У
o

Г

МИРУ

O

B

O

P

CA

РУМУНИЈОМ

ЗАКЉУЧЕН И ПОТПИСАН У ПАРИЗУ 10 ФЕБРУАРА 1947 ГОДИНЕ

УГСВОР O

МИРУ CA РУМУНИЈОМ

Савез Совјетских Социјалистичких Република, Уједињена Краљевина Велика
Британија и Северна Ирска, Сједињене Америчке Државе, Аустралија, Белоруска
Совјетска Социјалистичка Република, Канада, Чехословачка, Индија, Нови Зеланд,
Украјинска Совјетска Социјалистичка Република и Јужно-Афричка Унија као државе
које се налазе у ратном стању са Руминијом и које су активно учествовале у рату
против непријатељских држава у Европи са знатним снагама, даље назване „Савезничке и Удружене Силе", с једне стране,
>. iN
и Румунија с друге бтране,
узев у обзир да je Румунија постала савезник хитлеровске Немачке и учествујући на њеној страни у рату против Савеза Совјетских Социјалистичких Република, Уједињене Краљевине, Сједињених Америчких Држава и других Уједињених
Нација и да сноси свој део одговорности за овај рат;
узев, међутим, у обзир да je Румунија 24 августа 1944 године потпуно прекинула ратне акције против Савеза Совјетских Социјалистичких Република, да je
изишла из рата против Уједињених Нација, прекинула односе с Немачком и њеним
сателитима и закључивши 12 септембра 1944 г. примирје са Владама Савеза Совјетских Социјалистичких Република, Уједињене Краљевине, и Сједињених Америчких
Држава које су дејствовале у интересу свих Уједињених Нација, узела активно
учешће у рату против Немачке; и
узев у обзир да Савезничке и Удружене Силе и Румунија желе да закључе
мировни уговор који ће, у складу с начелима правде, регулисати још нерешена питања произишла из горе наведених догађаја и која ће бити основа за пријатељске
односе између њих, пружајући на тај начин Савезничким и Удруженим Силама
могућност да потпомогну молбу Румуније за пријем у, чланство Организације Уједињених Нација као и за приступање Румуније ма којој конвенцији закљученој под
окриљем Организације Уједињених Нација;
из тих разлога одлучили су да објаве престанак ратног стања и да у томе
циљу закључе овај Уговор o миру и одредили су у ту сврху долепотписане за своје
Опуномоћенике, који су, после подношења својих понумоћија, нађених у правилној
и одговарајућој форми, донели следеће одлуке:

Д Е O 1
ГРАНИЦЕ
Члан 1
Границе Румуније, показане на карти која се прилаже уз овај Уговор (Прилог 1), биће онакве, какве су посгојале на дан 1 јануара 1941 године, осим румунскомађарске границе, која се одређује чланом 2 овога Уговора.
Совјетско-румунска граница се при томе установљава у складу са СовјетскоРумунским Споразумом од 28 јуна 1940 године и Совјетско-Чехословачким споразумом од 29 јуна 1945 године.
Члан 2
Одлуке Бечке арбитраже од 30 августа 1940 године стављају се ван снаге.
Граница између Румуније и Мађарске каква je била 1 јануара 1938 године, овим се
обнавд>а.

МИРНВ1И ДОГОВОР G РУМШНИЕИ
Coio3 Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Севернои Ирландии, Соединенние Штатн Америки, Австралин, Белорусскал Советскан Социалистическаи Республика, Канада, Чехословакил, Индил,
Нован Зеландин, Украинскан Советскал Социалистическан Республика и К)жно-Африканскии Сок)з, как государства, находлтиеси в состолнии воинн с Румнниеи и
активно участвовавшие в воине против вражеских государств в Европе сушественНБ1МИ контигентами, именуемие в далБнеишем „Согознне и Соединеннне Дерисавн",
С ОДНОИ CTOpOHbl,
и Румннии, с другои сторонн,
Приниман во внимание, что, став согозником гитлеровскои Германии и участвун
на ее стороне в воине против Сокзза Советских Социалистических Республик, Соедииенного Королевства, Соединенннх Шгатов Америки и других ОбЂединенннх Нации,
Румннин несет свого долш ответственности за зту воину;
Принимаи, однако, во внимание, что 24 августа 1944 года РумБШИн полностбго
прекратила военнБ1е деиствин против Согоза Советских Социалистических Республик,
вишла из воинб! против Обгединешшх Нации, порвала отношенил с Германиеи и ее
сателлитами и, заклгочив 12 сентнбрл 1944 года Перемирие с ПравителБСтвами Согоза
Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства и Соединеннвос
Штатов Америки, деиствовавшими в интересах всех ОбгединенЈшх Нации, принлла
октивное участие в воине против Германии; и
Принимал во внимание, что Согознне и СоединеннБ1е ДержавБ1 и РумБшиа желагот заклгочитБ мирнни договор, которБШ, соответствун принципам справедливости,
урегулирует вопроси, остагошиесн еше нерешенннми в резулБтате перечисленнБ1х
внше собвпии, и ивитсл основои дружественнБ1Х отношениИ между ними, тем самБ1м
даван Согознбш и Соединенним Державам возможностб поддержатв обрашение PyMbiнии o приннтии ее в членв! Организации ОбЂединешшх Нации, a также o присоединении РумБ1нии к лгобоИ конвенции, заклгоченнои no почину Организации ОбгединеннБ1х НациА;
В соответствии с зтим решили о6ђнвитб o прекрашении состолнил воинб1 и длл
9Toft цели заклгочитБ настоитии МирнвпЧ Договор и назначили длл зтого нижеподписавшихсл в качестве своих Полномочнб1х ПредставителеИ, которБ1е no представлении
своих полномочии, наиденних в порндке и надлежатеи форме, согласилисв o следук)1дих постановленилх:

Ч A с T b i
ГРАНИЦБ!
СтатБЛ 1.
Граншш РумБтии, показаннБ1е на прилагаемои к настоишему Договору карте
(Приложепне I), будут такими, как они сушествовали на 1 лнварл 1941 года, за
нсклгочением румино-венгерскои грантш, которал определлетсл статБеИ 2 настолmero Договора.
Советско-руммнскаи гранипа устанавливаетсл при зтом в соответствии с Советско-Румннским Соглашением от 28 шони 1940 года и Советско-Чехословацким
Соглашением от 29 шонл 1945 года.
СтатБЛ 2.
Решении Венского Арбитража от 30 августа 1940 года обглвлнготсл несушествугошими. Граница между Руммниеи и ВенгриеМ, сушествовавшал на 1 лнварл 1938
года, настоитим восстанавливаетси.

ДЕО II
ПОЛИТИЧКЕ ОДЕДБЕ
Одељак |
Члан 3
1. Румунија се обавезује да предузме све мере, неопходне ради тога да се
свим лицима која се налазе под румунском влашћу без разлике pace, пола, језика
или религије обезбеди уживање права човека и основних слобода, укључивши ту и
слободу речи, штампе и публикација, вероисповести, политичких убеђења и збора.
2. Румунија такође прима обавезу да закони који су на снази у Румунији,
како у погледу своје садржине тако и примене, неће установл>авати дискриминацију
ни повлачити за собом дискриминацију за румунске држављане на основу њихове
pace, пола,, језика или религије, као и у погледу њихове личности, иметка, занимања,,
професионалних или финансиских интереса, статуса, политичких или грађанских
права, a такође и било којих других питања.
Члан 4
Румунија која je у складу са Споразумом o примирју предузела мере за ослобођење, — независно од држављанства и националне припадности, — свих лица
затворених у вези с њиховом делатношћу у корист Уједињених Нација, или због
њихових симпатија према Уједињеним Нацијама, или због њиховог расног порекла,
као и мере за укидање дискриминационог законодавства и ограничења која из њега
проистичу, — обавезује се да заврши спровођење ових мера и да више не предузима
мере или законе који не би били у складу с циљевима предвиђеним у овом члану.
Члан 5
Румунија коja je у складу ca Споразумом o примирју предузела мере за
распуштање свих организација фашистичког типа које су постојале на румунској
територији: политичких, војних, полувојничких, a тако исто и других организација
које су водиле непријатељску пропаганду према Совјетском Савезу или m којој од
других Уједињених Нација, — обавезује се да надаље не дозволи опстанак и делатност сличним организацијама, чији би циљ био да лише народ његових демократских права.
Члан б
1. Румунија се обавезује да предузме све неопходне мере да обезбеди хапшење и предају ради суђења:
а) лица оптужених да су извршила ратне злочине и злочине против мира или
човечности, дала наређеље o извршењу таквих злочина или саучествоала у њиховом
извршењу;
б) држављана било које Савезничке или Удружене Силе, оптужених да су
прекршили законе својих земаља вршећи дела издаје или сарађујући с непријатељем
за време рата.
2. Румунија, на захтев Владе једне од заинтересованих Уједињених Нација
учиниће све потребно такође да претстану као сведоци лица под њеном влашћу, чији
су искази потребни ради суђења лицима наведеним у тачки 1 овога члана.
3. Сваки неспоразум o примени одредаба тачака 1 и 2 овога члана ма која
заинтересована Влада треба да саопшти Шефовима Дипломатских Мисија Совјетског
Савеза, Уједињене Краљевине и Сједињених Америчких Држава у Букурешту, клји
ће се споразумети no спорном питању.

Одељак 11
Члан 7
Румунија се обавезује да призна у потпуности пуноважност Уговора o миру
с Игалијом, Бугарском, Мађарско.м и Финском, као и других споразума или
аранжмана које су склопиле или ће склопити Савезничке и Удружене Силе o Аустрији,
Немачкој и Јапану у циљу васпостављања мира.
— 4 --

4 A C T b II
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНВД.
Раздел I.
СтатБн 3.
1 РумБшин обизуетсл принлтБ все мерн, необходилше длн обеспеченин того,
чтоби все лица, находладиесн под румннскои горисдикциеи, без различин расн, пола,
изнка или религии, полвзовалисБ правами человека и основнбши свободами, вклгочан
свободу слова, печати и издании, религиозного кулвта, политических убеждении и
публичнБ1Х собрании.
2. РумБшин также принимает облзателБСТво, что деиствукидие в Румвшии заKOHbi, как в отношении своего содержании, так и применении, не будут устанавливатБ
дискриминации или влечБ за собоИ дискриминациго дли лиц румвшского гражданства
на основании их pacBi, пола, нзвша или религии как в том, что касаетси их личности,
имушества, заннтии, профессионалБНБ1х или финансоввк интересов, статуса, политических или гражданских прав, так и лгобБ1х другик вопросов.
СтатБЛ 4.
РумБшии, которан в соответствии с Соглашением o Перемирии провела меропринтин no освобождениго, независимо от гражданства и националБнои принадлежности, всех лиц, содержавшихсн в заклгочении в свлзи с их деителБностБК) в полвзу
ОбЂединеннБ1х Нации, или за их сочувствие Обгединешшм Нацинм, или ввиду их
расового происхожденил, и меропринтин no отмене дискриминационного законодателБства и вБГгекагоших из него ограничении, обизуетси закончитв проведение зтих
мероприлтии и впредБ не приниматБ каких-либо мер или законов, KOTopbie бвши 6bi
несовместимБГ с целнми, предусмотренннми в зтои статве.
СтатБЛ 5.
РумБшин, которал в соответствии с Соглашением o Перемирии провела меропринтин no роспуску всех находившихсн на румвшскои территории организации фашистского типа: политических, военнвге, военизированнБ1х, a также других организации, ведуших враждебнуго Советскому Согозу или лгобои из других Обт>единенHbix НациИ пропаганду, — обизуетсн и впредв не допускатБ сувдествовании и деителБности организации такого рода, преследуготих целв лишенин народа ero демократических прав.
СтатБН 6. ■
1. РумБшил обнзуетсн принитБ все необходимвш мерБ1, чтобвг обеспечитБ задержание и ввмачу длн суда над ними:
a) лиц, обвиниемБ1х в том, что они совершили воешше преступленин и преступленин против мира или против человечности, дали приказ o совершении таких
преступлении или содеАствовали их совершеншо;
b) граждан какои-либо из Coioshbix и Соединешшх Держав, которБ1е обвинлготси в нарушении законов их стран изменои или сотрудничеством с врагом во
врема BoiiHBi.
2. РумБШиа, no требованшо Правителвства заинтересованнои Обгединеннои
Нации, обеспечит также нвку в качестве свидетелеи находишихси под ее горисдикциеА лиц, показанин которБ1х потребуготси дли суда над лицами, указанними в пункте
1 настоншеИ статви.
3. Вслкое разногласие относителБНО применении постановлении пунктов 1 и 2
настоншеи статви должно 6биб передано лгобвш заинтересованнвш ПравителБСтвом
Главам Дипломатических Миссии Советского Согоза, Соединенного Королевства и
СоединеннБ1х Штатов Америки в Бухаресте, которвш достигнут соглашениа no поводу
зтого затруднении.
Раздел 11
СтатБн 7.
РумБ1нил облзуетсн признатБ полнуго силу МирнБ1х Договоров с ИталиеИ,
Болгариеи, Венгриеи и Финлиндиеи и других соглашении или урегулировании, котоpue 6б1ли или будут достигнутБ1 Со1ознб1ми и Соедипенними Державами относителБно
Австрии, Германии и Нпонии длн восстановлении мира.

