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T R E Ś Ć:
KONWENCJI\
Poz.:

533-pomiędzy Austrją, Włochami,

Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców
oraz Czechosłowacją, dotycząca emerytur, które były przyznane przez dawny rząd austrjacki, podpisana w Rzymie, dnia 6 kwietnia 1922 r.
534-0świadczenie rządowe z dnia 5 września 1929 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego
Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Sło
weńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej emerytur, które były przyznane przez dawny rząd
austrjacki, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r ..
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ROZPORZł\DZENII\ MINISTRÓW:

Poz.:

535-Wyznań

Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 czerwca 1929 r. o uchyleniu rozporzą
dzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1927 r. w sprawie
uznania dyplomów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Lubelskiego, jako warunku dopuszcze~
nia do egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich .
536-Komunikacji wydane w porozumieniu :~ Ministrami: Spraw \X'ewnętrznych i Spraw Wojskowych
z dnia 27 czerwca 1929 r. w sprawie zmian rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 26 listopada
1928 r. o publiczn ych wzlotach pokawwych statków powietrzn ych
~~7- ~k!lrbu z dnia 18 września 1929 r. o częściowej zmianie rozporzą dzenia z dnia 20 listopada
1926 r., zawierającego przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych .
538-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 września 1929 r. o ustanowieniu cła wywozowego od masła
539-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła
przy wywozie masła .
540-Skarbu z dnia 26 września 1929 r. w sprawie zwinięcia urzędu katastralnego w D ynowie w okręgu
administracyjnym Izby S!<arbowej we Lwowie .
541-Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 września 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie częściowej zmiany rozporz ą dzenia z dnia
28 maja 1923 r. w przedmiocie siedziby oraz organizacji sądów rozjemczych dla Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.
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OBWIESZCZENIE MINISTRA
Poz.:

.. ,

542-Sprawiedliwości z dnia 27 września
Ministra Sprawiedliwośc~ z dma 24

1929 r. w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu
cz.erwca 1929 r
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533.
KONWENCJA
pomi ęd'l.Y A ustrją, Wiochami, Polską, Rumun ją, Kró lestwem
choslowac ią, cliltycZąca emery ll.f, które by :y przyznane

Serbów, Chorwató w i Słoweńców oraz Czeprzez dawny Rząd :.ustrjacki, podpisana
w Rzymie, dnia 6-go kwietnia 1922 r.

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19-9o grudnia 1928 r. Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 3, poz. 26).
Przeltla d.

W lMIF N\U
RZECZ YPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

AU NOM. De LA Rt PUBLIQUE DE POLOGNE,

M Y, IGN A CY MOŚCICKI,
PR EZYDEN T
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna,
komu o tern wiedzieć nal eż y, wiadomem czynimy:
Dnia szóstego kwietnia tysiąc
d wud zieslego drugiego
roku, podpisana została w Rz ymie
pomi ę dzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunią, Królestwem Serbów,
Chorwatów i S;owel1ców oraz Czechosłowacją Konwencja do i ycząca
emer ytur, kŁóre były przyznane
przez dawny rząd austria, ki, która
to Konwencja brzmi dosłownie jak

N O U S,

I G N A C Y

M O Ś C I C K I,

PRtSIDENT DE LA RtPUBLIQUE DE POLOGNE,

a tous

ceux qui ces Presentes LeUres verrollt, Salut:

dziewi ęćse t

Une Convention enŁ re l'Autri che, l'Jtalie, la Pologne. la Rouillanie,
le Poyaume Serbe-Croate·Slovene et la Tcbecoslovaquie, concernant les
pensions qu i eŁaienŁ ass ,gnee s par l' ancie n Gouvernem e nŁ d'Autriche
avec declar atons addi tio nnEdles des Parties Contractantes ayant ete
sign ees a Rome, le six avril mil neuf cent vingt deux, Convention et
declarations dont la teneur suit:

następuje:

KONWENCJA.

CONVENTION.

CONVENZIONE.

Wysokie Układające się Strony: Austrja, Włochy, Polska, Rumunja, Królestwo Serbów, Chorwatów, Sioweńców i Czechosło
wacja,
pr agnąc ure gul ować kwest je,
doty czące emerytur, które były
I'ayznane przez b. rząd austrjack i
i pra gnąc za wrzeć w tym celu
konwen cję, mianowały swymi p e ł
nomocnikami:

L'Autriche, l'Italie, la Pologne,
la Roumanie, le Royaume SerbeCroate-Slovene et la Tchecoslovaquie,

L' Austria la Cecoslovacchia,
l'ItaJ..:a, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e la Romania,

desireux de regler les questio,ns
qui ont trait aux pensions qui
etaient assignees pa r l' ancien
Gouve,r nement d' Autriche;
voulant conclure une convent io n a cet eHet, les Hautes Part ies Contracta'lltes ont nomme po ur
leurs plenipotentiaires:

de siderosi di reg01are le questioni che riguardano le pensiani
che erano s taŁe assegnate dal cessato Governo dell'Austria ,
volendo concludere una convenzione a que sto riguardo, le
Alte PartiCo ntraenti hanno nominata come loro plenipotenziari:

