plenipotenciarios de 25 Estados.
Já em prol da unificação de matéria tão importante, mas sob um outro ponto de vista, um primeiro
esforço havia sido coroado de êxito. A Convenção de
Washington, de 16 de dezembro de 1889, para evitar
abalroarnentos no mar, e as modificações e acréscimos
que lhe têm sido feitos, podem ser considerados como
uma primeira parte da obra ora levada a effeito em
Bruxellas (i). Ali se fixaram as regras uniformes para
determinar o modo por que a navegação deve ser feita,
no sentido de conjurar o grave prejuízo das collisões;
aqui se cogitou de, completando essa obra, regularem-se
de uma maneira uniforme as conseqüências econômicas
da abalroacão que, apezar da adopção daquelles princípios internacionaes, venha a occorrer.
Não compreende, entretanto, a Convenção uma regulamentação integral da matéria, mas apenas a daquelles
principies que mais immediatamente convinha estatuir
para evitar confüctos de lei; por isso foi ella simplesmente denominada Convenção para unificação de certas
regras em matéria Je abalroacão.
(i) A Convenção de Washington foi mandada executar no Brasil por
decreto do Governo Provisório, n. 1257, de 10 de janeiro de 1891, posteriormente alterado e completado, em virtude de novos acordos internacionaes,
pelos Decretos n. 605 de 20 de outubro de 1891, n. 1988 de 14 de março de
1895 e n. 2402, de 10 de dezembro de 1896.
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Extensão da
Como se declara no art. r da Convenção, ella s>
convensão.
applica a toda a abalroacão sobre vinda entre embarcaArt. i°

Art. n

Art. 13

ções de mar ou entre estas e embarcações de navegação
interior, sem se tomar em consideração as águas nas
quaes o accidente haja occorrido.
E, já nesse texto, se conseguiu alguma cousa no
sentido da uniformidade. Realmente elle põe termo aos
conflictos de lei que actualmente se suscitam em razão
do lugar em que a abalroacão occorre, como em razão
da natureza das embarcações em collisão.
Nos termos da Convenção, quer se trate de águas interiores, de mares territoriaes ou de alto mar, quer se
trate de navios de quaesquer espécies, não ha distincções
a fazer, salvo os navios de guerra e os navios do Estado
exclusivamente affectados a um serviço publico.
A razão de ser dessa exclusão, expressa no art. u
da Convenção, é perfeitamente explicável, pois que a
responsabilidade do Estado é sempre uma questão de
direito publico interno que não podia ser tomada em
consideração por uma Conferência que apenas tinha por
fim regular conflictos de direito privado ( i ) .
Ainda a respeito dos casos compreendidos pela
Convenção ficou expressamente resolvido no art. i3
que ella se refere igualmente á reparação dos prejuízos
que, quer por execução ou ommissão de uma manobra,
quer por inobservância dos regulamentos, sejam causados por um navio, quer a um outro navio, quer ás
cousas ou pessoas que se acharem a bordo, mesmo
quando não haja abalroacão.
Tal disposição resolve hypotheses que têm sido
causa de longas controvérsias; por exemplo, o caso em
que, por conseqüência da culpa de um navio, dois outros

(i) Em relação a embarcações do Estado, não de guerra, mas affectadas a
um serviço publico, nossa jurisprudência não tem reconhecido privilegio. Veja
se no parecer do Dr. Tayíor, publicado a fl. 117 do vol. 55 do Direito, a referencia a uma decisão em que a Fazenda Nacional foi condemnada e pagou
indemnisação por haver um culler da Alfândega abalroado um navio. Vejase também Jurisprudência do Sup. Trib- Federal de 1898, pag. 286.
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abairoam, ou ainda quando o naufrágio de uin navio
é provocado pela falsa manobra de um outro.
Certamente a Convenção não foi estendida aos prejuízos causados a objectos fixos, ás obras de arte dos
portos, por exemplo. Não se procurou regular senão as
relações entre navios e aquillo que nelles existe ou a elles
se refere ^mas, nesse limite, loáp o prejuízo está compreendido, mesmo quando tal pn /ni/.o provenha do que um
dos navios deva pagar a ur>íà tefceira pessoa.
Fàvíf Ltitnarham /w- £nte que a responsabilidade não
é restricta ás conseqüências materiaes resultantes do abalroamento, o texto foi m
.do, referindo-se não á reparação dos prejuízos caiisados,%nas ás indemnisações deo do^., prejuízos causados. Ahi se compre- perdas $& aluguel, de frete, estadias, pagamento de cláusulas genaes e outras conseqüências extraordinárias decorrentes do accidente.
* * *

Quanto á applicacão da Convenção é bem visto que Applicabiliella apenas se refere ao caso em que todos os navios dade da
ao
em causa sejam jurisdicionados de uma das altas partes •j0nven
Art. Ç12. contratantes. A esse respeito e expresso o art. 12 da Convenção que estabelece, entretanto, as duas regras seguintes :
i°, que em relação aos interessados dependentes
(ressortissant] de um Estado não contratante, a applicacão
das disposições da Convenção poderá ser subordinada
por cada um dos Estados contratantes á condição de reciprocidade ;
2°, que desde que os interessados sejam dependentes do mesmo Estado do tribunal onde a acção tenha
sido proposta (tribunal saisi), é a lei nacional e não a Convenção que é applicavel.
O alcance destas disposições é intuitivo; quanto á
primeira regra ella visa a possibilidade de estender a

'3.
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• applicacão da Convenção mesmo aos Estados*
não c o r ; ; - - ;>tes; o segundo principio consagra o respeito ás legislações nacionaes. Certamente a regra será a
unidade da k i, Isto é, a adaptação da lei nacional de cada
paiz ao texto internacional estabelecido pela Convenção.
Mas, alguns paizes, notadamente os Estados Unidos,
fizeram questão de qi e se previsse a possibilidade de,
apezar da Convenção, L,
m os Estados contratantes
manter as suas leis resp,-!•• as, applicaveis nesse caso
quando estivessem em causa emente navios, 'iamresOiia
nacionalidade.
\
* * **
\

Espécies de
Os princípios fundamentaes em «p^e, se baseou a
albaroação. Convenção sobre abalroacão não contrariam d t modo
r 8^2,364. sens j ve j os principios da legislação brasileira,
legislativos
E' matéria essa em que divergem radicalmente
os diversos grupos de legislação. Um beneficio considerável será, sem duvida, a sua unificação legislativa.
Varias são as hypotheses em que pode occorrer
uma abalroacão. Ou é devida a um concurso de circumstancias fortuitas, que a prudência humana não poude
prever, nem impedir, ou a uma força maior a qual o
navio não poude resistir; ou bem é devida á culpa, que
tanto pode ser de um dos navios em collisão, como de
ambos.
Muitas legislações, entretanto, estatuem ainda uma
categoria intermediária, quando as causas da abalroacão
são duvidosas.
Na primeira hypothese, quando ha caso fortuito ou
força maior, são as legislações unanimes no reconhecimento de que devem as conseqüências do accidente ser
supportadas por quem as haja soffrido. No caso de abalroacão por culpa manifesta de um navio, também as legislações são acordes applicando o principio geral de
direito da obrigação decorrente do dejicto ou do quasidelicto.

Quando a culpa, porém, é de ambos os navios
e no caso de duvida quanto á responsabilidade dos
navios em causa, a diversidade de legislação era
grande.
Na primeira hypothese a Conferência encontrou de
face quatro sistemas diversos regulando as relações resultantes da abalroacão quanto aos navios, e outros quatro
regulando as conseqüências quanto aos passageiros e
equipagens de um lado e a carga de outro lado.
Taes sistemas legislativos são os seguintes :
a) — quanto aos navios :
i°, em alguns paizes nega-se a ambos os navios o
direito a qualquer hidemnisacao ;
2°, em outros, reconhece-se um direito, mas a proporção é invariavelmente fixada em 5o °/0 do prejuízo,
para cada um, qualquer que seja a gravidade das culpas
respectivas ;
3° , em outros ainda, pouco numerosos , o prejuízo é repartido entre os navios e suas cargas sob a fôrma
de avaria grossa ;
4°, em outros paizes, finalmente, e em maior numero,
vigora o sistema da repartição da indemnisaçao feita pelo
juiz na proporção das responsabilidades de cada um dos
navios ;
b)— quanto á carga, encontram-se também quatro
sistemas :
i ° , em alguns paizes se dá á carga e aos terceiros em
geral uma accão solidaria contra os dois navios, de modo
que os ayanl droit possam á sua escolha accionar quer
um, quer os dois navios para haver o pagamento integral
do seu prejuízo •,
2°, em outros, á carga não se reconhece sinão o direito de haver metade do prejuízo ;
3° , em alguns paizes não se dá á carga direito algum
em caso de culpa commum ;
4°, finalmente, paizes ha em que, segundo a hypothese, o juiz pôde reconhecer um direito á indemni-
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sacão integral ou simplesmente a uma parte proporcional á gravidade da culpa.
A estes sistemas de legislação é preciso adicionar
ainda o nosso, em que não se cogitou da culpa de dois
navios .
Por elle deve sempre haver um culpado que pague
todo o damno. Si não for possível apurar qual o culpado, cada qual supportará o próprio prejuízo. E' essa,
como se verá adiante, a lição dos textos legaes .
Do mesmo modo diversificam as legislações no caso
de duvida quanto á culpa dos navios abalroados . Nestes
casos algumas legislações dividem o prejuízo por metade ; em outras, concede-se uma indemnisação proporcional, mas por um sistema complicado, porque, em vez
de dividir o prejuízo simplesmente pelos navios, a
repartição é feita na proporção dos respectivos valores ; outras legislações ha em que também as cargas
devem responder por uma parte do prejuízo occasionado.
No estado actual das legislações é essa multiplicidade de sistemas que está em vigor, dando origem a
pleitos judiciaes de difficil solução pela dificuldade da
verificação da lei applicavel, e, sobretudo, gerando a
mais inconveniente incerteza nos direitos e responsabilidades recipocras, porque ellas podem variar radicalmente
pela circumstancia occasional de se recolherem os navios a um ou outro porto apóz o accidente e ahi provocarem a accão judicial .
E' ao conflicto de todas estas modalidades legislativas que a Convenção vem dar solução, substituindo
todas estas regras diversas, empíricas, contraditórias e
injustas, pelos principos equitativos e simples que foram
consignados nos seus arts. 2, 3 6 4 .
Por essas disposições se assimila a abalroação
duvidosa á abalroação fortuita, o que é lógico, porque a
culpa que não é provada de um modo positivo não
pôde ser imputada a quem quer que seja.

Taes princípios não contrariam os preceitos firmados Legislação
brasileira
em nossa legislação commercial, onde aliás os textos são
poucos e deficientes.
O assento da matéria é o titulo XI da 2a parte do
Código Commerciai, que regula o commercio maritimo,
e onde todo o assumpto é contido nos dois arts. 749 é
y5o.
Por elles, sendo um navio abalroado por outro, o
damno inteiro, causado ao navio abalroado e á sua carga,
será pago por aquelle que tiver causado a abalroação,
si esta tiver acontecido por falta de observância do regulamento do porto,' impericia ou negligencia do capitão
ou da tripulação, fazendo-se a estimação por árbitros.
Esses árbitros decidirão no menor prazo possível e julgarão qual dos navios foi o causador do damno,
conformando-se com as disposições do regulamento fdo
porto e os usos e praticas do logar. No caso dos árbitros
declararem que não podem julgar com segurança qual
navio foi o culpado, soffrerá cada um o damno que tiver
recebido.
Dessas disposições se depreende :
i°, que a nossa lei reconhece:
a) a abalroação cw//>osa,quando tiver acontecido por
falta de observância do regulamento do porto, impericia
ou negligencia do capitão ou tripulação;
b) a abalroação duvidosa, no caso dos árbitros
declararem que não podem julgar com segurança qual
navio foi o culpado ; e,
c) implicitamente, a abalroação fortuita ou por
forca maior, desde que a responsabilidade do navio abalroador está subordinada á inobservância dos regulamentos, impericia ou negligencia.
Neste caso necessariamente os pre]trizos serão supportados pelo navio que os houver soffrido, como é ex-
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presso para o caso de abalroacão duvidosa. No c?só de.
abalroacão culposa o damno inteiro será pago pelo navio
que o tiver causado.
Esse damno é somente o causado ao navio e á carga,
não havendo referencia ao damno pessoal.
Ficam, porém, implicitamente revogadas as disposições contidas nos arts. 277 a 280 do Regulamento das
Capitanias do Porto, approvado pelo decreto n. 6617, de
29 de agosto de 1907.
Taes disposições estabelecem regras especiaes de
responsabilidade ou presumpcões legaes de culpa, cuja
abolição é uma conseqüência das soluções dadas pela
Convenção.
Ao juiz cabe, com inteira liberdade e em vista das
circumstancias, resolver sobre o caso.
Para evitar toda a duvida a respeito dessa interpretação dos textos, a alínea 2 do art. 6 da Convenção expressamente mencionou que não haverá presumpcões
legaes de culpa quanto á responsabilidade por abalroacão.
* * *

Navios páNos casos de abalroacão duvidosa, fortuita ou derados ou em vida a um caso de forca maior as disposições da Convenmovimento. çgo se aplicam ainda quando ambos ou um só dos navios
estejam parados no momento do accidente. As expressões
francezas usadas na 2a alínea do art. 2 são as seguintes:—sont au mouillagí au moment de Vacádent, No texto
primitivo submettido ás reuniões de 1905, as expressões
eram :— sont à Pancre.
Entendeu-se, porém, que era preciso dar ao caso
uma maior extensão, pois que, segundo a significação dos
termos francezes, pôde um navio estar au mouillage sem
estar à 1'ancre. A palavra mouillage, como foi explicada por um dos Delegados francezes, na reunião de igo5,
« visa o caso de todo o navio que está em estado de immobilidade, por opposicao á situação de um navio em mo-

*^;menfo». Por isso, em vez de traduzir-se a expressão
por navio fundeado, penso que se deve dizer navio
parado.
* * *

Na hypothese de abalroacão causada por culpa com- Repartição
mum dos navios abalroados a Convenção elegeu o sis- das respontema da proporcionalidade em relação á gravidade das sabilidades.
faltas respectivamente commettidas, Sendo a culpa (delicto ou quasi delicto) a origem da obrigação, é justo que
as responsabilidades pelos prejuízos sejam repartidas, em
partes eguaes, se a culpa foi egual, proporcionalmente, se
de um lado houver culpa grave e de outro apenas culpa
leve, pela mesma razão por que toda a responsabilidade
caberá a um só, quando um só for o culpado; se não for
possível, segundo as circumstancias, restabelecer-se a
proporção, ou se as faltas apparecerem como equivalentes, a responsabilidade será partilhada por partes
eguaes.
Em relação a este aspecto da questão é mudo, como
se vio, o nosso Código. Nelle apenas se cogita da abalroacão causada por culpa de um só dos navios, não podendo, pois, apparecer a hypothese da repartição proporcional de responsabilidades (i).

Quanto aos interessados, aos quaes se applicará a A questão
repartição dos prejuízos na proporção da gravidade das da solir •
• r
i•
dariedadc.
culpas, íoi preciso lazer uma distmcçao para resolver a
controvertida questão da solidariedade.
(i) Ha em nossa jurisprudência um caso em que, tendo havido, avarias em
ambos os navios, o accioliado apresentou reconvcnção para também ser indemnisado dos damnos soffridos. O Juiz de Direito, na duvida, absolveu o réu e
julgou improcedente a reconvenção. A Relação de Porto Alegre, porém, julgando melhor provada a culpa de um dos navios, deu ganho de causa ao A. O Supremo Tribunal de Justiça, negando a Revista, confirmou a decisão. Revista Civel n. 8909, do Rio Grande do^Sul, Direito, vol. XI, pag. 185.
863
c
8
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A solução dada pela Convenção, apóz aprofündad^estudos que vêm desde a reunião de 1905, foi a de
apenas reconhecer o direito a uma reparação integral,
assegurada pela responsabilidade solidaria de ambos os
navios culpados, em caso de morte ou de lesão corporal.
Todos os demais interesses prejudicados devem ser
apenas indemnisados pelos navios na proporção da responsabilidade attribuida a cada um.
Se bem que o texto do projecto redigido em 1903
não fosse expresso quanto á distinccão apontada, esse
havia sido o sentimento da commissão, cuja razão de decidir foi claramente desenvolvida no Relatório oral do
Sr. Frank.
Como a questão é das mais difficeis e interessantes
para aqui transcrevemos a parte correspondente desse
notável documento :
« A Commissão examinou com o maior cuidado o
ü 2 do art. 4. Como elle havia sido redigido pela Conferência diplomática em sua primeira sessão, esse paragrapho era assim concebido :
— Os prejuízos causados quer aos navios, quer ás
suas cargas, quer a tripulações, passageiros ou outras pessoas que se acharem a bordo, são repartidos entre os
navios na dita proporção (relativa á gravidade da falta de
cada um) sem solidariedade em relação aos terceiros.»
A Commissão se viu collocada a este respeito entre
vários sistemas que se resumem em dois métodos :
-— O primeiro considera os terceiros como tendo direito a uma situação privilegiada e, por conseguinte, a
um recurso especial.
— O segundo entende que, sendo a reparação proporcional á falta, é injusto fazer ceder o principio em
face da personalidade das pessoas lesadas.
No primeiro caso concede-se aos terceiros uma acção
solidaria; no segundo, elles seguem' a sorte do navio
a cujo bordo se achavam ou a que confiaram seus
bens.,
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^' Na pratica actual, é fora de duvida que, no ponto de
vista da carga, é dominante o segundo sistema, se se tomar
em consideração a tonelagem das diversas marinhas. A
esse sistema deve-se realmente filiar não só a legislação
ingleza, mas também as leis que, como o Código hollandez, não dão, em caso de culpa commum, acção a
qualquer dos interessados. Nos dois casos a mesma idéia:
a carga segue a sorte do navio.
Como se pôde ver, pelo texto proposto, a commissão admittiu uma solução transaccional.
i°. Para as victimas de morte ou de lesões corporaes ou seus herdeiros, ella pensa que considerações de
interesse geral autorisam uma derogação á regra e que
é preferível, em conseqüência, deixar ás legislações nacionaes o direito de conceder a essas partes uma reparação
solidaria.
A Convenção não proclama que o recurso solidário
seja de direito; ella deixa cada Estado livre de apreciar
o que lhe determinem, nesse ponto de vista, os princípios
geraes de sua legislação em matéria de protecção conferida á vida e á integridade corporal das pessoas. Disso
resulta que nos paizes onde uma acção solidaria presentemente é dada, nenhuma modificação foi introduzida.
2°. Mas a commissão não crê poder ir mais longe e
propor, em favor de interesses materiaes, a adopçao universal do que é, em realidade, a opinião da minoria das
nações ; para a carga e os interesses a ella assimilados, a
reparação proporcional será seguida em relação a todos.
As razões são múltiplas. Desde logo não parece
equitativo, nem lógico, que, si um capitão não é julgado
responsável sinão até a concurrencia de um terço,
possa, não obstante, ser obrigado a pagar cento por
cento a uma das partes lesadas. Quer tenha elle por
culpa sua causado prejuízo ao navio só, ou ao navio e
á carga, a responsabilidade não deve ser diversa ; a causa
sendo idêntica os effeitos não poderão variar por motivos de pura circumstancia. Não se deve esquecer que não

