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501. 

KONWENCJA 

pomiędzy Austrją, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunią, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słowcńc6w 
oraz Cz chosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisana w Rzymie dnia 6-go kwi etnia 1922 r . 

, (Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19-9o grudnia 1928 r. Dz. U. R. p, z 1929 r. Nr. 5, poz. 4b). 

Przekład. 

W IMIENIU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MY, IGNACY MOŚCICKI, 
PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

wszem wobec i każdf!mu zosobna, 
komu o tern wiedzieć należy, wia

domem czynimy: . 

Dnia szóstego kwietnia tysiąc 
dziewięćs.et dwudziestego drugiego 
roku, podpisana została w Rzymie 
pomiędzy Austrją, Węgrami, Wło
chami, Polską, Rumunją, Króle
stwem . Serbów; Chorwatów i Sło
weńców, oraz Czechosłowacją Kon
wencja . w sprawie obywatelstwa, 
która to Konwencja brzmi dosło
wnie jak następuje: 

KONWENCJA. 

Austrja, Węgry, Włochy, Pol
ska, Rumunja, Królestwo Ser
h ;: ·v. Chorwatów i Słoweńców 
i Czechosłowacja, 

w zamiarze uregulowania 
spraw dotyczących obywatelstwa, 
celem zawarcia odnośnej konwen
c.ji, Wysokie Umawiające się Stro
ny mianowały swymi Pełnomocni
ikami: 

Prezydent Związkowy Republiki 
Austrjac kiej: 

p, Remi KWIATKOWSKIEGO, 
Posła Nadzwyczajnego i Mini
stra Pełnomocnego; 

~ego Wysokość Regent Węgierski: 

P, Hrabiego Nemes de HIDVEG, 
Posła Nadzwyczajnego i Mini
stra Pełnomocnego; 

Jego Królewska Mość 
Król Włoski: 

iJego Ekscelencję Markiza Gugliel
mo IMPERIALL Senatora. Kró
lestwa, Ambasadora: 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLO GNE 

N O U S, I G N A C Y M O Ś C I C K I, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNF.. 

a tous ceux qui ces Presentes Leltres verront Salut: 

Une Convention entre l'Autriche, la Hongrie, ł'ltalie, la Pologne, 
la Roumanie, le Royaume Serbe-Croate-Slovene et la Tchecosl~aquie, 
concernant la nationa!ite ayant ete signee a Rome le six Avril mil neuf 
cent virigt · deux, Convention dont la teneur suit: 

CONVENTION. 

L'autriche, la Hongrie, l'Ita
lie, la Pologne, la Roumanie, le 
Royaume Serbe-Croate-SlovEme 

. et la Tchecoslovaquie, 

desireux de regler les que
stions qui ont trait a la nationa
lite, 

voulant conclure une conven
tion a cet eHet, les Hautes Par
ties Contractantes ant nomme 
pour Jeurs plenipotentiaires: 

Le President F ederal de la Repu
blique Autrichienne: 

M, Remi KWIATKOWSKI, En
voye Extraordinaire et Mini
stre Plenipotentiaire; 

San Altesse le Regent de Hongrie: 

M. le Comie Neines de HID
VEG, Envoye Extraordinaire 
et Mini'stre Plenipotentiaire; 

Sa majeste le Roi d'Italie: 

S. E. Je Marquis Guglielmo 
IMPERIALI, Senateur du Roy
aume, Ambassadeurj 

CONVENZIONE. 

L'Austria, la Cecoslovacchia, 
l'Italia, la Polonia, ił Regno Serba- . 
Croato - Sloveno, la Romania, e 
I'Ungheria , 

desiderosi di regoJare le que
stioni che riguardano la cittadi
nan2.a, 

volendo concludere una conven
ziane a questo riguardo, le AHe 
Parti Contraenti hanno nominato 
com e loro plenipotenziari: 

I1 Presidente F ederale Della Repu
blica Austriaca: 

ił Signor Remi KWIATKOWSKI, 
Inviató Straordinario e Mini
stra Plenipotenziario; 

I1 Presidente Della Repubblica 
Cec oslovac·ca: 

ił Signor Vlastimil KYBAL, In
viato Straordinario e Minislró 
Plenipotenziario; 

Sua Maesta ił Re d'Italia: 