Zwi ązkowy Republiki
Austrjackiej:
p. Remi KWIATKOWSKIEGO,
P osła Nadzwyczajneg o i Ministr<1\ Pełnomocnego;

Le Pr esi denŁ Federal de la Republique Autrichienne:
M. Remi KWIATKOWSKI, Envoye Extraordinaire et Ministre Ph':nipo Łentiai re;

11 Presiclente F ederale della Re-

Jego Króle w ska Mość Król

Sa Majeste Je Roi d'Italie:

II Presidente delIa Repubblica

J . E. Markiza Gugl ielmo IMPE-

ił

Króle stwa,

S. E. le Marquis Guglielmo IMP ERIALI, Senateur du Royaume, Ambassadeur;

Naczelnik Patlstwa Polskieg,o:
p. Macieja LORETA, Charge d'Affaires P aństwa Polsk iego w
Rzymie;

Le Chel de l'~tat Polonais:
M. Maciej LORET, Charge d'Affaires de l'EŁat polonais a Rome;

Sua MaesŁa H Re d'Italia:
S. E. il Marchese Guglielmo IMP"SRIALI, Senatore deI Regno,
Ambascia tore;

Prezydent

ił

WłoskI:

RIALI, Senatora
Ambasadora;

pubblica Austriaca :
S:,;; nor Remi KWIATKOWSKI,
I nv iaŁo SJ r aordi nario e Ministro Plenipotenziario;
Cecoslov acc a:
Signor Vla stimil KYBAL, In viato Stra ordinario e Ministro Pl enipotenziario;
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Mość
Rum uński:

Jego Królewska

Król

p. Al. Em. LA HOVARY, Posła
Nadzwyczajnego
Ministra
Pełnomocne go;

M.

Al. Em. LAHOV ARY, Envoye Ext raordinaire et Minis tre Pknip otcn tiaire;

J ego Królewska Mo ś ć Król Serbów, Chorwatów i Słowellców:
p. Ottokara kYbAR, b. posła;

Sa M ajcste le Roi des Serbes,
Croates et Slovenes:
M. Ottokar RYBAR, ancien depute;

Prezydent Republik i Czesko-

Le President de la Republique
T checoslovaque:
M. Vlast-i mil KYBAL, Envoye Extra ordinaire 'et Ministre Plenipoten tiaire j

słow ackiej:

p. Vlastimila KYBJ.-,L, Po s ła Nadzwyc zajneg o [ Ministra Pełno
mocnego,
KTóRZY, po zło że niu swych
pełnomocnictw , uznanych za spocządzone w dobrej i na l eżytej formie , zgodzili <s ię na ,następujące

II Capo dello Stato Pola cco:

Sa Majeste: de Roi de Roumanie:

LESQUELS,
ayant
depose
leurs plein-s pouvoks reconnus en
bo nne et due forme, ont convenu
de ce qui suit:

ił

Signor Ma ciej LORET, Incaricato d'Afiari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maesta il Re dei Serb i, Croati
e Sloveni :
ił Sh[nor Ottokar RYBAR. ex dep utato;
Sua Maesta

ił

Re di Romania :

H Signor Al. Em. LAHOVA RY,
Inv ia to Straordin ario e .Ministra Plenipote nziari o i
I QUALI, dopo aver deposita ti

i loro p ieni p oteri, trova ti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

postanowienia:
Artykuł

l '.

Począw s zy od dnia wejścia w
życie trakt a tu ' w St. Germain,
każda z Wysokich Układających
się Stron przyjmie na siebie wypłatę emerytur, wsparć i dodatków dro żyźnianyc h emerytów cywilnyc h i woj sk owych, które już
w dniu 3 li sto pada 1918, były przyznane pr zez b. Rząd Austriacki

osobom uznanym za uprawnione
do korzystania z ni ch , a które stały się na mocy te goż Traktatu
przynale żne do odnośnego Pań
stwa, bądź z samego prawa, bądź
przez opcję lub reklamację .
Na tych sa mych warunkach
Wysokie Układające się Strony
prze j mą na swój rachunek wypiatę emerytur, włparć i dodatków
drożyź nian ych
przyznanych już
w dniu 3 listopa da 1918 prze:z; b.
wspólne zarządy administracyjne
monarchji austro - węg i erskiej,
włączaj ąc i zarządy administracyjne prowincjonalne Bo śn i i Hercegow iny, osobom uprawn ionym,
które w dniu tym były przynależ
ne do dawne go Cesarstwa Austrjackiego.
Ni,niej sza Konwencja nie dofy. czy emerytur, wsparć i dodatków
drożyźni anyc h dla emerytów pań
stwowych kolei żelaznych , pozatern nie dotyczy pensji emerytów
innychorze dsię biors tw państwo
wych, które to pensje nie obci ą ża
ły skarbu Państwa lecz fundusze
emerytalne autonomiczne (samorządowe).

