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'. , Poz.: 
UMOWA MI~DZYNARODOWA 

82 - Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Buł
garii, Węglerską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzecząpospolit<t Ludową, Ru
muńsk", 'Republik" Ludową, Zwillzkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiiką Czechosłowacką, podpi
sany w Warszawie dnia 14 maja 1955 roku . 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

133 - z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie złożenia przez .Polskę, Niemiecką Republikę Demokratyczną, Czechosłowację, 
Bułgarię, Związek Radziecki, Węgry, Rumunię i Albanię dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni , współpracy .( 
1 pomocy wzajemnej między Ludow,ą Republiką Ailbanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, 
Ni.emiecką Republiką Demokratyczną, Polsk'ą Rzecząpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, 'Związkiem 
Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką, podpisanego w , Warszawie dnlia 14 maja 
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UKŁAD 

o przyjaźni, współpracy l pomocy wzajemnej 

mię zy Ludową Republiką Albanii, Ludową Repub1iiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemlecką Republiką Demo
kra czną, Polską Rzecząpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich 

i Republiką Czechosłowacką, podpisany w Warszawie dnia 14 maja 1 ~55 l'Qku. 

RADA ,PAŃSTWA 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

- pO<iaje do pow,gzechnej - wiadomości: 

dniu 14 maja 1955 roku po-ctpi;sany został w Warszawie 
o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między 
ą Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Wę-

gier.s ą Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokra
tyczn , Polską Rzecząpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką 
J..udo ą, Związkiem Socjilli,stycznych Republik Radzieckich 
i Rep bliką Czecho>slowacką. 

Rzec 
19 

o zaznajomieniu się z powyż>szym Układem Sejm Polskiej 
ospolitej Ludowej ratyfikow,ał go uchwałą z dnia 

1956 roku. Zgodnie z tą uchwałą Rada Pań,stwa Pol-

skiej Rzeczypogpc:itej Ludowej oświadcza, że wymieniony 
Układ będzie przez PoLską Rzeczpospolitą Ludową niezmienni.8 
przestrzegany i zachowany. 

Na dowód czego wydany został A k t niniejlszy, opatrzony 
pieczęcią . Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

W Warsżawie, dni!l 21 maja 1955 roku. 
L. S. Przewodniczący Rady Paó,stwa: 

Minister Spraw Zagranicznych: ' 
St. Skrzeszewski 

. A. ZClwadzkt 

UKŁAD, , ( 

o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej 

mię zy Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demo
krat ezną, Polską Rzecząpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republil{ Radzieckich 

i Republiką CzeChosłowacką. 

kładające się Strony, 

otwierdzając ponownie swoje dążenie do stworzenia sy- ' 
bezpieczeństwa zbiorowego w Europie, op,artego na 

, udzia e w nim w.szystkich pańistw europej.skich, niezależnie od 
ich troju społecznego i pań>stwowego, co pozwoliłoiby po
łączy ich wy;siłki w interesie zabezpieczenia pokoju w Europie, 

względniając jednocześnie sytuację, jaka powstała w 
Euro ie w wyniku ratyfikacji układów paryskich, przewidują
cych tworzenie nowego ugrupowania wojennego w postaci 

. ,rUnii zachodnio-europejskiej"' z udziałem remi1itaryzowanych .. 

Niemiec Zachodnich i ich włączeniem --do bloku północno

atlantyckiego, co wzmaga niebezpieczeństwo nowej wojny 
i stwarza groźbę dla bezpieczeń.stwa narodowego państw mi
łujących pokój, 

w przekonaniu, że w tych warunkach mihjące pokój pań
st'Via Europy powinny podjąć niezbędne kroki dla zapewnienia 
swego bezpieczeństwa i w interesie utrzymania pokoju w Eu
ropie, 

kierując się celami 
czonych, 

zasadam'i Karty Narodów ZjednO"\ -, 
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w interesie daliSzego zaClesmenia i rozwoju przYJdZll!, 
w:spółpracy i pomocy wzajemnej zgodnie z zasadami p09z,mo
wania niezawisłości i suwerenności państw, a takie nieinge-

' rencji w ich sprawy wewnętrzne, I . 
postanowiły zawrzeć niniejszy Układ o przyjaźni, współ

pra<:y i pomocy wzajemnej i wyznaczyły jako swych Pełno-
mo:cników . 

Prezydium Zgromadzenia Ludow~go Ludowej Republiki Ąlbanii 
- Mehmet Shehu, Przewodniczącego Rady Ministrów Ludowej 
Republiki Albanii, 
Prezydium Zgromadzenia Narodowego Ludowej Republiki Bu'!
garii - Wyłko Czerwenkowa, Przewodniczącego Rady Mini-
strów Ludowej Republiki Bułgarii, . 
Prezydium Węgierskiej Republiki Ludowej - Andrlls Hegedu'sa, 
Przewodniczącego Rady Ministrów Węgienski~j Republiki Lu
dowej, 
Prezydent Niemieckiej Republiki /Demokratycznej ' - Otto 
Grotewohla, Premiera Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 

Rada Państwa Pol-skiej Rzeczypospolitej Ludowej - Józefa 
Cyrankiewicza, Preze.sa Rady Ministrów Polskiej R zeczypospo
litej Ludowej, 
Prezydium Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Rumuńskiej 
Republiki Ludowej - Gheorghe Gheorghiu Deja, Przewodni
czącego Rady Ministrów Rumuńskiej Republiki Ludowej, . 

Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Repu
blik Radzieckich - Nikołaja Aleksandrowicza Bułganina , Prze
wodniczącego Rady Ministrów Związku Socjalistycznych Re
publik Radzieckich, 
Prezydent Republiki Czechosłowackiej - Vilem ~irokY'ego, 
Premiera Republiki Czechosłowackiej, 

któlzy po przedstawieniu swych pełnomocnictw, uznanych 
za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na na
iitępujące postanowienia: 

Artykuł 

Układające Się Strony zobowiązują \Się, zgodnie z Kartą 
. Narodów Zjednoczonych, powstrzymywać się w swych stosun
kach międzynarodowych od groźby użycia siły luojej użycia 
l załatwiać swoje spory międzynarodowe przy pomocy poko
jowych środków w taki sposób, aby międzynaro{fowy pokój 
I bez;pieq.eństwo nie zostały zagrożone. 

Artykuł 2 

Układające się Strony oświadczają6>woją gotowość ucze
Irtniczenia w duchu szczerej współpracy we wszystkich poczy
naniach międzynarodowych zmierzających do zapewnienia 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa i będą w pełni 

. poświęcać .swe siły urzeczywistnieniu tych celów. 
Układające się Strony będą w związku z tym dążyć do 

przyjęcia w porozumieniu z innymi państwami, które wyrażą 
chęć współpracy w tej dziedzinie, skutecznych środków w celu 
powszechnej redukcji zbrojeń (zakazu broni atomowej, wo
dorowej oraz, innych rodzajów broni masowej zagłady. 

Ar t Y ku ł 3 

Układające się Strony będą konsultować się między .. obą 
we wszystkich ważnych sprawach międzynarodowych, 'doty
czących ich wspólnych interesów, kielUjąc s ię sprawą utrwa
lenia międzynatodowego pokoju i bezpieczel1stwa. ' . 

Będą o,ne niezwłocznie kOl}oSultować się między sobą dla 
zabezpieczenia wspólnej obrolly i utrzymania pokoju i bezpie
czeństwa w każdym przypadku, gdy - zdaniem którejkolwiek 
z nich - powstanie groźba zbrojnej napaści na jedno lub kilka 
Państw Stwn Układu, ' . I 

Artykuł. 

. ,.' .. " .. ;,' :./ 
W przypadku napaści zbrojnej w Europie na jedno lub " 

kilka Pall,stw Stron Układu, dokonanej przez jakiekolwiek ' . 
państwo lub grupę pań'5tw, każde Państwo Stron:l Układu, 1 
realizując prawo do -samoobrony indywidua,lnej lub zbiorowej, " ' , 
zgodnie z artykułem 5,1 Karty Narodów Zjednoczonych, 
udzieli państwu lub państwom, na które dokonana została ta:ka' , 
napaść , natychmia,stowej pomocy, indywidualnie i w poroz;u-- ' 
mieniu z innymi Pań,stwaml Stronami Układu, wszelkimi środ~ 
karni, . jakie będzie 'Uważało za niezbędne, włączając zast o·so- '. " 
wanie siły zbrojnej. Pań'5twa Strony Układu będą niezwłocznie . 
konsultować się w sprawie wspólnych kroków, które nal,ezy~ ,..; 

~~ ~ 

podjąć w celu przywrócenia i utrzymania międzynarodowego l' 

pokoju i bezp ieczeń6twa. <' '. 

a krokach, podjętych na podstawie niniejoszego artYKułu, ' 
zawiadomiona będzie Rada Bezpieczeństwa zgodnie z postano- ,,, 
wieniami Karty NarodÓw Zjednoczonych . . Kroki te , zostaną 
wstrzymane, gdy Rada Bezpieczeństwa podejmie - ś 'rodki, nie
zbędne dla przywrócenia i utrzymania międzynarodowego po" . 
koju i bezpieczeństwa. 