2O

se trata aqui de um acto doloso, concertado entre vaf-os
autores, mas de uma simples negligencia. Nada justifica,
em direito puro, a solidariedade.
No ponto de vista do interesse, parece á Commissão
que ha equivoco quanto ao effeito pratico da disposição
proposta. De facto, os interesses da carga são sempre cobertos pelo seguro. E1 pois no ponto de vista dos seguradores que é preciso apreciar a nova regra. Ora, em paiz
algum os seguradores podem limitar seus riscos marítimos aos negócios que se julguem perante suas cortes
e tribunaes; elles são, pois, necessariamente submettidos ás leis existentes em outros paizes. O segurador dos
Estados Unidos emitte certificados de seguro que serão
mais tarde invocados a propósito de collisões que terão
de ser julgadas em Londres, Hamburgo, Rotterdam ou
Anvers.
Em muitos desses casos, o beneficio da solidariedade
não lhe será reconhecido ; muito ao contrario, muitas vezes, si tiver havido culpa commum, a carga nada obterá.
A Commissão pensa assim que, si em certos paizes, o
texto do art. 4, § 2 diminue o producto útil das acçóes
da carga, elle os augmentará, ao contrario, em notáveis proporções em outros paizes e que não ha razão alguma para acreditar que no conjunto os seguradores de
carga soffrerão em relação a isso um prejuízo apreciável,
sobretudo si se tem em consideração que muitos dentre elles são igualmente seguradores de navio (sur corps)
e finalmente que a unificação do direito marítimo se
faz sobretudo a seu beneficio.
O que importa em realidade ao segurador é evitar
as surpresas e as decepções, tão freqüentes hoje, e que
transformam completamente o risco que elle havia assumido. Desde, ao contrario, que esse risco é certo e preciso, a adaptação do prêmio se faz naturalmente sem difficuldade.
Emfim,o sistema da repartição proporcional em relação a todas as partes interessadas é o único pratico.
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^•carga, com efFeito, a cujo interesse parece attender o
sistema contrario, não liga, ella própria, nenhum particular interesse á acção por motivo de abalroação; pois que
vemol-a constantemente aceitar cláusulas de exoneração
que, em relação ao transportador, responsável, entretanto, em primeiro logar, a privam de toda a acção. Essas
cláusulas foram declaradas valiosas notadamente pelo
HarterAct(i) que foi, elle mesmo, muito tempo interpretado como implicando de pleno direito essa exoneração.
Ora, o uso universal dessas negliccnce clauses accarreta, no sistema da solidariedade, conseqüências tão arbitrarias como injustas.
Si, por exemplo, em uma abalroação entre o navio
A e o navio B, a carga do navio A, que se acha avariada, aceitou uma tal cláusula em seu conhecimento, é evidente que, em caso de abalroação por culpa commum,
ella reclamará todo o seu prejuízo ao navio B, si se lhe dá
uma acção solidaria contra os dois navios. Dahi resultaria, si se suppõe que o navio B não é responsável
sinão por um quarto, que a regra da solidariedade lhe
fará pagar três quartos a mais.
Assim, ficar-se-ha collocado em face da alternativa
seguinte: ou bem se dá ao navio B acção contra o
navio A, ou bem se lhe recusa essa acção em virtude
da neglicence clame inserida nos conhecimentos de A.
Adoptar essa ultima solução é uma iniqüidade, desde
que se admitte a repartição proporcional entre os navios.
Será também uma solução muito discutível em direito,
pois que elle consistirá em oppôr ao navio B um con(i) E' assim conhecida, pelo nome de seu iniciador no Congresso dos Estados Unidos, a lei federal americana n. 57 de 13 de fevereiro de 1893,
concernente á navegação, conhecimentos e a certas obrigações, direitos e
deveres relativos ao transporte de mercadorias. Delia o illustre advogado
francez, delegado, juntamente com Lyon-Caen, á Conferência de Bruxellas,
Sr. Henry Fromageot deu uma traducção no Annttaire de Legislatión
Etrangére, da Société de Legíslation Compares, de Paris, correspondente ao
anno de 1893, pag. 767.
Igualmente outra traducção se encontra dessa lei na Revue Int. de Droit
Maritimc, 1892-93, pag. 632.

trato ao qual elle é estranho, isto é, o conhecimeijO
subscrito pelo navio A em relação á sua carga.
Taes inconvenientes são tão chocantes que se chegou, em dois ou três paizes, a adoptar o primeiro sistema e a dar a B accão contra A pelos três quartos que B
teria pago a mais á carga do navio A ; mas então o resultado a que conduz o sistema da solidariedade será o
de permittir á carga do navio A de obter indirectamente
desse navio uma indemnisação a qual ella, prévia e expressamente, havia renunciado por cláusula inserida em
seu conhecimento.
E' essa, pois, uma solução que não é nem equitativa, nem moral e que não pôde certamente, na opinião da
Commissão, servir de base a um acordo internacional.
A solidariedade não está mais em harmonia com
a pratica contemporânea dos transportes marítimos.
A juntemos que nas numerosas reuniões internacionaes
em que seguradores de carga e negociantes estiveram representados, nenhuma voz se levantou entre elles para
reclamar a manutenção do principio. Vários jurisconsultos insistiram em seu favor, mas os homens da pratica
não os sustentaram. Pode-se estar seguro que elles preferem o beneficio certo de um direito marítimo uniforme
ás vantagens aleatórias da solidariedade lá onde ella
exista hoje.
E' bem preciso, pois, concluir que a regra proporcional se applica a todas os prejuízos occasionados, tenham taes prejuízos attingido o navio ou sua carga.

Estão ahi clara e convincentemente expostas as
razões de decidir da Commissão em igo5. Em todo o
caso, só apóz a nova discussão havida na reunião de
1909, foi que ficou o texto redigido pelo modo preciso
porque figura na Convenção.

V Foi expressamente reconhecido nessa reunião que Damno peso art. 3, referindo-se de modo genérico á reparação
de prejuízos causados por abalroações culposas, tanto s
compreende os prejuizos materiaes como o damno causado ás pessoas por morte ou lesões corporaes.
Creou, portanto, a Convenção um direito á indemí nisação por essas lesões no caso de abalroacão culposa.
•As legislações onde ainda não existe creado esse direito
deverão ser modificadas para que a Convenção possa
i ter inteira applicacão.
A acção regressiva, de quem no caso de obrigação
^olidaria houvesse pago uma parte superior áquella cuja
proporção havia sido fixada, e a que se refere a 3a alínea
desse artigo, prescreve em um anno a contar do dia do
jpagamento, como o estatue adiante a 2a alínea do art. 7,
que prevê também em geral, sobre as causas de suspensão e de interrupção de prescripção, como em pouco
pé verá.
Deu, entretanto, a 4a alínea do art. 4 da Convenção
toda a liberdade aos Estados contratantes para regular,
no que entende com esta obrigação solidaria dos navios
culpados, o alcance e os efleitos das disposições contratuaes ou legaes que limitam a responsabilidade dos proprietários de navios em relação á pessoas que se acharem
a bordo.
Essa liberdade visa principalmente, quanto ás disposições contratuaes, as dasulas de exoneração dos bilhetes de passagem, e quanto, ás disposições legaes, o
direito de acção pelo damno pessoal causado a terceiros,
Assim, as modificações introduzidas no art. 4 da
Convenção, exprimem as soluções resultantes das discussões havidas ; por ellas, quanto á repartição do prejuízo,
o juiz tem plena e inteira liberdade de apreciação em
cada caso; elle se inspirará nos elementos da causa,
natureza e gravidade de cada culpa, na importância que
ella tenha tido para a collisao e mesmo, dado o caso
e se houver meio de o estabelecer, na importância do pré-
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juizo devido a cada culpa. Em summa, o juiz resolveráj
por equidade; si elle entender que, em razão dos elementos em litígio, a repartição dos prejuízos deve ser
feita por metade entre os navios culpados, nada embaraça o seu direito de assim decidir; não ha, entretanío, nenhuma presumpção legal a favor dessa partilha
por metade, que era aliás a regra tradicional do direito
inglez. Foi para evitar qualquer duvida, quanto á
extensão desse poder de apreciação e de decisão, que o
texto, como o havia sido proposto por diversas delegações, se absteve de precisar os elementos pelos quaes
7
deverá o juiz formar sua convicção.

Legislação
brasileira.

Não estabelecendo a proporcionalidade na satis*
facão do damno pelos dois navios abalroados, a nosssa
lei também não prescreveu a solidariedade.
Esta não se presume, e a lei brasileira não a prescreveu em hypothese alguma nos casos de abalroamento,
em relação aos quaes nem cogitou mesmo da possibilidade da culpa de mais de um navio, situação única em
que a.solidariedade poderia ser posta em causa.
As disposições do Código que regem o assunto
(arts. 749 e y5o) referem-se a um navio culpado ao qual
incumbe a satisfação inteira do damno causado, salvos
implicitamente os casos fortuitos e de forca maior.
No caso de se não poder reconhecer «com segurança» qual seja o navio culpado, cada um supportará
o próprio damno. E esta tem sido a jurisprudência uniforme de nossos tribunaes já registrada num parecer do
próvecto advogado Dr. Taylor (i).
O Código também não reconheceu de modo expresso, referindo-se ao damno causado ao navio e á
(i) O Direito, vol. 55, pag. 117. Vide também o estudo do Dr, Francisco
D. Machado Júnior. Rev. de Jurisprudência, vol. 3, pag. 393.

»
, o direito d e indemnisação á s pessoas p o r morte
ou lesões corporaes, hypotheses para as quaes a Convenção instituiu a responsabilidade solidaria dos navios
culpados.
Entretanto, por applicacao dos princípios geraes de
direito aceitos pela jurisprudência brasileira, a responsabilidade nos casos figurados seria entre nós, certamente
reconhecida, como o tem sido de modo constante em
relação aos empresários de transporte de outra natureza
por damnos pessoaes causados com culpa (desastres de
caminho de ferro, de viacão urbana, etc.).
E, se em tal caso se apurasse a responsabilidade cxdelicto ou por culpa lata de mais de um autor, também
por applicacao de princípios de nosso direito os obrigados á satisfação do damno responderiam solidariamente
por elle ( i ) .
Dahi se conclue que nenhuma modificação substancial importa ao nosso direito a aceitação dos princípios
fundamentaes da Convenção.
Nelles apenas se consignou, de modo expresso, a
possibilidade do reconhecimento da culpa de mais de um
navio e a responsabilidade solidaria de todos os culpados
em relação aos damnos pessoaes causados pela abalroação. Nenhum desses princípios contaria regras fundamentaes do direito brasileiro.

O art. 5. da Convenção estatue que a responsabilidade estabelecida pelos artigos precedentes, isto é, em
relação aos navios, subsiste no caso em que a abolroacão
é causada por culpa de um piloto (pratico), mesmo
quando este seja obrigatório.
(i) Cod. Penal, art. 69 paragrapho único ; Dig. L. u, §§ 2 e 4, ad leg.
Aquil.; Coelho da Rocha, § 136; Lacerda de Almeida, Obrigações §8, nota 6;
Carvalho de Mendonça (M. I.) Obrigações, n. 152, 8 c 12 ; Silva Costa. Direito
Marítimo, vol. 2. n. 731.

Culpa de
Pratic°
Art í

um
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Este dispositivo contraria o preceito do art. 5oy dqr.
nosso Código do Commercio, pelo qual o capitão só responde por perdas c danmos, se não tornar os pilotos c práticos
necessários em todos os logares em que os regulamentos, o
uso e a prudência o exigirem.
Não devemos, entretanto, sinão nos felicitar pela reforma que a adopção da disposição da Convenção virá
trazer ánossa lei. Os paizesde grande commerciomaritimo,
e em cujas legislações igualmente se isenta o capitão da
responsabilidade por motivo de abalroação quando ha um
piloto a bordo, reconheceram os graves inconvenientes
práticos dessa prescrição.
Realmente, em matéria de abalroação, para a segurança mesma da navegação, é preciso que haja sempre
uma responsabilidade da qual o capitão e o armador não se
possam em caso algum descarregar em outrem. Além
disso, se bem que em alguns paizes, como na Rússia,
os práticos (pilotos) são constituídos em associação de
grande capital, na generalidade dos casos a eííectividade
da responsabilidade a cargo dos práticos será mais que
problemática (i).
Em todo o caso, ficou bem entendido que a disposição de fôrma alguma prejudica a accão que o proprietário ou os terceiros prejudicados possam intentar directamente contra o pratico culpado, nem a acção criminal
em que porventura tenha incorrido.
Na ultima reunião da Conferência, porém, o governo
inglez fez uma proposição que, si por um lado tende a
assegurar a ampliação do principio da responsabilidade
do capitão, quando exista um pratico a bordo, a outros
accidentes, que não somente a abalroação, por outro lado

(i) Entre nós também os práticos se podem reunir em associações, algumas
das quaes têm forte pecúlio. Este, porém, é applicado a fins de beneficência em favor dos práticos velhos ou invalidados no serviço.
A praticagem está regulada pelo dcreto 6846, de O defevereirode 1908, que,
revogando o acto do Governo Provisório n. 7o, de 23 de dezembro de 1889, restabeleceu o regimen anteriormente usado.

V retardou um pouco a applicacão effectiva do principio
contido no art. 5 da Convenção.
A propósito desse artigo o governo britannico observou, muito sensatamente, que a questão tinha um
caracter geral e não devia ser limitada aos casos de abalroação. Elle estava disposto a modificar sua legislação
tradicional neste ponto, mas para reconhecer a responsabilidade do capitão, apezar da presença do pratico, não somente nos casos de abalroação mas em todos os casos
em que ella possa ser invocada. E assim propunha que
a disposição, redigida de um modo geral, fosse transferida
para a Convenção sobre a responsabilidade dos proprietários de navio, onde poderia ser-lhc dado um alcance
maior.
Estudada a questão, e bem assentado o ponto de
vista da delegação ingleza, a sub-commissão, em cujo
seio se fez o derradeiro estudo dos projectos da Convenção,
entendeu tomar em consideração o desejo defendido pelos
representantes do governo britannico, mas, ao mesmo
tempo, consignar na presente Convenção a conquista já
obtida quanto á abalroação. Para isso foi mantido o
art. 5, mas se inseriu na Convenção um artigo addicional, pelo qual ficou declarado que a disposição desse
art. 5 não entrará de pleno direito em vigor sinão quando
as altas partes contratantes se puzerem de acordo sobre
a limitação da responsabilidade dos proprietários de navio'
Esses textos indicam de modo claro que nada é modificado nas leis nacionaes do grande numero de paizes
em que o navio é responsável pelas culpas do pratico,
mesmo obrigatório. Desde já está aceito, por acordo unanime, o principio da supressão, nos casos de abalroação,
da excepcão de praticagem obrigatória, para os paizes em
que ella podia ser invocada. Só a questão da vigência da
disposição é que ficou reservada para quando, pela approvação da Convenção sobre responsabilidade dos proprietários de navio, possa ter ella uma solução genérica e
não restricta aos casos de abalroação.
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Caso de réDepois de se. haver occupado do pratico, o primeiro
boque
projecto, apresentado na reunião de igoS, dispunha
também sobre o navio rebocado. Considerou-se que o
navio e o rebocador não constituem sinão um todo e que
o commando, em todo o caso, deve sempre pertencer ao
capitão. Dahi a regra que consignava o art. 7, em virtude do qual o navio rebocado era responsável pelo prejuizo resultante de uma abalroação causada por culpa de
um rebocador a seu serviço.
Tal dispositivo desappareceu, porém, dos textos posteriores .
Já na reunião de 1905 esse texto havia levantado
certas objecções em razão da determinação da natureza do
contrato de reboque. Verificou-se que, si bem que certas
legislações attribuam de facto a esse contrato um caracter
theorico differente, ellas conduzem todas a uma solução
quasi idêntica, desde que uma abalroação occorra. Assim
pensou-se que, havendo dificuldade na fixação de um
texto, era preferível supprimir a disposição que não apresentava, aliás, sinão um interesse theorico. As relações
entre as partes, nesta matéria, decorrem essencialmente da
natureza do contrato celebrado entre o rebocador e o rebocado, sendo assim mais opportuno deixar sua regulamentação ás leis nacionaes, onde as soluções são as mais diversas, tanto mais quanto geralmente a applicacão dellas
se produz nas águas territoriaes.
E nessa conformidade o dispositivo desappareceu do
texto.

Direito braNo direito brasileiro não temos disposições especiaes
sileiro
regulando o contrato de reboque. A jurisprudência, porém
se tem manifestado no sentido das razões que determinaram a razão de decidir da Conferência em 1905.

No accordão do Supremo Tribunal Federal de i o
de marco de 1897 ( i ) proferido na appellação n. i85,
entre partes Joaquim Ferreira Coelho versus « Amazon
Steam Navegation Company », foi julgado que « em falta
de lei que o defina, o contrato de reboque ha de reger-se
pelos princípios geraes concernentes ás convenções, não
podendo ter outros effeitos além dos resultantes de sua
própria natureza ou da vontade expressa das parles» (2).

O art. 6. da Convenção em suas duas alíneas importa Art. 6.
em modificação de nossa lei. Quanto á abolição das Presumpção
presumpcães de direito em matéria de abalroação, a
que se refere a 2a alínea, a questão ficou desenvolvida
alráz, quando me occupei dos arts. 2, 3 e 4 (3).
A primeira alínea do art. 6 por sua vez supprime os Protestos
protestos ou qualquer outra formalidade especial a que
as diversas legislações subordinam a acção de perdas e
damnos conseqüente á abalroação.
Disposições do Código do Commercio (arts. 5o5 e
748),do Regulamento 737 de 185o(art. 365),doDec. 848
de 1890 (art. 228) e da Consolidação do Processo Federal
n. 3084 de i8g5 (4a parte, art. 47) estatuem que os processos testemunhaveis e protestos formados a bordo tendentes a comprovar sinistros, arribadas e avarias ou
quaesquer perdas devem ser ratificados perante a
autoridade competente (juiz federal) do primeiro lugar
onde chegar o vapor dentro das primeiras 24 horas, não
sendo entretanto admissível a ratificação se do Diário

lembro de 1900 julgou que a disposição do art. 749 do Cod. do Commerao tem
•ipplicicão ainda quando a direcção do navio causador do sinistro e compartida pelo capitão do rebocador que o impulsa. (Jurisf. de 1900, pag. =55).
(3) Vide pagina 16.
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de Navegação não constar a respectiva acta de delibe-f
ração. (Dec. 848, arts. 227 e 159 ; Código do Commercio
arts. 504, 5o5, 609 e 770.)
Essa ratificação do protesto é feita com intimacão dos !
interessados, se forem conhecidos e presentes (Reg. 787, j
art. 367, Dec. 848, art. 229 ; Consol n. 8084, 4a parte, ;
art. 49), e, uma vez julgada por sentença, é entregue
o instrumento á parte para que delle use como, quando e
onde lhe convier. Não é susceptível de embargo, recurso
ou contra-protesto, mas vale como prova plena absoluta,
podendo ser illidida e impugnada por provas em contrario nas acções competentes. (Reg. 737, art. 36g;
Consol. art. 5 i . )
Não ha em nossa legislação, entretanto, disposição de
lei subordinando o ingresso judicial á apresentação do
instrumento de protesto, tendo a jurisprudência dos tribunaes reconhecido que o protesto não é o meio exclusivo
de provar o sinistro, que pódesel-o por todos os meios legaes de direito ( i ) .
Todo esse formalismo e conseqüentes complicações
desapparecerão pela vigência do texto internacional, supressivo dos protestos.
A unanimidade dos paizes aceitou esse principio
modificativo da generalidade das legislações onde existem
disposições mais ou menos semelhantes ás nossas e que
tem sido na pratica fonte continua de graves injustiças.