Article 1.

Articolo 1.

A part ir de la da te de l' en tree
en vigueur du Iraite de SL Germain, chacune de s Hautes P arties
Co ntractan tes prendra a sa charge
les pensions , les alloca tions de
grace et le s indemnit ćs de vie
chere des retrait es civils et militaires qui, a la date du 3 novembre 1918, etaient deja assig nees
par l'anci,~ n Gouvernement d'Autriche auJC ben eficiaires reconnus
ou devenus , en vertu dudit iraite,
resso rtissants de 1'Etat respectif,
soit de plein droit, soit par option,
soit par reclamation.
Aux memes conditions seront
a la charge des Hautes Parties
Contractantes les pensions, allocations d~: grace et indemnites de
vie cher e qui, a la date du 3 novemhre 1918, etaient deja assignees par les anciennes adminis trations communes de l'ancienne
Monarchi ,~
a ustr o - hongroise, y
comprise l' administrat ion provinciale de la Bosnie et de la Herzegovine, a,ux b eneficiaires qui a
cette da t e ćtaient re ssorti ssa nts
de l' ancien Empire d' Au triche.
La presente convention ne s'applique pas aux pensions , allocations de grace et indemnites de
vi e chere des retrait es des chemins de fer de I' Eta t; en outre
elle s ne s' appliquent pas a ce lles
des retrait es des autres entreprises de l'Etat qui n'etaient pas ci
la charge du Tres·or de l'Etat,
mais etaient a la cha'r ge des fonds
de pensions auŁonomeą.

A partire dalla da ta delI' entrata in vig ore dcl Traltato cli San
Germano, ciascuna dell e Alte
Parti Contra enti prendera a suo
carico le pens,ioni, le graziali e Je
indennita ca ro viveri dei pe nsiona ti civili e mil itari che, alla data
deI 3 novembre 1918, erano gia
state accordate dal cessa to Governo austriaco ai benefic iari rioonosciuti e divenuti, in virtu deI
suddetto tra tta to, cittadini dello
Sta to ri spe tti vo, sia di pieno diriito sia per opzione o per elezione.
AlIe stesse condi zioni saranno
a carico delle Alte Parti Cont raenti le pensioni, graziali e indennita caroviveri che, alla data deI
3 novembre 1918, erano gia state
asse gnate da lle cessa te amministrazioni comuni de ll' a ntica Mo narchia au s Łro-un g arica, compresa I'Amministrazione pro vi·r:;c:a1 e
delia Bosnia e de II' Erze <ovina, ai
beneficiar; ch c, alla da t'~ sudd etta, eran'o citt adini deI cessato Impero d'Aus tria.
La presente conven zi one non
si appJi ca alle pensi oni , gra ziali e
ind e :;nita caroviveri dei pensionati delie ferrovie dello StaŁo; non
si appli ca inoltre a q uelle dei pension a ti de lie a itre im;:> rese de ll o
Stato che non erano a carico dell'
erario statale, ma erano a carico
di fondi autonomi di pensioni.
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Artykuł

2.

Wypłaty już uskutecznione w
okresie pomiędzy 3 listopada

1918 r. a 16 lipca 1920 r. będą wzajemnie zwrócGlne, o ile nie byłoby
specjalnych konwencyj już zawartych w tym przedmiocie pomię
dzy Wysokiemi Układającemi się
Stronami.
Co się tyczy zaległości do wypłacenia za ten okres, każda
z Wysokich Układających się
Stron zastrzega sobie prawo wydania rozporządzeń celem zabezpieczenia interesów swych 'o bywateli.
Artykuł

3.
iIeby prawodawstwo wewnętr;zne każdego z Państw nie

a

ustanowiło

wyjątków,

wysokość

emerytur, wsparć i dodatków,
które winny być wypłacone każ
demu emerytowi, nie może być
niższą od ustanowionej przez dawny zarząd administracyjny kompetentny. Wyplata emerytur, wsparć
i dodatków drożyźnianych emerytom przebywającym zagranicą bę
dzie mogła być poddaną warunkowi, aby emeryt przeniósł swe
miejsce pobytu do Państwa, któcego obywatelstwo uzyskał.
W wypadkach wyjątkowych
i jeżeli jest stwierdzone, iż repatrjacja emeryta napotyka na trudności z innych przyczyn szczególnej wagi, Państwo zainteresowane będzie jednakże mo g ło zgodzić
się, aby wypłata emerytur, wsparć
i dodatków drożyźnianych uskuteczniana była zagranicą.
Wyplata emerytur będzie
gła być poddaną określonym

mowa-

runkom.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się powziąć zarządzenia celem ułatwienia repatrjacji emerytów.
Artykuł

4.

