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Dziennik Ustaw Nr 6 ~ 68 - Poz. 34 i 35 

PROTOKÓł DODATKOWY ' 

Do Umowy między Polską Rzecząpospolitą I.udową 

,,3. Jeżeli spadek, według prawa określonego ,w ' ustę
pie 2, przypada Państ~u z mocy ustawy, to mienie ,nl'eru

; ch ome przypada tej Umd\~'i ającej się Stronie, 'na', ktorej 

, , ~. 

;.\ .~, 

8 Republiką Austrii ° wzajemnych stosunkach w sprawach 
z 'zakresu prawa cywilnego ,oraz o dokumentach, podpisane j 

w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r. 

o bszarze jest położone." ' 
,'. f,. \ 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
i Związkowy Prezydent Republiki Austrii postanowili uz u
pełnić Umowę między Polską Rzecząpospo litą Ludową 

a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach 
z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisaną 
w Wiedniu 11 grudnia 1963 r. (nazywaną w da lsz y m ' ciągu 

"Umową"), przez sporządzenie ninIejszego Protokołu Do
datkowego i w tym celu wyznaczyli swych Pełnomocni
ków: 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
Pana Lesława WOJTYGĘ 
Ambas adora Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
w Wiedniu, 

Związkowy Prezydent Rnpubliki Austrii -
Pana Dr Rud olfa KIRCHSCHLAGERA 
Związkowego Minis:tra .'Spraw Zagrankznych-

którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych - za 
dobre i sporządzone w należytej formie uzgodnili, co na
stępuje: 

Artykuł I 

Artykuł 39 Umowy zostaje uzupełniony przez dodanie 
ustępu 3, w następującym brzmieniu: 

Artykuł 2 

Artykuł 40 Umowy zostaje uzupełniony przez dodanie 
ustępu 5, w następującym brzmieniU: 

,,5. Jeżeli spadek, według prawa określonego w ustę

pie 4, przypada Państwu z mocy ustawy, to mienie rucho
me przypada tej Umawiającej się Stronie, której obywate
lembył spadkodawca w chwili śmierci." 

Artykuł 3 

Protokół TIlOleJszy stanowi integralną część Umowy 
i podlega ratyfikacjI. Wejdzie on w życie jednocześnie 
z Umogą i będzie obowiązywał przez ten sam okres czasu 
co i ' Umowa. W y m ia na dokumentów ratyfikacyjnych, do-

" tyczących tego Protokołu, nastąpi w W arsza wie ró yvno
cześnie z wymianą dok umentów ratyfikacyjnych Umowy., 

Na dowód czego Pe łnomocnicy obu Umawiających , się 

Stron podpisali niniejszy Protokół i 'opa trzy li go pieczę~ 
ciami. 

Sporządzono w Wiedniu dnia 25 stycznia 1973. · 
w dwóch egzempJal'zach, każdy w językach polskim i nie
mieckim, przy czym obydwa teksty są jednakowo auten
tyczne. 

Z upoważnienia 
Rady Państwa 

Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej 

Lesław Wojlyga 

Z upoważnienia 
Związkowego Prezydenta 

Republ iki Austrii 

RudoI1 Kirchschlager 

.... \ ',I, 

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. 

Na dowód czego wydany zostal Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią 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 

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 się niniejszym do wiad0mości, że zgodnie 
żartykułem 65 Umowy. . między Polską 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 artyku
łem 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 ratyfi
kacyjnych wymienionej umowy orllz Prolokołu dodatko
wego do tej umov.rY. 

Powyższa umowa o,raz Protokół dodatkowy .wejdą w 
życie' dnia 20 lutego 1974 r. 

. -
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 

Tloe'wno 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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