A r t. 7.
O art. 7 da Convenção estabelece a prescripção de
Prescripção. dois annos a partir do accidente para as acções de perdas
edamnos.
As causas de suspensão e de interrupção desta prescripção, e da outra a que a Convenção também se refere,
relativa á acção regressiva de que cogita o art. 4°, 3a alínea,
de que me occupei no lugar conveniente, são determi(i) Orlando, 6» edição, 1909, nota 697, e outras decisões.

pela lei do tribunal, perante o qual a acção é proposta. Ficou expressamente consignado que as altas
partes contratantes se reservavam o direito de admittir
em suas legislações, como prorogando os prazos
estabelecidos na Convenção, a circumstancia de que o navio réu não tenha podido ser retido judicialmente nas
águas territoriaes do Estado, no qual o autor tem seu domicilio ou seu principal estabelecimento.
A respeito do prazo da prescripção havia uma grande
divergência entre as diversas legislações, variando elle
entre um e trez annos. O prazo adoptado aceitou a media.
Alguns paizes entretanto, como a Gran-Bretanha não
tinham disposição especial a respeito. Nós estávamos nas
mesmas condições, não cogitando o Código do Commercio expressamente da prescripção da acção decorente de abalroação.
Os arts. 8 e 9da Convenção conteem princípios de Art. 8 e g
equidade e humanidade, cujo alcance independe de Assistência
maiores explanações, ia havendo a matéria do primeiro apóz
aoóz a abai»
abaldelles sido aceita pelos Estados adherentes á Convenção roação .
de Washington de 1889(1).
Depois de uma abalroação o capitão de cada um dos
navios abalroados é obrigado, tanto quanto o possa fazer
sem perigo serio para seu navio, sua tripulação e seus
(i) Na sua parte linal, denominada Appsndice, essa Convenção, que foi
mandada applicar entre nós pelo Decreto n. 1257 de 10 de janeiro de 1891 e
actos posteriores (vide nota a pag. o), contém o seguinte dispositivo :
«Em todos os casos de abalroamento entre dois navios, será do dever do
capitão de cada um delles, ou de quem as suas vezes faça, podendo, e tanto
quanto for praticavel, sem risco serio para seu próprio navio, equipagem
e passageiros (se os houver), permanecer junto do outro navio, até assegurar-se de que elle não carece mais de soccorro, e prestar-lhe, bem como a seu
capitão, cquipagem e passageiros (se os houver) todo o auxilio possível e necessário para salval-o de qualquer perigo proveniente do mesmo abalroamento ; e outrosim, dar ao capitão desse outro navio, ou a quem as suas
vezes faça, o nome do seu navio, o do porto do registro ou do portu do lugar
a que pertence, e os dos portos ou lugares de sua procedência e destino.»
Essa diposição já era principio do direito inglez, ora expresso no art.
422 do Merchant Shipping Act, de 1894, que o reproduzia das anteriores codificações (TEMPERLEY and MOORE, The Merchant Sliipping Acts, pag. 238, nota a).
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passageiros, a prestar assistência á outra embarcação, á
sua tripulação e passageiros.
Até aqui não se cogila senão de, conforme o que
dispõe a outra Convenção sobre assistência e salvamento,
tornar obrigatório um movimento que deve ser animsdo
pelo instincto da solidariedade humana. Como, porém,
dado o caso de abalroacão, nascem direitos e obrigações e
é preciso que cada navio em causa tenha seguras informações a cerca da individuação do outro, estatuiu-se que,
como elemento para a futura liquidação jurídica do accidente, fosse cada capitão igualmente obrigado, na medida
do possível, a fazer conhecer á outra embarcação o nome
ou o porto de matricula de seu navio, como o lugar de
onde vem e para onde vae.
Acreditou-se que com estes elementos se pudesse
com segurança verificar qual o navio com o qual se deu
a abalroacão no alto mar. E' visto, porém, que taes obrigações não devem ser cumpridas sinão quando sejam
possíveis sem perigo ; por isso a redaccão do artigo foi claramente precisada.
Estabelecida a obrigação, o texto, no art. 9, estatuiu
sobre a sancção que deve assegurar sua effectividade e
ahi foi que a Convenção creou para nós direito novo.
Cada Estado deve prover a respeito em sua legislação interna e em alguns a matéria está já regulada ( i ) ,
(i) O projccto de lei sobre n direito marítimo privado para a Hungria elaborado pelo Dr. de Nagy, delegado húngaro á Conferência de Bruxcllas e
redigido de acordo com os princípios dos projectos de Veneza consigna já a
consagração desse dispositivo.
Diz o art. 194, depois de estatuir a obrigação nos termos da Convenção :
«O capitão que faltar a essa obrigação será punido com uma multa de 2.000
coroas no máximo, e, em caso de gravidade excepcional, com prisão de três
mezes no nlaximo.»
A coroa húngara vale 624 ao cambio de 16.
Uma sancção penal, entretanto, para a contravenção do principio da
assistência obrigatória já se encontra estabelecida em varias legislações.
Vide Código da Marinha Mercante da Itália, (lei de 24 de outubro de 1877,
arts. 13o , e 31)5 ; pena : multa cie 200 a i.ooo liras podendo ser o capitão ainda
suspenso de seis mezes a um anno); Código penal da Hollanda, art. 474, (pena:
prisão de três mezes no máximo e multa de 300 ílorins no máximo ; o
florira vale ijíioo ao cambio de iü); lei dos listados Unidos de 4 de setembro de
1890, sobre assistência marítima, art. 2, (penas: multa de í .000 dollars e prisão
por dois annos no máximo, com responsabilidade do navio pela satisfação da
multa; o dollar vale j|o8aao cambio de 16); na Republica Argentina o art. 127,3
do Código de Cominercio prescreve a assistência obrigatória no caso de abal-

<»ndo ficado expressamente dito que aquelles em cuja
legislação já não se encontrem disposições repressivas de
taes infracções, se compromettem a introduzil-as desde
logo ou a propol-as a suas respectivas legislaturas.
Em todo o caso a punição da infracçâo de taes obrigações não é extensiva aos proprietários de navio; tratase de uma obrigação pessoal do capitão, que assim responderá por ella, mesmo quando elle seja o proprietário
ou comparte do navio.
A disposição do art. 10 é clara. Tratando-se de
uma convenção especial sobre abalroamento, suas disposições não affectam as regras sobre limitação da responsabilidade dos proprietários de navio, taes como ellas
são estabelecidas em cada paiz, bem como as obrigações
resultantes do contrato de transporte ou de quaesquer
outros contratos.
Como se sabe, a questão da limitação da responsabilidade dos proprietários de navio é objecto de outra
convenção ainda em estudo.

Art.

# * *

Os arts. n a i3 foram já anteriormente estudados. Art. 11313.
As demais disposições se referem á reunião de nova
conferência para reforma e melhoramento da Convenção
e ás formalidades diplomáticas para vigência dos textos
votados, depois das approvações legislativas e ratificações
necessárias.
São disposições claramente redigidas, cuja leitura
dispensa commentarios e explicações.
roaçto sob a sancção de uma pena que se estabelecerem lei ; na Inglaterra
os §§ 2 c 3 do art. 422 do Merchanl tihippling Aü, de 1894, reconhecem culpados'
os capitães que negarem assistência no caso de abalroacão. Como se disse
porém, no fim da nota anterior, esse direito é antecedente ao acto de 1894.
Ha uma decisão da Corte de Newcastle, de 28 de março de 1877, julgando
que o capitão que negligencia em offerecer assistência ao navio que elle
abalroou, deixa de lhe dar o nome de seu navio e as necessárias informações
e não refere em seu livro de bordo as circumstancias do abalroamento, commette outras tantas contravenções passíveis cada uma de uma multa. (Revue
internationale du Droil Maritime, vol. XV, pag. 481.)
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II
Assistência e Salvamento
A segunda convenção a. que a Conferência em sua
reunião de 1910 deu redacção definitiva apenas se refere,
como a anterior, á unificação de certas regras em matéria
de assistência e salvamento marítimos.
Nessa conformidade foi fixada a sua denominação,
deixando bem entender que muita cousa, tudo quanto
não se refere directamente ao aspecto internacional da
questão, ficou reservado á competência das legislações
nacionaes.
O art. 1° da Convenção define os casos que incidem Compreensob a compreensão do acordo, e foi o mais largo pôs- são "*
l . , ,-,„
., , ,.
. ^
Convenção.
I sivel. bao submettidos as disposições votadas todos os . t
\ casos de assistência e salvamento de embarcações de
mar em perigo, de cousas que se acharem a bordo, do
i frete e do preço da passagem, como os serviços da
mesma natureza prestados entre embarcações de mar e
de navegação interior, sem que haja a distinguir entre
essas duas espécies de serviços e sem que se tenha de
tomar em consideração as águas em que elles foram
prestados.
Menciona a Convenção embarcações de mar para
especialisar o gênero de embarcações a que ella se refere
e, no desejo de ser perfeitamente clara, a Conferência não
recuou mesmo ante o pleonasmo «navire de men> de que
usa no texto francez (i). Isso serve para bem assignalar
que a Convenção não tem applicação ás embarcações de
(i) Em francez ncivire significa bctíiment que ser t à, nctviguer sur mer, LITTRÉ.
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navegação interior, senão quando uma embarcação de*"
mar figurar no accidente como assistida ou assistente. O
que caracterisa, pois, a applicabilidade da Convenção é a
natureza das embarcações ou, pelo menos, de uma das embarcações em causa, pouco importando as águas em que
o accidente occorra; assim, se entre embarcações de mar
subindo o S. Francisco ou outro rio se der uni caso de
assistência, elle se regulará pela Convenção; ao contrario,
se no mar houver um caso semelhante entre embarcações
de navegação interior que ali tenham descido, elle se
regulará pelos princípios do direito commum, nada impedindo, aliás, que por lei nacional qualquer Estado mande
applicar os principios da Convenção a todos os casos,
mesmo aos occorridos entre embarcações de navegação
interior.
Salva esta restricção, na redação lata que foi dada á
disposição do art. i, compreendem-se também os serviços
prestados de terra, a que não se referia o texto primitivamente sujeito á consideração da Conferência. Ficou,
porém, a Convenção limitada á assistência de embarcações
propriamente ditas, nada havendo nella, entretanto, que
impeça as legislações nacionaes de applicar os principios
de salvamento §iaritimo a outros casos, por exemplo,
quando um pontão, uma porta de represa ou outros
apparelhos marítimos tenham sido preservados de avarias ou de destruição pelo serviço de salvadores.
Igualmente as regras da Convenção ficaram limitadas
Salvamento
de vidas ao salvamento do navio, de cousas e direitos, sem applihumanas. cação geral ao caso de salvamento de vidas humanas.
Este, se bem seja, fora dos casos de abalroação a que
se refere o art. 8 da respectiva Convenção, o único para o
qual a presente Convenção prescreveu o principio da
obrigatoriedade com sancção penal, como se verá em
pouco, não dá direito á remuneração alguma quando não
occorra conjunctamente salvamento de navios ou cousas.
As primitivas leis e regras a respeito de assistência e
salvamento não se occupavam com as vidas das pessoas.

*A proteccão dellas ficava confiada ao sentimento de generosidade dos salvadores e ao instincto da solidariedade
humana. Nem sempre, porém, a vida humana encontrou
nestes sentimentos e instínctos a proteccão de que carecera mpara salvar-se. Casos teem havido, infelizmente,
em que o egoísmo ou a maldade tem predominado com
desastradas conseqüências sobre aquelles sentimentos
sem que uma sancção jurídica pudesse ter sido invocada (i).
E por outro lado não se reputava a integridade physica ou a vida mesma como susceptíveis de uma indemnisação pecuniária. Outros conceitos econômicos, porém,
têem predominado em relação a estas questões e, mesmo
onde leis expressas não lhes tem concedido direito de
cidade, a jurisprudência vae ampliando a applicacão dos
principios geraes para os favorecer com a proteccão jurídica. E assim por toda a parte a physiononia pratica das
cousas vae substituindo a philosophia romântica do passado.
Não era possível, pois, em nossa época deixar de
considerar também a vida humana e as lesões corporaes

(i) Na sessão de 1905 o illustre professor Berlingicri, delegado da Itália
lembrando que ha mais de 70 annos na legislação de seu paiz (art. 120 do
Cod. da Marinha Mercante) havia disposição consagrando a obrigatoriedade
da assistência, referiu-se a uma decisão do Tribunal de Anvers, de n de julho
de 1887, cujos fundamentos não devem mais figurar na jurisprudência universal.
Tal decisão contem os seguintes consideranda :
«Visto que os peritos declaram que o réu, não permittindo que se amarrasse ao seu navio a embarcação autora, tornou sua perda certa, poz em perigo a vida das pessoas que nella estavam e, além disso, arriscou de occasionar avarias no Mains IV; que permittindo que cila se amarrasse elle nada
teria absolutamente a receiar ; que os peritos ainda accrescentam que era
, dever imperioso do réu não só pcnnittir que o João Bctptista se amarrasse, mais
j ainda, prestar-lhe todo o auxilio de que precisava a embarcação ;
«Visto que o réu teve, pois, uma conducta indigna de um homem honesto
e especialmente de um marujo; mas que disposição alguma de nossas leis quer
penaes, quer civis, prevê tal eventualidade ; que nSo tendo infringido algum
í regulamento ou qualquer disposição legal, elle não pôde ser declarado responsável pelo prejuízo oausado :
Por taes motivos o tribunal julga o autor carecedor de acção.»
Disposições consignando o principio de obrigatoriedade da assistência
conteem igualmente o Código Penal Hollandcz, art. 474, a Ordonnance húngara de i de dezembro de 1880 e o art. 480 do Cdigo de Commercio RAISSO.
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desde que se tratava de regular internacionalmente estas»
graves questões de direito marítimo. Em todo o caso sob
esse aspecto a parte mais árdua do problema é a que se
refere á responsabilidade dos proprietários de navio, e
esta pertence ao âmbito de outra Convenção cujo texto
difinitivo não está ainda fixado. Opportunamente me
occuparei delia.
Entretanto, de quanto se estatuiu sobre as vidas
humanas em relação á assistência e salvamento no mar
será explicado no presente relatório.

Não obrigaA Convenção de 1910 não consignou o principio da
toriedade obrigatoriedade geral da assistência, existente já, efltreda assisten- tanto, em algumas legislações.
tencia.
A legislação brasileira a estabelece do modo mais
amplo. Além da assistência official obrigatória, dentro e
fora dos portos, a cargo dos patrões-móres ao serviço das
Capitanias do Porto (i), e da obrigação, expressa no
art. y3a do Código do Commercio para a auctoridade judiciaria (hoje Juizes Federaes), «de passar sem demora ao
lugar do naufrágio e de empregar todas as diligencias
que forem praticaveis para salvamento da gente, navio e
carga, logo que lhe constar que algum navio tem naufragado ou se acha em perigo de naufragar», além dessas
disposições geraes estatúe positivamente o art. 292 do
citado Regulamento das Capitanias do Porto que «o capitão ou mestre do navio nacional que encontrar outro
qualquer navio, ainda mesmo estrangeiro, em perigo de
se perder, deve ir em seu auxilio e prestar-lhe os soccorros
possíveis que lhe f orem pedidos •».
Receiou, porém, a Conferência comprometter a totalidade de seus esforços insistindo num ponto, cujas diffi-

(i) Reg. approvado pelo Dec. n. 6617 de 29 de agosto de 1907, arts. 50, n. 2,
56 e 284 e seguintes.

^culdades praticas haviam sido demonstradas nos congressos technicos de Gênova e de Pariz, onde se preparou
o terreno para a reunião diplomática de Bruxellas.
De facto, considerou-se como sendo excessivo obrigarse um navio, que pôde ter um valor considerável, a
expor-se a perdas muito sérias para salvar uma pequena
carga sem importância ; além disso não só seria, as mais
das vezes, impossível para um tribunal applicar a sancção legal, em vista da grande difficuldade da apreciação
exacta da situação de um navio que não tivesse prestado
assistência, como também seria muito difficü verificar e
provar a infraccão mesma do preceito.
Acreditou-se em summa que, ainda quando se conseguisse fazer aceitar o principio da assistência obrigatória em geral, a obra da Conferência teria um effeito puramente theorico, sem quasi possível applicação pratica

'

e effectiva.
Além disso, para o caso em que a assistência é mais
instante e freqüentemente necessária, isto é, quando occorre uma abalroação, a primeira Convenção já havia no
;. art. 8 estabelecido formalmente a obrigação de assistência
para cada um dos navios em collisão em relação ao outro.
Firmado este principio na Convenção sobre abalroação, a Convenção sobre assistência podia sem grande
inconveniente abster-se de prescrever a obrigação da assistência para os demais casos.
Não se pensou que assim devia ser, entretanto, em Obrig-atorirelação ás vidas humanas, para cuja protecção não quiz edade ^
a Conferência deixar de consagrar uma disposição impe- ás pessoas.
rativa no texto internacional.
Art. n.
E foi consignado no art. 11 o principio de que todo
capitão é obrigado, tanto quanto lhe seja possível sem
perigo serio para seu navio, sua tripulação e seus passageiros, a prestar assistência a qualquer pessoa, mesmo
inimiga, achada no mar em perigo de se perder.
A1 Conferência pareceu que havia chegado o tempo
de tornar geral, nos termos e limites do tratado, a obri-

gação, já existente em vários paizes, de soccorrer a vidj
humana, sendo certo que os progressos do direito devem
corresponder á evolução da moralidade collectiva.
Uma época, disse, o Sr. Franck em seu relatório á
Conferência, em igo5, em que o sentimento de solidariedade humana e de boa vontade internacional não
cessou de ser proclamado, deve-se honrar de inscrever
em um código internacional um principio de equidade
que responde á consciência universal e que permittirá
corrigir abusos felizmente isolados e unanimemente reprovados .
Emitodo o caso uma pequena restricção foi ainda
feita. No texto primitivo a obrigação se estendia ás pessoas,
mesmo estrangeiras e inimigas; a expressão estrangeiras
foi supprimida e a nós importa muito saber a razão
dessa modificação, porque o já referido art. 292 do nosso
Regulamento das Capitanias estatue para os capitães
brasileiros a obrigação de assistência aos navios mesmo
estrangeiros.
Observou-se, ainda na reunião de 1905, que, nos
termos do art. i5, que adiante se estudará, e em geral
na conformidade das regras que determinam a applicabilidade dos tratados internacionaes, as disposições da
Convenção não vigoravam senão entre as partes contratantes. E que, se a disposição do art. 11 se referia de
modo expresso a qualquer pessoa mesmo inimiga ou estrangeira^ havia evidente contradicção entre os dois artigos ;
quanto aos estrangeiros, porque elles podiam ser dependentes de um paiz não contratante ao qual não se applicaria a Convenção, e, quanto aos inimigos, porque elles,
com serem inimigos, já não se poderiam considerar dependentes de um paiz contratante (quando o respectivo
Estado houvesse adherido á Convenção), pela regra de
direito internacional que faz cessar a obrigatoriedade
dos tratados entre belligerantes.
E tanto mais justificada parecia a observação em
se considerando que a obrigação da assistência tem, nos

iermos da Convenção, uma sanccão penal e que certos
Estados difficilmente admittiriam uma tal obrigação, com
a correspondente sanccão, se seus nacionaes não pudessem contar com a reciprocidade de parte dos nacionaes de outros Estados não adherentes.
Pensou-se então em supprimir as expressões — mês*
mo inimiga ou estrangeira, mas afinal foi resolvido apenas
suprimir-se a menção aos estrangeiros, pois a Convenção
só é obrigatória entre os nacionaes das partes contratantes. Entendeu-se, poremt que a persistência da referencia ás pessoas inimigas convinha para regular a situação no caso de guerra entre dois Estados contratantes.
Delia resulta que a obrigação de assistência permanecerá
mantida para os navios de commercio, ainda mesmo
que, de um modo geral, o estado de guerra tenha suspendido a vigência dos tratados. Essa distincçao feliz
foi aceita pela Conferência e na conformidade delia
foi redigido o art. 11.
Para esclarecimento do seu sentido, quanto á nacionalidade das pessoas para as quaes a assistência é
obrigatória, consignou-se na ultima alínea do art. i5 que,
sem prejuízo das disposições mais amplas das leis nacionaes, o art. i i não é applicavel senão entre navios jurisdicionados dos Estados contratantes.