Sumy wypłacone tytułem
emerytur, wsparć i dodatków drożyźnianych po uprawomocnieniu
się
Traktatu w St. Germain,
w Państwie innem niż to, któ,r e
miało uskutecznić wypłaty zgodnie z postanowieniami artykułu 1,
zwrócone będą przez Państwo lub
przez Państwa dłużne temu Pań
stwu, które dokonało wypłaty.

•
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Article 2.
Les' paiements deja faits pendant I'epoque entre le 3 novembre
1918 et le 16 juillet 1920 seront
reciproquement compenses, sauf
les conventions particuliE~res dej a
conclues a ce sujet entre certaines
des Hautes Parties Contractantes.

Articolo 2.
I pagame nti gia effettuati durante il periodo fra ił 3 novembre
1918 e ii 16 lu Q" lio 1920 sa ra nno reciproc amente ~ompensati, salvo le
convenzioni particolari gia conclllse in materi a fra talune delle
Alte Parti Conhaenti.

A I'egard des arrieres encore
a payer pour cette epoque, chacune de s Haut es Parties Contractan te s se r eserve de prendre des
dispo sitions poun sauvegarder les
interets de ses propres re ssortissants.

Per qllaI'. to riguarda gli arretrati che si devono ancora pagare
per l' epoca suddetta ciasc una delIe Alte Parti Contr a enti si riserva
di prendere disposizioni per salvaguardare gli interessi dei propd
citt a dini.

Article 3.
Pourvu que la legislation interieure de chaque Etat n etablisse
pas d' exceptiO!lS, la mesure des
pensions, allocations et indemnites, qui devront etre payees a
chaque retraite, ne devra pas
etre inferieure a celle qui avait ete
etablie par l'ancienne administration competente. Le paiement des
pensions, allocat ions de grace et
indemnite de vie chere ,a ux retraites residant a l' etranger pourra etre s'o umis a la condition que
le retraite .transfere sa residence
dans I'Etat dont ił a acquis la nationalite.

Articolo 3.
Sempreche la legislazione intuna di ciascuno Stato non preveda eccezioni al riguardo, la misura delIe pensioni, graziali e indennita che dovranno essere corrisposte a ciascun pensionato,
non dovra essere inferiore a
quella che era· stata stabilita dalIa cessata Amministrazione competente. La corresponsione delle pensioni, graziali e indennita caroviveri ai pensionati
residenti alI' estero potra essere
sllbordinata alla Gondizione che
il pensionato trasferlsca la sua residenza nello Stato, di cui ha acquista to la cittadinanza.
Lo Stato interessato potra,
nondimeno, in casi eccezionali e
quando sia provato che il rimpatrio de,] pensionato incontra delIe difficoita per altri motivi part'l colarmenteimporlanti, ammettere il pagamento alI' ester o deIle
pensioni, graziali ed indennita caroviveri.
II pagamento delIe pensioni
potra essere subordinato a determinate condi z: oni.
Le Alte Parti Contraenti si obbligano a prendere opportuni provvedimenti per facilitare il rimpa trio dei pensiona ti.

Dans des cas exceptionnels et
s'iI est prouve que le rapatriement du retraite rencontre des
difficultes pour d 'autres moHs
ayant une importance particuliere,
I'Etat interes sć poun'a toutefols
consentir a ce que le paiement
des pensions, allocations de grace
et indemnite de vie chere soit fait
a l' etranger.
Le paiement des pensions
pourra etre soumis a des condiHons
dćterminees .
Les Hautes Partie s Contractantes s'engagent a prendre des
mesure,s pour faciliter le rapatriements des retraites.
Article 4.
Le montant des sommes payees
Et titre de rpensions, allocations
de g'r ace etindemnite de vie chere, apres la date de la mise en
vigueur du Traite de St. Germain
par un Etat autre que celui qui
devait eHectuer le paiement
d'apres les dispositions de I'article 1 sera rembourse par I'Etat
ou par les Etats debi teurs a celui
qui a cffectue les paiements. Le

Articolo 4.
L'ammontare deIle somme pagate a titolo di pensioni, graziali
ed indenniti caro viveri, dopo la
data dell'entrata in vigore deI
Trattato di San Germano, da uno
Stato diverso da qllello che av'r ebbe dOVllŁo effettllare il pagamento
in bas e aIle disposizioni deIl' articolo 1, sara rimborsato dallo Stato o dagli Stati debitori a queIlo
che ha eHettllato i pagamenti. II
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Wypłacanie winno być zaniechane na żądanie P aństw a na rachunek które g~ jest dokonywane.
Wzajemna kompe LSata i zwrot
powyższ yc h · wypłat będą . uskuteczn,ione w monecie Państwa
dłużneg o na .POdstfl wie konwencyj,
które zostaną zawarte przez Pa llstwa zai nteres owane. Postanowienie to w niczem nie narusza sp e. cjal.nych konwency j już istniejących w tym przedmiocie.
Artykuł

5.