S. E. ił Marchese Guglielmo IM
PERIALI, Senatore deI Regno, 
Ambascia tore j 
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Naczelnik Pat'lstwa Polskiego : 

P. Macieja LORET, Charge d'Af
faires Polski w Rzymie; 

Jego Królewska Mość Król 
Rumuńsk i : 

P. Al. Fm. LAHOVARY, Posła 
Nadzwyczajnego i Ministra Peł
nomocnego ; 

Jego Królewska Mość Król Ser
bów, Chorwatów i Słoweńców: 

P. Ottokara RYBAR, byłego de
putowanego; 

Prezydent Rzeczypospolitej Cze
chosłowack iej: 

P. Vlastimila KYBAL, Posła Nad
zwyczajnego i Ministra Pełno
mocnego, 

KTÓRZY, po przedstawieniu 
swych pełnomocnictw, u:manych 
za dobre i sporządzone w należytej 
formie, zgodzili się na następujące 
postanowienia: 

Artykuł pierwszy. 

Sposoby nabycia lub utraty 
obywatelstwa regulowane ,są pra
wami każdegot Państwa. 

Artykuł 2. 

W stosunkach pomiędzy Wyso
kiemi Umawiającemi się Stronami, 
obywatelstwo stwierdzane będzie 
świadectwem, wydanem przez po
wołany do tego, stosownie do usta
wodawIstwa każdego Państwa, 
urząd i poświadczonem przez wła
dzę, od której wyżej wzmiankowa
ny urząd jes,t zależny. Świadectwo 
wskazywać winno prawną podsta
wę obywatelstwa, które się stwier
dza. Jednakże każda z Wysokich 
Umawiających się Stron, ilekroć 
uzna to za potrzebne, będzie mo
gła wymagać, aby treść świadec
twa potwierdzoną została przez 
centralną władzę Państwową. 

Artykuł 3. 

Wysokie Umawiające ,się Stro
ny zobowiązują się podać sobie 
wzajemnie do wiadomości wykaz 
urzędów i władz powołanych do 
wyda wania i poświadczania świa
dectw, o których mowa w poprzed
nim artykule. 

Dziennik Ustaw. Poz. 501. 

Le Chef de I'Etat Polonais : 

M. Maciej LORET, Charge d'Af
faires de l'Etat polonais ci. Ro
me; 

Sa Majeste le Roi de Roumanie: 

M. Al. Em. LAHOVARY, En
voye Extraordinaire et Mini
stre Plenipotentiaire; 

Sa Majeste le Roi des Serbes, 
Croates et Slovenes: 
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II Capo Deilo StaŁo Pollacco: 

il Signor Maciej LORET, Incarica
to d'Affari dello Stato polacco 
a Roma; 

Sua MaesM ił Re dei Serbi, Croati 
e Sloveni: 

il Signo,r Ottokar RYBAR, ex de
putato; 

Sua Maesb'l ił Re di Romania: 

M. Ottokar 
depute; 

RYBAR, ancien ił Signor Al. Em. LAHOVARY, In
viato Straordinarioe Ministro 
Plenipotenziario; 

Le President de la Republique 
Tchecoslovaque: 

M. Vlastimił KYBAL, Envoye 
Extraordinaire et Ministre 
P lenipotentiaire; 

LESQUELS, ayant deposeleurs 
Pleins Pouvoirs reconnus en bon
ne et due forme, ont convenu de 
ce qui suit: 

ArEcle premier. 

Les modes d'acquisition ou de 
perte de la nationalite sont regles 
par la loi de chaque Etat. 

Article 2. 

Dans les rapports cntre les 
Hautes Parties Contractantes la 
nationalite sera prouvee par un 
certificat delivre par l' autorite 
competente selon la loi de cha
que Etat, et vise par l'autorite 
susdite. Le certifica t indiquera la 
bas e legale de la nationalite qu'i,l 
atteste. Chacune des Haute!s Pa'r
ties Contractantes pourra cepen
dant, chaQue fois qu'elle le jugera 
necessaire, exiger que le contenu 
du clOrtificat soit confirme par 
l'autorite centrale de I'Etat. 

Article 3. 

Les Hautes Partie s Contrac
tantes s'engagent ci se notifier 
mutuellement la liste des autori
tes competentes ci. delivrer et ci. 
vis er le certificat dont ił estques
Hon ci. 1'article precedent. 