Artykuł 5 

Układające się Strony porozumiały się w ,sprawie utw~rze
nia Zjednoczonego Dowództwa tych swoich sił zbrojnych, któ ... · 
re zostaną wydzielone, zgodnie z porozumieniem między Ukła_ 
dającymi się Stronami, do dyspozycji tego Dowództwa, działa
jącego na podstawie wspólnie ustalonych zasad. Dkładające 
eię Strony podejmą również inne uzgodnione środki, niezbęd- '. _ \, 
ne dla wzmocnienia kh obronności, w celu ochrony pokojq- ,'(: 

. wej pracy ich narodów, zabezpieczenia nietykalności ich gra- .. r: . 
nic i obszarów oraz zapewnienia obrony przed ewentualną 
agresją. 

Artykuł 6 

W celu przeprowadzenia przewidzianych niniejszym Ukła
dem konsultacji między Pal1stwami Stronami Układu i dla raz" 
patrzenia sp raw, powstałych w związku z wykonywaniem ni- ~ 
niejszego Układu, zostaje utworzony Doradczy Komitet Pali· " 
tyczny, w którym każde Pal1stwo Strona Układu będzie repre
zentowane przez człon.lca rządu lub innego specjalnie wyzna-' ~ 
czonego prze~stawiciela. . -~-

Komltet może tworzyć organy pomocnicze, jaki4i! okażą ii, 
IJ.iezbędne. 

Artykuł 1 

Układające się strony zobowiilZują' jiię nie Qraćud7.iaiu ;.-~ 
W jakichkolwiek koalicjach lub sojuszach i nie Uwierać -2~'d':' 
nycq porozumień, których cele pozostają w sprzeczności ·z ·ce-' , 
lami ninieJszego Układu. 

'Układające się Strony oświadczają, :te ich zobowiązania ' 

z tytułu będących w mocy układów międzynarodowych nie po~ . 
zostają w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Ukłlldu •. 

" .~ 

Artykuł 8 -

Układające się Strony oświadczają, że będą działać \<i duo, 
chu przyjaźni i w.spółpracy, w celu dalszego rozwoju i wzmoc
nienia między nimi w'jęzi eksnom.icznych i kulturalnych, kieru
jąc się zasadami w.zajemńego poszanowania ich niezawisłości 
i suwerenności oraz nieingerencji w ich sprawy wewnętlzne. 

Artykuł 9 

. Układ niniejSzy otwarty jest dla przystąpienia innych ' 
_ państw , bez względu na ich ustrój społeczny i państwowy, któ
re wyrażą 90towośćprzy~zyniania cię, 'Poprzez udział w ninie} 

. I 
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kl,adzie, do połączenia wysiłku miłujących pokój państw 
W ce zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa narodów. Takie 
pczy.s ąpienie wejdzie w życie za zgodą Państw Stron Układu . 

,.~ ,: po zł żeniu na przechowanie Rządowi Polskiej Rzeczypo,spolitej 
~ .. , 'luao ej dokunentu przystąpienia. 

A r t y kuł .10 

kład niniejszy podlega ratyfikacji i dokumenty ratyfika
. cyjne z06taną złożone na przechowanie Rządowi Polskiej Rze-

czyp ' politej Ludowej. . 

kład wejdzie w życie w dniu złożenia na przechowanie 
iego dokumentu ratyfikacyjnego. Rząd Polskiej Rzeczy
itejLudowej będzie informował inne Państwa Strony 