W razje, gdyby

powstały spory pomiędzy W ysokiemi Układa
jącemi się Stronami, co do przynależności

narodowej emerytów
dawnych administracyj, Strony te
obowiązują się nie zawie szać bieżących wypłat ani je obniżać, do
ch wili
usta lenia przynal e żności
narodowej emeryta, zastrze gając
sobie jednak ż e prawo wyma;;a nia
zwrotu sum wypłaconych od Pań
stwa, którego przyna. eżność narodową uzyskał uprawniony do
emerytury.
Spór będzie z głosz ony w terminie jednorocznym na pro ś bę
emeryta lub Państwa za in teresowanego Trybunało w i Rozjemczemu, który będzie kompetentny w
rozstrzyganiu spraw dotyczących
przynależności narodowej.
Artykuł

6.

Co do emerytur zostaje przyniniejsza Konwencja ma zastosowan ie przez analogję ró wnież
do pensyj emerytalnych wdów
i sierot oraz zapomóg na wychowanie tych ostatnich i kwartałów
zgonu lSterbequartal}. ,
jęte, iż

W tym względzie należy wziąć
za pod stawę przynależność narodową zmarłego urzędnika, a w razie opcji złożonej przez wdowę,
zgodnie z traktatami pokoju, podstawą
będzie
uzyskana przez
wdowę przynależność narodowa.
Artykuł

7.

Wypłata pen syj emerytom zarządówadmin i sŁrac yj nych
prowincjonaln\y ch i gminnych uregttlowaną zo s Łanie przez bezpo ś red
nie układy p omię dzy Państwami
zainteresowanemi.

Artykuł

8.

Niniejsza Konwencja nie narusza praw i regulaminów wewnętrznych w tern, co dotyczy sto-

devra ces ser sur la de- pagamento dovra cessare a rimande de l'Etat ci la charge du- chiesta dello Stato per conto deI
quale esso si effettua.
quel il s' effectue.
La compensation mutuelle et ; La compensazione reciproca
le remboursemenŁ des paiemens ed ił rimb orso dei pagamenti sud.8usdits seront faits dans la mon- deŁti sa ranno fatt i nel la valllŁa
naie cle l' Etat debiteur Ilur la ba- . deJlo Stało debitore, in base alle
se des conveniions ci conclure convenzicni che verranno concluentre les Etats interesses. CeŁte se, fra gli Stati interessati. Tale
disposition ne porte aucune aŁtein dispo sizione non pre gi udic a menote aux conventions particulieres mam en te le convenz :oni particolari giil. esistenti in materia.
dejci existantes a ce sujeŁ.
paięment

Article 5.
Dans I,~ oas ou ił surgirait des
conte sŁa ti ons
enŁre
les HauŁes
Partie s C()ntractan Łes en rapport
a la nationalite des retraites des
anc,iennes
adm inis trations,
les
Hautes Parties Contractantes s'engagent a ne pas cesser ni ci reduire
les paieme nts en co urs jusqu'a ce
que la nationalite du reŁra i te ait
ete re co nnue et sauf le droit d'exiger le orernboursement de la part
de l' :t:tat do nt l'ayan t droit aura
acquis la nationalite.
La contestation sera porte e
dansle d ela i d' une annee, sur la
demande du retr a : Łe ' ou de I'Etat
int e re sse, devant le tribunal arbitral qui sera competfnt pour les
questions de nationalite.
Article 6.
POUI~ ce qui concerne ces pensions, il reste entendu que la presente co nv ention s'applique analoguemen t aussi aux pensions des
veuves et des orphelins, aux subventions pour l'education de ces
derniers et aux trimestres de deces (SŁerbequartal).
A cet egard on devra prendre
pour base la na tia nali te cle l employe decede, . et dans le cas
d'option faite par la veuve conformeme nt aux traites de paix,
on prendr a P9ttr base la nationalite acquis e par celle-ci.
Article 7.

Articolo 5.
Ove sorgessero fra le Alte
Parli Contraenti delle contesŁa
zioni nei reguardi della c itta dinanza dei p ensiona ti de :le cessate
ammi nistrazioni, le Alte Parti
Contraen ti si obbli[1ano a non sospendere ne rid urre i pa game nti
in corso fina a c he la cittadinanza
dei pensionato sia sta ta riconosciuta e salvo il dir itto dipreŁendere,
da parte dello Stato cli cui ił pensiona Ło avra acquisŁato la cittadi~
nanza, ił rimborso dei pagamenti
fatti.
La contestazion e sani portata
a richiesta deI pen siona Ło o de1lo
StaŁo interessa to, avanti .al Tribunale Arbitrale che sara cotnpetente per le que s tioni di cittadinanza, enŁro ił termine cli un anno.
Articolo 6.
Pe'r quanto rigua rda le . pensioni suddette, e inŁeso ch e la prese nte convenzione si app li ca per
ana lo;; ia a nche alle pensioni de1le
vedove e de gl i orfani, ai sllssidi
per l'educazi on e di qu es ti ultimi
ed ai "quartali mortuari" (Ster bequartal).
,
Al riguardo, si dovra prendere
pe'r base la cittadinanza dell' impie ga to defunŁo; nei casi di opzipne faŁta da parte della ve dova in
conformita ai Tra ttati di Pace, si
prendercl per base la cittadinanza
acquistaŁa da quest'ultima.