Члан 8
Ратно стање између Румуније и Мађарске престаје даном ступања на снагу
како овог Уговора o миру, тако и Уговора o миру између СССР, Уједињене Краљевине
Велике Британије и Севсрне Ирске, Сједињених Америчких Држава, Аустралије,
Бјелоруске Совјетске Соиијалистичкс Републике, Канаде, Чехословачке, Индије,
I loBor Зеленда, Украјинске Совјетске Социјалистичке Републике, Јужно-Афричког
Савеза и Федеративне -Народне Републике Југославије с једне стране и Мађарске
с друге стране.
i
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Члан 9
Румунија се обавезује да прихвати ма које споразуме који су били или могу
бити склопљени у циљу ликвидације Друштва народа и Сталног суда међународне
правде.
Члан 10
1. Свака Савезничка или Удружена Сила известиће Румунију у року од шест
месеци no ступању на снагу овог Уговора o својим предратним двостраним уговорима с Румунијом које ова Држава жели задржати на снази или повратити у важност.
Међутим, ма које одредбе које нису у складу с овим Уговором, биће избачене из
горе поменутих уговора.
2. Сви горе поменути уговори који ће се на тај начин нотификовати, биће
регистровани у Секретаријату Уједињених Нација у складу са чланом 102 Повеље
Организације Уједињених Нација.
3. Сви горе поменути уговори који не би били нотификовани на овај начин,
сматраће се укинутим.
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Д Е O III
BOJ HE, ПОМОРСКЕ И ВОЈНО-ВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДРЕДБЕ
Одељак I

Члан 11
Сувоземно, поморско и војно-ваздухопловно наоружање и утврђења биће
строго ограничени тако да одговарају задацима унутрашњег карактера и локалној
одбрани граница. У складу с горе наведеним дозвољава се Румунији да има оружане
снаге не јаче него:
а) копнену армију, укључујући граничне трупе, с укупним бројним саставом
од 120.000 људи;
б) противавионску артиљерију с бројним саставом од 5.000 људи;
в) ратну морнарицу с бројним саставом од 5.000 људи и укупним депласманом
од 15.000 тона;
r) војно-ваздухопловне снаге, у том броју и војно-ваздухопловне снаге ратне
морнарице, у општем броју од 150 авиона, укључујући и резервне апарате, од којих
не више од 100 авиона ратног типа с укупним бројним саставом од 8.000 људи.
Румунија не сме имати ни набављати авионе конструисане првенствено као
бомбардере с унутрашњим уређајем за преношење бомби.
Ово бројно стање у сваком случају укључује борачки и неборачки састав као
и штабско особље.
Члан 12
Лични састав румунске армије, ратне морнариие и војно-ваздухопловних снага
који je већи од бројног стања дозвољеног no чл. 11 биће распуштен у току од 6
месеци од дана ступања на снагу овог Уговора.
Члан 13
Људски контигенти који не улазе у састав румунске армије, ратне морнарине
или војног ваздухопловства неће ни у каквој форми свршавати ратну, поморску или
војно-ваздухопловну обуку, као што je то одређено у Прилогу II.

СтатБн 8.
Состонние воинБ1 между Румвшиеи и Венгриеи прекратитсн со дни вступленил
в силу как настоншего Мирного Договора, так и Мирного Договора между Согозом
Советских Социалистических Республик, Соединеннвш Королевством Великобритании
и Севернои Ирландии, Соединенними Штатами Америки, Австралиеи, Белорусскои
Советскои Социалистическои Республикои, Канадои, Чехословакиеи, Индиеи, Новои
Зеландиеи, Украинскои Советскои Социалистическои Республикои, ЈОжно-Африканским Согозом и Федеративнои Народнои Республикои ЈОгославии, с однои сторонм,
и Венгриеи, с другои сторонБГ.
СтатБИ 9.
Румннил облзуетсл приннтБ лгобБ1е соглашенил, которвш 6бми или могут 6мтб
заклшченн дла ликвидации Лиги Нации и Постоиннои Палатн Международного
Правосудил.
СтатБн 10.
1. Каждаи Согознаи или Соединеннаи Держава нотифицирует Румвшии в течение шести меснцев со дни вступленил в силу настоишего Договора o своих довоеннб1х двусторонних договорах с РумБшиеи, которБ1е зта Держава желает сохранитв в
силе или деиствие которБ1х она желает возобновитБ. ЛгобБ1е положенил, не находншиесл в соответствии с настоншим Договором, будут, однако, исклк>ченБ1 из bbiшеупомннутБ1Х договоров.
2. Все вБ1шеупомлнутБ1е договори, o которнх будет нотифицировано таким
образом, будут зарегистрированм в Секретариате ОбЂединенннх Нации в соответствии со статвеи 102 Устава Организации ОбЂединешшх Нации.
3. Все вмшеупомннутие договорв1, o которБ1х не будет нотифицировано таким
образом, будут считатвсн отмененнвши.

Ч A C T b III.
BOEHHblE, ВОЕННО-МОРСКИЕ И ВОЕННО-ВОЗДУШНМЕ ПОСТАНОВЛЕНИА.
Раздел I.
СтатБн 11.
Содержание сухопутнБ1Х, морских и военно-воздушнБ1х вооружении и укреплении будет строго ограничено так, чтобв! отвечатБ задачам внутреннего характера и
местнои оборонБ1 границ. В соответствии с ввшеуказанннм Румвшии разрешаетсн
иметБ вооруженнБ1е силб1, не сввиие чем:
a) сухопутнаи армии, вклгочан пограничние воиска, с обшеи численносшо
личного состава в 120.000 человек;
b) зенитнаи артиллерин с численностБК) личного состава в 5.000 человек;
c) военно-морскои флот с численностБго личного состава в 5.000 человек и
обтим тоннажем в 15.000 тонн;
d) военно-воздушнв1е силб1, в tom числе военно-воздушнБ1е силбг военно-морского флога, численностБ1о в 150 самолетов, вклк>чал резервнвге, из которБ1х не более
100 самолетов боевв1х типов, с обшеи численносхвго личного состава в 8.000 человек.
Румвшин не должна иметв или приобретатБ самолетов, сконструированнв1х в основном как бомбардировшики с приспособленилми длл внутреннеи подвески бомб.
Зта численноств в каждом случае будет вклгочатв строевои, нестроевоИ состав
и штабноИ персонал.
СтатБН 12.
Личнни состав румишскои армии, военно-морского флота и военно-воздуиншх
сил, превБииаготии соответственно разрешеннуго статвеи 11 численностБ, будет
распушен в течение шести месицев со дни вступлении в силу настоишего Договора.
СтатБл 13.
Лгодские контингентБ!, не входишие в состав румБшскои армии, военно-морского флота или военно-воздушнв1х сил, не будут проходитБ в какои-либо форме
военного, военно-морского или военно-воздушного обученин, как оно определено в
Приложении II.

-—

Члан 14

Румунија не сме Да Има, производи или врши експерименте с ма којим видовима атомског наоружања, било каквим пројектилима са властитим погоном или којима се управља, или апаратима за њихово избацивање (осим торпеда и уређаја за
бацање торпеда који чине нормално наоружање ратних бродова дозвод>ених овим
Уговором), морске мине или торпеда неконтактног типа, који дејствују услед осетљивих механизама, торпеда који могу носити људску посаду; подморнице или другг
поморске бродове, брзе чамце и специјализоване типове јуришних бродова.
Члан 15
Румунија не сме да чува, производи или набавља другим путем ратни материјал и технику или да одржава производне снаге за његово израђивање више од
онога што je потребно за одржавање оружаних снага, дозвољених no чл. 11 овог
Уговора.
Члан 16
1. Сувишак ратног материјала савезничког порекла биће стављен на расположење одговарајућој Савезничкој или Удруженој Сили, према упутствима које ће та
Сила дати. Сувишак румунског ратног материјала биће стављен на расположење
Владама Совјетског Савеза, Уједињене Краљевине и Сједињених Америчких Држава.
Румунија се одриче свих права на тај материјал.
2. Ратни материјал немачког порекла или конструпције, који прелази количине дозвољене за оружане снаге према овом Уговору, биће стављен на расположење
трима Владама. Румунија неће набављати или производити неки ратни материјал
немачког порекла или конструкције, ни упослити или обучавати техничке стручњаке,
укл>учујући војно и цивилно ваздухопловно особље од оних лица која јесу или су
били држављани Немачке.
3. Сувишак ратног материјала поменут у тач. 1 и 2 овог члана биће предат
или укиштен у року од године дана од ступања на снагу овог Уговора.
4. Дефиниција термина „ратни материјал" и списак ратног материјала за циљеве овог Уговора дат je у Прилогу III.
Члан 17
Румунија се обавезује да he у потпуности сарађивати са Савезничким и Удруженим Силама ради тога да Немачка не би могла предузети неке мере изван предела
немачке територије a у циљу обнављања свог наоружања.
Члан 18
Румунија се обавезује да неће набављати ни производити цивилне авионе немачке или јапанске конструкције или авионе који укључују важне саставне делове
немачке или јапанске израде или конструкције.
Члан 19
Сваки од војних, војно-поморских и војно-ваздухопловних чланова овог Уговора остаће на снази док не буде потпуно или делимично измењен на основу споразума између Савезничких и Удружених Сила и Румуније или, — кад Румунија постане члан Организације Уједињених Нација, no споразуму између Савета безбедности и Румуније.
Одељак II
Члан 20
1. Румунски ратни заробљеници биће репатрирани што je могуће пре у складу
са споразумима закљученим између сваке од Сила која држи те заробљенике и
Румуније.
2. Све издатке за превоз румунских ратних заробљеника, укључивши њихово
издржавање од центара за репатрирање одређених од стране Владе заинтересоване
Савезничке или Удружене Силе до улазне тачке на румунску територију — сносиће
Румунска Влада.

СтатБМ 14.
РумБшии не должна иметБ, производитБ или зкспериментироватБ: лгобвш види
атомного вооруженин; какие-либо самодвижувдиесн или управлнемне снарндн или
annapaiti, свнзашше с их вБ1брасБ1ванием (за исклгочением торпед и торпеднБ1х аппаратов, составлнгоших нормалБное вооружение военно-морских кораблеи, разрешеннБ1х
настоишим Договором); морские mhhbi или торпедБ1 неконтактного типа, деиствуготие от чувствителБНБГх механизмов; торпедБ1, которБ1е могут 6б1тб укомплектованв!
лгодбми; подводнБ1е лодки или другие подводнбш суда, торпеднБ1е катерБ1 и специали-ЗИрОВаННБШ ТИПБ1 ШТурмОВБ1Х судов.
СтатБл 15.
РумБшил не должна сохранлтв, производитв или приобретатБ другими путлми
соенрше материалв1 и технику или содержатБ производственнБ1е мотности длн их
изготовлении, сверх того, что требуетсл длл содержанин вооруженнБ1х сил, разре«
шеннБ1х статвеи 11 настолш,его Договора.
СтатБн 16.
1. Излишки военнБ1х материалов и техники согозного происхожденин будут переда«Б1 в распорнжение соответствукзшеи Согознои или Соединеннои ДержавБ1, согласно указанилм, которвш будут данБ1 зтои Державои. Излишки румБшских военнБ1х
материалов и техники будут переданБ! в распорлжение ПравителБСтв Советского
Согоза, Соединенного Королевства и СоединеннБ1х Штатов Америки. Румвшин откажетсн от всех прав на зти материалБ1 и технику.
2. Воешше материалв1 и техника германского происхожденин или конструкции,
превБшаготие то, что требуетсн длн вооружешшх сил, разрешенршх настоиадим Договором, будут переданБ1 в распорнжение Трех ПравителБСтв. Румвшин не будет приобретатБ или производитБ каких-либо военнБ1х материалов и техники германского
происхожденин или конструкции, или наниматБ на работу или обучатв каких-либо
технических специалистов, вклкган воешшА и гражданскии авиациошшА персонал,
из числа лиц, которБ1е нвлнготси или нвлилисб гражданами Германии.
3. Излишки военнБ1х материалов и техники, упомннутБ1е в пунктах 1 и 2 настонгцеи статБи, будут переданБ1 или уничтоженБ1 в течение одного года со днл вступленин в силу настоитего Договора.
4. Определение термина „воешше материалБ1 и техника" и переченБ военнБ1х
материалов и техники длн целеи настонтего Договора данБ1 в Приложении III.
СтатБЛ 17.
РумБшии обизуетсл полностбго сотрудничатБ с Согознбши и СоединеннБши
Державами в целнх обеспечении того, чтобБ1 Германии не смогла предпринлтБ какихлибо мер за пределами германскои территории в направлении возрожденин своего
вооружении.
СтатБН 18«
РумБшии обнзуетсл не приобретатв и не производитБ гражданских самолетов
германскои или ипонскоА конструкции или самолетов. вклгочакпцих крутше узлвг
германского или ипонского производства или конструкции.
СтатБн 19.
Каждал из военнБ1х, военно-морских и военно-воздуиншх статеА настоивдего
Договора будет оставатБСи в силе до тех nop, пока она не будет изменена полностб:«;«
или частично no соглашеншо между "Согознбши и СоединеннБши Державами и РумБ1ниеи или, после того как Румвшии станет членом Организации ОбЂединешшх Нации,
— no соглашеншо между Советом Безопасности и РумБшиеи.
Раздел II.
СтатБл 20.
1. РумБшские военнопленнБ1е должни 6бггб репатриированБ1 как можно скорее
в соответствии с соглашениими между отделБннми Державами, содержатими зтих
военнопленнБ1х, и Румвшиеи.
2. Все издержки на перевозку румБгнских военнопленнБ1х, вклгочан их содержание, от сборнБ1х пунктов, установлешшх Правителвством соответствугоадеИ С0103ноИ или Соединеннои ДержавБ1, до пункта вступленил на румвшскуго территорик)
будет нести ПравителБСтво Румннии.