Ukła u o zlożeniu na przechowanie każdego dokumentu ratyfi
~~~j ego. 

A r t y ku ł 11 

nlllle]Szy pozostanie w mocy w ciągu dwudziestu 
lat. stosunku do Układających się Stron, ~-tóre na rok przed 
upły em tego okresu nie przekażą RządOWi Polskiej Rzeczypo

~(. spo1it jLudowej oświadczenia o wypoWiedzeniu Układu, pozo. 
~ .tani ' on w .mocy na okres następnych dziesięciu lat. ' 
f" przypadku utworzenia w Europie systemu bęz~ieczeń-_ 

biorowego i zawarcia w tym celu Ogólnoeuropejskiego 
o bezpieczeństwie zbiorowym, do czego wytrwale dą-
4 Układające się Strony, Układ niniejszy utraci swą 

dniem wejścia w życie Ogólnoeuropejskiego Układu. 

Sporządzono w Warszawie, dnia czternastego maja 1955 
coku, w jednym egzemplarzu, w językach polskim, rosyjskim. 
czeskim i niemieckim, przy czym wszystkie tek-sty p05iadaj~ 
jednakową moc. ,Uwierzytelnione odpisy ~ niniej.szego Ukł.:1dll 
będą przekazane przez Rząd Po1skiej Rzedypospolitej Ludowej 
wszystkim innym Stronom Układu. 

Na dowód czego Pełnomocnicy podpisali niniej-szy Układ 
i zaopatrzyli go pieczęciami. 

L. S. Z upoważnienia Prezydium Zgromadzenia Llldowego 
Ludowej Republiki Albanii: M. Shehu 

L. S. Z upoważnienia Prezydium Zgromadzenia Narodowego 
Ludowej Republiki Bułgarii: B. llepBeu'KoB 

L. S. ' Z upoważnienia Prezydium Węgierskiej Republiki 
Ludowej : A. Hegediis 

L. S. 

L. S. 

L. S. 

L. S. 

L. S. 

Z upoważnienia Prezydenta Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej: O. Grotewohl . 

Z upoważnienia Rady Państwa Polski~J Rzeczyp~ 
litej Ludowej: J. Cyrankiewicz . 

Z upoważnienia Prezydium WielkiegoZgromadzerua 
Narodowego Rumuńskiej Republiki Ludowej: 

G. Gheorghiu Dei 

Z upowainienia Prezydium Rady Najwyi'Szej Związku 
Socjali.5tycznych Republik Radzieckich: II. By.n.~aHU1ł 

Z upoważnienia Prezydenta Republiki Czechosłowackiej I 
V. Sirok; 

,lJ;OrOBOP 
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, 
r 

:. 

I. 

o ~PYlK6e, COTpy~HH'IecTBe H B3aH,MHOH nOMO~ 

7J.Y Hapo~oti Peeny6JIHKCH AJI6aHHeH, HapO~Hołi Pecny6JIHKOH BOJIrapJieH" . BeHl'epcKOH Hapo~OH Pecny6JIH
fepMaHCKoH )J;eMOKpaTH'IeCKOH PecnyOJIHKOH, nOJILCKOH HapO)J;HOH Pecny6JIHlł:OH, PyMLiHCKOH HapO~HOH Pe

cny6JlHKOH, COJ030M COBeTCKHX CO~HaJIHCTJl'łeCKHX Pecny6JIHK H qexOCJIOBa~KOH Pecny6JIHKoił 

HOBb rrO~TBep}K.n;aSl CBoe CTpeMJIeHJ1e K C03.n;aHYlIO 
I KOJIJIeKTl'IBHoH 6e30rraCHOCTJ1 B EBp(me, OCHOBaH

a y'łaCTHJ1 B HeM Bcex eBpOrreMCKJ1X rocy.n;:ipCTB, He
MQ 'OT J1X oom;ecTBeHHOrO J1 rocy.n;apcTBeHHoro CTpOSl, 

03BOJI~1:JIO 6bl 06'be.n;J1HJ1Tb J1X yCJ1JIJ1SI B J1HTepeCaX 
'leHJ1S1 MJ1pa B EBporre, 

. 'lJ1TbIB aSI , BMeĆTe c TeM, rrQJIO}KeHJ1e, KOTopoe C03.n;a
JIOCI. B EBpone B pe3yJIbTaTe paTJ1cpI1Kan;J1J1 rrapJ1}KCKJ1X 
CorJIa emrił, rrpe.ąyCMaTpJ1BalOm;I1X 05pa30BaHJ1e HOBOM BÓ:" 

rpyrrnI1pOBKJ1 B BJ1.n;e ,,3arra.n;IiOeBporreMCKoro COło3a" 
TJ1eM peMJ1JII1TapJ13yeMoH 3ana.n;HoM repMaHJ1I1 J1 

c BKJI '-IeHJ1eM ee B CeBepOaTJIaRTJ1'łeCKJ1M 6JIOK, 'lTO YCJ1-
JIJ1Ba T orraCHOCTb HOBOM BOMHbl J1 C03.n;aeT yrpo3y HaU;J10-
~aJIb OM 6e301IaCHOCTJ1 Ml1pOJIlO6J1BbIX rocy.n;apcTB, 

y.ąy'łJ1 y6e}K.n;eHbl B TOM, 'iTO B 3TJ1X yCJIOBJ1S1X MJ1-
pOJIlO J1Bble rocy.n;apCTBa EBpOribl .n;OJI>KHbl rrpI1HSITb He06-
XO ble Mepbl .n;JISI 06ecrre'łeHJ1SI CBoeH 6e30rraCHOCTJ1 

. KB H Tepeca.x nOMep}KaHJ1SI MHpa B EBpone, 

• yKOBO.n;CTBySlCb u;eJISlMJ1 J1 rrpJ1HU;J1naMJ1 YCTaBa Opra
łm3a J1J1 06'be.n;J1HeHHbIX Han;J1M, 

J1HTepeCax .n;aJIbHeMUIero YKP:rrJIeHJ1SI J1 . ~a3BJ1TI1R 
.n;py}K bI, COTpy.n;HJ1'łeCTBa H.B3aJ1MH0J1 rrOMOm;J1 B COOTBeT- • 
CTBJ1 c rrpJ1HU;J1naMM YBa}KeHJ1S1 He3aBHCJ1MOCTJ1 J1 CyBepe- '" 

rocy.n;apCTB, a TaK2Ke HeBMemaTeJIbCTBa B liX BHy-
He ,ll;eJIa, \ 

eUIH.JIJ1 3aKJIlO'IMTb HaeToflm;lli1 JJ;orOBOp O APY}K6e, 
, COTpy J1'feCTBe J1 B3aMMHOM IIOMOm;J1 J1 Ha3Ha'łHJIJ1 CBOJ1MJ1 

}TrrOJI OMO'leHHI.IMJ1. 

. . 

ITpe3I1.n;J1yM HapO,lJ;łiOrO C06paHJ1SI Hapo.n;HoM Pecrry-
6JIJ1KJ1 AJI6aHJ1J1 - MexMeTa IIIexy, ITpe.n;ce.n;aTeJlSl COBeTa 
MJ1lIJ1CTpOB Hapo.n;HoM Pecrry6JIJflm AJI6aHJ1J1, 

ITpe:3J1.n;J1}'M Hapo,!l;Horo Co6pamfJI Hapo.n;uoM Pecrry-
6JIHKH BOJIrapJ1I1 - BblJIKO qepBeHKOBa, ITpe.n;ce.n;aTeJISI 
COB€Ta MJ1HJ1CTpOB HapO,lJ;HOMPecrry 6.7IHKJ1 BOJIrapJ1J1, 

ITpe3J1,lJ;J1yM BeHrepCKOH Hapo.n;Hoit Pecrry6JIJflm -
AH~paUIa Xere,n.lOllIa, ITpe.n;ce.n;aTeJISI COBeTa MJ1HUCTpOB 
BeHrepCKOM Hapo.n;HoH Pecrry6JII1KJ1, ' 

. IIpe3J1.n;~HT repMaHCKOH JJ;eMOKpaTJ1'leCKOH ' Pecrry6JIJ1-
KJ1 -'- OTTO fpOT~BOJISI, ITpeMbep-MJ1HJ1CTpa l'epMaucKoM 
n;eMQKpaTJ1'łeCKOH PecnyOJIJ1KJ1, 

rocy.n;apCTBeI-IHblH CoaeT ITOJIbCKOM HapO,lJ;HOH Pecrry
OJIJflm - ' I03ecpa UJ1patIKeBJ1'ła" ITpe.n;ce.n;aTeJISl' COBeTa 
MI1HJ1CTpOB IIoJIbcKOH Ha pO,lJ;HOH PecnyOJII1KI1, 

IIpe3M,!i;HyM BeJII1KOrO HaU;J10HaJIbHOrO COOpaHJ1H Py
MbIHCKOM Hapo,lJ;łwM Pecrry6JIJ1KJ1 - reopre reoprHy-n;e}K, 
IIpe.n;ce,n.aTeJISł COBeTa MJ1HI1CTpOB PyMbIHcKOH HapO,lJ;łWH 
Pecrry6JIJ1KJ1, 

IIpe3J1.n;J1yM BepxoBHoro COBeTa COlO3a COBeTC~HX 
COU;J1aJIJ1CTH'łeCKJ1X Pecrry6JIJ1K - HWKO.7IaSl AJIeKcaH.n;po
BJ1'-1a ByJIraHJ1Ha, IIpe,!J;ce.n;aTeJISI Co BeTa MJ1HHCTpoB COIO-
3a CCP, : 
. IIpe3J1.n;eHT qexOCJIOBaU;KbH Pecrry6JIJ1KJ1 - ~J1JIbSlMa 
IIIJ1poKoro, ITpeMbep-MJ1Hl1CTpa qexOCJIOBan;KOH Pecrry-
6JIH~J1, / 

KOTopble, npe.n;CTaBJ1B CBOH rrOJIHOMO'lJ1S1, HaM.n;eHHble 
B .n;OJI}KHOM cpopMe J1 HOJIHOM rropSl.n;Ke, cOrJIaCHJIHCb O HK-
2KeCJIeAj'rom;eM. 
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Poz. 

CTaTbJ'I 1 

,Ll;oroBapuBalO~UeCJ'I OropoHbI 05J'I3yIOTCJ'I B COOTBeT-. 
CTBVIH C Y CTaBOM OprUHJ.13aU;HM 05'be,n;UHeHHbIX HaU;Mi1 
B03,n;epilumaTbca B CBOHX Me},{,n;yHapO;t~HbIX OTHOmem1J'IX 
OT y.rp03bI CUJIoii H,lIH ee npUMeaeHI1rI 11: pa3pemaTh CBOH 

- Me:tK!\yHapo,n;Hble cnopbI MMpabIMM cpe,n;CTBaMH TaKHM 
o6pa30M, 'lTo6bI He CTaBUTb no,n; yrpo3y MeJK,n;yuapo,ąHbIM 
MHp H 5e30rraCHOCTb. 

CTaTbJ'I 2 

,Ll;QroBapuBalOlll;HeCJ'I CTOp::lHbI3aJ'IB.71J'IIOT o cBoeM ro
TOBHOCTH y'-IaCTB03 aTb B. ,n;yxe UCKpeł-IHerO COTpy,n;HH'leCTBa 
BO Bcex Me)K,n;yHapJ .IT,UbIX ,n;eiiCTBJ1.IIX, J1MelO~UX l.\eJIblO 