Le paiement des pensions
pour les retraites des administrations provinciaI"es et comm1.lnales
sera re g ll~ par des accords directs
entre les EŁats interesses.

Articolo 7.
delle pensioni ai
pensionaŁi de lie Ammini s Łr azio ni
provinciali e comuna li sani re g() lato da accordi diretti fra gli Stati interessati.

Article B.
La presenle convention ne
parte pas aŁteinŁe aux lois et reglements interieurs en ce qui con-

Articolo 8.
La presente -convenzione non
pregiudica meno:namen te le leggi
ed i regolamenti interni, nei rap-

II
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sunków pomiędzy każdą z Wysokich Układających się Stron a jej
własnymi obywatelami.
Artykuł

9.
Niniej sza Konwencja zostanie
ratyfikowa na w terminie jaknajkrót szym.
Ka ż de z Państw pr z eśle swój
dokument ratyfikacy jny R z ądowi
Włoskiemu ,
staraniem które go
powiadomione o tern zostaną
w szystkie inne Pa ńdwa sygnują
ce . Dokumenty ratyfikacyjne zło
żone będą w archiwach Rządu
Włoskie g o.

Niniejs za Konwencja obowią
zacznie każde Pańs two sygnuj ące od daia zło ż enia . jego dokume ntu ratyfikacyjnego i od tej
c h'N'iii nab ierz e mocy (J bowiązuj ą 
cej p omię dz y Pańs twami, które
doko nały zło ± eni 3. swych ratyfikacyj.
NA DOWÓD CZEGO wyż ej
wymie nieni pełnom ocn i cy podpisali n iniej'szą Konw en c ję.
Sporządzono w R zymie szóstego kwietnia, tysiąc dziewięćset
dwudziestego drugiego roku, po
francusku i włosku, oba teksty
jednakowo są wiarogodne, w jedynym egzemplarzu, który zostanie
złożony w archiwach Rządu Wło
skiego i które go odpisy autentyczne będą doręczone każdemu
z Pańs tw sygnuiących.
zywać

•

Za
AUSTRJĘ:

Nr. 71.

cerne les relations entre chacune
des Hautes Parties Contractantes
et ses propres ressortissants.

porti fra ciascuna delie Alte Parti
Contraenti ed i 1>ropri cittadini.

Article 9.
La presente convention sera
ratifiee le plus tot possible.

Articolo 9.
La presente convenzione sara
ra Wica ta al piu presto possihile.

Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement Italien, par le soin duquel ił en sera
donne avis a tous les autres Etats
signa taires.
Les ril.tifications resteront deposees dans les archives du Gouvernement Italien.
La presente convention entrera en vigueur, pour chaque Etat
signa h.ire, a da ter du depot de sa
ratification , et des ce moment elle
prendra eHet entre les Etats qui
auront procede au depot de leurs
ra tifica tions.

Ciascuno Stato trasmettera la
propria ratifica al Governo Italiano, che ne dara comunicażione a
tutti gli altrJ 'Stati nrmatari.

EN FOl DE QUOI, les plenipotentiaires susnommes ont signe
la presente convention.
Fait a Rome , le six avril mille
neuf cent vingt-deux en fran<;:ais
et en italien, les deux textes faisant egalement foi, en un seul
exemplaire qui 'r estera depose
dans les A'r chives du Gouvernement du Royaume d'ltalie et dont
les expeditions authentiques seront remis es a c:hacun des Etats
signa taires.

Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi deI Governo
Italiano.
La presente convenzione entrera in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data deI deposito
della propria ratifica, e da quest'o
momento avra efficacia ha g:li
Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.
IN FEDE Dl CHE i plenńpoten
ziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue in italiano e
in francese , J due testi facendo
egualmente fede, in un solo esemplare che rimarnl depositat.o negli
Archivi deI Governo deI Regno
d'ltalia e copieautentiche deI
quale saranno rimesse a ciascuno
degli stati iirmatari.

Pour

Per

L'AUTRICHE:
Remi Kwiatkowski

L'AUSTRIA:
Remi Kwiatkowski

W LOCHY:
Imperiali

L'ITALIE :
Impedcli

LA CECOSLOVACCHIA :
Vlastimil Kybal

POLSKĘ:

LA POLOGNE :
Maciej Loret

L'ITALIA:
lmpen"ali

LA ROUMANIE:
A. E m. Lahovary

LA POLONIA:
M acie j Loref

KRóLESTWO SERBÓW, CHORWATÓW I SŁOWEŃCóW:
Dr. Rybar

LE ROYAUME SERBE-CROATESLOVENE :
Dr. Rybar

IL

CZECHOSŁOWACJĘ:

LA TCHECOSLOVAQUIE:
Vlastimil Kybal

LA ROMANlA:
A. Em. Lahovary

DEKLARACJA DELEGACJI
AUSTRJACKIEJ.