Sua Altezza ił ReggenŁe 
D'Ungheria: 

il Conte Nemes de HIDVEG, Invia
to Straordinario e Minig,troPle
nipotenziario; 

I QUALI, dopo aver depositato i 
loro Pieni Pote,ri, trovati in buona 
e debita forma, hanno convenuto 
quanto segue: 

Articolo primo. 

I modi diacquisto e di perdita 
della cittadinanza sonD regolati 
dalle leggi dei singoli Stati. 

Articolo 2. 

. Nei rapporti tra le Alte ParU 
Contraenti, la cittadinanza sara 
provata con un certificaŁo dell 'a u
torita competente secondo la leg
ge dei singoli Stati, vidimato ciai la 
autorita da cui l'autorita predetta 
dipende. II certifica to indichercl. ił 
fondamento legale de11a cittadi
nanza che attesta. Ciascuna d~lle 
Alte Parti ContraenŁi potd tut
tavia, ogni qualvolta lo . stimeni. 
necessarió, esigere ił contenuto deI 
certificato iiia confermato dalI 'au-
torita governativa. ' 

Articolo 3. 

Le Alte Parti ConŁraenti s'im
pegnano a notiHcarsi reciproca
mente l' elenco delle AuŁorita com
petenti a riłasciare e vidimare il 
certificato di cui aU'articolo pre
cedente. 
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Attykuł 4. 

W razie sporu pomiędzy Wyso
kieitii Umawiające ' 'i się Stronami 
co do obywatelstwa, jakie przy
znane byc winno na mocy przepi
,sÓW ttaktatów, zawattych w St. 
Germain i w Trianort obywatelowi 
byłego ~esatstwa Austrjackiego j 
lub też obywatelowi byłego Króle
stwa Węgierskiego, spór rozstrzyg
nie po upływie terminów, ustalo
nych dla wykonania prawa wybo
ru obywatelstwa lub opcji, Komi
sja, złożona z delegata każdej z za
interesowartych Wysokich Uma
wiających się Stroli i z Ptzewodni
czącego, wybranego za obopólną 
~godą przez wyżej wymienione 
Strony, względrtie w razie niezgo
dy przez Prezydenta Związku 
Szwajcarskiego z pomiędzy oby
wateli Państwa innego, niż Uma
wiające się Strony. '\li razie niezgo
dy pomiędzy delegowanymi j decy
duje Przewodniczący. 

Decyzje Komisji będą w każ
d.ym rażie ostatecznemi. 

. Powyższe pos,tanowienia nie 
naruszają w niczem postanowień 
i przepisów traktatów, zawartych 
w St. Germain i w Trianon, a w 
szctególrtbści postanowień artyku
łów 81 i 230 T,raktatu, zawartego 
w St. Germain, oraz artykułów 65 
i 213 Traktatu, zawartego w Tria
non, ani też postanowień odręb
nych konwencyj, zawartych do
tychcza,s lub w przyszłości pomię
dzy zainteresowanemi Państwami, 
zwłaszcza za'ś postanowień kon
wencji pomiędzy Austrją a Czecho
słowacją, podpisanej w Brnie 7 
c.zerwca 1920 rbku. 

Artykuł 5. 

Konweimja niniejsza nityHko
'V'aną będzie w możliwie naj
krótszym. czasie. 

Każcie Państwo prźeśfe akt ra
trUkaeji Rządowi Włoskiemu, 
którego zadaniem będzie powia
domienie o tern innych Państw pod
pisujących niniejszą Konwencję. 

Akty ratyfikacji złożone zosta
ną w Archiwum Rządu Włoskiego. 

Konwencja . niniejsza uzyska 
moc obowll\źtijąc~ dla każdego 
ź Pafls.tw.podpisującyc~ ją .~ chwi
lą złozema aktu ratyfIkacJl i po
czynając od tej daty będźie ob 0-
wiążywać również tePanstwa, 
któ.re już złożyły akt swej raty
fikacii. 
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Article 4. 