Д E O IV
ПОВЛАЧЕЊЕ САВЕЗНИЧКИХ ТРУПА
Члан 21
1. После ступања на снагу овог Уговора све савезничке трупе у року од 90
дана биће повучене из Румуније. Совјетски Савез задржава право да на теритарији
Румуније држи оне оружане снаге које су му неопходне ради одржавања комуникационих линија Совјетске Армије са Совјетском окупационом зоном у Аустрији.
2. Сва неискоришћена румунска валута и све неискоришћене румунске резерве
које стоје на расположењу савезничких трупа у Румунији a добијене у складу са
чланом 10 Споразума o лримирју, биће враћене румунској влади у истом року од
90 дана.
3. Међутим Румунија je дужна дати снабдевање и услуге које се могу специјално затражити ради одржавања комуникационих линија са Совјетском окупационом зоном у Аустрији — за шта ће Румунској Влади бити исплаћене одговарајуће компензације.
Д Е O V
РЕПАРАЦИЈЕ И РЕСТИТУЦИЈЕ

•

Члан 22
1. Штету која je причињена Совјетском Савезу ратним акцијама и румунском
окупацијом совјетске територије, надокнадиће Румунија Совјетском Савезу, при
чему ће се водити рачуна да Румунија није једноставно прекинула рат против Уједињених Нација, него je објавила рат и стварно га водила против Немачке. Стране
Уговорнице одлучују да Румунија неће у потпуности накнадити означену штету, него
делимично тј. у износу од 300.000.000 долара САД, које ће платити у року од 8
година, почевши од 12 септембра 1944 године у роби, (продукти нафте, пшеница,
шумски материјал, поморски и речни бродови, разни машински уређаји и друга роба).
2. Kao основа за обрачуне no овоме члану узег je долар Сједињених Америчких Држава према његовом златном паритету на дан потписивања Споразума o
примирју, тј. 35 долара за једну унцију злата.
Члан 23
1. Румунија признаје начела Декларације Уједињених Нација од 5 јануара
1943 г. и вратиће имовину, извезену са територије ма које од Уједињених Нација.
2. Обавеза да се реституција изврши односи се на целокупну идентификовану
својину која се сада налази у Румунији, и која je била силом или принудом неке
осовинске силе однета са територије ма које Уједињене Нације, независно од било
каквих доцнијих комбинација, путем којих je садашњи притежалац такре имовине
дошао у њен посед.
3. Влада земље која има право на реституцију и Влада Румуније могу закључивати споразуме уместо одредаба овога члана.
4. Влада Румуније je дужна да врати иметак означен у овоме члану очуван и
да прими на себе у том погледу све трошкове настале у Румунији, који се односе
,на радну снагу, материјал и превоз.
5. Влада Румуније сарађиваће с Уједињеним Нацијама и пружиће o свом
трошку све неопходне могућности за проналажење и реституиију иметка, који према
овоме члану подлежи реституцији.
6. Влада Румуније лредузеће неопходне мере у циљу враћања имовине, означене у овоме члану, која се, у ма којој трећој земљи, налази у поседу лииа која
потпадају под румунску власт.
7. Захтеве за реституцију иметка треба Влади Румуније да упути Влада оне
земље са чије je територије била однета та имовина; при томе се подразумева да ће
се возни парк сматрати као однет из оне земље, којој je првобитно припадао. Такви
се захтеви могу подносити у току 6 месеци од дана ступања на снагу овог Уговора.
8. Терет доказа у погледу препознаваља имовине и доказа права власништва
пада на Владу која je поднела захгев, a терет доказа тога да имовина није била
однета силом или принудом — пада на Владу Румуније.
10 —

Ч A Ć T b iv
ВШОД C0K)3HbIX ВОИСК.
СхатБИ 21.
1. После вступленин в силу настоишего Договора все согознне вовска должни
6biTb в течение 90 днеи внведенБ1 из Руммнии, при сохранении за Советским Согозом
права держатБ на территории Румннии такие вооруженнне силм, какие будут ему
необходимн длн поддержанин коммуникациошшх линии Советскои Армии с советскои зонои оккупации в Австрии.
2. Всн неисполБЗОваннан румБшскан валкуга и все неисполвзовашше руминские
запасБГ, находитиеси в распорижении coio3Hbix воиск в Румвшии и полученнБ1е в соответствии со статБеи 10 Соглашении o Перемирии, будут возвратенБ1 ПравителБСТву
РумБШии в течение того же срока в 90 днеи.
3. РумБшин, однако, должна предоставитв такие снабжение и услуги, которие
могут 6бпб специалБНО потребованБ1 длл поддержанин коммуникационнБ1х линии с
советскои зонои оккупации в Австрии и за KOTopbie ПравителБству Румвшии будет
вБтлачена соответствугошал компенсации.
Ч A C T b V.
РЕПАРАЦИИ И РЕСТИТУЦИИ.
СтатБН 22.
1. У6б1тки, причинешше Советскому Согозу военнБши деиствинми и оккупациеи РумБшиеи советскои территории, будут Румвшиеи возмешени Советскому
Согозу, причем, принимаи во внимание, что РумБгаил не просто ввпила из bo8hbi против ОбгединеннБ1х Нации, a обгнвила воИну и вела ее на деле против Германии, СторонБ1 уславливаготсл o том, что возмешение указаннБ1х убнтков будет произведено
РумБшиеИ не полностбго, a толбко частично, a именно, в сумме 300.000.000 долларов
США, с погашением в течение 8 лет, начинаи с 12 сентнбрл 1944 года, товарами
(нефтепродуктБ1, зерно, леснБ1е материалБ1, морские и речнБ1е суда, различное машинное оборудование и другие товарБ1).
2. В основу расчетов no настонтеИ статБе положен доллар США no ero золотому паритету на денБ подписанил Соглашении o Перемирии, т. е. 35 долларов за
одну унцик) золота.
СтатБн 23.
1. РумБшии принимает принцигш Декларации Обгединешшх Нации от 5 лнварн
1943 года и вернет имутество, вБтезенное с территории лгобои из ОбЂединенних
Нации.
2. ОбнзателБСтво производитБ реституциго относитсн ко всеи находлшеИсл в
настоншее времн в Румвшии опознаваемоИ собственности, которал бБгла ВБтезена
насилБСтвенно или no принужденшо какои-либо из держав оси с территории лгобоА
из Обгединетшх НациИ, независимо от каких-либо последугоших сделок, путем которБ1х нннешнии владелец такои собственности вступил во владение ero.
3. ПравителБСтво странБг, которан имеет право на реституциго, и ПравителБство
РумБшии могут заклк)чатћ соглашенин взамен постановлении настонтеи статви.
4. Правителћство Румннии должно вернутв указанное в настоитеи статБе иму1дество в сохранности и приннтв на себн в зтом отношении все расходБ1 в Румвшии,
относишиеси к рабочеи силе, материалам и транспорту.
5. ПравителБСтво Румвшии будет оказБтатБ содеДствие ОбЂединенним Нацилм
и предоставит за свои счет все необходимБШ возможности дли розмска и реституции
имушества, подлежашего реституции согласно настоншеи статве.
6. ПравителБСТво Румвшии примет необходимБ1е мери, что6б1 до6итбси возврашении имутества, указанного в настоиицеИ статБе, которБ1м владегот в лгобои третБеи
стране лица, находншиесн под румвшскои кзрисдикциеи.
7.Требовании реституции имуадества должјш 6бпб предгивленБ1 ПравителБСТву
РумБШии ПравителБством тоИ странв!, с территории которои 6б1ло ввтезено зто имутество; при зтом понимаетсл, что железнодорожнБ1и подвижнои состав будет рассматриватБсл как вБтезенннИ из странБ1, которои он первоначалвно принадлежал. Такие
требовании могут предЂлвлнтБсл в течение 6 меслцев со дни вступлении в силу настолтего Договора.
8. Бреми доказателБСтва в отношении опознавании имушества и доказателБства
права собственности возлагаетсн на ПравителБство, предглвлиготее претензик), a
бреми доказателБства того, что имушество не 6бшо ввшезено насилБСтвенно или no
принуждени10, возлагаетсл на ПравителБство Румвшии.