opecne'IeHHe Me:tK,n;yHapo,n;Horo MUPil 11 5e30naCHOCTI1, 11 6y
,n;yT nOJIHOcTblO OT,n;aBaTb CBOH CI1JIhl ocyw;eCTBJIeHI1IO 3TJ1X 

l.\CJIeM. 
ITpu . 3ToM,Ll;oroB3rnmałOru;HeCJ'I CTOpOHbI 6y,n;yT,n;o511-

I BaTbCJ'I npUHflTYm , no COI'"'lallIe.aHIO c ,n;pyrJ1MH rocy,n;ap
CTBall4H, KOTOpbIe n C;}KeJlaIOT COTpy,n;HI1'laTb B 3TOM ,n;eJIe, 
::trj)cpeKTHBHbIX Mej) K ~c206I1.~eMy COKpaw;eHHIO Boopy:H{e
HaM u 3anpeUĘ2HHlO aTOMHor o, BO,n;opo,n;Horo UJewyrlIx BI1-
P;OB Opy}KI1R MaCCOBoro YI-n1'lTO:H{eHHJ'I. 

CTaTbJ'I 3 

,Ll;oroBapj,fBałOlll;uecH CTOpOHbI 6y,n;yT KOHCyJIbTUpO
BaTbCJ'I Me}K,n;y CQDoti IlO Bcel\1 B 'l.:H{HbIM Me:H{gyHapo,n;HbIM 
BonpocaM,3:npar HB'CW;_W·IlVI Hl{ o6:W;l1e HHTep-ecbI, pyKOBO,n;
CTByJ'ICb rUITep eCaM>1 y Kp 2IIJler-U1J'I Me)J{,n;yI-IapO,n;HOro MHpa 
J1 6e30nacHocTH. 

O l iH 6yp;y T 6e30'l'JIarUTeJIbHO KOHcyJIbTUpOBaTbCJ'I Me:H{
lJ.Y co6oi1BC.lIK11H pa3, KorAa, rro MHeHMIO JIlO50MM3 HI1X, 
B03HM.KHeT yrpo3a Boopy~eHHoro Harra,n;eHJ1J'I Ha O,n;HO I1JIM 

aeCKOJIbKO rocy,n;apC'l'B-ytBCTHI1KOB ,Ll;oroBOp.'3, B I1HTe
pecax 05eCrre'lem 1$'l cOBMecTHoi1 060POIlbI H n CJMAep:H{aHI1J'I 

_ łdl1pa H 5e30rraCHOC'I'H. 

C T a T.b J'I 4 

B cJIyqae Boopy)J{eHHoro H3rra;\emUI B EBpone Ha OP;HO 
J1JIH ł-IeCKOJIbKO rocy .u;apcTB-yqaCTHHKOB ,Ll;oroBopa co CTO-

. pOHbI KaIWro-m'100 roc:'t~gajilCTBa I1JlU rpyrrllbI rocyp;apcTB, 
Ka:H{,n;oe rocy;.\apCTBO-Y 'łaCTHHK ,Ll;oroBopa, / B rrOpJ'Ip;Ke 
ocyw;eCTBJIeHHJ'I rrp3Ba Ha HugMBvUJ,yaJIbHylO I1JIM KOJIJIe
KTMBHylO caMoo6opOHY, B COOTBe'l'CTBI1M co cTaTbei151 YCTa
Ba OpraHJ13al.\HH OO'be,n;MHeHHbIX Hal.\MM, OKa:H{eT rocyp;ap
CTBy HJII1 rocy,n;apCTBUM; n o,n;neprllIliIMca TaKoMy HanaAe
HI1IO, HeMep;JIeHHyro nOMoru;b , UH,n;viBH,n;yaJIbHO 11 no COrJIa
lUeHrlIO c APyrl1MH r ccy,n;apCTB3.MJ1-y'l:lCTHMKaMH ,Ll;oro
Bopa, BceMI1 cpe,n;CT3ó\MI1, K aK!1e npe,n;CTaBJIJ'IIOTCR eMy He
C6XO,~I1MbIMH, BK oITI-(Y-IaH rrpHM2Heuue Boopy)KemiOH CJ1.JIbI. 
rocyp;apcTBa-y'laCTHHKJi A or OBopa 6yp;y 'r HeMep;JIeHHO 
JCOHCyJIbTJ1pOn 3Thca OTHOCJiITeJIbHO COBMeCTHbIX Mep, KO
'l'OpbIe Heo5xOAvmw rrpe,I\rrpvIHrrTb B l.\eJIITX BOCCTUHOB}IeHJ1JI 
J1 rr01U-iep :H{am1J'I M2:l-Kil,yHap oAHoro M:r1pU 11 5 e30naCHOCTH. 

O Mep ax, rrpe,u;n pHI-HITbIX Ha OCHon aW1H HacToaru;eM 
CTaTbH, 5y~eT c oo5ru;ea o C OB2Ty B e30naCHOCTU B COOTBeT- ' 
('TBYlH C I10.TIO:iKeHHHMH Y CTaBa OpraHJ13al.\UU OO'be.rr,JoiHeH
HbIX H al.\MH. 3 TU Mep hI 6y~yT npeKpaw;eHbI, KaK TOJIbKO 
eOBeT Be30nacHocTM npl1MeT MepbI, Heo5xo~I1Mble ,n;JIH 

IJOCCTaHOBJIeHI1J'I 11 no,n;Aep}KaHJ1J'I MeJK,n;yHapO!l;HOro MHpa 
J1 5e30rruCHOCTI1. 

CTaTbJ'I 5 

.n;oroBapI1BałOIu;wecJ'I CTOpOHbI COrJIaCI1JIHCb o C03,n;a
HJ1J1 05'be,n;HHeHH0ro KOM8H,n;oBaHMR I1X Boopy:H{eHHbIMJ1 
CI1JIaMJł,KOTOpble 5y,n;yT Bbl.~eJIeHbI rro COrJIameHUłO Me:H{T(y 
CTOpoHaMW B Be~eHJ1e noro KOMaH.n;OBaHMJ'I, .n;e~CTByIO-

w;ero Ha OCHOBe COBMeCTHO yCTaHOBJIeHHbIX npHHl.\l1nOS. ",: , 
OHI1 6y,n;yT npHHUMaTb TaK:H{e ,n;pyrl1e COrJIaCOBaHHbIe Me- : ~~ 
PbI, Heo6xOA11Mble ,n;JIJ'I yKperrJIeHI1J'I J1X 06opoHocrroco5Ho- " ::1JiI 
CTH, c TeM, 'fTo6bI orpa,n;UTb MJ1pHbIM Tpy,n; I1X Hapo,n;OB, ra~ , o /:~ 
paHTJoipOBaTb HerrpJ1KOCHOBeHHocTb I1X rpaHHl.\ 11 TeppHTo- -;,~ 
pMM 11. o5eCrre'lHTb 3aW;HTy OT B03MO:H{HOM arpeCCI1I1. · ~J 

, --:\ii 
CTaTbJ'I 6 i~~ 

B l.\eJIJ'IX ocyw;eCTBJIeHHJ'I npe,n;ycM~+pI1BaeMblx HaCTO- , .. ~~ 
SIW;I1M ,Ll;oroBopoM KOHcyJIbTal.\Hii Me:H{,n;y rocy,n;apcTBaMI1- ... -:~ 
y'laCTHJ1KaMI1 ,Ll;oroBopa 11 ,n;JIll p:łCCMOTpeHMSI BorrpOCOB, .·· -od 
B03HHKaroW;J1X B CBJ'I311 c ocyrgecTBJIeHl1er.1 . HaCTOJ'Iw;erO ,Ll;o- .•. ':~~ 
rOBopa, C03,n;aeTCJ'I ITOJIHTJ1"IeCKID1 KOHcyJIbTaTI1BHbIi1 Ko- ' ;;:~ 
MI1TeT, B KOTOpOM Ka)J{,n;oe rocy,n;apCTBO-y'iaCTHI1K ,Ll;oroBo- , "l"l 
pa 6y,n;eT npe,n;CTaBJIeHO 'lJIeHOM rrpaBI1TeJIbCTBa I1JIJ1 ,n;PY-. ':"::-ii 
rJ1M oco60 Ha3Ha'leHHbIM npe,ącTaBI1TeJIeM. .. . - " ···h 

KOMI1TeT MO:H{eT C03AaBaTb BcnOMOraTeJIbHbIe opraHbI, ,,_~ 
KOTopbIe OKa:H{yTCJ'I Heo5xo,n;I1MbIMI1. ' .. "~ 

~ ~ft 

CTaTbJ'I 7 · 'l -, ~ 

,Ll;broBapuBalO~l1eCJ'I CTOpOHbI ' 06J'I3y1OTCR He npHHW" '~~ 
MaTb y'-raCTI1J'I B KaKHX-JII160 KOaJI~I1J'IX WJII1 COlO3ax 11 He" : ';.~ 

.... ~ • <" ~-~ 
3aKJlI-O'laTb HHKaKHX COrJIaIIIeHJ111, l.\eJII1 KOTOpbIX npOTI1- -?~li 

BOpe'laT l.\eJISIM HaCTOJ'Iw;erO ,Ll;oroBopa. . },~ 
,Ll;oroBapI1BałOI.l.\UeCJ'I CTOpOHbI 3aJ'IBJIJ'IIOT, 'lTO I1X 05J'I- . ,~~ 

3aTeJIhCTBa no ,n;ei1cTByroW;HM Me:H{,n;yHapo,n;HbIM p;orOBopaM~'-~:::~ 
He HaXOp;RTCJ'I B npOTJ1BOpe'lI1U c nOJIO:H{eHHJl:MI1 HaćToaw;e~ 'I~ 
ro,Ll;oroBopa. ;; 

CTaTblI 8 

.n;oroBapuBalOW;HeCJ'I CTOpOHbI 3aJ'IBJIRIOT, 'lTO OHM 6y:;; 
,n;yT ,n;eMCTBOBaTb B ,n;yxe ,n;PY)K6bI 11 COTpy,n;HI1'leeTBa B IIe
JIJ'IX ,n;aJrbHei1llIero pa3BMTJ1J1 11 yKperrJIeHJl1R 3KOH0I\1U'-Iec"· 
KI1X 11 KyJIbTYpHbIX cBfl3eii Me:H{p;y HUMM,eJIe,n;yR rrpuHl.\I1- 
rraM B3aJ1MHOrO YBa:H{eHJ1H I1X He3aBHCHMOCT11 11 CYBepe- . 
HHTeTa 11 HeBMellIaTeJIbCTBa B HX BHyTpeHHHe ,n;eJIa. 

HaCTOJ'IW;I1M .n;orOBOp OTKpbIT ,n;JIJ'I npl1coe,n;J1HeIDI:J'IAPY" 
rI1X rocy,n;apcTB, He3aB11C11MO OT I1X 05w;eCTBeHHoro 11 N
cy,n;apCTBeHHOrO CTpOJ'I, KOTopbIe BbIpa3RT rOTOBHocTb_n;y-, ':. 
TeM y'iaCTI1J'I B HaCTOHw;eM ,Ll;o roBope cnoco6CTBOBaTb 06'be~ ... 
,n;I1HeHI1IO yCHJII1M Ml1pOJIło6J1BbIX rocy,n;apCTB B l.\eJIJ'IX 
06eCrre'leHI1R MHpa H 5e30naCHOCT11 HapO~OB. TaKoe rrpl1:' 
coe,ąó:!HeHHe BCTyrrHT B CJ1JIy c CorJIaCUJ'I rocy,n;apCTB-Y;~:lCT" 

HI1KOB ,Ll;oroBopa rrOCJIe rrepeAa'lu Ha xpaHeHl1e ITpam-tTeJIb- -
CTBy · IIoJIbcKOM Hapo,n;Hoii Pecrry6JIHK11 ,n;oKyMeHTa ·· o npJ1-
coe,n;HHeHI1J1. 

C T a T b J'I 10 

HaCTOJ'IW;HM ,Ll;oroBop nOp;JIe}l{J1T paTI1<pI1Kal.\l1l1, 11 pa
THcpMKal.\110HHble rpaMoThI 5yp;yT rrepe,n;aHbI Ha XpaHeI-!Me 
IIp:mJ1TeJIbcTByIIoJIbcKoii .. Hapo,n;Hoii Pecny6JIHKM. 

,Ll;oroBop BCTynl1T B CUJIy B AeHb nepe,n;a'iH Ha xpaHe- 
HJ1e rrOCJIe,n;HeM, paTMcpMKal.\J10HHOM rpaMOTbI. ITpaBI1TeJIb- . 
CTBO ITOJIbCKOi1 HapOAHOM Pecny5JIMKH 6y,n;eT I1HcpOpMl1pO
BaTb ,n;pyrl1e rocy,n;apCTBa-y'laCTHJ1KOB ,Ll;oroBop~ o rrepe
p;a'le Ha xpaHeHl1e Ka:H{Aoi1 paTl1cpI1Kal.\110Hł-TOM rpaMOTbI. 

I ' 