Eli taś ,de contestation entre 
les Hal1tes Partie s Contractantes 
sur la nationalite iŁ attriblier, 
d'apres les dispositions des traites 
de St. Germain et de Trianon j 
iŁ un ressortissant de 1'ancien 
Empire autrichien ou iŁ un ressor
t\ssant de l'ancien Royaume de 
Hongrie, une Commission compo
see d'un delegue de chacune · des 
Hautes Parties Contractantes in
teressees et d'un P.resident elu de 
commun accord par lesdites Par
ties ł et en cas de de'saccord par le 
P resident de la Confederation 
Helvetique parmi les ressortis
sants d'un Etat autre que les Par
ties Contractantes - 1es delais 
fixeis pour l' exercice du droit 
d' election ou d' option une fois 
echus - Łranchera le differend. · 
En cas de desaccord entre les 
delegues, le president decidera. 

Les decisions adoptees seront 
eh tout cM defihitives. 

Les dispositions ci-des sus ne 
portent aucune atteinte aux dispo
sitions et regles des T raites de St. 
Germain et de Trianon et notam
ment aux dispositions des articles 
81 et 230 du Traite de St. Ger
main et des article's 65 et 213 du 
Traitede Trianon ni aux disposi
tions des conventions particu
Heres ,conclues ou iŁ conclure en
tre les Etats intereSJses notam
ment iŁ celIeiS de la convention 
en'he 1'Al1triche et la Tcheco
slovaquie signee a Brno le 7 juin 
1920. 

Article 5. 

La p,tesente conventibn seta 
ratifiE!e le plus Wt passible. 

Chaque Etat aclressera sa ra
tification au Gouvernemeht Ita
Hen, par le sOih ,duquel ił en sera 
donnee avi,s iŁ tous les autre5 
Eta ts signa taires. 

Les ratifications re,steront de
posees dans les Archives du Gou
vernement Italien. 

La presente convention' entre
ra eh vigueur, pour chaque Etat 
signataire, iŁ daler du dep('Jt de sa 
ratification, et des te moment elle 
ptendra effet entre les Etats qui 
autont procede au depot de leurs 
ratifications. 

Nt. 65. 

Articol6 4. 
In caso di contestazione tra le 

Alte Patli Contraenti sulla ' citta
dinanza da attribuire, secondo le 
disposizioni dei trattati di San 
Germano e di Trianon ł a un sud
dito deI cessato impero Austriaco 
e deI ces<sato regno d'Unghe,riaj 
una Commissione composta di uh 
delegata di ciascuna deUe Alte 
Parti Contraenti interessate e 
di un Presidente, (detto cli . co
mune accordo dalIe dete 1'a1'
ti e lU caso di disaccordo 
.dal Presidente deIla Conk· 
derazione Elvetica, fra i sud
diti di uno Stato diverso dalIe 
parti contraenti - scaduti i ter
mini pe,r l' esercizio deI ditittd cli 
elezione o di opzione - decideriŁ 
la controver'sia. In caso di disac
cordo tra i delegati decicleriŁ il 
Presidente. 

Le dedsioni adottate saran
no in ogni caso definitive . 

Le presenti disposiżioni natt 
derogano alle dispasizioni e rel!tl
le dei traŁtati di San Germano 
e di Trianon e specialtnente aIle 
d-isposizioni de,gli articoli 81 e 230 
deI ,tratta,to di San Germano 
e degli articoli 65 e 213 deI Trat
tato di Trianon ne JIle disposizió
ni deIle convenzioni . particolari 
conchiuse o da conchiudere tra 
gli Stati ihteressati e specialitien
te a quelle deUa convenzione tra 
la Cecoslovacchia e 1'Austria fir
mata a Brno ił 7 giugno 1920. 

Atticolo 5. 

La presenteconvenżionesard 
ratificata al piu presto possibile, 

Ciascuno Stato ttarts,r11ettera 
la propria ratifica al Govertto 
!tatiano, che ne dani comtiniea
ziane a tuli gli aItri StaB fitma
tati. 

Le ratifiche rimartanno cl~p6'; 
sitate negli Archivi deI Governo 
Italiano. 

La presente convenzione en
treta in vlgote, per bghi Slato 
firmatario, aIla data deI deposi.; 
to de\la proptia tatifica, e da 
questd m()mento avta efficacia 
fra gli Stati che aVranhO proce.; 
dute al depdsito deIle loro tati
Hcce. 
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NA DOWóD CZEGO wyżej 
wymienieni Pełnomocnicy podpi
sali niniejszą konwencję. 