DECLARA TION DE LA DELEGA TION D'AUTRICHE.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE D'AUSTRIA.

Delegacja Aushjacka oświ ad
cza, iż jest gotowa podp i sać Konwencję,
dotyczącą emerytur w

La Delegatio~ d'Autriche se
declare prete a signer la convention concernant les pensions dans

La Delegazione d'Austria di.
chi ara che e pronta a firmare la
convenzione . per le pensioni nel

Remi Kwiatk'Jwski

Maciej Loret
RUMU NJ Ę :

A. Em . Lahovary

Vlaslimi! K yba.l

REGNO SERBO-CROATOSLOVENO:
Dr. Rybar
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le texte actuel, mais elle fait des
reserves non seulement pour ce
qui concerne la ratification de la
convention en general, mais particulierement quant a la stipulation
d' apres laquelIe les retraites de la
Bosnie-Herzegovine sont compris
sous les dispositions de l' article 1.

suo testo attuale, ma che fa riserve non - soltanto per quanto
riguarda la ratifica delIa Convenzione, in generale ma particolarmente per quanto concerne
la stipulazione secondo la quale
i pensionati della Bosnia-Erzegovina sono compresi soHo le disposizioni dell'articolo 1.

Fait il Rome, le six avril Mil1e
neuf cent vingt deux.

FaHo a Roma, il sei aprile Mil·
lenovecentoventidue.

Pour
L'AUTRICHE:
Remi Kwi'atko'Ws-k i

Per
L'AUSTRIA:
Remi Kwiatkowski

DEKLARACJA DELEGACJI
RUMUNSKlEJ.

DECLARA TION DE LA DELEGA TION DE ROUMANIE.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE Dl CECOSLOVACCHlA.

Delegacja Rumuńska oświad
cza, iż Królewski Rząd Rumuński
nie mógłby przyjąć artykułu 2,
o ileby przed ratyfikacją Konwencji nie było postanowione przez
układ specjalny pomiędzy Austrją
a Rumunją, że wypłaty już uskutecznione w okresie od 3 listopada 1918 r. do 16 lipca 1920 r. będą
wzajemnie zwrócone i że wszelka
sprzeciwiająca się temu konwencja zostanie unieważniona.

La Delegation roumaine declare que le Gouvernement Royal de
Roumanie ne pourrait accepter
l'article 2, si avant la ratification
de la convention il n' dait pas statue par un accord special ent'r e
l'Autriche et la Roumanie, que les
paiements deja faits pendant la
periode entre le 3 novembre 1918
et le 16 juillet 1920 seront
reciproquement compenses et que
toute convention particuliere contraire sera annulee.

La Delegazione delIa Repubblica Cecoslovacca, presa riotizia
della riserva austriaca, dichiara
che firma la presente convenzione
sotto r1serva che ił Governo austriaco ammetta che i pensionati
delIa
Bosnia-Erzegovina
siano
compresi nelIe disposizioni dell'
articolo 1.
, I Delegati delIa Polonia, della
Romania e deI Regno Serbo-Croato-Sloveno ade,r iscono aHa dichiarazione delIa Delegazione cecoslovacca.

Sporządzono w Rzymie szóstego kwietnia, tysiąc dziewięćset
dwudziestego drugie-g o OC'oku.

Fait a Rome, Ie six avriI Mil1e
neuf cent vingt deux.

Fatto a Roma, ił sei aprile Millenovecentoventidue.

Pour
LA ROUMANIE:
A. E m. Lahovary

Per
LA CECOSLOVACCHIA:
Vlasfimil Kybal

brzmieniu Jej obecnego tekstu,
lecz czyni zastrzeżenia nietylko
co do ratyfikacji Konwencji wogóle ale w szczególności co do postanowienia, zgodnie z którem
emeryci Bośni i Hercegowiny podpadają pod art. 1.

Sporządzono

w

Rzymie,

6

kwietnia 1922 'r .

Za
AUSTRJĘ:

Remi Kwiatkowski

Za
RUMUNJĘ:

>A. Em. Lahovary

LA POLONIA:

Maciej Loref
LA ROMANlA:

A. Em. Lahovary
IL

REGNO SERBO-CROATOSLOVENO:

Dr,. Rybar
DEKLARACJA DELEGACJI
CZESKOSLOWACKIEJ.
Delegacja

Rzeczypospolitej

CzeskosłowacLiej
zaznajomiwszy
-się
z
zastrzeżeniem
Austrji,
oświadcza, iż podpisuje niniejszą
Konwencję z zastrzeżeniem, że
Rząd Austrjacki zgadza się, by
emeryci Bośni i Hercegowiny pod-

DECLA:RA TION DE LA DELEGATION TCHECOSLOVAQUE.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE Dl ROMANlA.