CTaTbJ'I 11. 
HaCTOJ'IW;I1M. ,Ll;oroB,Op OCTalIeTCJ'I B i CI1Jre ·a · Te'leHl1e 

T(Ba,n;l.\aTH JIeT. ,Ll;JIJ'I ,Ll;oroBapHBalOW;I1XCJ'I CTOpOH, KOTopble 
3a ro,n; ,n;o I1CTe'lem1R 31'0rO cpOKa He nepep;ap;yT IIpaBI1TeJIb
CTBy . IIoJIbcKOM Hapop;HoM Pecrry5JI11KM 3a.IIBJIeH111I o .ąe
HOHcaW111 ,Ll;oroBopa, OH 6y.n;eTOCTaBaTbCJ'I B CI1JIe B Teqe

IDI:e CJIep;ylOW;HX .n;eCJ'ITJ1 'JIeT. 
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B cJIyqae 'C03,l1;aHHa B EBpOne CHCTeMbI KOJIJIeKTHBHOił 
15 30naCHOCTHH 3aKJIIOqeHHa C 3TOH QeJIbIO 06~eeBpOneH
c oro ,ll;oroBopa O KOJIJIeKTHBHOH 6e30naCHOCTH, K qeMy 

eyKJIOHHO 6yp;yT CTpeMHTbCH ,n;orOBapHBaIO~Meca C'rOpO
I, HaCToa~HH ,ll;oroBop YTPaTHT CBOIO CHJIy CO ,lI;Ha BCTyn
HHiI B ,lI;eHCTBHe 06~eeBponeHCKoro ,ll;oroBopa. 

COCTaBJIeHO B BapwaBe qeTblpHa,ll;QaTOrO Maa' 1955 ro
B O,ll;HOM 3K3eMnJIHpe Ha pyCCKOM, nOJIbCKOM, qeWCKOM 

HeMeQJ{OM H3bIKax, npHqeM Bce TeKCTbI HMeWT O,ll;HIia
. OByIO CHJIy. 3aBepeHHble KonliH HaCTOH~ero ,ll;oroBopa 
6 ,lI;yT HanpaBJIeHbI IlpaBHTeJIbcTBoM IlOJIbCKOM HapO,ll;HOH 

ecny6JIHKH BceM ,lI;pyrHM yqaCTHHKaM ,ll;oroBopa. 

B y,ll;OCTOBepeHHe 'Iero ':inOJIHOMOqeHHbie nOAnHCaJIJf 
aCToa~HH ,ll;oroBop H rrpHJIO)KHJIH K HeMy neqam. 

IIo ynOJIHOMOHHłO Ilpe3H,lI;HyMa Hapo,ll;HOro Co6pa
HHa Hapo,ll;HoH PecnyOJIHKH AJIOaHHH: M.Shehu 

M.n. 

M. II. 

M.Il. 

M.n. 

M.n. 

M.ll. 

M. II. 

• f:t~.,.. ... -,- , .• ;;Ii! 

" -

PO%. 1. 

no ynOJIHOMOqHIO Ilpe3H,lI;HyMa HapO,ll;Horo Coopa04 
HHa HapO,ll;HOH Pecny6JIHKH BOJIrapHH: 

B. qepBe'liKO$ 
no ynOJIHOMOqHIO Ilpe3H,lI;HyMa BeHrepcKoH Ha .. 
pO,ll;HOH PecnyOJIHKH: A. Hegediis 

'110 ynOJIHOMOqJ11O Ilpe3H,lI;eHTa repMaHcKoH ,ll;e ... 
MOKpaTHqeCKOił Pecny6JIHKH: O. Grotewohl 

llo ynOJIHOMO'-IH1O rOCy,ll;apcTBeHHoro COBeTa 
llOJIbCKOH HapO,ll;HOH Pecny6JIHKH: J. CyrankiewIcz 

IIo ynOJIHOMOqJlIO Ilpe3H,lI;HyMa BeJIHKOrO HaQHo~ 
HaJIbHOrO C06paHHH PyMbIHCKOH HapO,ll;HOH Pe. 
cny6JIHKH: G. Gheor.ghiu Dej 

IIo ynOJIąoMOqHIO Ilpe3J1,l1;HyMa BepxoBHoro' Co~ 
BeTa Colt>3'a CbBeTCKMX - COQHaJIHCrnqeCKJ1X PEl'" ' 
Cny6JIJ1K: H. By.Jl:ta'liU'Ii 

IIo ynOJIHOMOqi1IO Ilpe3H,lI;eHTa tIeXOCJIOBaQKoft: 
Pecny6.7JJ1KH: V. Siroky 

SMLOUVA 

o ptatelstvf, spolupracl a vzajemn~ pomod 

mezi Albiinskou Udovou republikcu, Bulharskou lidovou republikou, Madarskou lidovou republikou, Ne~<;!,ą,u clemokrat.!~"" 
kou rep~blikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lldovou republikou, Svazem 50vetskych soc1aUstłckych republik 

a Ceskoslovenskou republ1kou. 

Smluvni strany, 

znovu stvrzujice sve usili o vytvoreni systemu kolektivnf 
ezpecnosti v. Evrope zalozeneho na ucaosti vsech evropskych 
tat\l bez ohJedu na jejich spolecenske a statni zfiz.eni, coz by 
mozni!o sjednotit jejich usili v zajmu zajisteni miru v . 
vrope, 

pl'ihlizejice zaroven k sHuac!, ktera vznikla v Evrope 
dusJedku ratifikace pafizskych dohod, predvidajicich vytvo

eni noveho .vojenskeho seskupeni v podóbe ' "Zapadoevropske 
nIe" za ucasti remilitarisovaneho zapadniho Nemecka a. jeho 
apojeni do Severoatlantickeho bloku, coz zvysuje nebezpeci , 
ove valk.y a ohrozuje narodni bezpecnost mhumllovnych 
atu, . 

jsouce płesvedceny o tom, ze za techto podniinek mirum!
ovne staty Evropy mUJSi uCinit nutna opatteni k zajiSteni sve 
ezpecnosti a. v zajmu zachovillli miru v Evrope, 

fidice se cili a zasadami Charty Organisace Spojenych 
arodu, . 

v zajmu dalSiho upevneni a rozvoje pratelstvi, &poluprace 
vzajemne pomoci v souladu se zasadou respektovlmi neza

islosti a 9Vrchovamlsti statu, jakoz i zasadou nevmesovanl 
ojejich vnitrnich veci, 

rozhodly se uzavfit tuto Smlouvu o prateLstvl, spolupracl 
vzajemne pomoci a jmenovaJy svynii zplnornocnenci 

Presidium Lidoveho shromazdeni Albfmske lidove repu
!iky - Meh~eta Shehu, predsedu Rady niinistni AIMnske li

dove repub!iky, 
Presidium Lidoveho shromazdeni Bulharske lidove repu

liky - Vylko Cervenkova, pfed,sedu Rady mini&tni ' Bu~r
ke lidove republiky, ' 

Presidium M ada'rsk e lidove republiky - Andrasę Hege
use, predsedu Rady ministni Madarske lidove republiky, 

President Nemecke demokraticke republiky - Otto Gro
. , " ,j ewohla, pre<1sedu '; vlady Nemecke demokraticke republiky, 

Statni. rada Polska lidove republiky - Józefa Cyrankie"Ni
cze. pfe~edu Rady ministni Polska lidove-republiky, 

Presidium Velk.eho narodniho shromaZdenl Rumunske li
dove republik y - Gheorghe Gheorghiu-Dej~, pfed6edu Rady 
mi.niśtnl Rumunske lidove republiky, 

Presidium Nejwyssiho sovetu Svazu sovetskych sociaU. 
st1ck'ych republik -::- Nikołaja Alexandrovlce Bulganina, pfed'! 
sedu Rady ministnl Svazti 5Ovets'kych socialistickych repu~ 
blik, 

President CeskQsloveIliSka republiky - Viliama Sirokeho, 
płedsedu vlddy CeskOiSloveIliSk8 repub1iky, 

kteH po pfedlozeni svych plnych mod, jei byly .shledimy 
v należite forme a y pInem pohldku, dohodli se na tomto l 

CIAnek 1 

Smluvni strany se zavazuji v souhlase • Chartou Organilsą" 
ce Spoje!lych narodu zdriovat se ve svych mez!narodnfch vzt~ 
zlch hrozby silou nebo jejiho pouzitf a urovnavat flVe mezln4.~ 
rodni spory mirovymi prostfedky tak, aby nebyl ohrozovan me.. 
z!narodni mir a bezpećnOiŚt. 

CI anek 2 

? • Smluvni strany prohlasuji, te j60U ochotny ucastnit Sl' 
v duchu ',upfimne spdluprace v~e. ch mezinarodnich jednan1 
jejichi cilem jezajistit mezinarodni mir a bezpecnOtSt a pln6 
poskytnou Bye sny pro uskutecneni techto cilu. 

Pf!tom Smluvnf .strany budou usilovat o to, aby v dohod~ 
s jinymi staty, ktere si budou prat spolupracovat v teto v~cfl 
byla ucinena ucinnaopatfeni k vseobecnemu snizeni zbrojeni. 
k zakazu atomovych a vodikovych zbrani, jakoz i jinych druhd 
zbrani hromadneho niceni. .-

Cl'anek :3 

, Smluvni strany budou se spolu radit o vsech dule:Zityc~ 
mezjnarodnich otazkach, ktere se dotykaj i jejkh spolećnycll 
zajmu, vedeny j.souce zajmem upevneni mezJnarodnfho miru 
a bezpecnOtSti. _ 

V zajmu zajiS!eni spolecne obrany a zachovani miru a b~~ 
pecno~ti budou se Smluvni strany bezodkladne spolu radU V 
kaidem pfipade, kdy podle minMi kterekoli z nich budo hro