Д E o vi
EKOHOMCKE ОДРЕДБЕ
Члан 24
1. Румунија, —• уколико то она није већ урадила, — васпоставиће сва законска права и интересе Уједињених Нација и њихових држављана у Румунији, као што
су били на дан 1 септембра 1939 r. и вратиће сву имовину Уједињених Нација и
њихових држављана у Румунији, укључивши бродове, у оном стању у каквом се
сада налази.
Ako je неопходно, Влада Румуније укинуће законодавство које je ступило на
снагу после 1 септембра 1939 године, у оној мери у којој оно установљава дискриминацију у погледу права грађана Уједињених Нација.
2. Влада Румуније се обавезује да обнови целокупну имовину, права и интересе који потпадају под дејство овог члана, без икаквих оптере^ења и хипотека ма
које врсте којима су они могли бити подвргнути услед рата, без узимања од стране
Румунске Владе било каквих наплата у вези с њиховим враћањем. Румунска Влада
поништиће све мере, укључивши одузимање, секвестар или контролу, које je' она
извршила у погледу имовине Уједињених Нација између 1 септембра 1939 и дана
ступања на сиагу овог Уговора. У случајевима невраћања својине у току 6 месеци
од дана ступања на снагу овог Уговора, захтев за враћање својине треба да се преда
румунским властима најдоцније 12 месеци после ступања на снагу овог Уговора,
изузев случајеве када подносилац изјаве може доказати да није могао предати захтев
у томе року.
3. Румунска Влада je дужна да поништи преносе које се односе на имовину,
права и интересе сваке врсте који припадају држављанима Уједињених Нација у
оним случајевима, када je такав пренос био резултат насиља или принуде од стране
влада држава осовине или њихових. органа за време рата.
4. a) Румунска Влада сноси одговорност за довођење у потпуно исправно
стање имовине која се враћа држављанима Уједињених Нација на основу тачке 1
овог члана. Кад се неко добро не буде могло вратити или кад je услед рата држављанин једне од Уједињених Нација претрпео штету због повреде или квара на
неком добру у Румунији, Румунска Влада накнадиће штету сопственику исплатом
суме у лејима до висине од две трећине суме која му je потребна да на дан исплате
било купи добро исте вредносги, било надокнади претрпљену штету. Ни у ком случају с држављанима Уједињених Вација неће се у погледу отштете поступати rope
него са румунским држављанима.
б) Држављани Уједињених Нација који имају непосредне или посредне
сопственичке интересе у друштвима или удружењима која нису држављани Уједињених Нација у смислу тачке 9 a) овог члана, али која су претрпела штету због
повреде или квара причињеног њиховој имовини у Румунији, добиће отштету у
складу са горњим ставом a). Ова отштета биће израчуната на основи целокупног
губитка или штете које je друштво или удружење претрпело, a њена висина у односу
на овај губитак или штету биће у истом сразмеру као удео интереса тих држављана
у односу на целокупни капитал друштва или удружења.
в) Отштета се мора исплатити без икаквих обустава, пореза или других
терета. Она се може слободно искористити у Румунији, али ће подлежати правилима
o контроли девиза, која би у догично време била на снази у Румунији.
г) Румунска Влада пружиће држављанима Уједињених Нација приликом
расподеле материјала за обнову или реконструкцију њихове имовине у Румунији,'
као и приликом расподеле страних девиза за увоз таквог материјала, исте услове
који се примењују и у односу на румунске држављане.
д) Румунска Влада даће држављанима Уједиљених Нација отштету у лејама у истом размеру који je предвиђен у ставу a) rope, за накнаду губитка или
штете, настале као резутгат нарочигих мера предузегих за време рата према њиховој имовини, али које се нису примењилале на румуску имовину. Taj став не pacripoстире се на пропуштену добит.
5. Одлуке тачке 4 овог члана неће се примењивати на Румунију, уколико су
се акције које могу изазвати захтеве у вези са штетом нанетом имовини која се
налази у Северној Трансилванији a припада Уједињеним Нацијама, догодиле онда
кад та територија није била под румунском влашћу.
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4 A C T b VI.
9К0Н0МИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНВД.
СтатБН 24.
1. Руммнин, посколвку eio зто евде не сделано, восстановит все законнне права
и интересн ОбЂединешшх Нации и их граждан в Румвгаии, как они сушествовали на
1 сентнбрл 1939 года, и вернет всго собственностБ Об-вединенннх Нации и их граждан в Руммнии, вклгочан суда, в том состолнии, в котором она находитсл в настонвдее времи.
Если необходимо, Правителвство Руммнии отменит законодателБСтво, введенное в силу после 1 сентлбрн 1939 года, в тои мере, в какои оно устанавливает дискриминациго в отношении прав граждан ОбЂединеннБ1х Нации.
2. ПравителБство Румвшии обизуетсн восстановитБ вск> собственностБ, права
и интересБ1, подпадаготие под деиствие настонтеИ статБИ, без вслких обременении и
обложении лгобого вида, которвш они могли подвергнутБСЛ вследствие bohhbi, и без
взиманин ПравителБСтвом РумБгаии каких-либо сборов в свнзи с их возврашением.
ПравителБСтво Румвшии аннулирует все мероприлтин, вклгочал отобрание, секвестр
или контролБ, проведеннБ1е им в отношении собственности ОбЂединешшх Нации
между 1 сентлбрл 1939 года и днем вступленин в силу настолшего Договора. В случанх невозвравденил собственности в течение 6 меснцев со днл вступленил в силу
наетоншего Договора, залвление o возвратении собственности должно 6бггб подано
румБшским властлм не позднее, чем в течение 12 месицев со дни вступленин в силу
настонтего Договора, за исклкзчением случаев, когда занвителБ может доказатв, что
он не мог податБ своего занвленин в течение зтого срока.
3. ПравителБСтво Румннии должно аннулироватБ передачи, относнтиесл к
собственности, правам и интересам вснкого рода, принадлежашим гражданам ОбгединеннБ1х Нации, в тех случаих, когда такие передачи бвши резулвтатом насилии или
принужденил со сторонБ1 правителБСтв держав оси или их органов во времи bohhbi.
4 .a) ПравителБство Руммнии несет ответственностБ за приведение во вполне
исправное состонние собственности, возврашаемои гражданам Обгединешшх Наиии
согласно пункту 1 вдстолтеи статви. В тех случалх, когда собственностБ не может
битБ возвраадена или когда в резулвтате bohhbi гражданин Обт>единеннБ1х Нации
потерпел убвиок вследствие повреждении или порчи собственности в Румвшии, он
должен получитБ от Правителвства Румвшии компенсацшо в лелх в пределах двух
третеИ суммм, необходимои в денБ внплатн длн того, чтобБ1 купитв аналогичнуго
собственностБ или возместитв понесеннвш убБ1ток. Граждане ОбгединеннБ1х Нации
ни в коем случае не должнб1 ставитвси в менее благопринтное положение в отношении компенсации, чем румвшские граждане.
b) Граждане Обт>единешшх Нации, имеговдие прнмои или косвеннни собственническии интерес в корпорацилх или ассоциацинх, националБностБ которБ1х не
нвлиетсн националБностБК) Обт>единеннБ1х Нации в значении пункта 9 »a« настолшеи
статБи, но KOTopBie потерпели убв1ток вследствие поврежденил или порчи собственности в РумБшии, должнб1 получитБ компенсациго в соответствии с подпунктом »a«
вБше. Зта компенсации должна исчислитбсл на основе обгцих убБ1тков или ушерба,
понесеннБ1х корпорациеи или ассоциациеи, и должна составлнтв no отношеншо к
таким убиткам или ушербу ту же пропорцшо, какуго составлнгот приносладие доход
интересБ1 таких граждан no отношениго к обтему капиталу корпорачли или
ассоциации.
c) Компенсацил должна ввшлачиватБСн без каких-либо обложении, налогов
или других сборов. Она может свободно исполБЗОватБСл в Румвшии, но должна подлежатБ правилам контролл над иностраннБши девизами, которвш могут времн от времени вводитбсл в Румвшии.
d) ПравителБСТво Румннии предоставит гражданам ОбЂединеннБ1х Нации
такои же режим при распределении материалов длл ремонта или восстановленил их
собственности в Румннии, a также при распределении иностраннБгх девиз длн импорта
таких материалов, которвш применнетси в отношении руммнских граждан.
ej ПравителБСТво Румвшии предоставит гражданам ОбЂединенннх Нации
возметение в лелх в том же самом размере, которнИ предусмотрен в подпункте »a«
chime, чтоби компенсироватБ потери или утерб, возникшие в резулБтате oco6bix мер,
•KOTopbie применллисБ к их собственности во времн воИнбг, но KoropBie не применнлисб к румБ1нскоИ собственности. Зтот подпункт не распространиетси на ynymeHHbie
ВБ1ГОДБ1.
5. Постановленил пункта 4 настолтеИ статБи не будут применлтБСл к PyMbiнии, посколБку деиствил, которБШ могут ВБ13втав претензии в свлзи с утербом собственности, находишеДсн в Севернои Трансилввании и принадлежатеи ОбгединенHbiM Нацилм или их гражданам, имели место, когда зта территорил не находиласђ под
рластБК) Румвшии.
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6. Све умерене трошкове око утврђивања захтева извршене у Румунији,
укључујући трошкове за процену губитака или штете, дужна je да сноси Влада
Румуније.
7. Држављани Уједињених Нација и њихова својина имају бити ослобођени
од свих ванредних пореза, намета или такса којима je њихов капитал у Румунији
оптеретила Румунска Влада или било која румунска власти у времену између дана
закључења Примирја и дана ступања на снагу овог Уговора, с нарочитим циљем да
се покрију трошкови проузроковани ратом, или покрију издаци за издржавање окупационих снага или за репарације у корист ма које од Уједињених Нација. Ma које
суме наплаћене на такав начин, морају се вратити.
8. Заинтересовани сопственик имовине и Румунска Влада могу закључити
аранжмане уместо одредаба овог члана.
9. У-овоме члану примењени:
а) Израз „држављани Уједињених Нација" означава физичка лииа, која су,
у тренутку ступања на снагу овог Уговора, држављани било које од Уједињених
Нација, или друштва и удружења организована до тог тренутка no законима било
које од Уједињених Нација, под условом да су означена лица, друштва или удружења имала такав статус такође и у тренутку закључења Примирја с Румунијом.
Израз „држављани Уједињених Нација" обухвата такође и сва физичка лица,
друштва или удружења, са којима се, на основу закона који су били на снази у
Румунији за време рата, поступало као с непријатељскима.
б) Израз „сопственик" означава држављанина једне од Уједињених Наиија
у смислу дефиниције у горњем ставу a), који има правни однос у погледу добра
o коме je реч, a примењује се и на правног последника сопственика, под условом да
je овај последник такође држављанин једне од Уједињених Наиија у смислу става a).
Ako je правни последник преузео добро у оштећеном стању, предавалац ће
сачувати своја права на накнаду штете на основу овог члана без уштрба no обавезе
које постоје између предаваоца и примаоца према унутрашњем законодавству.
в) Израз „имовина" означава сва покретна или непокретна добра, материјална
или нематеријална, укључујући ту н индустриску, књижевну и уметничку својину,
као и сва имовинска права и интересе. Без штете no општи карактер претходних
одредаба, имовина Уједињених Нација и њихових држављана обухвата све морске
бродове и бродове унутрашње пловидбе са бродском опремом и уређајима, који су
припадали Уједињеним Нацијама, или њиховим држављанима, или су били регистровани на територији једне од Уједињених Нација, или су пловили под заставом једне
од Уједињених Нација, и који су после 1 септембра 1939 r. док су се налазили у
румунским водама или после њиховог насилног довођења у румунске воде били
стављени под контролу румунских власти као непријатељска имовина, или су престали да у Румунији буду на слободном располагању Уједињених Нација или њихових држављана, услед спровођења од стране румунских власти мера за контролу,
у вези с постојањем ратног стања између Уједињених Нација и Немачке.