Sanccionando,porém, o principio da obrigatoriedade
da assistência . em relação ás pessoas, a Conferência
não
. .
r
mlgou acertado crear uma sanccão pecuniária
para os
proprietarios do navio, o que foi expresso no § 2° do
art. i i . O proprietário do navio não é responsável em
razão da contravenção, por parte do capitão, do principio da assistência obrigatória. O art. n apenas crea
uma obrigação pessoal que tanto se refere ao capitão ou
mestre, propriamente, como ao piloto ou outro official
que tenha o commando do navio no momento em que
a opportunidade occorra.

A assistencia

pessoas é
uma obnga^0 pes_
soaldocommandante,
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Para effectividade dessa disposição, como nem todas
as legislações conteem disposições para sua repressão,
o art. 12 da Convenção, do mesmo modo que o art. 9
da outra Convenção sobre abalroamento, estatuiu que as
altas partes contratantes, cuja legislação não contenha
disposição reprimindo a infracção da obrigação enunciada
no art. 11, se compromettem a tomar as medidas necessárias para que taes infracções sejam reprimidas, ou a
propol-as ás respectivas legislaturas.

Quando é
E' preciso, entretanto, dizer desde logo que a Conremunerado vençãonão attribuiu nenhuma remuneração especial pelo
o salvamen- salvamento exclusivo de pessoas. Quem as tiver salvo,)
to de pés- a j^ m ^Q curnpr;mento de um dever moral, terá dado
soas.
.
„
- i i
/^
satisfação a uma exigência legal expressa na Convenção,
quando não igualmente na sua lei nacional. Quando,
porém, alem do salvamento de vidas humanas, houver
também assistência e salvamento do navio, cargas e accessorios, dando direito a uma remuneração, os salvadores daquellas terão direito a uma parte equitativa da
remuneração concedida aos salvadores destes.
Art Q
Neste sentido foi redigido o art. 9 da Convenção, de
modo a tornar bem claro o pensamento de que os salvadores de vida podem não ser os mesmos que hajam
salvado o navio e a carga, e mais que o salvamento
de vida poderá não ter sido feito no mesmo momento
em que se deu o salvamento do navio.
Uma hypothese foi figurada para bem definir a situação .
Supponha-se um navio em perigo durante um temporal. Passa outro navio que, por ser menor ou por
qualquer outra circumstancia, salva apenas as pessoas,
mas não consegue salvar o navio e a carga, que são abandonados no mar. Posteriormente outro navio consegue
fazer o salvamento do navio e carga abandonados; ha-

elementos para se conceder uma remuneração aos
salvadores do navio, não pareceu justo que, mesmo nesse
caso, deixasse de se remunerar também o esforço e a
utilidade dos que salvaram as vidas.
Assim ficou expresso que, pela Convenção, nenhuma
remuneração especial é concedida aos salvadores de vidas;
mas, se além das vidas ha salvamento de outra natureza
que, nos termos da Convenção, dê direito a uma remuneração, os salvadores de vidas serão, dentro dessa
mesma remuneração, pagos de seus serviços. Taes disposições de fôrma alguma atingem as leis nacionaes a
respeito; cada paiz fica livre de outorgar aos salvadores
de vida maiores prêmios ou mais precisos direitos a uma
remuneração. Foi o que expressamente consignou a
parte final do primeiro período do art. 9.

Estudada a complexidade dos casos a que abrange Applicabilia presente Convenção e a natureza de seu caracter obri- dade da
gatorio, convém, para ir com método, examinar agora (-onvenÇao>
, ,-,
,.
Art. 15.
como e em relação a quem a Convenção se applica.
O caso é regulado pelo art. 15, onde se torna expresso que as disposições da Convenção só se applicam
á assistência e salvamento occorridos entre navios dependentes ambos de um Estado contratante. Esse principio não exclue a extensão que á applicação da Convenção queiram dar as legislações nacionaes, ficando
ainda entendido:
i°, que, em relação aos interessados dependentes de
um Estado não contratante, a applicação das disposições
ida Convenção poderá ser subordinada por cada um dos
Estados contratantes á condição de reciprocidade ;
2°, que, desde que os interessados sejam dependentes do mesmo Estado do tribunal onde a acção tenha
sido proposta, é a lei nacional e não a Convenção que é
applicavel.
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Estas disposições correspondem ás do art. 12 «Ia
Convenção sobre a abalroacão e cabem a respeito dellas
as observações- que fiz a propósito do referido artigo.
Na presente Convenção, porém, ha um terceiro paragrapho que visa a sua applicabilidade em relação ao
salvamento de vidas humanas e a que me referi quando
estudei o art. 11.

Navios de
Igualmente, como em relação á abalroacão e pelos
guerra. mesmos fundamentos adusidos já, estas regras estabeArt. 14.
cidas na Convenção sobre assistência e salvamento, não
se applicam aos navios de guerra e aos navios de Estado,
exclusivamente affectados a um serviço publico. E' a
disposição do art. 14 da Convenção.
* * #

Assistência
Assim também, como preceitúa o art. 13, a Conofflcíal.
venção não attinge as disposições das legislações nacionaes
Art. 13.
ou dos tratados internacionaes sobre a organisação dos
serviços de assistência ou de salvamento, pelas autoridades
publicas ou sob sua fiscalisaçao, e notadamente sobre o
salvamento dos aparelhos (engins) de pesca.
* * *

Apresantada por este modo geral a área de comRegras fundamentaes. preensão dos princípios a respeito dos quaes a ConfeRemunera- rência conseguiu chegar a um acordo internacional, é o
ção.
momento de se estudar as regras fundamentaes estabelecidas para liquidação dos direitos e obrigações que
nascem pela occurrencia de um caso de assistência ou salvamento .
Resultado
Estatuiu o art. 2, que todo o facto de assistência ou
útil.
de salvação que tenha tido um resultado útil, dá lugar a
Art. a*
uma remuneração equitativa que, em caso algum, deverá
exceder o valor das cousas salvadas.

45

«. Por conseguinte, nenhuma remuneração é devida
se o soccorro prestado ficou sem resultado útil.
Estes principies correspondem ao sentimento da generalidade das legislações e são traduzidos pela máxima
no cure, no pay, que os próprios interessados empregam
commummente em suas convenções. O salvador age por
sua conta e risco ; se seus esforços ficam sem resultado
útil, elle terá apenas a satisfação de haver cumprido um
dever humanitário tendo corrido a eventualidade de recolher uma remuneração convidativa. Se de sua intervenção, porém, resultar beneficio para o navio, carga ou
direitos correspondentes, elle terá direito a uma remuneração, estabelecida nos termos dos artigos da Convenção,
que serão em seguida estudados e que, como já o dispõe
a ultima alinea do art. 2, em qualquer caso não pode
exceder o valor do salvado.
Como solução a observações que de vários lados
foram feitas, foi reconhecido, e o relatório de 1910 o menciona, que a expressão remuneração empregada na Convenção, compreende não só os prêmios ou recompensas
concedidas aos salvadores, como também as indemnisacões ou reembolso das despezas feitas ou prejuízos
' havidos. Considerou-se que as perdas e pré juízos occasionados pelo facto da assistência e salvamento apenas
deveriam figurar como elemento de apreciação para o
juiz na fixação do montante da remuneração. E assim
determinando a Conferência teve em vista eliminar uma
fonte de abusos que tem dado causa a injustificados pagamentos .
Não se deixou, porém, de reconhecer que, em todo
o caso, a regra não podia ter um caracter absoluto e casos
'deveria haver em que, mesmo sem resultado útil, ao
menos o reembolso das despezas ou a indemnisação dos
prejuízos deveria ser mandado pagar.
Dahi nasceu uma modificação que, na reunião de
1909, se fez ao texto primitivo do art. 2, 2a alinea. Disse-se nenhuma remuneração é devida, em lugar de nada é
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devido se o soccorro prestado ficou sem resultado
útil.
Pela nova-redacção se procurou attenuar um pouco o
rigor do principio e, dizendo que nenhuma remuneração
era devida, deixou-se um pouco ao juiz a porta para verificar os casos especiaes em que uma indemnisaçao de
despezas pudesse ser reconhecida como de equidade.
Da discussão, porem, se apurou que taes casos não
poderiao ser outros senão os que o direito inglez chama
de engaged services, isto é, quando um capitão pede a
uma embarcação um serviço especificado (por exemplo,
o de permanecer nas proximidades por um certo tempo,
ou o de ir a terra buscar qualquer cousa de que o navio
necessite, ou outro semelhante), e que posteriormente, tal
serviço fosse ineficaz porque o navio se perdesse assim
mesmo, ou porque, por qualquer circumstancia, no momento em que o serviço pedido pudesse ser útil a assistência fosse prestada por um terceiro navio.
Reconheceu se, todavia, que taes casos escapavam á
acção da Convenção, pois que ahi, mais se trata de uma
locação especial e contratual de serviços que de um
caso próprio de assistência e que, portanto, uma remuneração seria devida, arbitrada em fôrma legal,
quando não houvesse sido prévia e validamente estabelecida .
Fora dos casos de engaged services e de outros que
lhe possam ser assimilados, ficou, porém, claro da discussão havida nas diversas sessões da Conferência que
deve predominar a máxima wo cure no pay, consubstanciada nos princípios condensados no art. 2 da Convenção .
Foi lembrado que, pela applicação da telegraphia
sem fio, vários navios podiam ser chamados em soccorro
a uma grande distancia; attendendo ao chamado, elles se
teriam desviado de seu rumo, gasto carvão, perdido tempo e poder-se-hia dar o caso de que, ao chegar ao logar
do sinistro não tivesse tido o serviço de algum ou de todos

.utilidade por já ter sido o navio soccorrido por outro que
houvesse chegado primeiro.
Não parecia justo que nesse caso ficassem sem
direito ao reembolso, ao menos das despezas realmente
feitas para attender ao chamamento do navio em perigo.
Ao caso da telegraphia sem fio se respondeu, entretanto, que ella não trazia um elemento novo ao problema, porque a assistência é habitualmente prestada em
virtude de um pedido, não sendo a telegraphia sem fio
senão um meio differente de transmittir esse pedido.
E afinal a Conferência se fixou no principio da disposição terminante do art. 2. Assentou-se que, para evitar
longas, dispendiosas e injustas questões judiciaes, convinha não reconhecer um direito especial á indemnisaçao,
de despezas e prejuízos. Quando não houver um contrato
que possa validamente ser considerado pelos tribunaes,
quando o caso incidir puramente no quadro da assistência,
só será devida uma remuneração (prêmio e reembolso de
despezas) quando a asistencia tenha tido um resultado
útil.
Si é certo que assim se cream perspectivas desfavoráveis para as operações de assistência, deve-se entretanto
observar que esse caracter aleatório é bastante compensado
pela importância das sommas concedidas no caso de
successo. Será convidativo, sempre, apezar de tudo,
correr o risco de attender ao pedido de soccorro.
•# •* #

Por isso mesmo que as remunerações devidas pela Quando o
assistência útil são avultadas ella não deve ser prestada navio empesi o nayio em perigo expressamente a prohibe. E se, rig-oprohibe
apezar dessa prohibição, a assistência é prestada, esse aasslstenciafacto não dá direito á remuneração alguma.
Como se lê no texto, do art. 3, porem, é preciso para
isso que a prohibição seja, além de expressa, razoável.
Evidentemente, o salvador que, prestando assistência
e soccorro a despeito de prohibição do capitão, tiver

impedido um acto de barataria ou se tiver encontrado;
com um capitão bebedo ou enlouquecido, não poderia
sem injustiça ser privado de uma remuneração equitativa. Nesse caso a prohibição da assistência por parte do
navio em perigo não teria sido razoável, e a Convenção
ao assistente reconhece o direito a remuneração nos
casos em que elle é devido.
* * #

Serviço de
O art. 4 prevê a hypothese dos serviços excepcioum reboca- naes que urn rebocador possa prestar em caso de perigo
dor.
e que não possam ser considerados como a execução do
Art .4.
contrato de reboque.
A regra é que nenhuma remuneração é devida ao
rebocador pela assistência ou salvamento do navio por
elle rebocado ou a sua carga, devendo entrar no contrato
de reboque a condução do navio a porto e salvamento,
conforme o ajustado. Taes possam ser, porém, as circumstancias que o serviço prestado assuma um verdadeiro
caracter de assistência, e nesse caso é justo que uma
remuneração seja concedida, regulada pelos termos da
Convenção.
O texto, como foi redigido, procura evitar toda a
distincção entre o reboque profissional e o puramente
occassional; elle se refere a todo o contrato de reboque,
qualquer que seja a natureza da embarcação rebocadora,
mas não cobre naturalmente o caso em que o reboque é
feito, em caso de necessidade, por iniciativa de um navio
que não era para isso destinado. Essa ultima hypothese
deve ser encarada como um verdadeiro caso de assistência, que se traduziu na acção de um reboque.

Navios perReconheceu a Convenção no art. 5, que uma remutencentes ao neracao devia ser concedida, ainda que a assistência ou o
salvamento houvesse occorrido entre navios pertencendo
pnetano. ao
Art. <.
mesmo proprietário.

Na discussão desse principio se contradisseram juristas e práticos. Aquelles sustentavam que a mesma
pessoa não podia ser ao mesmo tempo credora e deve*
dora, não se compreendendo que a lei cree uma acção
de uma pessoa contra ella mesma. Os que encaravam a
questão, porém, pelo lado pratico, fizeram ver que o
facto não impedia de forma alguma que o navio assistente houvesse corrido riscos, e a tripulação assistente
prestado serviços, fazendo jús a prêmios. Accresce que
não seria só do navio salvado que deveria vir o pagamento da remuneração, mas que a carga salva também
devia participar delle.
Ficou, pois, entendido que o principio se aplicava á
remuneração que pudes se ser devida ao capitão e á
equipagem e aos direitos dos seguradores. E' evidente
que a disposição não modifica em cousa alguma as leis
referentes ao seguro nos diversos paizes. Mas, onde a
acção for admittida não poderá a circumstancia de haver
tido logar a assistência entre navios do mesmo proprietatario, modificar a possibilidade delia.
Em todo o caso, fazendo uma pequena alteração na
redacção do artigo a Conferência, em 1909, disse que uma
remuneração era devida, em vez de a remuneração é devida. Pareceu preferível deixar a disposição indefinida
de modo a ficarem intactos os principies de certas legislações que admittem não somente que a remuneração de
assistência seja devida pela carga que se ache a bordo,
mas ainda por um dos navios pertencentes ao mesmo
proprietário em relação ao outro. O effeito útil da condemnacão não vale naturalmente senão no ponto de
vista do seguro-corpo ou da avaria commum •, mas esse
effeito mesmo não é para despresar.
\ O texto se limita a firmar o principio. As conseqüências, no ponto de vista do seguro-corpo especialmente,
dependerão da apólice ou do direito nacional.
# # *
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Serviços
Em relação aos serviços extraordinários prestados
prestados pela própria tripulação do navio em perigo, o primitivo
pela própria texto, submettido á Conferência em 1905, continha a
tripulação. ,•
disposição seguinte :
«O pratico [pilote] e a tripulação do navio em perigo
não teem direito á remuneração alguma, mesmo por serviços extraordinários, desde que taes serviços possam ser
considerados como entrando nos limites dos respectivos
contratos.»
O perigo de uma tal disposição, que poderia despertar na tripulação desejo de aggravar a situação para
poder reclamar um prêmio, fez a Conferência ponderar
maduramente sobre o principio. Desde logo se supprimiu
a referencia ao pratico (pilote), a favor de quem pareceu
muito perigoso conceder a perspectiva de um prêmio.
Posteriormente, entretanto, foi suppressa a disposição inteira , si bem que se houvesse reconhecido que, não obstante ser a tripulação obrigada a prestar a bordo todo.s
o esforço que lhe for exigido, casos ha em que poderão ser prestados serviços que evidentemente excedam
os limites do contrato de engajamento.
Considerou-se, porém, que o caso seria realmente
excepcional e que mencionar tal disposição numa convenção seria ligar á hypothese uma importância excessiva.
Em principio a tripulação deve todo seu esforço ao navio
e não pôde reclamar remuneração além das de seu engajamento.
Realmente a hypothese que visava a disposição do
primitivo art. 6 doprojecto só poderia occorrer quando
já de facto, pela natureza do sinistro, ou desaparecido o
navio não se podesse considerar mais como existindo
tripulação. E nesses casos especiaes ao juiz caberá sempre
verificar se algum prêmio é devido conforme as circumstancias, cabendo ás legislações nacionaes prover a respeito.

w # *

Si
A respeito deste caso especial existem disposições no Direito bradireito brasileiro que devem ser aqui mencionadas.
sileíro.
O art. 737 do Código dispõe que « o capitão e pessoas
da tripulação que salvarem ou ajudarem a salvar o navio,
fragmentos ou carga, além das suas soldadas pela viagem,
teem direito a uma gratificação correspondente ao seu trabalho e aos perigos que tiverem corrido.»
Essa disposição, nos termos geraes em que está enunciada e sem caracterisar a natureza dos serviços, é certatamente passível de severa critica (i). Entretanto, o art. 296
do Regulamento das Capitanias contém o principio perfeitamente jurídico, mas que não se poderá conciliar com
o dispositivo do Código, de que « a tripulação do navio
é obrigada a trabalhar no salvamento do navio, apparelhos e carga».
* * *
Depois de haver especificado quem tinha direito á Fixação da
remuneração por factos de assistência a Convenção co- remuneragitou do montante dessa remuneração, que já a parte
final do art, 2 dispuzera que em caso algum poderia exceder o valor das cousas salvadas. Dispõe a respeito o
art. 6°.
Essa remuneração poderá ser fixada por convenção
entre as partes ou, na falta, pelo juiz.
Do mesmo modo se praticará quanto á proporção
na qual essa remuneração deve ser repartida entre os salvadores quando haja intervindo diversos grupos delles.
Em relação á repartição entre os proprietários, o capitão e as outras pessoas a serviço de cada um dos navios
salvadores, ficou estabelecido que ella seria regulada pela
lei nacional do navio.
Foi intencionalmente que no texto da terceira alínea
se empregou a expressão — pessoas a serviço do navio em
(i) Desse dispositivo diz Samuel Martins, em interessante monographia
que vim conhecer ao chegar ao Brasil, que, «além de brigar com a Índole natural da assistência, é contraria à jurisprudência estrangeira em quasi sua
totalidade (Assistência Marítima, Recife, IQIO. Pag. 6).
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lugar de tripulação. Teve-se em vista salvar o direito a
todo o pessoal do navio, mesmo aquelleque juridicamente
não pode ser considerado como pertencendo á tripulação,
e aos quaes quizesse contemplar na repartição a sua lei
nacional.
Não ha ahi menção, porém, ao direito que possam ter
os carregadores a uma parte da remuneração. A questão
foi levantada e discutida na reunião de 1910, parecendo
a algumas delegações justo que aos carregadores coubesse
uma parte do prêmio, desde que o risco corrido pela carga
entrava cmo um dos elementos de apreciação para fixar !
o montante da remuneração.
Foi,entretanto, decidido não reconhecer ao carregador
esse direito, continuando a indemnisaçãoque lhe possa ser
devida pelo navio, a cujo bordo se achasse a carga, a
decorrer exclusivamente do direito e das regras que
regem o contrato de transporte, que é submettido á lei
nacional.