zit ozbrojeny utok pniU jednomu statu nebo ńekolika stAtdlll 
zucd6tn~nym na SmlouY6. 



! 

,- -: . 

pzl-ennik Ustaw Nr 30 . - 306 - Poz, 182 

Ćłanek" 

Dojde-liV' Evrope kozbrojenEWnu utoku proti jedn'Jl11u 
Stfltu nebo nekolika statum zucastnenym na Smlouve se strany 
kterehokoli stalu nebo skupiny statu, ~a'ldy sta t zuea.stnćny na 
'Smlouve na zaklade prava na individualni nebo kolektivni 
sebeobranu, v souhlase s cłankem 51. Charty Organisace Spo
jenych narodu, poskytne statu nebo statum, ktere były takto 
napadeny, okami.itou pomoc, individuałne i v dohode s ostatnimi 
SItaty zueastnenymi na Smlouve a to vsemi prostfedky, ktere 
povaiuje za nutne, veetne pouziti ozbrojene siły . . Stcity zu
castnenena Smlouve budou 5e neprodłene radit ospolecnych 
opatfenich, klera je nutno podniknout pro obnoveni a za·:ho
vtmi mezinarodniho miru a bezpeCnosti. 

() opatfenich podniknutych na zaklade tohoto clAnku blJde 
' zpravena Rada bezpecnosti v 50uhlaoses ustanoveninii Chdfty 
Organtsace Spojenych narodu. Tato opatreni budou za'Stavena, 
jakrnile Raqa bezpecnosti ubni opatfeni nutna k obnoveni li 

zachovani mezjnarodniho miru a bezpecnosti. 

Clanek S 

SmIuvni strany s e dohodly vytvofit Spojene veleni "vych 
ozbrojeny ch ,sil, k tere budou podle dohody mezi etranar,}J vy
clenemy pod rizeni tohoto veleni, jeż bude jednat podle spoIeć
ne stanovenych zasad. Smluvni strany ubni take jina dohod
nuta opatfeni nutna k upevneni jejich obranyschopnosti tak, 
aby by ia cluanena mirova prace jejich narodu, zarucena nOOot
knutelnos t jejich hranie: a uzemi a ' zaj istena obranapred moz
DOu agre.si. 

CIAnek G 

K provadeni touto Smlouvou stanovenych porad mezi "ta
ty zucil!Stnenymi na Smlouve a k projednani otazek vznikajicich 
pfi prove:i deni teto Smlouvy zrizuje se Politicky poradni vybor" 
v nemi bude kaidy 5tat zucastneny na Smlouve zastoupen cle
nem vlady nebo jinym zvlast jmenovanym zastul?cem. 

Vybor muże zfizovat pomocne organy, ktere se ukaż! byt 
potrebnYmi. 

Clanek 1 

Smluvni strany se zavazuji neucas tnit śe Mdnych koalic 
nebo spojenectvi a neuzavirat żadnych dohod, jejichż cHe js-ou 
v rozporu s cHi teto Smlouvy. 

Smluvni strany prohlasuji, że jej ich zavazky vyplyvuj ici 
z platnych mezinilIodnich smluv nej'sou v rozporu s ustanov e-
nimi te to Smlouvy. ' 

C la n e k 8 

Smluvni Ghany 'prohlasuji, ze budou pusobit v duchu pra
teIstvi a spolupnice k dalsimu rozvoji a upevneni vzajemnych 
hoopodarskych a kulturnich styku, ridke se zasadou v-zajem
neho respektovani nezavislosti a svrChOVd'llosti a zasadou nev
mesovani do vnitfnich veci druheho statuo 

Clanek 9 

TatoSmlouva je otevrena pfistupu dalSkh statu bez oMe
duna jejich spolećenskl~ a statni zlizeni, ktera vyjadfi ochotu 
5VOU ucasti na te:to Smfouve napomahat sjednotit usili mirunii~ 
lovnych statu ozajisteni miru a bezpecn6sti narodu. Takoyy 
pfis tup vstoupi v platnost 5e souhla&em statu zucastnenych na 
Smlouve po odevzdimi li-stiny o pfist.upu ke Snllouve do uscho
vy vlade Polska lidove republiky. 

C l 11 n ek 10 

Tato Smlouva podleM ratifikaci a ratifikacni lis tiny bu
dou odevzdany do us chovy vlade PoIske lidova republiky. _ 

Smlouva vstoupi v platnoot dnem, kdy bude odevzdana po
sledni ratifikacnf listina. Vlada Polske lidove republikyzpravf 
ostatni staty zucastnene na Smlouve o od:evzdani każde ratf
fikacni listiny do . uschovy. 

Clanek 11 

Tato Smlouva zustava v platnosti po dobu dvaceti let. Pro 
Smluvnj strany, kteredo roka pred uplynutim teto lhuly ne
odevzdaji vlade Polska lidove republiky prohlaseni o vypove
zeni Smlouvy, zustane Smlouva v platnosti po dobu dalSich 
deseti let. 

Bude-li v Evrope vytvoren system kolektivni bezpecnosU 
li za Hm ucelem uzavrena Celoevropska smlbuva O koiektivnł
bezpecnosti, o coz budou Smluvni strany vytrvale usilovat, po_ 
zbude tato Smlouva pla,tnosti dnem, kdy v,stoupi v platnost Cs. 
loevropska: .smlouva. ' 

Sepsano ve VarSave dne ctrnacteho kvetoa 1955 v jednom 
vyhotoveni v jazyce ceS'kem, ruskem, polskem li nemeckem, 
pfi temz vsechna zneoi maJi s,tejnou platnost. Overene opisy 
teto Smlouvy odevzda vlada Polska lidove repubIiky vsem 
ostatnim ucastnfkum Smlouvy. 

Na dukaz toho zplnomocn.enci podepsali tuto Smlouvu 
a prBoWi k ni peceti. 

L. S. Z plne moci Presidia Lidoveho shromaZdeni AlbAIlosk6 
lidove republiky: M. Shehu 

L. S. Zplne mod Presidia Lidoveho shrcimażdenf BulhansU 
lidove republiky: B. tIepBeU1t08 . 

L S. Z plne moci\ Presidia Madarske lidove republikYI 

L. S. 

L. S. 

L. S. 

L. S. 

L. S. 

Z plne moci 
repubHky: O. 
Z plne moci 

Presidenta Nemecke 
Grotewohl 
Statni rady Po1ske 

A. Hegedils 

demokra'ticke 

lidove , republikYI 
J. 'Cyrankiewicz 

Z plne moci Presidia Velkeho narodniho shromaźderu 
Rumunske lidove republiky: G. ~heoIghiu Dej 

Z plnś moci Presidia Nejvysśiho ISovetu Svazu 
sov~t5kych socia,listickych republik: H: ByJttauu'K 
Z plne moci Presidenta Ceskosloven.ske republiky: 

V. Siroky 

VERTRAG 

Ilber Freundschaft, Zusammenarbeand gegenseltigen Belstand 

zwischen der Volksrepubllk Albanlen, der VolksrepubUk Bulgarieu. del' Ungapschen Volksrepublik, der Deutschen Demokra~ 
"schen Republik. der Volksrepublik Polen, der Rumlinischen Volksrepubl1k, der Umon der Sozialislischen SowJetrepubllken 

und der Tschechoslowakischen Republik. 

Die VertragschlieBenden Seiten 
ha ben beschlo&sen, , . . \ 

Unter erneuter ' Bekundung ihres Streben.s nach Schaffung 
elne!! auf der Teilnahme. aUer europiiLschen Staaten" unab
hangi g von ihrergeseUschaftlichen und staatlichen OrdnUng, 
beruhenden SysteIIllS der kollektiven Sicherheit in Europa, das 

es ermoglkhen wiirde, Ihre Anstrengungen im Interes6e 'der 
Sicherung des PrI-edens in Europa zu vereinigen, 

Unter gleichzeitiger Beriickskhtigung der Lage, die In 
Buropa durch die Ratifizierungder Pariser Vertrage entstanden 
1st, welche die Bildung neuer ' mi~itari5cher Gruppierungen in 
Gestalt der I/,Westeuropiiischen Union" unter · Tellnahme 'einedl 



! 

. " 

~. 

iennik Ustaw Nr 30 307 - Poz. 182 