Члан 25
1. Румунија се обавезује да ће у свим случајевима када су имовина, законска
права или интереси лица која се налазе под румунском влашћу у Румунији после
1 септембра 1939 г. потпадали под секвестар, конфискацију или контролу услед
расног порекла или религије таквих лица — да he та имовина, законска права и интереси бити успостављени заједно са стеченим правима, a уколико je успостављање
немогуће, за њих ће се исплатити праведна накнада.
2. Целокупна имовина, права и интереси у Румунији који припадају лицима,
организацијама или друштвима која су индивидуално или у својству чланова група
били предмет примењивања расних, религиозних или других фашистичких прогањаља
и који су tokom 6 месеци од дана ступања на снагу овог Уговора остали без наследника или их нико није тражио, морају се од стране Румунске Владе предати оним
организацијама у Румунији, које претстављају таква лица, организације или друштва. Предата имовина мора бити искоришћена од стране тих организација ради
указивања помоћи преосталим члановима таквих група, организација и друштава у
Румунији и за њихово обнављање. Таква продаја има бити извршена у року од 12
месеци од дана ступања на снагу овог Уговора и мора да обухвата имовину, права
и интесере, чије се успостављаље захтева у вези са тачком 1 овог члана.
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6. Bee произведеннне в Руминии разумние расходн no предгнвленик) претензии, вклгочан расходБ1 на подсчет потерБ или ушерба, должно нести ПравителБство
РуМБШИИ.
7. Граждане Обт>единеннБ1х Нации и их собственностБ должнб1 6бггб освобожденБ1 от вслких исклк>чителБНБ1х налогов, сборов или податеи, налагавшихсн на их
основнБ1е фондБ1 в РумБШии ПравителБСтвом Румннии или лгобои румвшскои властБГО
в период между днем заклгоченил Перемирин и днем вступлении в силу настолтего
Договора со специалБнои целвк) покрБггии расходов, свнзаннБ1х с воинои, или покрБ1тил издержек на оккупационнБ1е силб1 или на репарации в полвзу лкзбои из Обт>единеннв1х Нации. ЛгобБ1е суммБ1, внплаченнБШ таким образом, должнб1 6биб возврашенБ1.
8. ЗаинтересованнБш собственник и ПравителБСтво Румвшии могут заклгочатБ
соглашенин взамен положении настолшеи статви.
9. ПрименнемБ1е в настоиадеи статве:
a) ВБфажение „граждане ОбЂединеннмх Нации" означает физических лиц,
ЛВЛН101ЦИХСИ к моменту вступленин в силу настоишего Договора гражданами лгобои
из Обгединеннмх Нации, или корпорации или ассоциации, организованнне к зтому
моменту no законам лгобои из ОбЂединешшх Нации, при условии, что указашше
лица, корпорации или ассоциации имели такои статус также и в момент заклкзченин
Перемирин с РумвшиеЛ.
Ввфажение „граждане Обт>единешшх Нации" также вклгочает всех физических
лиц, корпорации или ассоциации, которме на основании законов, деиствовавших в
РумБшии во времн bohhbi, рассматривалисБ как вражеские.
b) Ввфажение „собственник" означает гражданина Обт>единеннБ1Х Нации, как
определено в подпункте »a« внше, имегошего право на даннуго собственностБ, и
вклгочает преемника такого собственника, при условии, что преемник также нвллетсн гражданином однои из Обт>единеннБ1х Нации, как определено в подпункте »a«.
Если преемник приобрел собственностБ в поврежденном виде, то лицо передагошее
сохраниет свои права на возмешение на основании настоншеи статви без ушерба длн
обнзателБСТв, сушествугоших между лицом передагошим и лицом приобретагошим в
соответствии с внутренними законами.
c) Ввфажение „собственностћ" означает bcio движимуш или недвижимук) собственностБ, материалБнук) или нематериалБнуго, вклгочан промишленнуго, литературнуго и художественнук) собственностБ, a также все права или интересБ1 вснкого рода
в собственности. Без ушерба џ,лп обтего характера предвшуших постановлении ввфажение „собственностБ Обгединенннх Нации и их граждан" вклгочает все морские и
речнБ1е суда вместе с их инвентарем и оборудованием, которвш либо принадлежалк
Обт>единеннБ1м Нацинм или их гражданам, либо били зарегистрированБ1 на территории
однои из Обгединенннх Нации, либо плавали под флагом однои из ОбЂединеннБ1х
Нации и KOTopBie после 1 сентнбрн 1939 года, во времн нахождении их в румннских
водах или после их насилБСтвенного привода в румвшские водб1, либо бмли поставленв1
под контролБ руммнских властеи, как вражескан собственностБ, либо перестали находитбсн в свободном распорлжении ОбЂединенннх Нации или их граждан в Румвшии,
вследствие проведении румвшскими властнми меропринтии no контролго в свнзи с сушествованием состоннин воинм между Обт>единешшми Нацинми и Германиеи.
СтатБи 25.
1. РумБшил обизуетсн, что во всех случанх, когда собственноств, законнвш
гфава или интересм в Румвшии находншихсн под румннскои горисдикциеи лиц подвергалисБ после 1 сентнбрн 1939 года секвестру, конфискации или контролго вследствие расового происхождении или религии таких лиц, зта собсгвенностБ, законнме
права и интересБ1 будут восстановленБ1 вместе с привходишими правами, a если восстановление невозможно, за них будет ввшлачена справедливан компенсации.
2. Всл собственностБ, права и интереем в Румвшии, принадлежашие лицам,
организацинм или обшествам, которие индивидуалвно или в качестве членов групп
ивлллисв обгектом примвнении расовБ1х, религиознв1х или других фашистских мер
преследованил, и оставшиесл в течение 6 месицев со дни вступленин в силу настолтего Договора без наследника или невостребованнвши, должнб1 6бпб переданв! ПравителБством Румвшии организацилм в Румвшии, представлнкзшим таких лиц, организации или обтества. Переданнаи собственностБ должна исполвзоватБСи такими организацинми дли целеи оказании помоши оставшимсн членам таких групп, организациИ
и обшеств в РумБшии и длл их восстановленин. Такал передача должна 6биб произведена в течение 12 меслцев со днл вступлении в силу настомшего Договора и должна
вклгочатБ собственнностБ, права и ингересБ1, восстановление которв!х требуетси
согласно пункту 1 настонтеИ статви.
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Члан 26
Румунија признаје да. Совјетски Савез има право на све немачке активе у
Румунији, које je Контролни савет у Немачкој предао Совјетском Савезу, и обавезује се да предузме све неопходне мере ради олакшања предаје таквих актива.
Члан 27
1. Свака од Савезничких или Удружених Сила имаће право да заплени, задржи, ликвидира или предузме било коју другу акцију према целокупној имовини,
правима и интересима који ће на дан ступања на снагу овог Уговора бити на њеној
територији a припадају Румунији или румунским држављанима, a тако исто искористи такву својину или приход од ње за оне циљеве које та Држава буде сматрала
пожељним у границама захтева те Државе и њених држављана према Румунији
или према румунским грађанима, — укључувши дугове, — који нису у потпуности
били регулисани на основу других чланова овог Уговора. Целокупна румунска имовина или приход од љене ликвидације, која надмашује суму таквих захтева, треба
да буде враћена.
2. Ликвидација румунске имовине и начин располагања њоме вршиће се у
складу са законом заинтересоване Савезничке или Удружене Силе. Румунски сопственик. имаће у односу на такву имовину само она права која му no тим законима
припадају.
3. Влада Румуније обавезује се да пружи отштету румунским грађанима, чија
je имовина била одузета на основу овог члана a није им враћена.
4. Овај члан не намеће ниједној од Савезничких или Удружених Сила никакве
обавезе да" врати Влади Румуније или румунским држављанима индустриску својину
или да укључи такву својину при одређивању суме која се може задржати у сагласности са тачком 1 овог члана. Влада сваке Савезничке и Удружене Силе имаће право
да установи таква ограничења и услове у погледу права или интереса који се тичу
индустриске својине које су пре дана ступања на снагу овог Уговора на територији
те Савезничке или Удружене Силе добили Влада или држављани Румуније, —
какве Влада те Савезничке или Удружене Силе буде сматрала за неопходне ради
својих националних интереса.
5. Имовина o којој je реч у тачки 1 овога члана има се сматрати да укључује
румунску имовину која je потпадала под контролу због стања рата које je владало
између Румуније и Савезничке или Удружене Силе у чијој се власти налази та имовина, али не сме да обухвата:
а) имовину Румунске Владе, која служи у конзуларие или дипломатске сврхе;
б) имовину која припада религиозним или приватним добротворним установама
li која служи искључиво религиозним или добротворним сврхама;
в) имовину физичкнх лица, румунских држављана, који имају дозволу боравка
било на територији државе где се та имовина налази, било на територији ма које
од Уједињених Нација, изузев румунску имовину подвргнуту у ма које време у току
рата мерама које се no прамилу нису примењиване на имовиму румунских грађана
настањених на дотичној територији;
г) имовинска права која су настала после васпостављања трговинских и финансиских односа између Савезничких и Удружеиих Сила и Румуније или која су npoизишла из трансакција између владе ма које Савезничке или Удружене Силе и Румуније после 12 септембра 1944 г.
д) права књижевне и уметничке својнне.
Члан 28
1. Од дана ступања na снагу овог Уговора имовина Румуније и lbenux држављана у Немачкој nehe се више сматрати пепријатељском пмовпном, и сва ограпичења која произлазе цз њеног непријатељског обележја бнће укинута.
2. Имовина Румуније н њених држапљана која се може идентификовати, a
коју су после 12 септембра 1944 r. силом или принудом однеле немачке оружане
снаге или власти са румунскс територије у Немачку, има бити враћена.
3. Реституција и васпостављање румунске имовине у Немачкој извршиће се
у складу с мерама којс he донети Силе које окупнрају Немачку,
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СтатБЛ 26.
РумБшин признает, что Советскии Согоз имеет право на все германские активБ1
в Руминии, передашше Советскому Согозу КонгролБНБШ Советом в Германии, и обнзуетси принитБ все необходимБ1е мерБ1 длл облегченил передачи таких активов.
СтатБН 27.
1. Каждал из Coio3hbix и Соединешгах Держав будет иметв право взлтб, удержатБ, ликвидироватБ или предпринлтБ лгобое другое деиствие в отношении всеи собственности, прав и интересов, которие на денв вступленил в силу настоншего Договора будут находитБси на ее территории и принадлежатБ Румвшии или руммнским
гражданам, a также исполБЗоватБ такуш собственностБ или ввфучку от нее длн таких
целеи, какие зта Держава сочтет желателБНБ1ми в пределах претензии зтои ДержавБ1
и ее граждан к РумБшии или к румвшским гражданам, — вклгочал долги, -— которвт
не бнли полностб10 удовлетворенБ1 в силу других статеи настолтего Договора. Всл
румБгнскал собственностБ или ввфучка от ее ликвидации, превБ1шато1дие сумму таких
претензии, должнб1 6бпб возврашенБ1.
2. Ликвидации руммнскои собственности и распорлжение ero будут проводитбси в соответствии с законом заинтересованнои Согознои или Соединеннои ДержавБ1. РумБшскии собственник не будет иметв прав в отношении такои собственности,
за исклгочением тех, которв1е могут 6биб предоставленБ1 ему в силу зтого закона.
3. ПравителБство Румвшии обизуетсл компенсироватБ румБ1нских граждан
собственностБ котормх изЂнта в силу настолшеи статви и не возврашена им.
4. Даннал статвл не налагает на ту или инуго из Согозјшх или Соединешшх
Держав никакого обпзателБства возвратитБ ПравителБству Румвшии или румвшским
гражданам промБ1Шленнуго собственностБ или вклгочитб такуго собственностБ при
определении суммБ1, которан может 6б1тб удержана согласно пункту 1 настолшеи
статБи. ПравителБСТво каждоК из Согознб1х и СоединеннБ1х Держав будет иметв право
установитБ такие ограниченин и условил в отношении прав или интересов, касаго1ДИХСЛ промишленнои собственности, приобретеннои до днн вступленил в силу настоншего Договора на территории зтои СогозноИ или Соединеннои ДержавБ1 ПравителБством или гражданами РумБшии, какие ПравителБство даннои СогозноА или СоединенHofi ДержавБ1 сочтет необходимнми в своих националБНБ1х интересах.
5. СобственностБ, предусмотреннап пунктом 1 настолшеи статви, должна рассматриватБСн как вклгочагошал румБшскуго собственностБ, которал подлежала контролго в силу состоинил воинн, сутествовавшего между РумБШиеИ и СогозноИ или
Соединеннои Державои, имеготеи горисдикциго над зтои собственностБГО, но не должиа
вклгочатБ:
a) собственностБ ПравителБства РумБ1нии, исполБзуемуго длл консулБСКих или
дипломатических целеи;
b) собственностБ, принадлежашуго религиозшлм организацилм или частнБ1м
благотворителБНБш учрежденинм и исполБзуемуго длл религиозшлх или благотворителБНБ1х целеи;
c) собственностБ физических лиц, которвш ивлиготсл румвшскими гражданами,
получившими разрешение проживатв в пределах территории тои странБ1, в которои
находитсн зта собственностћ, или проживатв в лгобом другом месте на территории
стран ОбЂединеннмх Нации, за исклгочением румннскои собственности, которал
когда-либо во времн воинн ивллласв обгектом мер, не применившихсл как правило к
собственности руммнских граждан, проживаготих на тои же территории;
d) имутествешше права, возникшие после возобновлении торговБ1х и финансовнх отношении между Согознбши и Соединешшми Державами и РумБШиеИ или возникшие из сделок между Правителвством лгобои Согознои или СоединенноИ ДержавБ1
и Румннмеи после 12 сентибрл 1944 года;
e) права на литературнуго и художественнуго собственностБ.
СтатБл 28.
1. Co днл вступлении в силу настолшего Договора собственностБ Румннии и
румБШских граждан, находитапсл в Германии, не будет болвше рассматриватвсл как
вражескал собственностБ, и все ограничении, свлзатше с таким режимом, должнб1
бнтБ отмененБГ.
2. Опознавасмал собственностБ РумБШии и румБШских граждаи, ВБтезениал
насилБствеино или no принуждеишо с территории РумБ1Н11И в Германшо германскими
вооруженнвши силами или пластлми после 12 сентибрл 1944 года, подлежит возврату.
3. Реституцил и восстановление румБШСКоН собсгвенности в Германии буду>
•осушествллтБсл в соответствии с мероприлтилми, которие будут определенБ! Державами, оккупируготими Гсрмамиго.
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4. Без штете no ове или ма које друге одредбе у корист Румуније и њених
држављана које би донеле Силе које окупирају Немачку, Румунија се одриче у своје
име и у име румунских држављана свих захтева према Немачкој и немачким држављанима, који нису били регулисани до 8 маја 1945 године, осим оних који произлазе
из уговора и других обавеза који су били на снази, као и права стечених пре 1 септембра 1939 г. Сматраће се да се ово одрицање односи на потраживања, на све
међу-државне захтеве у вези са споразумима склопљеним за време рата, као и на све
захтеве за отштету за губитке или оштећења која су настала за време рата.
Члан 29
1. Постојање ратног стања само no себи неће се сматрати као чинилац који
утиче на обавезу исплаћивања новчаних дугова, који проистичу из обавеза и уговора
који су постојали пре настајања ратног стања, — a тако исто из права стечених
пре тога времена, — чији рок исплате je настао пре дана ступања на снагу овог
Уговора, a које дугују Влада или држављани Румуније Влади или држављанима
једне од Савезничких и Удружених Сила, или које дугују Влада или држављани
једне од Савезничких или Удружених Сила Влади или држављанима Румуније.
2. Изузев случајеве специјално предвиђене у овом Уговору ништа се у њему
не сме тумачити као да наноси штету односима између дужника и ловерилаца, који
проистичу из предратних уговора, закључених од Владе или држављана Румуније.

Члан 30
1. Румунија се одриче свих захтева ма ког карактера, у име Владе Румуније
или румунских држављана, према Савезничким и Удруженим Силама, у вези непосредно с ратом или који проистичу из мера, предузетих због постојања ратног стања
у Европи после 1 септембра 1939 године, независно од тога да ли je у то доба односна Савезничка или Удружена Сила била у рату с Румунијом или не. To одрицање
укључује следеће:
а) захтеве у вези с губицима или штетом, претрпљеним услед дејства оружаних снага или власти Савезничких и Удружених Сила;
б) захтеве -који проистичу из присуства, операција или дејства оружаних
снага или власти Савезничких и Удружених Сила на румунској територији;
в) захтеве у погледу одлука или наредаба судова за поморски ратни плен
Савезничких и Удружених Сила, с тим да Румунија признаје као пуноважне и извршне
све одлуке и наредбе ових судова за поморски ратни плен, донете на дан 1 септембра 1939 г. или после, у погледу румунских бродова, румунске робе или плаћања
трошкова;
г) захтеве који проистичу из вршења права зараћене стране или из мера предузетих у циљу вршења ових права.
2. Одредбе овог члана искључиће потпуно и коначно све захтеве исте природе, као што су они o којима je овде реч и који се отсада race, без обзира на то
ко су заинтересоване стране. Румунска влада пристаје да исплати у лејима правичну
отштету лицима која су на основу реквизиције дала робу или услуге оружаним снагама Савезничких или Удружених Сила на румунској територији, као и отштету no
захтевима поднетим против Оружаних Снага Савезничких или Удружених Сила због
штета нанетих на румунској територији, које нису војне природе.
3. Румунија се исто тако одриче да оствари, у име Румунске Владе или румунских држављања, захтеве исте природе као што су они o којима je реч у тачки 1
овог члана против ма које од Уједињених Нација која je прекинула дипломатске
односе са Румунијом и предузела мере у сарадњи са Савезничким или Удруженим
Силама.
4. Румунска Влада узима пуну одговорност за сав савезнички војни новац
издат у Румунији од стране савезничких војних власти, подразумевајући ту и сав тај
новац у оптицају на дан ступања на снагу овог Уговора.
k
5. Одрицање Румуније на основу тачке 1 овог члана обухвата све захтеве no
мерама предузетим од стране ма које Савезничке или Удружене Силе у погледу румунских бродова, између 1 септембра 1939 године и дана ступања на снагу овог
Уговора, као и све захтеве и потраживања која проистичу из конвенција o ратним
заробљеницима које су сада на снази.