Contrato cêlebrado no
.
encia do péTI
S°r
' ?'

O art. 7 da Convenção dispõe que todo o contrato
de assistência ou de salvamento feito no momento e sob a
influencia do perigo pôde, a pedido de uma das partes,
ser annullado ou modificado pelo juiz, si elle entender
que as condições convencionadas não são equitativas.
A razão de ser dessa disposição responde a um principio de alta moralidade. A presença do perigo imminente
diminuindo o poder de vontade de uma das partes contratantes e collocando-a em condições de inferioridade
manifesta em relação a outra parte contratante, deve ser
reconhecida como podendo viciar o consentimento e ferir
a força obrigatória das convenções.
O nosso Regulamento das Capitanias de portos
contém no art. 296 uma disposição semelhante ; por esse
dispositivo « nenhum contrato ou compromisso de recompensa para auxilio de salvamento, quer do navio,
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quer da carga, quer das pessoas, será obrigatório si for
feito em pleno mar ou no momento do sinistro » .
Tal redaccão, porém, é imperfeita. Referindo-se aos
contratos feitos em pleno mar, não precisa a simultaneidade do perigo, o que dá ao principio uma latitude injustificada ; referindo-se ao momento do sinistro não o restringe ás pessoas que estão sob a influencia delle, o que
compreende os contratos nesse momento celebrados em
terra por armadores, e em relação aos quaes não ha a
mesma razão para se julgar annullaveis em absoluto como
em relação aos celebrados na presença do perigo e sob
a influencia delle.
A redaccão da Convenção, muito cuidadosamente
procurada, precisa bem a hypothese da simultaneidade
do momento e da influencia do perigo, que se refere evidentemente aos contratos celebrados no mar, pelo capitão, no momento do perigo, isto é, não somente no
momento mais critico quando o perigo é maior, mas emquanto o perigo durar.
Das discusões da Conferência ficou bem claro que ás
convenções passadas emterra,/dra, portanto, da influencia do perigo, não se applicava a disposição do primeiro alinea do art. 7, e por força da qual o juiz tem
um poder absoluto de intervir para annullar ou modificar
os ajustes feitos, u si elle entender que as condições não
são equitativas ».
Como, porém, celebradas as convenções de assitencia e salvamento mesmo em terra, longe do perigo, as
circumstancias de urgência nem sempre dão aos interessados toda a liberdade de accão ao contratar serviços
dessa natureza, a Conferência julgou dever considerar
ainda outras hypotheses em que a intervenção do juiz
pôde ser pedida para modificar os termos ajustados.
Taes são os casos a que se refere a 2a alinea do artigo
isto é, sempre que se prove que o consentimento de uma
das partes foi viciado por dólo ou reticência, ou quando
.,
a remuneração seja, de modo excessivo, em um sentido

rjóloeajuste
de remuner çao exces
f
~
siva.
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ou em outro, fora de proporção com o serviço prestado.
Em qualquer caso, desde que occorra alguma destas
circumstancias, pôde o juiz intervir para annullar ou modificar a convenção a pedido de uma das partes interessadas.
Neste dispositivo se ampliou um pouco o principio
do direito civil, tendo-se em conta a natureza especial do
serviço de assistência e salvamento marítimos e as condições especiaes em que taes serviços são normalmente
contratados.

Elementos
QS elementos que devem entrar em linha de conta
parafixaçãona jgxacgo jo montante da renumeracão pelo juiz foram
remuneda remune
definidos e classificados no art. 8.
ração
Art. £
Ahi se estatue que a remuneração deve ser fixada
pelo juiz conforme as circumstancias e tomando porbase:
a) em primeiro logar, o successo alcançado (sendo
a utilidade do esforço condição essencial de remuneração),
os esforços e o mérito daquelles que prestaram soccorro,
o perigo corrido pelo navio assistido, seus passageiros e
tripulação e sua carga, pelos salvadores e pelo navio salvador, o tempo empregado, as despezas e prejuízos soffridos, os riscos de responsabilidade e outros corridos
pelos salvadores, o valor do material exposto por elles,
tendo em conta, quando for o caso, a apropriação especial do navio assistente;
b) em segundo logar, o valor das cousas salvadas.
Estes mesmos elementos devem ser tomados em
consideração quando se tenha de fazer a repartição da
remuneração como prevê o art. 6, 2a alínea, e de que
já me occupei.
Na ultima parte do artigo refere-se a Convenção á hypothese, que infelizmente não pôde deixar de ser encarada, da pratica de actos dolosos ou fraudulentos praticados pelos salvadores.

Si se evidencia que os salvadores, por culpa sua, tornaram necessário o salvamento ou a assistência, ou que
elles se tornaram culpados de roubos, recebimento consciente de furtos (recels) ou outros actos fraudulentos,
pôde o juiz reduzir ou supprimir a remuneração.
A Convenção não particularisou, mas ficou mencionado no relatório da reunião de 1910, como é lógico, que,
além dessa sanccao expressa na ultima parte do art. 7, o
salvador culpado de taes factos fica ainda, si é caso disso,
responsável pela satisfação do damno causado por seu
procedimento indigno.

Taes os princípios que a Convenção estabeleceu para Direito bradeterminar quando ha direito a uma remuneração por sileiro.
facto de assistência e salvamento e como deve ser fixada
essa remuneração. Os princípios geraes do direito brasileiro não concordam inteiramente com os dispositivos da
Convenção; mas é preciso reconhecer que os textos de
nossa lei são deficientes e pouco precisos em sua redac-

cão.
Regulando a matéria não temos sinão alguns artigos
do tit. IX da parte 2a do Código de Commercio (arte. ySa,
735 a 737) e poucas disposições esparsas, consolidadas no
recente Regulamento das Capitanias de Portos, de 29 de
agosto de 1907 (arts. 288 a 290, 292, 2g3, 295 e

296).
A disposição do art. 732 do Código, como as dos
arts. 288 a 290 do Regulamento das Capitanias, refere-se,
á assistência official obrigatória, que não entrou no âmbito
da Convenção. A do art. 735 do Código também não
pôde encontrar confronto na Convenção, porque ella se
refere não ao salvamento do navio e carga, mas antes á
colheita, no mar ou nas costas, de navio, fragmento ou
carga abandonados ; elle se refere, evidentemente, ao
momento posterior ao naufrágio em que a intervenção
do salvador poderia ter sido útil.
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Sobre assistência e salvamento, nos termos em que
os considera a Convenção, pode-se dizer que o Código apenas contém as disposições dos arts. 786 e
737.
A segunda destas disposiçc5es se refere ao direito a
unia gratificação que tem o capitão e tripulação que salvarem ou ajudarem a salvar o seu navio, fragmento ou
carga, hypothese especial, de que me occupei já anteriormente. A essa disposição contradiz a do art. 296 do
Regulamento das Capitanias, como egualmente foi já assignalado.
A disposição do art. 786 regula de modo muito deficiente, aliás, a questão da remuneração. Ella, porém, faz
uma distincção entre «.salário que vencerem as pessoas
empregadas no serviço de salvamento do navio e da
carga » e z prêmios nos casos em que estes puderem ter
logar ». Não diz, entretanto, o Código quaes são os casos
em que taes prêmios são devidos.
O artigo apenas consigna que taes salários Q prêmios
serão regulados por árbitros, « tendo-se em consideração
o perigo e a natureza do serviço, a promptidão com que
este for prestado, e a fidelidade com que as pessoas nelle
empregadas houverem feito entrega dos objectos salvos».
Tudo isso é bem vago e sem a individuacão que é tão
necessária em matéria de tal relevância.
Disposições mais minuciosas se encontram no Regulamento das Capitanias de Portos, de algumas das
quaes já tive occasião de me occupar.
Ahi se lê, no art. 293, que o capitão ou mestre de
navio nacional que tiver prestado soccorro a outro navio
(soccorro a que é obrigado quando pedido art. 292),
terá direito a uma recompensa pelos damnos e prejuízos
que sojfrer. Si os soccorros forem prestados com risco
para o navio ou pessoas será devida, além dos damnos e
prejuízos causados ás pessoas que expuzerem suas vidas,
uma recompensa pecuniária, que não exceda de 10 a
5o°/0 do valor dos salvados.

Por estas disposições se deduz, de acordo com o
principio da Convenção, que só ha prêmio quando ha resultado útil, pois que elle é proporcional ao valor do salvado; mas a indemnização dos prejuízos e damnos é
sempre devida.
A ultima disposição a respeito da matéria é a do
art. 295, referente aos contratos passados em pleno mar
ou no momento do sinistro, e de que já me occupei.
Taes princípios de nossa legislação, como aliás todo
o corpo de nosso Direito Commercial, exigem urgente e
ponderada remodelação. No ponto particular de que me
occupo agora, si o Congresso Federal approvar a Convenção de Bruxellas e si o Brasil assim entrar na União
internacional que se está organisando para o direito marítimo, nosso direito terá de ser modificado e completado
no sentido das regras anteriormente expostas aqui e cuja
conveniência resultou evidente dos longos, persistentes e
meditados trabalhos da Conferência nas sessões que se
teem já reunido.
# * *

A disposição do art. 10 da Convenção refere-se á Prescripção
prescripçao das acções conseqüentes a factos de assis- Art. 10.
tencia. E' estabelecido um prazo médio de dois annos,
como o havia sido estabelecido na anterior Convenção
para as acções conseqüentes de abalroacão.
Este artigo corresponde ao art. 7 da primeira Convenção e a propósito delle tem inteira applicacão o que
foi dito como commentario desse art. 7.
* * *

A respeito dos princípios enunciados nos arts. 9 e 1 1
a 1 5 já o que me cabia dizer foi dito no logar mais conveniente .
As disposições restantes dos arts. 16 a 19 referem-se,
como as disposições correspondentes da Convenção sobre

^ ^
Art

1(}i
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abalroácão, ás formalidades protocollares e diplomáticas
para a entrada em vigência da convenção e de sua reforma e modificação, quando isso seja julgado conveniente .
São disposições claras e que dispensam explanações.

III

Applicaçto das Convenções ás Colônias
A' ultima hora, e quando estavam1 quasi encerrados
os trabalhos da Conferência, em sua reunião de 1910,0
Delegado do Império Allemão levantou a questão da
applicação obrigatória das Convenções ás colônias e possessões .
A questão, porém, não poude terá solução positiva
que o Delegado allemão patrocinava, porque a organisação
differente dessas colônias, algumas directamente sujeitas
ás leis metropolitanas, outras reguladas por leis para ellas
especialmente elaboradas e outras finalmente já gozando
de autonomia legislativa, não permittia á Conferência
tomar uma resolução geral que se pudesse applicar a
todas.
Em vista dessa dificuldade resolveu-se, firmar
egualmente além das Convenções um protocollo de assignatura, no qual se declarassem as reservas que cada
Estado interessado julgasse conveniente fazer em relação
á applicacão das duas Convenções aos territórios das
respectivas colônias e possessões.
O teor dessas reservas, feitas pelo governo da Allemanha, Dinamarca, Estados Unidos da America, GrãnBretanha, Itália, Paizes Baixos e Portugal, consta do
mencionado protocollo e todos traduzem a reserva de
adherir ulteriormente ás Convenções em relação a cada
uma de suas colônias e possessões.
* **

Taes são as informações que me occorre dever apresentar para inteira compreensão dos textos elaborados na

6o

Conferência de Bruxellas, apóz o trabalho de quatro
sessões realisadas desde igo5 e consubstanciadas, quanto
a abalroacáo e assistência, nas Convenções de 23 de
setembro de 1910.
Penso haver aqui reunido todos os elementos para
que o Congresso Nacional possa bem julgar da alta conveniência de aceitar as Convenções de Bruxellas, fazendo assim o Brasil incorporar-se á união internacional
do Direito Marítimo, primeiro passo para a organisacão
uniforme do mundo no ponto de vista do direito privado.
Entretanto, se outros esclarecimentos forem julgados
precisos, ponho-me inteiramente á disposição de quem
quer que delles necessite.
Paris, outubro, 1910.
RODRIGO OCTAVIO DE L. MENEZES.

Traducção do texto das Convenções

Contenção para unificação de certas regras em matéria
de aèalroamentos
(ASSIGNADA EM BRUXELLAS A 23 DE SETEMBRO DE 1910)
Os chefes de Estado: (seguem-se as designações}.
Tendo reconhecido a utilidade de fixar de commum acordo
certas regras uniformes em matéria de abalroação, decidiram concluir
uma Convenção para esse fim e nomearam seus plenipotenciarios, a
saber : (seguem-se os nomes).
Os quaes, devidamente autorisados para isso, convencionaram
o que segue:
Art. i
Em caso de abalroamento occorrido entre embarcações de mar
ou entre embarcações de mar e de navegação interior, as indemnisações devidas em razíio dos prejuízos causados aos navios, as cousas
ou pessoas que se acharem a bordo são reguladas conforme as disposições seguintes, sem que se tome em consideração as águas nas
quaes o abalroamento se produziu.

Art. 2
Se a abalroação é fortuita, se é devida a um caso de força maior,
ou se ha duvida sobre suas causas, os prejuízos são supportados
por quem os houver soffrido.
Esta disposição é applicavel ainda que ambos ou um só dos
navios estejam parados (au moiàllage) no momento do accidente (*).

Art. 3
Se a abalroação é causada por culpa de um dos navios, a reparação dos prejuízos incumbe áquelle que a causou.

Art. 4
Se ha culpa commum, a responsabilidade de cada um dos navios é proporcional á gravidade das culpas respectivamente com(i) Vide Relatório
863
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mettidas; todavia se, de acordo com as circumstancias, a proporção
não pôde ser estabelecida, ou se as culpas apparecem como equivalentes, a responsabilidade é dividida por partes iguaes.
Os prejuízos causados quer .aos navios, quer ás cargas, quer aos
valores ou outros bens da tripulação, dos passageiros ou de outras
pessoas que se acharem a bordo, são supportados pelos navios culpados na dita proporção, sem solidariedade em relação aos terceiros .
Os navios culpados são solidariamente responsáveis em relação
aos terceiros pelos prejuízos causados por morte ou ferimentos, salvo
a acção regressiva (recours) daquelle que pagou uma parte superior
áquella que, conforme a primeira alínea do presente artigo, elle
deva definitivamente supportar.
Compete ás legislações nacionaes determinar, quanto a essa
acção regressiva, a extensão (Ia partie) e os efeitos das disposições
contratuaes ou legaes qtté limitam a responsabilidade dos proprietários de navios em relação ás pessoas que se acharem a bordo.

Art. 5
A responsabilidade estabelecida pelo artigo precedente subsiste
no caso em que o abalroafnento seja causado por culpa de um pratico (pilote), mesmo quando a presença deste seja obrigatória.

A acção para reparação dos prejuízos soffridos como conse- ' >
quencia de um abalroamento não está subordinada a protesto algum
ou a outra qualquer formalidade especial.
Não ha presumpções legaes de culpa quanto á responsabilidade
do abalroamento.
Art. 7
As acções para reparação do prejuízo prescrevem em dois
annos a contar do accidente.
O prazo para intentar as acções regressivas admittidas na
alínea 3 do art. 4 0 de um anno. Esta prescripção não corre senão
do dia do pagamento.
As causas de suspensão e interrupção destas prescripções são
determinadas pela lei do tribunal em que a acção é proposta.
As Altas Partes contratantes se reservam o direito de admittir
em suas legislações como prorogando os prazos acima fixados a
circumstancia de que o navio accionado não tenha podido ser retido (saisi) nas águas territoriaes do Estado em que o .autor tem
seu domicilio ou seu principal estabelecimento.
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Art. 8
Depois de uma abalroação, o capitão de cada um dos navios
abalroados, é obrigado, tanto quanto o possa fazer sem perigo serio
para seu navio, sua tripulação e seus passageiros, a prestar assistência á outra embarcação, a sua tripulação e passageiros.
Elle é igualmente obrigado na medida do possível a fazer conhecer á outra embarcação o nome ou o porto de matricula de seu
navio, bem como os lugares de onde vem e para onde vae.
O proprietário do navio não é responsável pela inobservância
das disposições precedentes.

Art. 9
As Altas Partes contratantes, cuja legislação não reprimir as
infracções ao disposto no artigo precedente, se obrigam a tomar as
medidas necessárias para que taes infracções sejam reprimidas ou a
propol-as ás respectivas Legislaturas.
As Altas Partes contratantes communicarão reciprocamente,
assim que seja possível, as leis e regulamentos que tenham sido já
decretados ou que o venhão a ser nos seus Estados para a execução
da disposição precedente.
Art. 10
Sob reserva das Convenções posteriores, as presentes disposições não affectam as regras sobre a limitação da responsabilidade
dos proprietários de navio, taes como ellas são estabelecidas em
cada paiz, como as obrigações resultantes do contrato de transporte ou de qualquer outro contrato.

Art. n
A presente Convenção não se applica aos navios de guerra e
aos navios de Estado exclusivamente affectados a um serviço publico.

Art. 12
As disposições da presente Convenção serão applicadas em
relação a todos os interessados, desde que todos os navios em
causa sejam jurisdiccionados (ressortisants) dos Estados das Altas
Partes contratantes e nos outros casos previstos pelas leis nacionaes.
Todavia, fica entendido :
i°, que em relação aos interessados dependendo de um Estado não contratante, a applicação das ditas disposições poderá ser
subordinada por cada um dos Estados contratantes á condição
de reciprüLÍdade;
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2°, que, desde que todos os interessados sejam dependentes do
mesmo Estado do tribunal onde a acção foi proposta, é a lei nacional e não a Convenção que é applicavel.
. Art. 13

A presente Convenção se estende á reparação dos prejuízos
que, quer por execução ou omissão de uma manobra, quer por
inobservância dos regulamentos, sejam causados por um navio quer
a um outro navio, quer ás causas on pessoas que se acharem a
bordo, mesmo quando não haja abalroação.

Art. 14
Cada uma das Altas Partes contratantes terá a faculdade de
provocar a reunião de uma nova Conferência depois de três annos
a partir da entrada em vigor da presente Convenção, com o fim de
procurar os melhoramentos que a ella possam ser trazidos e principalmente de estender, si for possível, a sua esfera de applicação.
Aquella das Potências que fizer uso dessa faculdade deverá notificar sua intenção ás demais Potências por intermédio do Governo
belga, que se encarragará de convocar a Conferência dentro de
seis mezes.
Art. 15
Os Estados que não assignaram a presente Convenção são
admittidos a adherir a ella a seu pedido. Essa adhesSo será notificada por via diplomática ao Governo belga e, por este, a cada um
dos Governos das outras Partes contratantes ; ella produzirá seus
effeitos um mez apóz a remessa da notificação feita pelo Governo
belga.
Art. 16
A presente Convenção será ratificada.
No fim do prazo de um anno, ao mais tardar, a contar do dia
da assignatura da Convenção, o Governo belga entrará em acordo
com o Governo das Altas Partes contratantes que se houverem declarado prontas para a ratificar, para os effeitos de fazer decidir se
se a deve pôr em vigor.
As ratificações serão no momento opportuno depositadas immediatamente em Bruxellas e a Convenção produzirá seus effeitos
um mez apóz esse deposito.
O protocollo ficará aberto durante um outro anno em favor dos
Estados representados na Conferência de Bruxellas. Decorrido esse
prazo, elles não poderão adherir sinão na conformidade das disposições do art. 15.