La Delegation de la Republique Tchecoslovaque ayant pris
eonnaissance de la reserve autrichienne, declare qu' elle signe cette convention sous la reserve que
le Gouvernement autrichien adhere a ce que les retraites de la

La Delegazione di Romania dichiara che ił R. Governo romeno
non potra accettare l'art. 2 se non
sara stato stipulato, prima delIa
ratificazione della convenzione,
mediante un accordo speciale fra
l' Austria e la Romania, che i pa-

Dziępnik
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padali pod postanQwienia artyku1.

, łu

Delegaci _ oIsI i, Rumunji i Królestwa Serbów, Chorwatów i Sloweńców przyłączają -się
racjiCzeskosłowackiej.

Spórządzono

do

Dękla-

w Rzym,ie szóste- ·

,go kwietnia, tysiąc dziewięćset
dwudziestego drugiego roku.
Za
POLSKĘ:

Maciej

Loreł

RUMUNJĘ:

. ',A .Em. Lahovary
'

"

KRóLESTWO SERBÓW , CHOaWATóW I SLOWENCÓW:
Dr. Rybdr
CZECHOSŁOW ACJĘ:

Vlastimil Kybal
Za~najomiwszy się

z

I(onwencją. uzna1iśnlY Ją

powyższą

i uznaje-

my za. słuszną , zarówno w całości,
jak i ' każpe z zawartych w niej
postanowień; oświadczamy, że jest
przyjętą, ratyfikowana i potwierdzona i przyrzekamy, że będzie
tliezmiennie 2. ąchowywana.
Na dowód czego wydaliśmy Akt
lliniejszy, opatrzony pieczęcią Rze~~ypoapolitej Pollikiej. ,
W Warszawie, dnia 13 marca
1929 r.

(-) 1.

0)
L• S•
,
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Bosnie-Herzegovine soient compris S'QUS les dispositioos de l'articJe 1.
'
Les deIegues de la PoIogne, de
la Roumanie et dl! Royaume Ser;'
be-Croate-SIovene se rallient ił
la declaration de la Delegation
. TcMcoslpyaque.
f ait ci Rome, Ie six avrii Mille
neuf cent vingt deux.

Nr. 71.
gamenH gici effettuati duranŁe ił
periodo ·f ra ił 3 novembre 1918 ed
ił 16 luglio 1920 vengano reCiprocam'e nte compensati' e che qualsiasi cónvenzione p'artlcolare ' in (:ontrario viene annullata.
,

F atto a Roma,

\,

ił

sei aprjIe ,l\;tillenovecentoventidue.,
"· .'

Pour
Per
\ LA ROMANlA: '
LA POLOGNE:
Maciej Loret
A. Em. Lahovary
LA ROUMANIE:
A. Em. Lahovary
r
LE ROYAUME SERBE~CR,OATE
SLOVENE:
Dr. Rybdr
LA TCHECOSLOV AQUIE:
Vlastimil Kybal
Apres avoir vu et examine lesdites Convention et declarations, '
Nous .les avons appl'ouvees et approuvons en Łoutes et qhacąne .. des
disposition,s qui y Bont contenuesj declarons qu'elles sonł accepteę!i,
ratifiees et confirmees et promettons qu'elles seront inviolablemenł
observeęs.
. .
En Foi de Quoi, Noua avons donne les Presenłes, revełues du
Sceau de la · Republique.
A Varsovte, le 13 mars 1929.

l-) l.

Mościcki "

Ą!ościcki

Przez Prezydenta
Rzeczypospolitej
Prezes Rady
Ministrów:
(-) K. Barte~
Minister Spraw
. Zagranicznych:
(-) August Zaleski

Par le President de la

Rępublique

Le President du Conseil des

Minisłres:

(-)K. Bartel
Le Minisłre des Affaires EŁrangeres:
{-l August Zaleski

534.
OśWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 5 września 1929 r.
W sprawie złożenia d<>k:umeo.tu ratyfikacyjnego Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, · RulIlunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej emerytur, które
były przyznane przez dawny rząd austrjacki, podpiśanej w Rzymie dnia 6-go kwietnia 1922 roku.
Podaje się niniej~zem do wiadoIOOści, że, w wykonaniu art. 9 Konwencji pomiędzy A1,1strją,
Włochami, Polską, Rumunią, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz CzechO!iłowacią/ dotyczącej
emerytur, które były przyznane przez dawny rząd austrjacki, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r;.
dokument rątyfikacyjny powyższej I(onwęncji złożony został w imieniu Polski w dniu 10 czerwcą 1929 r.
W Rzymie, oraz, że, wobec złożenia dolmmęntów ratyfikacyjnych przez Austrję dnia 8 marca 1924 . f·.
pt;zez Włochy dnia 11 m~rca 1924 r. i , przę~ Czechosłowację dnia 11 wrzęśnia 19;26 r., Konwen~ja powyższa, zgodnie z jej art. 9, obowiązuję polskę w stosunku go Austrji, . Włoch i Częcho~łowacii od dnia
10 czerwca 1929 r.
.
"
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