4. Без утерба дли вншеизложенннх и длл лгобвк других постановленин, принлтнх в полБзу РумБшии и ее граждан Державами, оккупнрук>тими Германшо, PvМБшин от своего имени и от имени румвшских граждан отказБтаетсл от всех оставшихсл неурегулированнБ1ми на 8 ман 1945 года претензии в отношении Германии и
германских граждам, за исклгочением претензии, вБггекаговдих из контрактов и других
обнзателвств, заклк>ченнБ1х до 1 сентлбрн 1939 года, и прав, преобрететшх до зтоИ
датБГ. Зтот отказ будет рассматрнватвсн как вклгочагошии долги, все межправителБственние претензии, свлзаннБ1е с соглашенилми, заклгоченнБши во времл bohhbi, и все
претензии на возмешение за потери или утерб, возникшие во времл bohhbi.
СтатБн 29.
1. Сутествование состоиниа bohhbi само no себе не будет считатБСл фактором,
влинклцнм на обизателБСТво вБшлачиватБ денежнвш долги, вБиекаговдие из облзагелБств и контрактов, сушествовавшнх до возникновенни состоинин bohhbi, — a также
из прав, приобретеннБ1х до зтого времени, — срок уплатБ1 которБ1х наступил до днн
вступлении в силу настолвдего Договора и KOTopbie причнтаготсн с ПравителБства или
граждан Румннии Правителвству или гражданам однои из Сок)знб1х и СоединеннБ1х
Держав, или которне причитаготсл с Правителвства или граждан однои из Согознмх
и СоединеннБ1х Держав ПравителБству или гражданам Румвшии.
2. За исклгочением случаев, специалвно предусмотреннБ1х в настонтем Дого-_
воре, ничто в нем не должно толковатБсн как наноснтее увдерб отношенилм между
дебиторами и кредиторами, внтекагоаднм из довоешшх контрактов, заклкзченнмх ПравителБством или гражданами Румннии.
СтатБЛ 30.
1. Румнннл отказБтаетсл от всех претензии лгобого характера, от имени ПравителБства Румвшии или румвшских граждан, к Согозннм и Соединеннвш Державам,
свнзаннБгх непосредственно с воинои или внтекаклцнх из меропринтии, предпринитБ1х
в силу сушествованнн состолннн bohhbi b Европе после 1 сентнбрн 1939 года, независимо от того, находиласв ли в зто времл соответствугошаи Согознал или Соединеннаи Держава в состоннин bohhbi с Румвшнеи нлн нет. Зтот отказ от претензин вклгочает нижеследукндее:
a) претензнн в свнзи с потернмн или ушербом, понесеннв1мн вследствне деиствин вооруженнмх снл нлн властен Coio3hbix или СоеднненнБ1х Держав;
b) претензин, вБ1текак)шие нз присутствни, операцнн илн денствии вооруженHBix сил нлн властен Coio3hbix нлн СоеднненнБ1х Держав на руммнскон территорни;
C) претензии в отношении решенин илн распорлженин призовБ1х судов Сок>зНБ1Х или СоединеннБ1х Держав, причем Румвшнн признает деиствителБНБШи н облзателвнБ1ми все решенил н распорлженнл таких призовБ1х судов, вБшесенние 1 сентнбрн
1939 года или позднее, относителвно румвшских судов нли руммнскнх грузов или
оплатБ1 нздержек;
d) претензин, ВБ1тека101дие нз осушествленни прав вогогошеи сторонв1 илн из
мер, приннтнх с целБК) осутествленин зтнх прав.
2. Положенил настолтеи статви должнб1 исклгочатв полностбго и окончателвно
все претензии указанного ввнпе характера, которие отнвше будут npei<paiueHBi, кто
6bi ни нвлилсн заннтересованнои сторонон. ПравнтелБСтво Румвшнн соглашаетси
вБшлатитв справедливуго компенсацшо в леих лицам, которне предоставилн вооруженннм снлам Согазних илн Соединенннх Держав на румннскоИ территорнн снабженне или услугн no реквизиции, a также длл удовлетворенил возникших на румвшскои
террнторни претензнн за невоеннии ушерб, предЂнвленннх вооруженнв1м силам СоK)3Hbix нли Соеднненнв1х Держав.
3. Руминии paBHbiM образом отказнваетси от всех претензнн гакого характера,
которвш указан в пункте 1 настолшен статћи, or нмени ПравителБСтва Румннин или
руминскнх граждан к лгобон нз Обгеднненннх Нацнн, дипломатические отношенил
которон с РумБшнен 6б1лн порванв1 во времи воинм h которан предпрнннла денствил
в сотрудничестве с Coio3hbimh h Соединеннв1ми Державами.
4. ПравнгелБСтво Румннии должно принитв на себи полнуго ответственностБ
за вск) военнуго валготу Сотозннков, внпушеннуго в Румвшин согозннми воетшмн
властлми, вклгочал bcio такуго валшту, которал будет находнтБСи в обравдении на денБ
вступленни в снлу настолшего Договора.
5. Отказ РумБтнн от претензин согласно пункту 1 настоиш.еИ статви вклгачает
лгобБ1е претензни, ввиекакнцие нз мер, прнннтБ1х л!обон из Coio3Hbix h СоеднненнБ1Х
Держав в отношении румвшских судов между 1 сентибрн 1939 года н днем вступленни в снлу настоишего Договора, a также лгобБ1е претензии и долги, ввиекаготие нз
НБше деиствугоших конвенцни o военнопленнБ1х.

Члан 31
1. Све до склапања трговачких уговора или споразума између појединих Уједињених Нација и Румуније, Румунска Влада he у року од 18 месеци од дана ступања на снагу овог Уговора признати долеозначени режим свакој од Уједињених
Нација, која ће no принципу узајамности фактички пружити Румунији аналогни
режим у овим питањима:
а) У свему што се тиче царина и дажбина на увоз или извоз, унутрашњег опорезивања увезене робе као и свих правила која се на то односе, Уједињеним Нацијама биће пружен безусловни режим највећег повлашћења.
б) У сваком другом погледу Румунија не сме да спроводи произвољну дискриминацију, усмерену против робе која се производи на територији било које Уједињене Нације, или намењене тој територији, у поређењу са сличном робом која се
производи на територији ма које друге Уједињане Нације или на територији ма које
друге иностране државе или робе намењене тим територијама.
в) Држављанима Уједињених Нација, међу њима и правним лицима, мора
бити пружен национални режим и режим највећег повлашћења у свим питањима која
се тичу трговине, индустрије, морске пловидбе и других облика трговачке делатности
* у Румунији. Ове одлуке неће се примењивати на трговачко ваздухопловство.
I
r) Румунија неће пружати никакво изузетно или дискриминационо право ма
коjoj земљи у погледу коришћења трговачких авиона у међународном оаобраћају;
она ће пружити свим Уједињеним Наи.ијама подједнаке могућности у добијању на
румунској територији права у области међународног трговачког ваздухопловства,
укључујући право атерирања ради снабдевања горивом и оправке; шго се тиче коришћења трговачких авиона у међународном саобраћају, она ће свим Уједињеним
Нацијама пружити на основу реципроцитета и без дискриминације право лета без
атерирања изнад румунске територије. Ове одлуке не треба да иду на штету интереса народне одбране Румуније.
1 . U'
2. Горепоменуте обавезе Румуније имају се разумети под резервом изузетака
који су се обично укључивали у трговачке уговоре које je Румунија склапала пре
рата; одлуке које се односе на реципроцитет од стране сваке Уједињене Нације
имају се разумети под резервом изузетака који се обично укључују у трговачке
уговоре дате државе.
Члан 32
1. Спорови који могу настати приликом примене члана 23 и 24 и Прилога IV,
V и дела Б Прилога VI овога Уговора имају се предавати Комисији за мирење која
се састоји из једнаког броја претставника Влада заинтересоване Уједињене Нације
и Румунске Владе. Ако у току три месеца после предаје спора Комисији за мирење
не буде постигнута сагласност, свака од Влада може затражити да се у Комисију
укључи трећи члан и у случају ако се две Владе не би сложиле око избора тога
члана, ма која страна може се обратити Генералном Секретару Уједињених Нација
с молбом да спроведе то именовање.
2. Одлука већине чланова Комисије сматраће се као одлука KoiViHcnje и обе
стране je морају примити као коначну и обавезну.
Члан 33
Спорови који могу настати у вези с ценама које Влада Румуније плаћа за
робу коју она лиферује на рачун репарација и коју набавља код држављана Савезничке или Удружене Силе или код компанија које им припадају, решаваће се, без
штете no извршење обавеза Румуније у погледу репарација, путем дипломатских
преговора између Владе заинтересоване земље и Владе Румуније. Ако непосредни
дипломатски преговори заинтересованих страна не доведу до решења спора у року
од два месеца, онда се такав спор предаје на решење Шефовима Дипломатских Мисија Совјетског Савеза, Уједињене Краљевине и Сједињених Америчких Држава у Букурешту. У случају ако Шефови Мисија не постигну споразум у року од два месеца,
ма која страна може се обратити Генералном Секретару Уједињених Нација с молбом да постави арбитра који ће донети решење обавезно за стране које су у спору,
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Статвн 31.
1. До заклгоченин торговнх договоров или соглашении между отделБннми
Обг.единеннБ1ми Нациими и Румнниеи, ПравителБСтво Румвшии будет предоставлнтБ
в течение 18 меслцев со днл вступленин в силу настоишего Договора нижеуказанHBifi режим каждои из Обгединенннх Нации, котораи на началах взаимности фактически предоставит РумБшии аналогичнвш режим в подобнБ1Х вопросах:
a) Bo всем, что касаетсн пошлин и сборов no импорту или зкспорту, внутреннего обложении импортируемБ1х товаров, a также всех правил, относлтихсн к зтому,
ОбгединеннБШ Нацилм будет предоставлен безусловнвги режим наиболБшего благоприитствованин.
b) Bo всех других отношенилх Румвшии не должна проводитБ произволвноИ
дискриминации, направленноИ против товаров, производшшх на лгобои территории
лкзбоИ из Об-вединеннБК Нации или предназначенгшх длн зтои территории, no сравнениго с подобнБ1ми товарами, производимвши на территории лвдбои другои из Обт>единеннБ1х Нации или на территории лшбои другои иностранноИ державБ1 или предназначеннБши длн зтих территории.
c) Гражданам ОбЂединешшх НациА, в том числе горидическим лицам, должен
6б1тб предоставлен националБНБ1Д режим и режим наиболБшего благоприатствованин
во всех вопросах, касагошихси торговли, промБШленности, мореплаванин и других
видов торговои делтелБНОсти в Румвшии. Зти постановлении не должнб1 применлтБса
к коммерческои авиации.
d) Руммнин не будет предоставлнтБ никакого исклгачителБНОго или дискриминационного права какои 6bi to ни 6бшо стране в отношении исполБзовании коммерческих самолетов в международном сообтении; она предоставит всем Обгединеннб1м Нацилм равнБ1е возможности в приобретении на румвшскои территории гпав
в области международнои коммерческои авиации, вклгочан право посадки дли заправки
горкзчим и ремонта; что касаетси исполБзованил коммерческих самолетов в международном сообтении, она предоставит всем Об-вединеннБШ Нацилм на основе взаимности и без дискркминации право беспосадочного полета над румвшскои территориеи. Зти постановлении не должнбј затрагиватБ интересов националБнои оборонБ!
Руминии.
2. ВншеупоминутБш обнзателвства Румвшии должнб1 пониматБсл в том cMBic.ie,'
что на них распространлготсн изђнтин, о6б1чно вклгочавшиесл в торговБ1е договорм,
заклк)ченнБ1е Румвшиеи до bohhbi; a постановленил, относишиесл к взаимности со
cTopoHbi каждои из Обт>единенннх Нации, должнн пониматвси в том смисле, что на
них распространлготси изђлтил, о6б1чно вклгочаемБШ в торговБ1е договорБ1 данного
государства.
СтатБн 32.
1. Cnopu, могушие возникнутв при осушествлении статеи 23 и 24 и Приложении IV, V и части В Приложении VI настоишего Договора, должнбг передаватБСи
СогласителБнои Комиссии, состоитеИ из равного числа представителеи Правителвства
заинтересованнои Обт>единеннои Нации и Правителвства Румвшии. Если в течение
трех месицев после передачи спора Согласителвнои Комиссии не будет достигнуто
соглашении, каждое из ПравителБСТв может потребоватБ вклгоченин в Комиссшо
третвего члена и, в случае несогласии между двумн ПравителБствами относителБно
избрании зтого члена, лгобан из сторон может обратитБСн к Генералвному Секретарм
Обвединешшх НациИ с просвбои произвести зто назначение.
2. Решение болвшинства членов Комиссии будет лвлитбсн решением Комиссии
и должно припиматБСЛ сторонами как окончателБное и обизателБНое.
СтатБН 33.
Спорв!, могушие возникнутБ в свлзи с ценами, уплачиваемБ1ми ПравителБСтвом
РумБшии за товарв1, поставллемБ1е зтим Правителвством в счет репарации и приобретаемне у граждан Согознои или Соединеннои Держави или у компании, принадлежаших им, будут разрешатБСН, без утерба внполненик) обизателвств Румннии no репарациим, путем дипломатических переговоров между ПравителБСтвом заинтересованноИ
странБ! и НравителБСТвом Румвшии. Если прнмне дипломатические переговорБ1 заинтересованнБ1Х сторон не приведут в течение двух месицен к разрешеншо спора, то такои
спор передаетси на решение Глав Дипломатических Миссии Советского Согоза, Соединенного Королевства и СоединеннБ1х Штатов Америки в Бухаресте. В случае, если
Глави Миссии не достигнут соглашенил в течение двух меслцев, лгобал из сторон
может обратитБсн к ГенералБНОму Секретарн) Обгединенннх Нации с просвбои назначитБ арбитра, которвш примет решение, обизателБиое дли спорптих сторон.
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Члан 34
Чланови 23, 24 и 31 и Прилог VI овог Уговора примењиваће се на Савезничке
и Удружене Силе и на Француску као и на оне Уједињене Нације чији су дипломатски односи с Румунијом били прекинути за време рата.
Члан 35
Одредбе Прилога IV, V и VI као и одредбе других Прилога имаће снагу и
дејство као да су интегрални делови овог Уговора.

Д Е O VII
ОДЕДБЕ KOJE СЕ ОДНОСЕ HA ДУНАВ
Члан 36
Пловидба на реци Дунав мора бити слободна и отворена за грађане, трговачке бродове и робу свих држава на основу једнакости у погледу лучких и пловидбених такса и услова трговачке пловидбе. Горе наведено не односи се на превозе
између лука једне државе.