Sporządzono w Rzymie dnia 
'Szóstego kwietnia tysiąc dziewięć
sęt dwudziestego drugiego roku 
w języku, francuskim i włoskim, 
p"'zyczem obydwa teksty 'są jedna
kowo autentyczne, w jednym eg
zemplarzu, który złożony zostanie 
w Archiwum Rządu Królestwa 
Włoskiego i którego autentyczne 
kopje doręczone zostaną każdemu 
z Państw podpisujących niniejszą 
konwencję. 

Za: 

AUSTRJĘ : 

Remi Kwiatkowski 

WĘGRY: 

Nemes 

WŁOCHY: 

lmperiali 

POLSKĘ: 

Maciej Loret 

RUMUNJĘ: 

A. Em. Lqhof}ąry 

KRóLESTWO SERBóW, 
CHORWATóW I 3tOWENCÓW: 

Dr. Rybar 

eZECHOSŁOW ACJĘ: 

Vlq~timil Kybal 

Zaznajomiwszy się z powyższą 
Konwencj ą, uznaliśmy ją i uznaje
IllY za słuszną zarówno w całości, 
htk i każde z zawartych w niej 
postanowień; oświadczamy, że jest 
przyjęta, ratyfikowana i potwier
dzpn~ i przyrz~kamy, że będzie 
njezrniennie zachowywana. 

Na dowóq czego wydaliśmy Akt 
pinięjszy, opatrzf:my pieczęcią Rze
l;Z;ypo~PQlitej Polskiej. 

W Warszawie, dnia 6 kwietnia 
1929 r. 

(-) l. Mościcki 

Przez Prezydenta 

s
·· ".. Preze~zR~d~P0spolitej 

L. 
C! Ministrów: 
L:l. (-) . K. BarleI 

Minister Spraw 
. . .. - . Za.grąnie~nych: 

(~) AU8ust Zaleski 
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EN .FOI DE Qum, les Plen i
potentiaires susnommes ant signe 
la presente conventiQn. 

Fait a Rome, le six Avdl Mille 
neuf cent vingt-deux, en fran<;:ais 
et en italien, les deux textes fai
sant egalement fai, en un seul 
e xemplaire qui restera depose 
dans les Archives du Gouverne
ment du Royaume d'ltalie et dont 
Jes e:x,peditions authentiques se
ront rem!ses ci. chacun. de3 Etat3 
signa taires. 

Pour: 

L'AUTRICHE: 

Remi Kwiatkowski 

LA HONGRIE: 

Nemes 

L'ITALIE: 

lmperiali 

LA POLOGNE: 

Maciej Loret 

LA ROUMANIE: 

A. Em. Lahovary 

LE ROYAUME SERBE
CROATE-SLOVENE: 

Dr. Rybar 

LA TCHECOSLOV AQUIE: 

Vlastimil Kybal 
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IN FEDE Dl CHE i plenipo
tenziari suddetti hanno firmato la 
presente convenzione. 

Fatto a Roma, il sei Aprile 
Millenovecentoventidue, in ita
liano e in francese, i. due testi 
fącendo ęgualmęnte fede, in un 
solo esemplarę che rimarra dępe
si,tato negli Archivi deI Geverno 
deI Regno d'ltalia e capie auten
tiche clel quale saranno rimesse 
a ciascuno degli Statf firmati. 

Per: 

L'AUSTRIA: 

Remi Kwiatkowski 

LA CECOSLOVACCHIA: 

Vlastimil Kybal 

L'ITALIA: 

lmperiali 

LA POLONIA: \ 

Maciej Loref 

IL REGNO SERBO~CROA" 
TO-SLOVENO: 

Dr. Rybar 

LA ROMANlA: 

A. Em . Lahovary 

L'UNGHERIA: 

Nemes 

Apn~s avoir vu et examine ladite Convention, Nous l' avons 
approuvee et approuvons en toutes et chacune des dispositions qui 
y sant contenues, dśclarans qu'elle est aceelltee, ratifiee et Gonfirmee 
et promettans qu'elle sera inviolablement observee. 

En Fai de Quei, Nous avons donne les Presentes revetues du 
Sceau de la Republique. 

A Varsovie, le 6 Avril 1929. 

(-) l. MQ~ciclti 

Par le President de la Repualique 

Le President du Conseil des MinisŁres: 
(-) K. Barlel 

Le Ministre des Affaires Etrangeres: 
(-) Augusl Zaleski 