Art. 17
No caso em que uma ou outra das Altas Partes contratantes
denuncie a presente Convenção, essa denuncia não produzirá
effeito sinão um anno apóz o dia em que ella tenha sido notificada
ao Governo belga e a Convenção continuará em vigor entre as
demais Partes contratantes.
Artigo addicional
Por derogação do art. 16, precedente fica entendido que a
disposição do art. 5, fixando a responsabilidade no caso em que o
abalroamento foi causado por culpa de um pratico obrigatório, não
entrará de pleno direito em vigor sinão depois que as Altas Partes
contratantes se puzerem de acordo sobre a limitação da responsabilidade dos proprietários de navio.
Em fé do que os Plenipotenciarios da Altas Partes contratantes respectivas assignaram a presente Convenção e nella appuzeram
seus sinetes.
Feito em Bruxellas, em um só exemplar, aos 23 de setembro
de 1910.

(Seguem-se as assignaturas.)

Convenção para unificação de certas regras em ma*
• teria de assistência e d3 salvamento marítimo
Art.
A assistência e o salvamento de embarcações de mar em peirigo, de cousas que se acharem abordo, do frete e do preço da pasjsagem, como os serviços da mesma natureza prestados entre emfcarcações de mar e de navegação interior, são submettidos ás disposições seguintes, sem que haja a distinguir entre essas duas espe:ies de serviços e sem que se tenha de tomar em consideração as
iguas em que elles foram prestados,
t

Art.

2°

Todo o facto de assistência ou salvamento tendo tido um resultado útil dá logar a uma remuneração equitativa.
Nenhuma remuneração é devida se o soccorro prestado ficou
sem resultado útil.
Em caso algum, a somma a pagar não poderá exceder o valor
das cousas salvadas.
Art. 3°
Não teem direito á remuneração alguma as pessoas que tomaram parte nas operações de soccorro apezar de prohibição expressa
e razoável do navio soccorrido.

Art. 4
O rebocador não tem direito a uma remuneração por assistência ou salvamento do navio por elle rebocado ou de sua carga, senão
no caso de haver prestado serviços excepcionaes, não podendo ser
considerados como a realização do contrato de reboque.

Art. 5
Uma remuneração é devida mesmo que a assistência ou o sal«
vamento haja occorrido entre navios pertencendo ao mesmo proprietário.
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Os salvadores ~de vidas humanas que intervieram na occasião
do accidente que deu logar ao salvamento ou assistência, teem direito a uma parte equitativa da remuneração concedida aos salvadores do navio, da carga ou de seus accessorios.

Art. 6
O montante da remuneração é fixado por convenção das partes
e, na sua falta, pelo juiz.
Do mesmo modo se agirá quanto á proporção na qual esta remuneração deve ser repartida entre os salvadores.
A rapartição entre o proprietário, o capitão e as outras péssoas a serviço de cada um dos navios salvadores será regulada pela
lei nacional do navio.

Art. 7
Qualquer contrato de assistência ou de salvamento passado no /
momento e sob a influencia do perigo pôde, a pedido de uma das/
partes, ser annullado ou modificado pelo juiz, si elle julgar que asl
condições convencionadas não são equitativas.
Em todos os casos, desde que se prove que o consentimento de
uma das partes foi viciado por dolo ou reticência, ou desde que a|
remuneração é de modo excessivo, em um sentido ou em outro]
fora de proporção com o serviço prestado, a convenção pode ser
anullada oujnodificada pelo juiz, a pedido da parte interessada.
/

Art. 8
A remuneração é fixada pelo juiz conforme as cirçumstancias,
tomando-se por base : a) em primeiro logar, o êxito alcançado, os
esforços e o mérito daquelles que prestaram soccorro, o perigo corrido pelo navio assistido, seus passageiros e tripulação, por sua
carga, pelos salvadores e pelo navio salvador, o tempo empregado,
as despezas e prejuízos soffridos, os riscos de responsabilidade e outros occorridos pelos salvadores, o valor do material exposto por
elles, tendo-se em conta, sendo o caso, a apropriação especial do
navio assistente ; b) em segundo logar o valor das cousas salvadas.
As mesmas disposições se applicam á repartição prevista no
art. 6, alínea 2.
O juiz pode reduzir ou supprimir a remuneração si se evidencia
que os salvadores, por sua culpa, tornaram necessário o salvamento ou a assistência, ou que elles se tornaram culpados do furto, receptação (recels) ou outros actos fraudulentos.

Art. 10
/
,

A acção para pagamento da remuneração prescreve em dois
annos a contar do dia em que as operações de assistência ou de
salvamento terminaram.
As causas de suspensão e de interrupção dessa prescripção
são determinadas pela lei do tribunal em que a acção foi proposta.
As Altas Partes contratantes se reservam o direito de admittir
em suas legislações, como podendo prorogar a prazo acima fixado, a
circumstancia de que o navio assistido ou salvado não tenha podido
s
er retido (saisi) nas águas territoriaes do Estado no qual o autor tem seu domicilio ou seu principal estabelecimento.

Art. i i
Todo o capitão é obrigado, tanto quanto o possa fazer sem
perigo serio para seu navio, sua tripulação e seus passageiros, a
prestar assistência a qualquer pessoa mesmo inimiga, encontrada no
mar em perigo de se perder.
O proprietário do navio não é responsável pela inobservância
da disposição precedente.
Art. 12
As Altas Partes contratantes, cuja legislação não reprimir
as infracções do disposto no artigo precedente, obrigam-se a
tomar as medidas necessárias para que taes infracções sejam punidas ou a propol-as ás respectivas Legislaturas.

Art. 13
A presente Convenção não affecta as disposições das legislações
nacionaes ou dos tratados internacionaes sobre a organisação de
serviços de assistência e de salvamento pelas autoridades publicas
ou sob sua fiscalisação e principalmente sobre o salvamento dos
apparelhos (engins) de pesca.

Art. 14

Art. 9
Não é devida remuneração alguma pelas pessoas salvadas, sem
•que essa disposição affecte as prescripções das leis nacionaes a esse
respeito.

A presente Convenção não se applica aos navios de guerra e
aos navios de Estado exclusivamente affectados a um serviço
publico.
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Ait. 15
As disposições da presente Convenção serão applicadas em relação a todos os interessados desde que, quer o navio assistente
ou salvador, quer o navio assistido ou salvado, pertençam a um Estado de uma das Altas Partes contratantes, assim como nos outros
casos previstos pelas leis nacionaes.
Todavia, fica entendido:
i°, que era relação aos interessados dependendo de um Estado
não contratante, a applicação das ditas disposições poderá ser subordinada por cada um dos Estados contratantes ás condições de
reciprocidade;
2°, que, desde que todos os interessados sejam dependentes do
mesmo Estado do tribunal onde a acção foi proposta, é a lei nacional e não a Convenção que é applicavel;
y, que, sem prejuízo das disposições mais amplas das leis nacionaes, o artigo 11 não é applicavel senão entre navios dependentes
dos Estados das Altas Partes contratantes.
Arts. 16, 17, 18 e 19
(Texto semelhante ao dos arts. 14, 15, 16 e 17 da outra
Convenção).
Em fé de que, os Plenipotenciarios das Altas Partes contratantes respectivas assig-naram a presente Convenção e lhe appuzeram os seus sinetes.
Feito em Bruxellas em um só exemplar, em 23 de setembro
de 1910.
(Seguem-se as assignaturas.)

Protocollo de assignatura
No momento de se proceder á assignatura das Convenções
para unificação de certas regras em matéria de abalroação e em
matéria de assistência e salvamento marítimo concluídas nesta data,
os Plenipotenciarios abaixo assignados convencionaram no que
segue:
As disposições das ditas convenções serão applicaveis ás colônias e possessões das Potências contratantes, sob ás seguintes reservas :
I. O Governo allemão declara reservar suas resoluções em relação ás colônias. Elle se reserva, quanto a cada uma dellas separadamente, o direito de adherir ás Convenções e de as denunciar.
II. O Governo dinamarquez declara se reservar o direito de
adherir ás ditas Convenções e de as denunciar para a Islândia e colônias e possessões dinamarquezas separadamente.
III. O Governo dos Estados Unidos da America declara se
reservar o direito de adherir ás ditas Convenções e de as denunciar
para as possessões insulares dos Estados Unidos da America.
IV. O Governo de S. M. Britannica declara se reservar o direito de adherir ás ditas Convenções e de • as denunciar para cada
uma das colônias, cada um dos protectorados e territórios britannicos separadamente como para a Ilha de Chypre.
V. O Governo italiano se reserva o direito de adherir ulteriormente ás Convenções para as dependências e colônias italianas.
VI. O Governo dos Paizes Baixos se reserva o direito de
adherir ulteriormente ás Convenções para as colônias e possessões
neerlandezas.
VII. O Governo portuguez declara reservar o direito de
adherir ulteriormente ás Convenções para as colônias portuguezas.
Essas adhesões poderão ser notificadas quer por uma declaração geral compreendendo todas as colônias e possessões, quer por
declarações especiaes. Para adhesões e denuncias observar-se-ha
eventualmente o processo indicado nas duas Convenções desta data.
Fica, todavia, entendido que as ditas adhesões poderão egualmente
ser declaradas na acta das ratificações.

Em fé do que, os Plenipotenciarios abaixo assignados fizeram o
presente protocollo, que terá a mesma força e o mesmo valor como
se suas disposições estivessem inseridas no texto mesmo das Convenções a que elle se refere.
Feito em Bruxellas, em um só exemplar, aos 23 de setembro
de 1910.
(Seguem-se as assignaturas.)

II

Texto original das Convenções

SÉANCE DE SIGNATURE
La Conférence internationale de Droit Maritime s'est reuniu
lê vendredi 23 septembre 1910, dans Ia salle dês délibérations de
Sénat, pour proceder à Ia signature dês deux Conventions relatives
à l'unification de certames règ-les en matière d'abordage ainsi qu'en
matière d'assistance et de sauvetage maritimes.
Lê texte de cês deux Conventions, ainsi que du Protocole de
signature y annexé, se trouve reproduit ci-après.

CONVENTION

l/unification de osrtainos róglos eu matiére d'abordage
SÁ MAJESTÊ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROÍ
DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND; LÊ
PRÊSIDENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE; SÁ MAJESTÉ L'EMPEREUR IJAUTRICHE, ROÍ DE BOHÉME,
ETC., ET ROÍ APOSTOLIQUE DE HONGRIE: POUR
L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE; SÁ MAJESTÊ
LÊ ROÍ DÊS BELGES ; LÊ PRÊSIDENT DÊS ÉTATSUNIS DU BRÉSIL ; LÊ PRÊSIDENT DE LA REPUBLIQUE
D U CHILE ; LÊ PRÊSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE
CUBA ; SÁ MAJESTÊ LÊ ROÍ DE DANEMARK ; SÁ MAJESTÊ LÊ ROÍ rVESPAGNE; LÊ PRÊSIDENT DÊS ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE ; LÊ PRÊSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ; SÁ MAJESTÊ LÊ ROÍ DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE
ET DÊS POSSESSIONS BRITANNIQUES AU DELA DÊS
MERS, EMPEREUR DÊS INDES ; SÁ MAJESTÊ LÊ ROÍ
DÊS HELLENES, SÁ MAJESTÊ LÊ ROÍ D1TALIE ; SÁ
MAJFSTÊ L'EMPEREUR DU J APON; LÊ PRÊSIDENT DÊS
ÊTATS-UN1S MEX1CAINS ; LÊ PRÊSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NICARÁGUA ; SÁ MAJESTÊ LÊ ROÍ DE
NORVÊGE ; SÁ MAJESTÊ LA REINE DÊS PAYS-BAS ;
SÁ MAJESTÊ LÊ ROÍ DE PORTUGAL ET DÊS ALGARVES ; SÁ MAJESTÊ LÊ ROÍ DE ROUMANIE ; SÁ MAJESTÊ LEMPEREUR DE TOUTES LÊS RUSSIES ; SÁ
MAGESTÉ LÊ ROÍ DE SUÈDE : LÊ PRÊSIDENT DE LA
REPUBLIQUE DE L'URUGUAY.
Ayant reconnu Futilité de flxer de commun accord certaines
regles uniformes en matiére d'abordage, ont decide de conclure une
Convention á cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires,
à savoir :
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SÁ MAJESTÉ L^EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROÍ
DE PRUSSE, AUNOM DE L'EMPIRE ALLEMAND :

M. Louis FRANCK, Membre de Ia Chambre dês Représentants;
Secrétaire General du Comitê Maritirae Internacional;
M. Pó SEGERS, Membre de Ia Chambre dcs Représentants.

M. KRACKER DE SCHWÁRTZENFELDT, Chargé cTAffaires d'Allemagne à Bruxelles ;
M. lê Dr STRUCKMANN, Conseiller Intime Supérieur de Régence, Conseiller rapporteur au Département Imperial
de Ia Justice.

LÊ PRÉSIDENT DÊS ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL :

LÊ PRÉSIDENT
TINE:

DE LA REPUBLIQUE ARGEN-

S. Exc. M. A. BLANCAS, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiairc de Ia Republique Argentine prós Sá Majesté lê Rói dcs Belges ;

SÁ MAJESTÉ L'EMPEREUR D^AUTRIGHE, ROÍ
DE BOHÉME, ETC., ET ROÍ APOSTOLIQUE
DE HONGRIE:
POUR L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE :
S. Exc. M. lê Comte DE CLARY et ALDRINGEN, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sá Majesté
lê Rói dês Belges;

POUR L'AUTRICHE :
M. lê Dr. STEPHEN WORMS, Conseiller de Section au Ministère I. R. autrichien du Commerce.

POUR LA HONGRIE :
M. lê Dr. FRANCOIS DE NAGY, Secrétaire d'État e. r., (Professeur ordinaire à FUniversilé Royale de Budapest,
Membre de Ia Chambre hongroise dês Deputes.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DÊS BELGES :
M. BEERNAERT, Ministre d'État, Président du Comitê Maritime
International;
M. CAPELLE, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur General du Commerce et dês Consulats
au Ministère dês Affaires Étrangères ;
M. CH. LÊ JEUNE, Vice-Président du Comitê Maritime internacional ;

M. lê Dr. RODRIGO OCTAVIO DF, LANGGAARD MENEZES, Professeur à Ia Faculte libre dcs sciences juridiques et sociales
de Rio de Janeiro, Membre de 1'Académie Brésilienne ;

LÊ PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI:
S. Exc. M. F. PUGA-BORNE, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiairc de Ia Republique du Chili prés Sá
Majesté lê Roí dês Belges;

LÊ PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA:
M. FRANCESCO ZAYAS Y ALFONSO, Ministre Résident de Ia
Republique de Cuba á Bruxelles.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DE DANEMARK :
M. W. DE GREVENKOP CASTENSKIOLD, Ministre résident de
Danemark à Bruxelles.
M. HERMaN BARCLAY HALKIER, Avocat à Ia Cour Suprômede
Danemark.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ D'ESPAGNE:
S. Exc. M. DE BAGUER Y CORSI, Son Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire prós Sá Majesté lê Rói dês
Belges;
DON JÜAN SPOTTORNO, Auditeur General de Ia Marine
Royale ;
floN RAMON SANCHEZ OCANA, Chef de division au Ministère de
Ia Justice, Ancien Magistral d'Audience Territoriale;
DON FAUSTINO ALVAREZ DEL MANZANO, Professeur à 1'Université Centrale de Madrid.

LÊ PRÉSIDENT DÊS ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE:
M. WALTER C. NOYES, Juge à Ia Cour de Circuit dês EtatsUnis à New-York ;
M. CHARLES C. BURLINGHAM, Avocat à New-York ;
M. A. J. MONTAGUE, Ancien Gouverneur de 1'État de Virginie ;
M. EDWIN W. SMITH, Avocat á Pittsburg.
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LÊ PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE :
S. Exc. M. BEAU, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénípotentiaire de Ia Republique Française prós Sá Majesté lê
Rói dês Beijes;
M. LYON-CAEN, Membre deFInstitut, Professeur de Ia Faculte
de Droit de Paris et de 1'École dês Sciences Politiques,
Président de 1'Association Française de Droit Maritime.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DU ROYAUME-UNI DE
LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE
ET DÊS POSSESSIONS BRITANNIQUES AU
DELA DÊS MERS, EMPEREUR DÊS INDES :
S. Exc. Sm ARTIIUR HARDINGE, K. C. B., K. C. M. G.,
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
prós Sá Majesté lê Rói dês Belges;
THE HoNbic. Sir WILUAM PICKFORD, Juge à Ia Ilaute Cour
de Londres;
M. LESLIE SCOTT, Conseiller du Rói, à Londres ;
THE HoN^ü. M. MUÜII GODLEY, Avocat à Londres.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DÊS HELLÈNES:
M. GEORGES DIOBOUNIOTIS, Professeur agrégé à 1'Université
d'Athènes.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ D'ITALIE :
M. LEPRINCE DE CASTAGNETO CARACCIOLO, Chargé d'Affaires
d'Italie à Bruxelles ;
M. FRANCOIS BERLINGIERI, Avocat, Professeur à 1'Université
de Genes;
M. FRANCOIS MIRKUJ, Conseiller à Ia Cour d'Appcl de
Naples ;
M. CÉSAR VIVANTE, Professeur à l' Université de Rorae.

SÁ MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON :
S. Exc. M. K. NABESHIMA, Son Envoyé Extraordinaire. et
Ministre Plénipotentiaire près Sá Majesté lê Rói dês r
Belges;
M. YosTiiYüKi IRIÈ, Procureur et Conseiller au Ministère de Ia
Justice du Japon ;
M. TAKEYDKI [SHIKAWA, Chef de Ia Division dês Affaires Ma- |
ritinics à Ia Direction de Communications du Japon;

M. M. MATSUDA, Deuxicme Secrétaire de Ia Légation du
Japon à Bruxelles.

LÊ PRÉSIDENT DÊS ET ATS UNIS MEXICAINS :
S. Exc. M. OLARTE, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire dês États-Unis Mexicains près Sá Majesté
lê Rói dês Belges ;
M. VICTOR MANUEL CASTTLLO, Avocat, Membre du Sénat.

LÊ PLÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NICARÁGUA :
M.. L. VALLEZ, Cônsul General de Ia Republique de Njcaragua à Bruxelles.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DE NORVÉGE :
S. Exc. M. L E Ü R . G. F. HAGERUP, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sá Majesté lê
Rói dês Belges;
M. CHRISTIAN THÉODOR BOE, Armateur.

SÁ MAJESTÉ LA REINE DÊS PAYS-BAS:
M. LÊ JONKHEER P. R. A. MEI.VILL VAN C-ARNBEE, Chargé

d'Affaires dês PaYS-Bas à Bruxelles ;
M. W. L. P. A. MOLENGRAAFF, Docteur en droit, Professeur
à 1'Université d'Utrecht;
M. B. C. J. LODER, Docteur en droit, Conseiller à Ia Cour de
Cassation de La Haye ;
M. C. D. ASSER JR., Docteur en droit, Avocat à Amsterdam.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DE PORTUGAL ET DÊS
ALGARVES :
M. ANTÔNIO DUARTE DE OLIVEIRA SOARES, Chargé d'Affaires
de Portugal à Bruxelles.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DE ROUMANIE:
S. Exc. M. DJUVARA, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près Sá Majesté lê Rói dês Belges.