Д Е O VIII
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37
1. За време периода који неће премашити 18 месеци од дана ступања на снагу
овог Уговора, Шефови Дипломатских Мисија Совјетског Савеза, Уједињене Краљевине и Сједињених Америчких Држава у Букурешту, дејствујући координирано,
претстављаће Савезничке и Удружене Силе у односима с Румунском Владом no свим
питањима која се тичу извршења и тумачења овог Уговора.
2. Три Шефа Мисија пружаће Румунској Влади савете, техничка упутства и
објашњења која могу бити неопходна ради обезбеђења брзог и успешног извршења
овог Уговора у складу с његовим духом и текстом.
3. Румунска Влада пружаће поменутим Трима Шефовима Мисија све неопходне информације и указивати сваку помоћ коју они могу затражити при извршењу
задатака које им овај Уговор додељује.
Члан 38
1. Изузев оне случајеве када je друкчији поступак специјално предвиђен
неким чланом овог Уговора, ма који спор у погледу тумачења или извршења овог
Уговора, који није регулисан путем непосредних дипломатских преговора, мора се
предавати Трима Шефовима Дипломатских Мисија, који ће поступити на основу
члана 37 с тим изузетком да у овом случају Шефови Мисија неће бити ограничени
роком предвиђеним тим чланом. Ma који такав спор који Шефови Мисија не буду
решили у року од два месеца, ако спорне стране не дођу до узајамне сагласности
o другом начину регулисања спора, мора се предати, на захтев било које спорне
стране, Комисији коју сачињава no један претставник сваке стране и трећи члан,
изабран уз узајамну сагласност обе стране између држављана неке треће стране.
Ako се две стране не буду споразумеле у року од месец дана у погледу избора трећег члана, онда се свака од њих може обратити Генералном Секретару Уједињених
Нација с молбом да изврши ово постављење.
2. Одлука већине чланова Комисије претстављаће решеље Комисије и обе
стране he je морати примити као коначну и обавезну.
Члан 39
1. Ma који члан Организације Уједињених Нација, који није потписник овог
Угоиора a који се налази у ратном стању с Румунијом, може приступити овоме Уговору, и после приступања сматраће се за циљеве Уговора као једна од Савезничких Држава.
— 22 —

Статћи 34.
Статђи 23, 24 и 31 и Приложение VI настолтего Договора будут применнтБсд
к Сокјзнбш и Соединенннм Державам и Франции, a также к тем из ОбЂединенннх
Нации, дипломатические отношении которнх с Румнниеи 6бши порванн во времн
BOflHH.
СтатБН 35.
Постановленин ПриложениА IV, V и VI, как и постановленин других ПриложениА, будут иметБ силу как неотгемлемБге части настонш,его Договора.

Ч A C T b VII.
ПОСТАНОВЛЕНад, OTHOCflIUHECfl K ДУНАК).
СтатБН 36.
Навигаиии на реке Дунаи должна 6биб свободноЛ и открБИои длн граждан,
торговБЈХ судов и товаров всех государств на основе равенства в отношении портовб!Х и навигационнБ1Х сборов и условии торгового судоходства. Вишеизложенное не
распространнетсн на перевозки между портами одного и того же государства.

ЧАСТБ VIII.
ЗАКЛЈОЧИТЕЛБНМЕ ПОСТАНОВЛЕНИЛ.
СтатБн 37.
1. В течение периода, не превБшакзшего 18 меснцев со днн вступленин в силу
настонтего Договора, ГлавБ! Дипломатических МиссиА Советского Согоза, Соединенного Королевства и Соединешшх Штатов Америки в Бухаресте, деАствул no согласованик>, будут представлнтБ Сок>знБ1е и Соединеннвге Держави в сношенилх с ПравителБством РумБшии no всем вопросам, касакидимси ввшолненин и толкованин настолшего Договора.
2. Три Глави Миссии будут предоставлитБ ПравителБСтву Румвшии такие руководство, технические совети и разЂлснении, какие могут 6бггб необходимБ! длн
обеспеченин бБ1строго и зффективного ВБтолнении настолшего Договора в соответствии с ero духом и текстом.
3. ПравителБСтво Румвшии будет предоставлнтБ упомннутвш Трем Главам
Миссии вснз необходимук) информациго и оказиватБ вснкое содеиствие, которБ1е они
могут потребоватБ при вБшолнении задач, возложенних на них настонтим Договором.
СтатБи 38.
1. За исклшчением тех случаев, когда инои порндок специалвно предусмотрен
какои-либо из статеи настолшего Договора, лгобои спор относителБно толкованил или
внполнении зтого Договора, не урегулированнБш путем прнмБ1х дипломатических
переговоров, должен передаватБСн Трем Главам Дипломатических МиссиА, деиствук)1дим на основании статБи 37, с тем исклшчением, что в зтом случае Глави Миссии не
будут ограниченБ! сроком, предусмотренним зтоЛ статБеД. ЛгобоИ такоЛ спор, не разрешеннБ1и Главами Миссии в течение двух меслцев, должен, если спорлшие сторонБ1
не придут к взаимному соглашеник) об hhbix способах урегулировании спора, передаватБса, no требованжо лгобои из спориших сторон, в Комиссик) в составе одного
представителн от каждоА из сторон и третвего члена, внбранного no взаимному соглашеник) двух сторон из граждан третБих стран. Если двум сторонам не удастси в месичниА срок притти к соглашениго относителвно назначении третвего члена, то лгабал
из них может обратитБси к ГенералБному Секретарк) ОбЂединеннБ1х НациИ с npocb6ofl произвести зто назначение.
2. Решение болБшинства членов Комиссии будет лвлнтбсн решением Комиссии
и должно приниматБсн сторонами как окончателБное и обизателБное.
СтатБЛ 39.
1. ЛгобоА член Организации Обт>единенних НациА, не лвллкициИсл стороноИ,
подписавшеА настоитии Договор, и находлшиИсн в состоинии воИнм с РуминиеИ,
может присоединитБСи к зтому Договору и после присоединенил будет длл целеА Договора считатБсн одноН из СоединеннБ1х Держав.
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2. Инструменти приступања предаће се на чување Влади Савеза СовјетскИх
Социјалистичких Република и имаће снагу од дана депоновања.
Члан 40
Овај Уговор чији су руски и енглески текстови аутентични, биће ратификован од стране Савезничких и Удружених Сила. Уговор ће исто тако ратифлковати
и Румунија. Уговор ступа на снагу одмах после депоновања ратификаиионих инструмената од стране Савеза Совјетских Социјалистичких Република, Уједињење Краљевине Велике Британије и Северне Ирске и Сједињених Америчких Држава. Ратификациони инструменти биће у најкраћем року депоновани код Владе Савеза
Совјетских Социјалистичких Република.
У погледу сваке од Савезничких или Удружених Сила чији he ратификациони
инстуменат бити депонован доцније, Уговор ће ступити на снагу од дана депоновања.
Овај Уговор биће чуван у архиви Владе Савеза Совјетских Социјалистичких Република која ће послати оверену копију свакој држави потписници овог Уговора.
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2. Актб1 присоединенил будут сданБ1 на хранение ПравителБству Согоза Советских Социалистических Республик и будут иметБ силу со днн сдачи.
СтатБН 40.
Настолтии Договор, русскиИ и англиискии текстн которого лвллготсл аутентичнб1ми, будет ратифицирован Согознбши и Соединешшми Державами. Договор
должен 6б1тб также ратифицирован РумБшиеи. Договор вступит в силу немедленно
после сдачи ратификационнБ1х грамот Согозом Советских Социалистических Республик, СоединеннБш Королевством Великобритании и Севернои Ирландии и Соединеннб1ми Штатами Америки. Ратификационнвш грамсгга будут в кратчаишии срок сдани
на хранение ПравителБСТву Согоза Советских Социалистических Республик.
В отношении каждоА из Согознб1х или СоединеннБ1х Держав, ратификационнаи
грамота которои будет сдана после зтого, Договор вступит в силу со днн сдачи на
хранение. Настоишии Договор будет сдан в архивБ1 ПравителБства Согоза Советских
Социалистических Республик, которое разошлет заверешше копии каждому из подписавших зтот Договор государств.

СПИСАК ПРИЛОГА
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ПЕРЕЧЕНБ ПРИЛОЖЕНИИ.
Приложение

I.

Карта границ Румннии.

Приложение II.

Определение
обученин.

Приложение III.

Определение и переченБ воешшх материалов и техннки.

Приложение IV.

СпециалБНБШ постановленин, относнтиесл к некотормм видам
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A. Промишленнал, литературнал и художественнал собственностБ.
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Приложение V.

Контракти, сроки давности и цешше бумаги.

Приложение VI.

Призовие суди и судебнБШ решении.

военного,

военно-воздушного

и

военно-морского

ПРИЛОГ I
(в. члан 1)
Карта граница Румукије

ПРИЛОГ II
(в. члан 13)
Дефиниција војне, војно-ваздухопловне и поморске обуке
1. Термин „војна обука" значи проучавање и вежбање у употреби примене
ратног материјала, нарочито намењеног или преудешеног за војне потребе као и
наставног прибора који се на то односи; проучавање и извођење свих стројевих
вежби или претстројавања намењених обуци или извођењу маневара које оружане
снаге врше у борби, као и организовано проучавање тактике, стратегије и рада
штабова.
2. Термин „војно-ваздухопловна обука" значи проучавање и вежбање у области примене ратног материјала нарочито намењеног или преудешеног за потребе
војног ваздухопловства и наставног прибора који се на то односи; проучавање и
вежбање у свим нарочитим маневрисањима подразумевајући и групно летење, које
авијација изводи при извршењу борбених задатака; као и организовано проучавање
војно-ваздухопловне тактике, стратегије и рада штабова.
3. Термин „војно-поморска обука" обухвата проучавање, руковођење или
практично коришћење ратних бродова, поморских инсталација или установа, као и
проучавање и употребу свих справа и наставних прибора који се на то односе a
служе за вођење поморског рата, осим оних који обично служе за цивилне потребе;
поред тога и наставу, праксу или организовано проучавање поморске тактике, стратегије и рада штабова, подразумевајући ту и извршење свих операција и маневрисања, која нису потребни за мирнодопску употребу бродова.

ПРИЛОГ III
(в. члан 16)
Дефиниција и списак ратног материјала
Термин „ратни материјал" употребљен у овом Уговору, мора се односити на
све доле побројано оружје, муницију и материјал, нарочито конструисан или подешен за ратне потребе.
Савезничке и Удружене Силе придржавају право да повремено мењају и допуњују овај списак, водећи рачуна o даљем развоју науке.
Категорија /
1. Пушке, карабини, револверн и пиштољи војног типа; неви и други резервни
делови тог оружја који се не могу лако преудесити за цивилне потребе.
2. Митраљези, војне аутоматске или полуаутоматске пушке, пушкомитраљези,
цеви и други резервни делови за то оружје који се ne могу лако преудесити за цивилне потребе; посгоља за митраљезе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.
(См. статБК) 1).
Карта границ Руммнии

ПРИЛОЖЕНИЕ II.
(См. статБК) 13).
Определение военного, военно-воздушного и военно-морского обученин.
1. Термин „военное обучение" означает изучение и упражненил в области
примененил воешшх материалов и техники, специалБно предназначешшх или приспособленнБ1х дли воегошх целеА, и учебннх приспособлениА, имегохцих отношение к
зтому; изучение и внполнение всех строевнх упражнении или передвижении, предназначенннх длл обученин маневрированшо или длл вмполнении маневрированин,
применлемого деДствугошими частлми в бонз; a также организованное изучение тактики, стратегии и штабноИ работн.
2. Термин „военно-воздушное обучение" означает изучение и упражненин в
области примененин военних материалов и техники, спеииалБно предназначеннБ1х или
приспособленнБ1х длн военно-воздушних целеИ, и учебних приспособлениА, имекшшх
отношение к зтому; изучение и виполнение всех специализированнБ1х зволгоциА,
вклгочал полетБ! соединением, которие примениготси авиациеИ при виполнении боевих
задании; a также организованное изучение военно-воздушноК тактики, стратегии и
штабнои работм.
3. Термин „военно-морское обучение" означает изучение, руководство или
практику в исполБзовании военних кораблеИ, военно-морских сооружениИ или учреждениИ, a также изучение или применение всех относишихси к зтому приборов и учебНБ1Х приспособлении, которие исполБзуготси длл веденин морскоИ воАнб1, кроме тех,
которие обично также исполБзуготсн дли гражданских целеИ, a также преподавание,
практику или организованное изучение морскои тактики, стратегии и штабноА работБ1,
вклкзчал вБтолнение всех операции и маневров, которвш не требуготсн дли мирного
исполБзованил кораблеЛ.

