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Umowa mnIejsza wymaga ratyi'ikacji. Wymiana
mentów ratyfikacyjnychnastąpC w WarSzawie.
Artykuł

Poz. 33

-

doku~

Przy podpJsywdniu zawartej w dniu dzisiejszym Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką
Austrii o wzajemnych stosunkac:h w sprawach z zakresu
prawa cywilnego oraz o dokumentach uzgodniono, co·· na~ "

66

st ępuje:

1:

Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie 60 dni "
od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.
2. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat,
po czym pozostanie w mocy, jeżeli jedna z Umawiających
się Stron nie zawiadomi drugiej Umawiającej się Strony
na rok przed upływem tego pięcioletniego okresu o wypowiedzeniu Umowy.

2. Postanowienia artykułu 56 Umowy stosuje się rówdo dokumentów wystawionych przez austriackie zakłady ubezpieczeń społecznych, które
według prawa
austriackiego nie są dokumentami publicznymi.

3. W razie niewypowiedzenia niniejszej Umowy stosownie do postanowienia ustępu 2, pozostanie oną w mocy
na czas nieokreślony, o ile jedna z Umawiających się Stron
nie zawiadomi drugiej Umawiającej się Strony o wypowiedzeniu Umowy. W tym ostatnim przypadku pozostanie
ona w mocy jeszcze przez rok po wypowiedzeniu.

".

nież

Na dowód czego Pełnomocnicy obu Umawiających się
Stron podpisali niniejszy Protokół, który stanowi integralną część Umowy, i opatrzyli go pieczęciami.

Na dowód czego Pełnomocnicy obu Umawiających się
Stron podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją pieczęciami.
Sporządzono w Wiedniu, dnia

fi

grudnia 1963 roku, .
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.
Z upoważnienia
Rady Państwa '
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej

Z

. Sporządzono w Wiedniu, dnia 11 grudnia 1963 roku,
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty są jednakowo auten-'
tyczne.
Z upoważnienia
' Rady Państwa
Polskiej Rzeczypospolitej
. Ludowej

upoważnienia

Związkow ego

Prezydenta
Republiki Austrii

Karol Kury/uk
Kazimierz Zawadzki

1. Postanowjenia rozdziału drugiego Umowy ·stosuje
odpowiednio do sądów ubezpieczeń społecznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i sądów rozjemczych ubezp(eczeń społecznych Republiki Austrii, z tym że koszty
powstałe w związku z załatwianiem wniosków ponosi
wzywająca . Uma wiająca Się. Strona.
się

Z

Prezydenta
Republiki Austrii.

Karo/ Kury/uk
Kazimierz .Zawadzki

Brunon Kreisky
Christian Broda

upoważnienia

Z wiązkowego

Brunon Kreisky
Christian Broda

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową i Protokołem końcowym, Rada Państwa uznała je i uznaje za słuszne
zarówno w calości, jak i każde z postanowień w nich zawartych; oświadcza, że wymienione Akty międzynarodo
we są przyjęte. ratyfikow,!:llle i potwierdzone, oraz przyrzeka, że będą niezmiennie zachowywane.
Na dowód czego wydany

został

Akt niniejszy, opatrzony

pieczęcią

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 13 lipca 19154 rokli.
Przewodniczący

Rady

Państwa:

A. Zawadzki

L. S.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J . .Winiewicz
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PROTOKOt DODATKOWY
do Umowy między Polską Rzecząpospolitą ludową a Republiką Austrii o wzajemny('b słosunlcarh w "sprawach
z zakresu prawa cywilnego oraz o dokuQlentach, podpisanej w Wiednlu dnia 11 grudnia 11163 r.,
.
podp isany w Wiedniu dnia 25 stycznia 1973 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowef
RADA PAŃSTWA
POtsKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
podaje do powszechnej

wiadomości:

W dniu,2-5 stycznia 1973 Toku został . podpisany w Wiedniu Protokół Dodatkowy do Umowy między Polską
a Repuhliką Austrii o wzajemnych stflsunkach w sprawa r h z 'lRk·l'E'SIl prawacywilnęgo ora,;
o dokumentach, podpisa ńej w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 roku, w ndstępującym brzmieniu dosłownym:

Rze cząpospolitą Ludową

•
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Poz. 34 i 35
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PROTOKÓł DODATKOWY '

,,3. Jeżeli spadek, według prawa określonego ,w ' ustę
pie 2, przypada Państ~u z mocy ustawy, to mienie ,nl'eruDo Umowy między Polską Rzecząpospolitą I.udową
; ch ome przypada tej Umd\~'i ającej się Stronie, ' na', ktorej
8 Republiką Austrii
wzajemnych stosunkach w sprawach
o bszarze jest położone."
'
z 'z akresu prawa cywilnego ,oraz o dokumentach, podpisane j
Artykuł 2
w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r.