.:.+-------~----------'----,--- , -,-- , , 

milita'Atrel} Westdeutochlands und dessen Einbeziehung 
dei~ atlantikblock vorsehen, wodurch sich ! die Gefahr 

e nes neuen Krieges erhoht und eine Bedrohung der nationalen 
S cherh~it der friedliebenden Staałen entsteht, 

In der Oberzeugung, daB unter dieseli Bedingungen die 
fr edliebenden Staaten EuropM zur Gewahrlei'stung ihrer 
8 cherheit und im Interesse der Aufrechterhaltung des Prie

. d ns in Europa notwendige MaBnahmen ergreifen mus>sen, 
"Geieitet von den Zielen mld. Grundsatzen der Satzung der 

O ganisation der Vereinten Nationen, 
Im Interesse , der weHeren Fe'S-tigung und Entwicklung der 

F eundschaft, der Zusammenarbeit unc! des gegenseit igen 
B istandes in Ubereinstimmung mit den Grundsatzen ' der 
A htung der Unabhangigkeit und der Souveranitat der Staaten, 

! " wie der Nichte inmischung in ihre inne ren Angelegenheiten. 
, Diesen Vertrag uber Freundschaft, Zu,sammenarbeit und 

g genseitiyen Beistand abzuschlie!3en, und ihre Bevollmach-
h ten ernannt: ~ 

dM Prasidium der Volksver.sammlung der Vblksrepublik 
'A banien - Mehmet Schehu, Vor-sitzenden des Ministerrates 
d r Volksrepublik Albanien, ' 

da-.; Pra,sidium der Vo!ksversammlung der Volksrepublik 
. B Igarien - Wylko Tschenvenkoff. Vorsitzenden des Mini
st rrates der Volk'srepublik Bulgarięn, 

das Prasiaium der Ungarischen Volk'Srepublik - Andril.s 
H gedus, Vorsitzenden des Mlnisterrates der Ungarisc,-hen 
V lk,srepublik, 

der Prasident der Deutschen Demokrap,schen Republik -; 
O to Grotewohl. Ministerpraisident der Deu t13chen Demokra-

, ti chen Republik, _ 
def Staat5rat der Volkerepublik Poleu - Józef Cyrankie- , 

w ·cz, Vorsitzenden des Mini'sterrates der Volk.srepublik Polen, 
.. das . Prasidium der GroBen Nalionalversammlung der Ru

m ' nischen Volks,repubIik - Gheorghe Gheorghiu-Dej, Vorsit
ze den de-.; Mini.sterrates der Rumanischen Volkcsrepublik, 

da,s Prasidium de.s Oberisten Sowjets der Union der 50-
zi Iist1>schen Sowjetrepubliken - Nikolai Alexandrowitsch Bul
ga in, Vorsitzenden des Mini.sterrates der Union der Sozia-
lis ischel'Jl Sowjetrep1{~ken, . . " . 

der Prasiclent dEll) Tschephoslowakischen Republik -
V i iam Siroky, Mini~le !;lłrasident der Tschechoslovakischen 
Re ublik, 
di ihie in gehoriger Form und in Orctnung befundenen Vol!
ID chten vorlegten und uber folgendes ilbereinkamen: 

Artikel 

Die VertragschlieJ3endeh Seiten verpflichten sich in 
U · reinstimmung mit der Satzung der Organi's,ation der Ver
ei ten Nationen, sich in ihrell int ernationalen Beziehungen der 
Dr hung, mit Gewalt ode!" ihrer Anwenctung Z'll enthalten und 
ih internationalen Streitfragen mit friecllichen Mitteln 50 zu 

, los n, daB der Weltfrieden und die Sicherheit nicht gefahrdet 

Artikel2 
. "' Die VertragschlieBenden Seiten erkiaren ihre Bereitschaft, 

sic im Geiste aufrichtiger Zusammenarbeit au allen inter-
na ionalęn Handlungen zu beteiligen, deren Ziel die Gewahrlei
stu g de.s Weltfriedens und der Sicherheit i-st. und werden alle 
ihr Krafte fur die Verwirklichung dieser Ziele eins·etzen, 

Hierbei werden ,sieh die VertragschlieGenden Seiten da
filr einsetzen, in Vereinbarung mit ~nderen Staaten, die elne 
die bezugliche Zusall1menarbeit wu.nschen, wirksame ~a!3-
na men zurallgemeinen Abriistuag lInd WIll Verbot von Atom-, 
W ssers toff- und anderen Ma'ssenve"rnichtung'swaffen 'zu er
gr 

Artikel3 

teressen bnruhren, beraten und sich dabei von den Int~ressen 
der Festigung des Weltfriedeu,s nnd der Sicherheit leiten la'ssen. 

Sie werden si'ch im Interesse der GewahrleLstung der ge
mein'Samen Verteidigung und ,der Erhaltung 'des Fiiedens und 
der Sicherheit untereinander unverzuglich jedes Mai beraten, 

, wenn nach Meinung einer der Seiten die Gefahr eines bewaff
neten Oberfalls auf einen oder mehrere Teilnehmerstaaten 'des 
Vertrages entstehl. 

Artike14 

Im FaJle eines bewaffneten Uberfalles in Europa auf einen 
oder mehrere Teilnehmers'taaten des Vertrages seitens irgendei- ' 
ne" od er einer Gruppe von Staaten wird jede'r TeilnehmeI1staat 
des Verri ages in Verwirklichung des Rechtes auf individuelIe 
ode! kollektive Selhstverteidigung in Ubereiu,stimmung mit 
Artikel 51 der Satzung der Organi-sation/ der Verein.ten Na
tionen dem Staat oder den Sta!lten, die einem solehen Uberfall 
ausgesetzt sind, sofortigen Bei5tand individuelf und in Ve
reinbaruhg mit den andereh Teilnehmercstaaten des V~Ttmge5 
mit allen Mitteln, dis ihr"'.n erforderlich erscheinen~ einsc1llie- I 

Blich der Anwendung von milHiirischer Gewalterweisen, 'I:>ie' 
Teilnehmerstaaten des Vertrages werden sich unverzuglich 
tiber gemeinsame MaBnahmcn beraten, die zum Zwecke der 
Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des Weltfriedenl9 
und der Si,cherheit zu ergreifen sind, 

Von den MaBnahmen, die auf Grund dieses Artike.Js er
griffen wurden, wird dem Sjcherh~itsrat ent-sprechend den 
Bestimmungen der Satzung der Organisation de'r Vereinten 
Nationen ' Mitteilung' gemacht. Die,se MaBnahmen werden ein-' 
gestellt , sobald der Sicherheitsrat die MaBnahmen ergreift, 
die ZUT Wiederher~tellung und Erhaltung des Weltfriedens \lnd 
der Sicherheit erforderlkh sind, 

A r t ik e I ' 5 

Die Vertrag,schlieBenden Seiten kamen uberein, ein 
Vereintes Konimando derjenigen ihrer Streitkrafte zu scha.ffen, 
die na.ch Vereinbarung zwischen den Selten diesem auf Grund 
gemeinsam festgelegter Grundsiitze handelnden Kommando zu! 
Verfugung gestellt werden, Sie werden auch andere vereinbarte 
Ma13nahmen ergreifen, die zur Starkung ihrer Wehrfahig~elt 
notwendig sind, um die friedliche Arbeit ihrer Vi:i1ker ' zu be
schutzen. dle . Unanta:stba:rkeit Ihrer Gre.ilzen und Territorien 
'lU garantieren und den Schutz gegen einemogliche Aggression 
'lU gewahrleisten. . 

Artikel fi 

Zur Durchfuhrung der in diesem Vertrag ' vorgesehenen 
Beratungen zwischen den Teilnehmerstaaten des Vertrage8 
und zur Erorterung von Fragen, die im Zusamm'enhang mit 
der Verwirklichung dieees Vertraye-s entOitehen, wird ein Po