SÁ MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LÊS
RUSSIES:
M. C. NABOKOFF, Premier Secrétaire de 1'Arabassade de
Russie à Washington.
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SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DE SUÈDE :
S. Exc. M. LÊ COMTE J. J. A. EHRENSVARD, Sí-n Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sá Majesté lê Rói dês Belges;
M. EINAR LANGE, Directeur de Ia Société d'assurance de
bateaux à vapeur de Suède.

LÊ PÉRSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'URUGUAY:
S. Exc. M. Luís GARABELLI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Ia Republique de FUruguay
pres Sá Majesté lê Rói dês Belges;
Lesquels, à cê düment autorisés, sont convenus de cê qui suit:
ARTICLE i
En cas d'abordage surveriu entre navires de mer ou entre
navires de mer et bateaux de navigation intérieure, lês indemnités
dues à raison dês dommages causes aux navires, aux choses ou
personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à tenir compte dês eaux ou
1'abordag-e s'est produit.
ARTICLE 2
Si Fabordage est fortuit, s'il est dfl à un cas de force majeure,
ou s'il y a doute sur lês causes de Fabordage, lês dommages sont
supportés par ceux qui lês ont éprouvés.
Cette disposition reste applicable dans lê cas ou, soit lês navires,
soit Fun d'eux, sont au mouillage au moment de Faccident.
<
ARTICLE 3
Si Fabordage est cause par Ia faute de Fun dês navires, Ia
réparation dês dommages incombe à celuiqui Fã commise.
ARTICLE 4
S'il y a faute commune, Ia responsabilité de chacun dês navires
est proportionnelle à Ia gravite dês fautes respectivement commises;
toutefois si,- d'après lês circonstances, Ia proportion ne peut pás
ôtre établie ou si lês fautes apparaissent comme equivalentes, Ia
responsabilité est partagée par parts égales.

Lês dommages causes soit aux navires, soit à leurs cargaisons,
soit aux effets ou autres biens dês équipages, dês passagers ou
d'autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par lês navires en faute, dans Ia dite proportion, sans solidarité à Fégard dês
tiers.
Lês navires en faute sont tenus solidairement à Fégard dês
tiers pour lês dommages causes par mort ou blessures, sauf recours
de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément
â Falinéa premier du présent article, il doit définitivement supporter.
II appartient aux législations nationales de déterminer, en cê
qui concerne cê recours, Ia portéc et lês effets dês dispositions contractuelles ou legales qui limitent Ia responsabilité dês propriètaircs
de navires à F-égard dês personnes se trouvant á bord.
ARTICLE 5
La responsabilité établie par lês articles précédents subsiste
dans lê cas ou Fabordage est cause par Ia faute d'un pilote même
lorsque celui-ci est obligatoire.
ARTICLE 6
L'action en réparation dês dommages subis par suite d'un abordage n'est subordonnée ni à un protêt, ni à aucune autre formalité
spéciale.
II n'y a point de présomptions légales de faute quant à Ia responsabilité de Fabordage.
ARTICLE 7
Lês actions en réparation de dommages se prescrivent par
deux ans à partir de Fevénement.
Lê délai pour intenter lês actions en recours admises par Falinék 3 de Farticle 4 est d'une année. Cette prescription ne court
que du jour du paiement.
Lês causes de suspention et d'interrruption de cês prescriptions
sont determines par Ia loi du tribunal saisi 4e Faction.
Lês I-Iautes Parties contractantes se réservent lê droit d'admettre
dans leurs législations, comme prorogeant lês délais ci-dessus fixes, lê
fait que lê navire défendeur n'a pu être saisi dans lês eaux territoriales de FÉtat dans lequel lê demandeur a son domicile ou son
principal établissement.
ARTICLE 8
Aprés un abordage, lê capitainc de chacun dês navires entres
en collision est tenu, autant qu'il peut lê faire sans danger sérieux
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pour son navire, sou equipado et sés passagers, de prcter assistance
à 1'autre bâtimcnt, à son équipage et à sés pasagers.
II est également tenu dans Ia mesure du possible de faire connaitre à l'autre navire lê nom ou lê port d'attache de son bâtiment,
ainsi que lês lieux d'oú il vient et ou il vá.
Lê propriétaire du navire n'est pás responsable à raison de Ia
seule contravention aux dispositions precedentes.
ARTICLE 9
Lês Hautes Parties contractantcs, dont Ia législation ne reprime
pás lês infractions à Farticle précédcnt, s'engagent à prcndre ou à
proposer à leurs Législatures respcctives lês mesures néccssaircs
pour que cês infractions soient réprimécs.
Lês Flautes Parties contractantes se communiqueront, aussitôt
que faire se pourra, lês lois et lês réglements qui auraient déjà été
édictés, ou qui viendraient à Fêtre dans leurs États pour Fexecution
de Ia disposition precedente.
ARTICLE 10
Sous reserve de conventions ultérieures, lês presentes dispositions ne portent point atteintc aux rçgles sur Ia liraitation de responsabilité dês propriétaires de navires, telles qu'elles sont établies
dans chaque pays, non plus qu'aux obligations rcsultant du contrat
de transport ou de tous autres contrats.

ARTICLE 13
La presente Convention s'étend à Ia réparation dês dommages
que, soit par execution ou omission d'une manosuvre, soit par inobservation dês ròglements, un navire a causes soit à un autre navire,
soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même
qu'il n'y aurait pás eu abordage.
ARTICLE 14
Chacune dês Hautes Parties contractantes aura Ia faculte de
provoquer Ia réunion d'une nouvelle Conférence aprés trois ans à
partir de Fentrée en vigueur de Ia presente Convention, dans lê but
de rechercher lês améliorations qui pourraicnt y être apportées, et,
notamment d'cn étendre, s'il est possible, Ia sphère d'application.
Celle dês Puissanccs qui feraít usage de cette faculte aurait à
notiüer son intention aux autres Puissances, par Finterrnédiaire du
Gouvernement belge, qui si chargerait de convoquer Ia Conférence
dans lês six móis.
ARTICLE 15
Lês États qui n'ont pás signé Ia presente Convention sont
admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion será notifiée
par Ia voie diplomatique au Gouvernement belge et, par celui-ci,
à chacun dês Gouvernements dês autres Parties contractantes;
elle sortira sés effets un móis après 1'envoi de Ia notitication faite
par lê Gouvernement belge.
ARTICLE 16

ARTICLE n
La presente Convcntion est sans application aux navires de
guerre et aux navires d'Etat exclusivemcnt alTectcs à un service
public.
c
ARTICLE 12
Les dispositions de Ia presente Convention seront appliquées à
1'égard de tous lês interesses, lorsque tous lês navires en cause
seront resortissants aux États dês Hautes Parties contractantes et
dans lês autres cas prévus par lês lois nationales.
II est entendu toutefois:
i° Qu'à Fégard dês interesses ressortissants d'un État non contractant, Fapplication dês dites dispositions pourra être subordonnée par chacun dês États contractants à Ia condition de réciprocité;
2° Que, lorsque tous lês interesses sont ressortissants du méme
État que lê tribunal saisi, c'est Ia loi nationale et non Ia Convention
qui est applicable.

La presente Convention será ratifiée.
A Fexpiration du délai d'un an au plus tard, à compter du
jour de Ia signature de Ia Convention, lê Gouvernement belge
entrera en rapport avec lês Gouvernements dês Tlautes Parties confractantes qui se seront déclarées prétes à Ia ratiíier, à Feffet de
faire décider s'il y a lieu da Ia mettre en vigueur.
Lês ratifications seront, lê cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et Ia Convention produira sés effets un móis après
cê dépôt.
Lê protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur
dês États representes à Ia Conférence de Bruxelles. Passe cê délai,
ils ne pourraient qu'y adhérer conlbrmément aux dispositions de
Farticle 15.
ARTICLE 17
Dans lê casou Funeou 1'autre dês Ilautes Parties contractantes
dénoncerait Ia presente Convention, cette dénonciation ne pro-

duirait sés effets qu'un an après lê jour ou elle aurait été notifiée
au Gouvernement belge, et Ia Convention demeurerait en vigueur
entre lês autres Parties contractantes.
«•
ARTICLE ADDITIONNEL

POUR LÊ CHILI:
§igné: F. PUGA BORNE.

POUR LA RÉBUPLIQUE DE CUBA:
Signé: Dr. F. ZAYAS.

Par dérogation à 1'article 16 qui precede, il est entendu que Ia
disposition de l'article 5 flxant Ia responsabilité dans lê cas ou
Tabordage est cause par Ia faute d'un pilote obligatoire, n'entrera
de plein droit en vigueur que lorsque lês Hautes Parties contractantes se seront mises d'accord sur Ia limitation de Ia responsabilité dês propriétaires de navires.
En foi de quoi, lês Plénipotentiaires dês Hautes Parties contractantes respectives ont signé Ia presente Convention et y ont
apposé leur cacheis.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, lê 23 septembre 1910.

POUR L'ALLEMAGNE :
Signé: KRACKER VON SCHWARTZENFELDT.
DR. G. STRUCKMANN.

POUR LA REPUBLIQUE ARGENTINE:
Sig-nè: ALBERTO BLANCAS.

POUR L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE :
Signé: S.CLARYET ALDRINGEN.

POUR L'AUTRICHE:
Signé: STEPHEN WORMS.

POUR LA HONGRIE:
Signé : DR. FRANÇOIS DE NAGY.

POUR LA BELGIQUE:
Signé:
»
»
»
»

A BEERNAERT.
CAPELLE.
CH. LEJEUNE.
LoüisFRANCK.
PAUL SEGERS.

POUR LÊS ÉTATS-UNIS ÜU BRÉSIL:
Signé: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES.

POUR LÊ DANEMARK:
Signé: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD.
>>
HERMAN HALKIER.

POUR L'ESPAGNE:
Signé:
»
>>
»

ARTURO DE BAGUER.
JUAN SPOTTORNO.
RAMON SANCHEZ DE OCANA.
FAUSTINO A. DEL MANZANO.

POUR LÊS ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Signé:
«
»
>>

WALTER C. NOYES.
CHARLES C. BURLINGHAM.
A. J. MONTAGUE.
EDWIN W. SMITH.

POUR LA FRANCE :
Signé: BEAU.
»>
CH. LYON-CAEN.

POUR LA GRANDE-BRETAGNE :
Signé:
».
>>
»

ARTIIUR H. IIARDINGE.
W. PICKFORD .»
LESLIESCOTT.
HUGH GODLEY.

POUR LA GRÈCE:
Signé: G. DIOBOUNIOTIS.

POUR FITALIE:
Signé:
»
»
»

PRINCE DE CASTAGNETO.
FRANCESCO BERLINGIERI.
FRANCESCO M. MIRELLI.
PROP. CÉSAR VIVANTE.

POUR LÊ JAPON :
Sig-né:
»
»
»

K.
Y.
T.
M.

NABESHIMA.
IRIE.
ISIIIKAWA:
MATSUDA.

POUR LÊS ÉTATS-UNIS MEXICAINS :
Sig-né: ENRIQDE OLARTE.
» VICTOR MANUEL CASTILLO.

POUR LÊ NICARÁGUA :
Signè: LEONVALLEZ.

POUR LA NORVÈGE :
Signé: HAGERUP.
» CTIR. Tu. BOE.

POUR LÊS PAYS-BAS :
Sig-né: P. R. A. MELVILL VAN CARNBEE
» MOLENGRAAFF.
» LODER.
» C. D. ASSER.

POUR LÊ PORTUGAL :
Sig-né: A. D. DE OLIVEIRA SOARES.

POUR LA ROUMANIE:
Signé: T. G. DJUVARA.

POUR LA RUSSIE:
Signo: C. NABOKOFP.

CONVENTION
(

POUR

L'unlfieation de certaines régles eu matière d'assistanc3 et de
sauvetage maritimes
SÁ MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROÍ DE
PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND ; LÊ PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE ; SÁ MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICIIE, ROÍ DE BOIIÊME,
ETC., ET ROÍ APOSTOUQUE DE I1ONGRIE : POUR
L'AUTR1CHE ET POUR LA HONGRIE ; SÁ MAJESTÉ LÊ
ROÍ DÊS BELGES ; LÊ PRESIDENT DÊS ÉTATS-UNIS
DU BRÉSIL ; LÊ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU
CH1LI ; LÊ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA ;
SÁ MAJESTÉ LÊ RÓI DE DANEMARK ; SÁ MAJESTÉ LÊ
ROÍ D'ESPAGNE; LÊ PRESIDENT DÊS ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE ; LÊ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE ; SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DU ROYAUME-UNI
DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DÊS
POSSESSIONS BRITANNIQUES AU DELA DÊS MERS, EMPEREUR DLS INDES ; SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DÊS HELLÊNES; SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DJTALIE ; SÁ MAJESTÉ
L'EMPEREUR DU JAPON ; LÊ PRESIDENT DÊS ÉTATSUNIS MEXICAINS ; LÊ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
DE NICARÁGUA ; SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DE NORVÈGE ;
SÁ MAJESTÉ LA REINE DÊS PAYS-BAS ; SÁ MAJESTÉ
LÊ ROÍ DE POR TUGAL ET DÊS ALGARVES ; SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DE ROUMANIE ; SÁ MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LÊS RUSSIES ; SÁ MAJESTÉ LÊ
ROÍ DE SUÉDE; LÊ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
'DE L'URUGUAY,
Ayant reconnu I'utilité do flxer de coramun accord certaines
régles uniformes en matièrc d'assislance et de sauveiage maritimes,
ont decide de coucluro une convention á cet eííét et ont nommé
pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

POUR LA SUÉDE:

signé: ALBERTEHRENSVARD.
» EINAR LANGE.

POUR PURUGUAY :
Signé: LUÍS GARABELLI.

SÁ MAJESTÉ I/EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROÍ
DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND:
M. KIIACKER DE SCIIWART/ENFELDT, Chargé d'AÍTaircs d'Alleuiagne á Bruxclles ;
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M. lê Dr. STRÜCKMANN, Conseiller Intime Supérieur de Régence, Conseiller rapporteur au Dcpartement Imperial de
Ia Justice.
r

LÊ PÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI:
S. Exc. M. F. PUGA BORNE, Envoyè Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Ia Republique de Chili près
Sá Majesté lê Rói dês Belges.

LÊ PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE:
S. Exc. M. A. BBLANCAS, Envoyè Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de Ia Republique Argentine près Sá Majesté lê Rói dês Belges.

SÁ MAJESTÉ L'EMPEREUR D1AUTRICHE, ROÍ DE
BOHÉME, ETC., ET ROÍ APOSTOLIQUE DE
HONGRIE :
POUR L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE :
S. Exc. M. lê ComteDE CLARY et ALDRINGEN, Son Envoyè
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prós Sã Majcsté
lê Rói dês Belges;

LÊ PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA:
M. FRANCESCO ZAYAS Y ALFONSO, Ministre Resident dela
Republique de Cuba àBruxelles.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DE DANEMARK :
M. W. DE GREVENCOP CASTENSKIOLD, Ministre Resident de
Danemark à. Bruxelles;
M. HERMAN BARCLAY HALKIER, Avocat à Ia Cour suprême de
Danemark.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ D'ESPAGNE :

POUR L'AUTRICHE :

S. Exc. M. DE BAGÜER Y CORSI, Son Envoyè Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sá Mag-esté lê Rói
dês Belges .
DON JÜAN SPOTTORNO, Auditeur General de Ia Marine Royale ;
DON RAMON SANCHEZ OCANA, Chef de division au Ministère
de Ia Justice, Ancien Magistral d'Audience territoriale ;
DON FAUSTINO ALVAREZ DEL MANZANO, Professeur à 1'Université Centrale de Madrid.

M. Ic Dr. STEPHEN WORMS, Conseiller de Section au Ministère I. R. autrichien du Commerce.

POUR LA HONGRIE:
M. lê Dr. FRANÇOIS DE NAGY, Secrétaire d'Etat e. r . , Professeur ordinaire á 1'Université Royale de Budapest, Membrc de Ia Chambre hongroise dês Deputes.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DÊS BELGES :
M. BEERNAERT, Ministre d'Etat, Présidcnt du Comitê Maritime Internacional ;
M. CAPELLE, Envoyè Extraordinaire et Ministre Plénipoten-*tiaire, Directeur General du Commerce et dês Consulats
au Ministère dês Affaires Etrangères ;
M. CH. LÊ JEÜNE, Vice-Président du Comitê Marítime Internacional ;
M. Louis FRANCK, Membre de Ia Chambre dês Représentants,
Secrétaire General du Comitê Maritime Internacional;
M. P. SEGERS, Membre de Ia Chambre dês Représentants.

LÊ PRÉSIDENT DÊS ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL :
M. lê Dr. RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES, Professeur à Ia Faculte libre dês sciences juridiques et sóciales de Rio de Janeiro, Membre de FAcadémie brésilienne;

LÊ PRÉSIDENT DÊS ESTATS-UNIS D'AMERIQUE :

<•

M. WALTERC. NOYES, Juge à Ia Cour de circuit dês ÉtatsUnis à New-York ;
M. CHARLES C. BÜRLINGHAM, Avocat à New-York ;
M. A. J. MONTAGUE, Ancien Gouverneur de 1'Ètat de Virginie :
M. EDWIN W. SMITH, Avocat à Pittsburg.

LÊ PRÉSIDENT DE L A REPUBLIQUE FRANÇAISE
S. Exc. M. BEAU, Envoyè Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Ia Republique Française près Sá Majesté
lê Rói dês Belges ;
M. LYON-CAEN, Membre de 1'Institut, Professeur de Ia Faculte
de droit de Paris et de 1'École dês Sciences politiques,
Président de 1'Association française de droit maritime.

37 ..

SAMAJESTE LÊ ROÍ DU ROYAUME UNI DELA
GRANDE BRETAGNE ET D'IRLAND ET DÊS POSSESSIONSBRITANNIQUESAU DELA DÊS MERS,
EMPEREUR DÊS INDES : .
S. Exc. SIR ARTIIÜR HARDINÜE, K. C. B., K. C. M. G.,
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
prós Sá Majesté lê Rói dês Bclgcs;
THE HoN bl °. Sir WILLIAM PICKFORD, Juge à Ia Haute Cour
de Londres ;
M. LESLIE SCOTT, Conseiller du Rói, à Londres ;
THE Hon ljlc . M. HÜGH GODLEY, Avocat à Londres;

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DÊS HELLÈNES :

LÊ PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NICARÁGUA :
M. L'. VALLEZ, Cônsul General de Ia Republique de Nicarágua, à Bruxelles.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DE NORVÈCE:
S. Exc. M. LEDr. G. F. HAGERUP, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sá Majesté lê Rói
dês Belges ;
M. CHRISTIAN TKODOR BOE, Armateur.