°

Rada

i

między

Polską

Rzecząpospo lit ą

\

40 Umowy zostaje uzupełniony przez dodanie
brzmieniU:
,,5. Jeżeli spadek, według prawa określonego w ustę
pie 4, przypada Państwu z mocy ustawy, to mienie ruchome przypada tej Umawiającej się Stronie, której obywatelembył spadkodawca w chwili śmierci."

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Prezydent Republiki Austrii postanowili uz u-

Umowę

f,.

Artykuł

Państwa

Związkowy

pełnić

,'.

ustępu

Ludową

a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach
z zakresu prawa cywilnego oraz o d o kumentach, podpisaną
w Wiedniu 11 grudnia 1963 r. (nazywaną w da lsz y m ' ciągu
"Umową"), przez sporządzenie ninIejszego Protokołu Dodatkowego i w tym celu wyznaczyli swych Pełnomocni
ków:

5, w

następującym

Artykuł

3

Protokół TIlOleJszy stanowi integralną część Umowy
i podlega ratyfikacjI. Wejdzie on w życie jednocześnie
Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
z Umogą i będzie obowiązywał przez ten sam okres czasu
Pana Lesława WOJTYGĘ
co i ' Umowa. W y m ia na dokumentów ratyfikacyjnych, doAmbas a dora Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
" tyczących tego Protokołu, nastąpi w W arsza wie ró yv now Wiedniu,
cz e śnie z wymianą dok umentów ratyfikacyjnych Umowy.,
Na dowód czego P e łnomocnicy obu Umawiających , się
Związkowy Prezydent Rnpubliki Austrii Stron podpisali niniejszy Protokół i 'opa trzy li go pieczę~
Pana Dr Rud olfa KIRCHSCHLAGERA
ciami.
Zw iąz kowego Minis:tra .' Spraw ZagrankznychSporządzono
w Wiedniu dnia 25 stycznia 1973. ·
w dwóch egzempJal'zach, każdy w językach polskim i niektórzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych - za
mieckim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autendobre i sporządzone w należytej formie uzgodnili, co następuje:
tyczne.
Z upoważnienia
Z upoważnienia
Związkow ego Prezydenta
Rady Państwa
Artykuł I
Republ iki Austrii
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej
Artykuł 39 Umowy zostaje uzupełniony przez dodanie
RudoI1 Kirchschlager
ustępu 3, w następującym brzmieniu:
Lesław Wojlyga
.

.

.

.

\
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Po zaznajomieniu się z powyższym Protoko'łem, Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości,
jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że jest on przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 'ora z
przyrzeka, że będzie nlezmienOle , zachowywany.
pieczęcią

Na dowód czego wydany zostal Akt niniejszy, opatrzony

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

/ c

Dano w Warszawie, dnia 6 grudnia 1973 roku.
Przewodniczący

Rady Państwa: H. Jabłoński

L. S.
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
l,,!

z dnia 14 stycznia 1974 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umow.y międ7y Polską Rzecząpospolitą ludową a Republiką
Austrii o wlajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentał.h. podpisanej
w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r., i Protokołu dodatkowego do tej Umowy, podpisanego w Wiedniu
dnia 25 stycznia 1973 r.
Podaje
żartykułem

się

niniejszym

65 Umowy. .

do

między

wiad0mości,
Polską

że

zgodnie

Rzecząpospolitą

Ludową

a Republiką Aug,trii , o wzajemFlych stosunkach w
sprawach z z aJu-es.u prawa·" cyw·i-Inego oraz o dokumentach,
,. podpisanej w Wiedniu dnia II grudnia 1963 r., i artykułem 3 Protokołu dodatkpwego do tej umowy, podpisanego
"N Wiedniu dnia 25 styczn,ia 1973 r., nastąpiła w Warsza-

wie dnia 22 grudnia 1973 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wymienionej umowy orllz Prolokołu dodatkowego do tej umov.rY.
Powyższa umowa o,r az Protokół dodatkowy .wejdą w
dnia 20 lutego 1974 r.

życie'

.

-

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski

."

Tloe'w no z polecenia Pre1esa Rady Mlnhtr6w
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład Nr l, WarHawa, ul. Tamka 3.

Zam. 46.

Cena 3,00 zł
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