litischer Beratender AusschuB gebildet, in den · jader Teil
nehmerstaat des Vertrages ein Regierungsmitglied oder einen 
anderen besonders ernannten Vertreter delegiert. 

Der Ausschufl kann, wenn ,ee erforderlich 1st, Hilfso-rgane ' 
schaffen, 

I 

Artike V 1 

Die VertragschlieBenden Seiten Ubemehmen die Verpflich
tung, sich an keinen Koalitionen oder Bundnisl!ien zu beteiligen 
und keine Abkommen abzuschlieBen, deren Zie[.setzung, den 
ZieJen diese-.; Vertrages widenspricht. 

Die Verlrag-schlieBenden Seiten erklar8Il, da6 ihre Ve:r
pUichtungen aus bestehenden internationalen Vertragen n icht 
im Widerspruch zu den Bestimmungen die<>6s Ve-rtrages Oitehen. 

Artikel8 

Die Vertrags-chlieBenden Seiten erkiaren, daB sie Im 
Geiste <łer Frt!undschaft und der Zusammenarbeit fUr die Vlei~ 

Die VertraU5,chlieBende.n Seiten verden sich in allen . terenlvi ick lung und Festigung der wirt;schaftlichen und kul-
htigen internationalen Fragen, die ihre gemeinsamen In- turellen Beziehungen untereinan<ier in Befolgung der Grund-

f'::: 

c _ 
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satze der gegenseitigen Achtung ihrer Un,abhangigkeitund 
Souveriinitat und der Nichteinmischiing in ihreinneren Ange
legenheiten handeIn werden. 

Artikel9 

Die,ser Vertrag BŁeht anderen Staaten 'lum Beitritt offen, " 
die, una bhangig vonihrer gesel1s<:haftli:chen und staatlichen 
O rdnung , ihre Bereitschaft bekun~en, durch Teilnahme an 
diesem Vertrag zur Vereinigung der An:strengungen der fried~ 
liebenden StacHen 'lum Zwecke der Gewahrleigtung des Frie
dens und der Sicherheit der V6lker beizutragen. Dieser Beitritt 
wird mit dem Einvenstiindnisder Teilnehme!staaten des Ver
trages, nach der Hinterlegung der Beitri'tbsurkunde bei der Re
gierung der Volksrepublik Polen in Kraft treten. 

A r t i k e l 10 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung. Die Ratifika
tionsurkunden werden bei der Regierung der. Volksrepublik 
Polen hinterlegt. 

Der Vert.4lg trit't am Ta'ge der Hinterlegung der letzten Ra· 
tifikationsurkunde in Kraft. Die Regierung der Volksrepublik 
Polen wird die anderen Teilnehmerstaaten des Vertrages von ' 
der Hinterlegung einer jed~n Ra:tifikationsurkunde in Kenntnis 
setzen. ' 

Artikelll 

bieser Vertrag bleibt 20 Jahre in Kraft. Fiir die Vertrag
schlieBenden SeHen, die , ein Jahr' vor Ablauf dieser FrilSt der 
Regierung der Volkosrepublik ' Polenkeine Erkliirung ii,ber dia 
Kiindigung dieses Vertrages iibergeben, bleibt '6r weite're 
10 Jahre in Kraft. 

Im Fall~l der Schaffung eines Sy.stems der kol~n . Si .. 
cherheit in. Europa una des Abschlusses eine,a, diesea..~ d1i~ , 
llenden Gesamteurop!iiochen Vertrages uber koUektiveSicher" 
heit, den die VertragSJchlieBendenSeiten uneatwegt anstTeben 
werden, verliert dieser Vertrag am Tage des Inkrafttretens de$ 
Gesamteuropaischen Vertrages seine Giiltigkeit. 
Ausgefertigt in Wanschauam vierzehnten Mai 1955 in cinem 
Exemplar in deutscher, russhcher, polni,scher und tschechi5~her 
Sprache, wobei alle Texte gleiche ,Giiltigkeit haben. 
Beglaubigte Abschriften diese,s Vertrages wiTd dieRegierung 
der Volk5Tepublik ,Polen allen anderen Vertrag,steilnehmern . 
iibergeben. . 

Zur Bestatigung des,sen haben die Bevollmachtigten diesen 
Vertrag unteTs,chrieben und mit Siegeln versehen: 

L. S. In Vollmacht des Priisidiums der Volk:osveflsammlung 
der Volksrepublik Albanien: M. Shehu 

L. S. In ' VoUmacht des Prii'sidiums der Volksvęrren:imluńir 
der VolkS'republik Bulgarien.: ?:lJepBeH'KOB . 

L. S. In Vollmacht des. Prii~idiurns de,r Ungar1schen 
VolktS'republik: A. Hegediis 

L. S. In VoIlma'cht des Prasidenten der Deutschen 
Demokratischen RepuQHk: O. Grotewohl 

L. S. In Vollmaoht des Staatsrates der Volksrepublik Polen: 
J. Cyrankiewicz 

L.,S. In VoUmacht des Pra,sidiums der GroBen NationaI
versammlung der RumanilSchen Vo1k:osrepublik: 

G. Gheorghiu DeJ 

L. S. In Vollmacht des Priisidiums des Obersten , Sowjets 
der Union der SozialistiJSćhen Sowjetrepubliken: 

H. ByJt'wnu'K 

L. S. In Vollmacht des Preisidenten der TschecłioslowakioSChen 
Republik: V. Śiroky 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 czerwca 1955 r. 

w sprawie złożenia pnez Polskę, Niemiecką Republikę Demo kra tyczną, Czechosłowację, Bułgarię, Związek Radziecki, Wę
gry, Rumunię i Albanię dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźrii, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową 
Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii,Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, 

Polską Rzecząpospo1itą Ludową, n~lmm'lską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Repu
bHkąCzecllosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 roku. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w wykonaniu 
art. 10 Układu o przyjaźni, współpracy ' i pomocy wzajemnej 
między Ludową Republiką Albanii, Ludową Re~publiką Bułgarii, 
Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demolua
tyczną, PoJską Rzecząpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką 
Ludową, Związkiem , Socjalistycznych Republik Radzieckich 
i Republiką Czechosłowacką, 'podpisanego w Wapszawie dnia 
14 maja 1955 roku, złożone zo,stały na przechowanie Rządowi 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dokumenty ratyfikacyjne 
powyższego Układu przez następujące pań,stwa: 

Polską Rzeczpospolitą Ludową - dnia 21 maja 1955 r., 

Niemiecką Republikę Demokratyczną - dnia 24 maja 
1955 r" 

Republikę Czechosłowacką - dnia 27 maja 1955 r., 
Ludową Republikę Buł.garii - dnia 31 maja 1955 r., 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - dnia 

1 czerwca' 1955 r., 
Węgierską Republikę. Ludową- dnia 2 czerwca 1955 r.j 
RumuIlską Republikę Ludową - dnia 3 czerwca 1955 r.~ 

Ludową Republikę Albanii - dnia 4 cze-rwca 1955 r. 
oraz że zgodnie z art. 10 ust. :2 wspomnianego Układu wszedł 
on w życie dnia 4 czerwca 1955 roku. ' 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. M. l)laszkowski 
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