SÁ MAJESTÉ LA REINE DÊS PAYS-BAS:
M. LÊ JONKIIEER P. R. A. MELVILL VAN CARNBEE, Chargé

M. GEORGES DIOBOUNIOTIS, Professeur agrégé à 1'Université
d'Athènes.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ D'ITALIE ;
M. LÊ PRINCE DE CASTAGNETO CARACCIOLO, Chargé d'Affaires d'Italie à Bruxelles;
M, FRANÇOIS BERLINGIERI, Avocat, Professeur à 1'Université
de Genes;
M. FRANÇOIS MIRELLI, Conseiller â Ia Cour d'Appel de Nápoles ;
M. CÉSAR VIVANTE, Professeur à rUnivcrsité de Rome;

d'Affaires dês Pays-Bas à Bruxelles;
M. W. L. P. A. MOLENGRAAFF, Doctuer en droit, Professeur a 1'Université d'Utrecht;
M. B. C. J. LODER, Docteur en droit, Conseiller à Ia Cour
de Cassation de La Haye ;
M. C. D. ASSRR .IR., Docteur en droit, Avocat à Amsterdam,

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DE PORTUGAL ET DÊS
ALGARVES:
M. ANTÔNIO DUARTE DE OLIVEIRA SOARES, Chargé d'Affaires
de Portugal à Bruxelles.

SÁ MAJESTÉ L^EMPEREUR DU JAPON :
S. Exc. M. K. NABESIIIMA', Son Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire prós Sá Majesté lê Rói dês
Belges ;
M. YOSIUYUIÜ IR.IÉ, Procurem- et Conseiller au Ministère c'.e
Ia Justice du Japon ;
M. TAKEYUKI ISHIKAWA, Chefde Ia Division dcs Affaires Maritiraes à Ia Direction dês Gommunications du Japon .
M. M. MATSÜDA, Deuxième Secrétaire de Ia Légation du
Japon à Bruxelles.

LÊ PRÉSIDENT DÊS ÉTATS-UNIS MEXÍCAINS :
S. Exc. M. OLARTE, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire dês États-Unis Mexicains près Sá Majesté
lê Rói dês Belgues;
M1. VICTOR MANUEL CASTILLO, Avocat, Membre du Sénat.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DE ROUMANIE:
S. Exc. M. DJUVARA, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près Sá Majesté lê Rói dês Belges.

SÁ'MAJESTÉ IJEMPEREUR DE TOUTES LÊS
RUSSIES :
M. C. NABOKOFF, Prcmicr Secrétaire de TAmbassade de
Russie à Washington.

SÁ MAJESTÉ LÊ ROÍ DE SUÈDE:
S. Exc. M. LÊ COMTE J. J. A. EHRENSVARD, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sá Majesté lê Rói dês Belges ;
M. EINAR LANGE, Directeur de Ia Société d'assurance de
bateaux á vapeur de Suède.
ító-9

?
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LÊ PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'U- '
RUGUAY:
S. Exc. M. Luís GARABELLI, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de Ia Republique de l'Uruguay
prós Sá Majesté lê Rói dês Belges;
Lesquels, à cê düment autorisés, sont convenus de cê qui suit:
ARTICLE i
L'assistance et lê sauvetage dês navires de mer en danger, dês
choses se trouvant à bord, du fret et du prix de passage, ainsi que
lês services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux
de navigation intérieure sont soumís aux dispositions suivantes,
sans qu'il y ait à distinguer entre cês deux sortes de services et
sans qu'il y ait à tenir compte dês eaux ou ils ont été rendus,
ARTICLE 2
Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat
utile donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n'est due si lê secours prêté reste sans
résultat utile.
En aucun cas, Ia somme à payer ne peut dépasser Ia valeur
dês choses sauvées.
ARTICLE 3

II en est de même de Ia proportion dans laquelle cette rémunération doit étre répartie entre lês sauveteurs.
La fépartition entre lê propriétaire, lê capitaine et lês autres
personnes au service de chacun dês navires sauveteurs será réglée
par Ia loi nationale du navire.
ARTICLE 7
Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment et sous 1'influence du danger peut, à Ia requête de 1'une dês
parties, être annulée ou modifiée par lê juge, s'il estime que lês
conditions convenuesne sont pás équitables.
Dans tous lês cas, lorsqull est prouvé que lê consentement de
1'une dês parties a été vicie par dol ou réticence ou lorsque Ia rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans 1'autre,
hors de proportion avec lê service rendu, Ia convention peut être
annulée ou modifiée par lê juge à Ia requête de Ia partie intéressée.
ARTICLE 8

Lê remorqueur n'a droit à une rémunération pour 1'assistance
ou lê sauvetage du na vire par lui remorqué ou de sã csrgaison que
s'il a rendu dês services exceptionnels ne pouvant être consideres
comme Paccomplissement du contrat de remorquage.

La rémunération est íixée par lê juge selon lês circonstances en
prenant pour base : a) en premier lieu, lê succés obtenu, lês efforts
et lê mérite de ceux qui ont prêté secours, lê danger couru par
lê navire assiste, par sés passagers et son équipage, par sã cargaison, par lês sauveteurs et par lê navire sauveteur, Ic temps cmployé,
lês frais et dommages subis, et lês risques de responsabilité et
autres courus par lês sauveteurs, k valeur du matériel exposé par
eux, en tenant compte, lê cas échéant, de Fappropriation spéciale
du navire assistant; b) en second lieu, Ia valeur dês choses sauvées.
Lês mcmes dispositions s'appliquent á Ia répartition prévue à
article 6, alínea 2.
, Lê juge peut réduire ou supprimer Ia rémunération s'il apparait
que lês ssr^veteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire lê sauvetage ou l'assistance ou qu'ils se sòiit rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

ARTICLE 5

ARTICLE g

Une rémunération est due encor• quj l'assistance ou lê sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au môrne propriétaire.

II n'est dü aucuneVéirxmeration par lês personnes sauvées; sans
que cependant il soit porte atteinte aux prescriptions dês lois nationales à cet égard.
Lês aauveteurs de vics humaines qui sont intervenus á l'ocasion de 1'accident ayant donné lieu au sauvetage ou á l'assistance
ont droit á une équitable part de Ia rémunération accordée aux
sauveteurs du navire, de Ia cargaison et de leurs accessoires.

N'ont droit à aucune rémunération lês personnes qui ont prit
part aux opérations de secours malgré Ia défense expresse et raisonnable du na vire secouru.
ARTICLE 4

ARTICLE 6
Lê montant de Ia rémunération est fixe par Ia convention dês
parties et, à défaut, par lê juge.
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ARTICLE 10
ARTICLE 15
L'action en payement de Ia rémunération se prescrit par deux
ans à partir du jour ou lês opérations d'assistance ou de sauvetage
sont termines.
Lês causes de suspensian et d'interruption de cette prescription
sont déterminées par Ia loi du tribunal saisi de 1'action.
Lês Hautes Parties contractantes se reservent lê droit d'admettre dans leurs législations, comme prorogeant lê délai ci-dessus
fixe, lê fait que lê navire, assiste ou sauvé n'á pu être saisi
dans lês eaux territoriales de 1'Etat dans lequel lê demandeur a son
domidle ou son principal établissement.
ARTICLE n
Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut lê faire sans danger
sérieux pour son navire, son équipage, sés passagers, de prêter
assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en raer en
danger de se perdre.
Lê propriétaire du navire n'est pás responsable à raison dês
contraventions à Ia disposition precedente.
ARTICLE 12
Lês Hautes Parties contractantes, dont Ia législation ne reprime pás 1'infraction à 1'article précedent, s'engagent à prendre ou
à proposer à leurs Législatures respectives lês mesures nécessaires
pour que cette infraction soit réprimée.
Lês Hautes Parties contractantes se communiqueront, aussitôt
que faire se pourra, lês lois ou réglements qui auraient déjà été
édictés ou qui viendraient à l'être dans leurs E'tats pour 1'exécution
de Ia disposition qui precede.
ARTICLE 13

e

La presente Convention ne porte pás atteinte aux dispositions
dês législations nationales ou dês traités internationaux sur 1'organisation de services d'assistance et de sauvetage par lês autorités
publiques ou sous leur controle, et notamment sur lê sauvetage de
engins de péche.
ARTICLE 14
La presente Convention est sans application aux navires de
guerre et aux navires d'E'tat exclusivement affectés à un service
public.

Lês dispositions de Ia presente Convention seront appliquées à
Tégard de tous lês interesses lorsque soit lê navire assistant ou sauveteur, soit lê navire assiste ou sauvé appartient à un Ktat de l'une
dês Hautes Parties contractantes, ainsi que dans lês autres cas prévus par lês lois nationales.
II est entendu toutefois :
1°. Qu'à 1'égard dês interesses ressortissants d'un État non cúntractant, 1'application dês dites dispositions pourra être subordonnée par chacun dês États contractants à Ia condition de réciprocité;
2°. Que, lorsque tous lês interesses sont ressortissants du même
État que lê tribunal saisi, c'est Ia loi nationale et non Ia Convention qui est applicable;
3°. Que, sans préjudice dês dispositions plus étendues dês lois
nationales, 1'article n n'est applicable qu'entre navires ressortissant
aux États dês Hautes Parties contractantes.
ARTICLE 16
Chacune dês Hautes Parties contractantes aura Ia faculte de
provoquer Ia réunion d'une nouvelle conférence après trois ans à
partir de 1'entrée en vigueur de Ia presente Convention, dans lê but
de rechercher lês améliorations qui pourraient y ôtre apportées et,
notamment, d'en étendre, s'il est possible, Ia sphère d'application.
Celle dês Puissances qui ferait usage de cette faculte aurait á
notitier son intention aux autres Puissances, par 1'intermédiaire du
Gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer Ia Conférence
dans lês six móis.
ARTICLE 17
ti
Lês États qui n'ont pás signé Ia presente Convention sont
admis à y adhérer sur leur demande, Cette adhésion será notiflée
par Ia voie aíplomatique au Gouvernement belge et, par celui-ci, à
chacun dês Gouvernements dês autres Parties contractantes; elle
sortira sés efffits un móis après 1'envoi de Ia notiflcation faite par
lê Gouvernement belge.
ARTICLE 18
La presente Convention será ratifiée.
A 1'expiration du délai d'un an au plus tard, à compter du
jour de Ia signature de Ia Convention, lê Gouvernement belge entrera en rapport avec lês Gouvernements dês Hautes Parties con-
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tractantes qui se seront déclarées prêtes à Ia ratifier, à l'effet de
faire décider s'il y a lieu de Ia raettre en vigueur.
Lês ratifications seront, lê cas échéant, déposées im'médiatement à Bruxelles et Ia Convention produira sés effets un móis
après cê dépôt.
Lê protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur
dês États representes à Ia Conférence de Bruxelles. Passe cê delai,
ils ne pourraient qu'y adhérer, conformément aux dispositions de
Varticle 17.
ARTICLE 19
Dans lê cas ou Pune ou Fautre dês Hautes Parties contractantes dénoncerait Ia presente Convention, cette dénonciation ne
produirait sés effets qu'un an après lê jour ou elle aurait été notifiée
au Gouvernement belge et Ia Convention demeureait en vigueur
entre lês autres Parties contractantes.
En foi de quoi, lês Plenipotentiaires dês Hautes Parties contractantes respectives ont signé Ia presente Convention et y on
apposé leur cachets.
Fait á Bruxelles, en un seul exemplaire, lê 23 septembre 1910.

POUR L'ALLEMAGNE :
Signé : KRACKER VON SCHWARTZENFELDT.
DR. G. STRUCKMANN.

POUR LA REPUBLIQUE ARGENTINE:
Signé: ALBERTO BLANCAS

POUR L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE :
Signé : S. CLARY ET ALDRINGEN.

POUR L'AUTRICHE :
Signé : STEPHEN WORMS.

POUR LA HONGRIE :
Signé : DR. FRANÇOIS DE NAGY.

POUR LA BELGIQUE:
Signé : A. BEERNAERT.
»
CAPELLE.
»
CH. LÊ JEUNE.
»
Louis FRANCK.
»
PAUL SEGERS.

POUR LÊS ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL :
Signé : RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES,.

POUR LÊ CHILI:
Signé: F. PÜGA-BORNE.
(l

POUR LA REPUBLIQUE DE CUBA:
Signé: DR. F. ZAYAS.

POUR LÊ DANEMARK:
Signé : W. GREVENKOP CASTENSKIOLD.
»
HERMAN HALK1ER.

POUR L'ESPAGNE:
Signé
»
>>
»

; ARTURO DE BAGUER.
JüANSPOTTORNO.
RAMON SANCHEZ DE OCANA.
FAÜSTINO A. DEL MANZANO.

POUR LÊS ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Signé:
»
. »
»

WALTER C. NOYES.
CHARLES C. BURLINGHAM.
A. J. MONTAGUE.
EDWIN W. SMITII.

POUR LA FRANCE :
Signé: BEAU.
»
CH. LYON-CAEN,

POUR LA GRANDE-BRETAGNE.
Signé
»
»
»

: ARTHUR H. HARDINGE.
W. PICKFORD.
LESLIE SCOTT.
HUGH GODLEY.

POUR LA GRÈCE:
Signé ; G. DIOBOUNIOTIS.

POUR L'ITALIE:
Signé : PRINCE DE CASTAGNETO.
»
FRANCESCO BERLINGIERI.
FRANCESCO M. MIRELLI.
»
PROF. CÉSAR VIVANTE.
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POUR LÊ JAPON :
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Signé: K. NABESHIMA,
»
Y. IRIE.
T. ISHIKAWA.
»
M. MATSUDA.
POUR LÊS ÉTATS-UNIS MEXIGAINS :
Signé: ENRIQUE OLARTE.
»
VICTOR MANUEL CAST1LLO.

POUR LÊ NICARÁGUA:
Signé: LEON VALLEZ.

POUR LA NORVÈGE
Signé: HAGERUP.
»
CHR. TH. BOE.

POUR LÊS PAYS-BAS :
Signé: P. R. A. MELVILL VAN CARNBEE.
MOLENGRAAFF.
»
LODER.
»
C. D. ASSER.

POUR LÊ PORTUGAL:
Signé: A. D. DE OLIVEIRA SOARES.

POUR LA ROUMANIE :
Signé: T. G. DJUVARA.

POUR LA RUSSIE:
Signé: C. NABOKOFF.

POUR LA SUÈDE:
Signé: ALBERT EHRENSVARD.
»
EINAR LANGE.

POUR L'URUGUAY:
Signé: Luís GARABELLI.

Au moment de proceder à Ia signature dês Conventions pour
1'unification de certaines rògles en matière d'abordage et en matiére d'assistance et de sauvetage maritimes conclues à Ia date de cê
jour, lês Plénipotentiaires soussignés sont convenus de cê qui suit:
Lês dispositions dês dites Conventions seront applicables aux
colonies et possessions dês Puissances contractantes, sous lês reserves ci-après :
I. Lê Gouvernement allemand declara réserver sés résolutions
au sujet de sés colonies. II se reserve, pour chacune de celles-ci
séparcment, lê droit d'adhcrer aux Conventions et de lês dénoncer.
II. Lê Gouvernement danois declare se réserver lê droit d'adhérer aux dites Conventions et de lês dcnoncer pour 1'Islande et
lês colonies ou possessions danoises séparément.
III. Lê Gouvernement dês États-Unis d'Amerique declare se
réserver lê droit d'adhérer aux dites Conventions et de lês dénoncer pour lês Possessions insulaires dês États-Unis d'Amérique.
IV. Lê Gouvernement de Sá Majesté Britannique declare se
réserver lê droit d'adhérer aux dites Conventions et de lês dénoncer
pour chacune dês colonies, chacun dês protectorats et territoires britanniques séparément ainsi que pour 1'ile de Chypre.
V. Lê Gouvernement italien se reserve d'adhérer ultérieurement aux Conventions pour lês dépendances et colonies italiennes.
VI. Lê Gouvernement dês Pays-Bas se reserve d'adhérer ultérieurement aux Conventions pour lês colonies et possessions néerlandaises.
VII. Lê Gouvernement portugais declare se réserver lê droit
d€'adhérer ultérieurement aux Conventions pour lês colonies portugaises.
Cês adhésions pourront être notiflées soit par une déclaration
générale comprenant toutes lês colonies et possessions, soit par dês
déclarations spéciales. Pour lês adhésions et dénonciations, on observera éventuellement Ia procédure indiquée dans lês deux Conventions de cê jour. II est entendu toutefois que lês dites adhésions
pourront également ôtre constatées dans lê procès-verbal dês ratifications.
En foi de quoi, lês Plénipotentiaires soussignés ont dressé lê
présent protocole, qui aura Ia même force et Ia même valeur que
si sés dispositions étaient inserées dans lê texte même dês Conventions auxquelles il se rapporte.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, lê 23 septembre 1910.
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POUR L'ALLEMÂGNE :
Signé: KRACKER VON SCHWARTZENFELDT.'
»
Dr. G. STRUCKMANN.

POUR LA REPUBLIQUE ARGENTINE :

POUR L'ESPAGNE:
Signé : ARTÜRO DE BAGUER.
JÜAN SPOTTORNO.
»
RAMON SANCHEZ DE OCANA.
»
FAUSTINO A. DEL MANZANO.

POUR LÊS ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Signé : ALBERTO BLANCAS.

POUR L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE :
Signé: S. CLARYET ALDRINGEN.
POUR L'AUTRICHE :
Signé: STEPHEN WORMS.

POUR LA HONGRIE :
Signé : Dr. FRANCOIS DE NAGY.

POUR LA BELGIQUE :
Signé : A. BEERNAERT.
CAPELLE.
CH. LEJEUNE.
Louis FRANCK.
PAUL SEGERS.

POUR LÊS ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL:
Signé : RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES.

Signé:
>>
»
»

WALTERC. NOYES.
CHARLES C. BURL1NGHAM.
A. J. MONTAGUE.
EDWIN W. SMITH.

POUR LA FRANCE :
Signé : BEAU.
Ou. LYON-CAEN.

POUR LA GRANDE-BRETAGNE:
Signé : ARTHÜR H. HARDINGE.
W. PICKFORD.
«
LESLIE SCOTT.
HUGH GODLEY.

POUR LA GRÈCE :
Signé : G. DIOBOUNIOTIS.

POUR LTTALIE :
' Signé : PRINCE DE CASTAGNETO.
»
FRANCESCO BERLINGIERI.
c
»
FRANCESCO M. MIRELLI.
»
PROF. CÉSAR VIV ANTE.

POUR LÊ CHILI:
Signé : PUGA BORNE.

POUR LA REPUBLIQUE DE CUBA:
Signé: DR. F. ZAYAS.
POUR LÊ DANEMARK
Signé : W GREVENKOP CASTENSKIOLD.
»
HERMAN HALKIER.

POUR LÊ JAPON:
Signé:
»
»
>»

K.
Y.
T.
M.

NABESHIMA.
IRIR.
ISHIKAWA.
MATSUDA.

POUR LÊS ÉTATS-UNIS MEXICAINS :
Signé : ENRIQUE OLARTE.
»
VICTOR MANUEL CASTILLO.

io8_

POUR LÊ NICARÁGUA :
Signé : LEON VALLEZ

POUR LA NORVÈGE:

ÍNDICE

Signé : HAGERUP.

«

Cim. TH. BOE.

POUR LÊS PAYS-BAS :
Signé : P. R. A. MELVILL VAN CARNBEE
«
MOLENGRAAFF.
LODER.
»
C. D. ASSER.

POUR LÊ PORTUGAL:
Signé : A. D. DE OLIVEIRA SOARES.

POUR LA ROUMANIE :
Signé : T. G. DJUVARA.

POUR LA RUSSIE:
Signé : C. NABOKOFF.

POUR LA SUÈDE :
Signé : ALBERT EHRENSVARD.
»
EINAR LANGE.

POUR L'URUGUAY :
Signé: LUÍS GARABELLI.
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