ПРИЛОЖЕНИЕ III.
(См. статБ10 16).
Определение и переченБ военнБ1х материалов и техники.
Термин „военнне материалБ1 и техника", применлемБ1И в настонтем Договоре,
должен вклгочатБ все оружие, боеприпаси и средства, специалБно сконструированнБ1е
или приспособлешше длн исполБзовании в воАне, как зто перечислиетсл ниже.
Согознме и Соединешше ДержавБ! сохранигот за собоА право изменлтв периодически дашшИ переченБ путем внесении поправок или добавлениА, в свете далБнеиuiero развитин науки.
Категорин /.
1. Военние винтовки, карабини, револБверБ1 и пистолетБГ, стволб! и другие
запаснБ!е части к зтому оружиго, которБ1е не могут битв легко приспособленБЈ длл
гражданских целеИ.
2. Пулемети, воешше автоматические или самозариднБ1е винтовки, пистолетБ!пулемети; стволб1 и другие запаснБ1е части к зтому оружик), которБ1е не могут бвггђ
легко приспособленБ! дли гражданских целеА; пулемепше установки,
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3. Топови, хаубице, мерзери, специјални авионски топови, топови без затварача и без трзања и бацачи пламена; цеви и други резервни делови тог оружја који
се не могу лако преудесити за цивилне потребе; лафети и стална постоља за горепоменуто оружје.
4. Уређаји за бацање ракета, уређаји за бацање и контролу пројектила којима
се управља и који се сами крећу, постоља за ове уређаје.
5. Пројектили којима се управља и који се сами крећу, пројектили, ракете, муниција и меци, напуњени или празни, за оружје побројано у горњим тачкама 1—4,
као и каписле, цеви и направе које служе за изазивање њихове експлозије или функционисање, изузевши упаљаче неопходне за цивилне потребе.
6. Пуњене или ненапуњене гранате, бомбе, торпеда, мине, дубинске бомбе и
запаљиви материјал или пуњења, као и све направе за функционисање или изазивање њихове експлозије, изузевши упаљаче неопходне за цивилне потребе.
7. Бајонети.
Катсгорија II
1. Оклопна возила, оклопни возови који се технички не могу преудесити за
цивилне потребе.
2. Механичка или самокретна возила за сва оружја набројана у Категорији I,
војне шасије или каросерије специјалног типа, сем набројаних у тачки 1 rope.
3. Сретства за маскирање војних акција, за заслепљивање и обману.
Категорија III
1. Справе и прибори за нишањење и израчунавање елемената гађања, укључујући справе за коректуру гађања и за регистровање, справе за одређивање правца
гађања, справе за давање нагиба топовским цевима, нишанске справе за бомбардовање, темпирниии за упаљаче, прибор за проверу калибра цеви и проверу инструмената за управљања ватром.
2. Јуришни мостови и јуришни чамци.
3. Сретства за маскирање војних акција, за заслепљивање и обману .
4. Ратна опрема људства јединица специјалног карактера, коју je тешко преудесити за цивилне потребе.
Категорија IV
1. Ратни бродови свих врста, укључујући преудешене бродове и пловне
објекте, пројектоване или намењене за њихово послуживање или подрушку, a који
се технички не могу преудесити за цивилне потребе, као и оружје, оклопи, муниција, авиони и свака друга опрема, материјал, машине и постројења који се у време
мира не употребљавају на другим бродовима, сем на ратним.
2. Десантни бродови и амфибиска возила или опрема ма које врсте: јуришни
бродови или материјал свих типова као и катапулти и друге справе за баиање авиона,
ракета, покретног оружја или сваких других пројектила, апарата или направа, с посадом или без ње, било да се њима управља или не.
3. Подводни или полуподводни бродови, пловни објекти, оружје, направе или
апарати ма које врсте, укључујући специјално конструисане препреке за одбрану
лука, изузевши случајеве када тај материјал може затребати за спасавање или друге
цивилне сврхе, као и сви уређаји, спрема, резервни делови, прибори за експерименте
или наставу, справе и инсталације специјално намењени за изградњу, испитивање,
одржавање или чување свега горе побројаног.
Категорија V
1. Монгирани или немонтирани ваздухопловни апарати, тежи или лакши од
ваздуха, намењени или подешени за борбу у ваздуху употребом митраљеза, артилерије, уређаја за бацање ракета, или намењени и подешени за пренос или бацање
бомби, или који јесу или no своме типу могу бити опремљени било којом справом
набројаном у тачки 2 доле.
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3. Пушки, гаубицн, мортирн, специалБНне пушки длн самолетов, беззатворHbie или безоткатнме орудил и огнеметн; стволи и другие запаснвш части к зтому
оружиго, KOTopue не могут 6бјтб легко приспособлени длн гражданских целеА; лафетн
и установки длн вћшеперечисленного оружин.
4. Установки длн запуска ракет; запускнвш и контролБНБ1е приборБ1 длл самодвижушихси и управлнемБгх снарндов; установки длн них.
5. Начинешше или неначиненнБ1е самодвижушиесл и управллемБ1е снарндБ1,
ракетм, унитарнБ1е патронБ1 и патрони, предназначеннБ1е длн оружии, перечисленного
в пунктах 1-4 вБше, приспособленил длн обравденин с ними или длн производства
взрвта, a также взрнватели и трубки, за исклгочением взрБшателеи, необходимБ1х дли
гражданских нужд.
6. НачиненнБ1е или неначинешше гранатБ1, 6om6bi, торпедБ1, минн, глубишше
бомбм и зажигателБНБ1е вегцества или зарндБ1, a также все средства длн обрашенил
с ними или дли производства взрива, за исклгочением взрБшателеИ, необходимв1х длн
гражданских нужд.
7. Штнки.
Категорип II.
1. Бронировашше боевБ1е машинБ:; бронепоезда, KOTopbie технически не могут
6бггб переделани длл гражданских целеи.
2. Механические и самодвижушиесл лафетм длл всикого оружин, перечисленного в категории I, специалБного типа военние шасси или кузовн, кроме перечисленнб1х в пункте 1 Bbiuie.
3. БроневБ1е плитн толвдинои свБше 3 дгоАмов, исполБЗуемвш длл целеА заШИТБ1 на воАне.
Категорин III.
1. ПрицелБНБ1е и ВБ1числителБНБ1е прибори длн управленин огнем, вклгочан
линеики зенитного планшета и построители; приборБ1 длл пристрелки; орудиинне прицели длн бомбометании; трубочнв1е номероустановки; инструменти и приборм длн
калиброванил орудии и длн ввтерки приборов управлении огнем.
2. ШтурмовБге мостки и штурмовБ1е лодки.
3. Средства длн веденин замаскированннх военнБ1х деИствии, a также ослеплнклцие средства и средства длн обмана.
4. Личное военное снарнжение специалвного характера, которое трудно приспособитБ дли исполБЗОванин в гражданских целнх.
Категорин IV.
1. Воешше суда лгобого типа, вклгочал переделаннБ1е суда и пловучие средства, спроектированние или предназначеннБ1е дли их обслуживанил или поддержки,
которме технически не могут 6биб переделанБ1 дли гражданского исполБзованил, a
также вооружение, бронл, боеприпасн, самолетв! и вснкое другое оборудование, материалБ!, машинБГ и установки, KOTopbie не применлготсл в мирное времн на судах, кроме
военнБ1х судов.
2. Десантние суда и земноводнвш-перевозочнБ1е средства или приспособленин
всикого рода; штурмовБ1е лодки или приспособленин вснкого рода, a также катапулБти
и другие аппаратБ1 дли вБшуска самолетов, ракет, движимб1х боеввгх средств или вснких других снаридов, аппаратов или приспособлении, укомплектовашшх или неукомплектованнБ1х лгодбми, управллемБ1х или неуправлиемБ1х.
3. ПодводнБ1е или полуподводнвш суда, пловучие средства, боеввш средства,
приспособленип или annapaTbi всикого рода, вклкзчаи спеииалБно сконструированнвш
зашитнБ1е 6ohbi дли гавани, за исклгочением тех случаев, когда зто может 6бггб потребовано дли целеД спасении или дли других гражданских целеи, a также все оборудование, принадлежности, запаснБ1е части, зксперименталБНБге или учебнвш средства,
приборБ1 или установки, KOTopBie могут 6биб специалБНО предназначенБ1 дли строителБСТва, исгштании, содержании или храненин вБ1шеперечисленного.
Категорип V.
1. Собрашше и несобраннне летателБНБ1е аппаратБ1 тлжелее и легче воздуха,
которне предназначенБг или приспособленБ! длл воздушнБ1х 6oeBbix деиствии посредством применении пулеметов, артиллерии, установок длл вБ1браснванин ракет, или
предназначенБ1 или приспособленв! длн перевозки и сбрасвшанил бомб, или оборудованБ! или же no своему типу или конструкции могут 6биб оборудовани какими-либо
из приспособлении, перечисленнБ1х в пункте 2 ниже.
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2. Постоља и рамови за авионске топове, направе за ношење бомби и торпеда
као и справе за њихово бацање, туреле и куполе за митраљезе и топове.
3. Опрема, специјално намењена падобранским трупама, коју једино оне употребљавају.
4. Катапулти или апарати за бацање авиона са бродова, копна и мора, катапулти за бацање летећих пројектила.
5. Баражни балони.
Категорија VI
Загушљиве, смртоносне, отровне и онеспособљавајуће материје, намењене за
ратне циљеве или произвођене у већим количинама но што треба за цивилне сврхе.
Категорија VII
Погонски материјал, експлозиви, пиротехнички материјал и течни гасови намењени погону, експлозијама, набијању и пуњењу ратног материјала, наведеног у
горњим категоријама или ма каквој употреби у вези с тим материјалом, који се не
могу користити за цивилне потребе или се производе у већим количинама но што
треба за дивилне потребе.
Категорија VIII
Индустриска постројења и уређаји конструисани специјално за производњу
и одржавање rope наведеног материјала, a који се технички не могу преудесити за
цивилне потребе.

ПРИЛОГ IV
Специјалне одредбе које се односе на неке видове својине
A. Индустриска, књижевна и уметничка својина.
1. a) Савезничким и Удруженим Силама и њиховим држављанима биће дат
рок од године дана од ступања на снагу овог Уговора, да би им се омогућило не
наплаћујући им накнадне таксе и друге новчане казне ма које врсте, да изврше све
потребне радње за добијање или очување у Румунији права индустриске, књижевне
или уметничке својине, које нису могли извршити услед ратног стања.
б) Савезничке и Удружене Силе или њихови држављани који су прописно
поднели молбу на територији ма које Савезничке или Удружене Силе било за добијање патента или за регистрацију модела за искоришћавање не раније од 12 месеци
пре почетка рата с Румунијом или за време рата, било за регистрацију индустриског
узорка, модела или заштитног знака не раније од 6 месеци пре почетка рата са Vyмунијом или за време рата, имаће право да у року од 12 месеци no ступању на снагу
овог Уговора затраже одговарајућа права у Румунији с правом приоритета, заснованим на ранијој предаји своје молбе на територији ове Савезничке или Удружене
Силе.
в) Свакој Савезничкој или Удруженој Сили и њеним држављанима биће
дат рок од године дана no ступању на снагу овог Уговора, у току којег они могу
покренути поступак у Румунији против физичких или правних лица којима би се
приписивала незаконита повреда њихових права индустриске, књижевне или уметничке својине за време између почетка рата и ступања на снагу овог Уговора.
2. Период од тренутка избијања рата na до истицања 18 месеци после сгупања иа снагу овог Уговора не узима се у обзир при израчунавању рока tokom кога
се патент мора остварити или заштитни знак — искористити.
3. Период између почетка рата и ступаља на снагу овог Уговора неће се узети
у обзир при израчунавању нормалног трајања важности права индустриске, књижевне и уметничке својине, која су била на снази у Румунији у време почетка рата
или која he бити призната или установљена према условима предвиђеним у делу A
овог Прилога a припадају једној од Савезничких или Удружених Сила или њеним
држављанима. Нормално трајање важности ових права биће, према томе, сматрано да
je аутоматски продужено у Румунији за нов период који одговара периоду искљут
ченом на такав начин из рачуна.
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2. Авиационнме орудиинме установки и рамм, бомбодержатели, торпедодержатели, a также механизми длн сбрасмванин бомб или торпед; орудииние башни и боKOBbie пулеметнБш башни.
3. Оснашение, специалБно предназначенное и исполБзуклцеесн исклгочителБно
в авиадесантнБГх воисках.
4. КатапулБТБ1 или запускнне аппаратБ1 длн запуска самолетов с судов, суши
и морн; катапулБТБ1 длл запуска самолетов-снарлдов.
5. ЗаградителБние азростатБ1.
Категорил VI.
Удушаговдие, смертоноснне, отравлигошие и виводлтие из строл ветества,
предназначеннне длн военнБ1х целеи или производимне сверх того, что требуетсн длл
гражданских целеД.
Категорин VII.
МетателБНБ1е средства, взрБ1вчатБ1е вешества, пиротехнические средства и жидкие газБТ, предназначеннне длн метанин, взрвта, зарнжанин и наполненин перечисленHbix в настолших категоринх военннх материалов или длн исполбзовзнил в свизи с
последними, которие не могут 6нтб исполБзованв! длл гражданских целеи или производство KOTopbix превБ1шает то, что требуетсл длл гражданских целеи.
Категорин VIII.
Фабричное и инструменталБное оборудование, которое специалБно сконструировано длн производства и содержанил вБшеперечислешшх материалов и техники и
которое технически не может 6бггб приспособлено длл гражданских целеА.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV.
Специгг.БНБш постановленил, относлшиесл к некоторнм видам собственности.
A. Проммшлениал, литературнаи и художественнал собственностБ.
1. a) Сокззнб1м и СоединеннБ1м Державам и их гражданам должен 6биб предоставлен срок в один год со днн вступленин в силу настоншего Договора длн того,
чтобБ1 датБ им возможностб, без взиманин с них дополнителБних сборов или других
штрафов лгобого рода, совершигБ все необходи\ше актБ1 длл приобретении или сохранении в РумБшии прав промБшшеннои, литературнои и художественнои собственности, которие не могли 6мтб совершенБ1 вследствие сушествованин состолнил воини.
b) Coio3HBie и СоедићеннБ1е ДержавБ1 или их граждане, которБ1е надлежашим образом сделали занвку на территории лгобои Сспознои или Соединеннои Держави o патенте или o регистрации образца не ранее, чем за 12 меслцев до возникновенин воинб1 с Рудљшиеи или в течение bohhbi, или o регистрации промБииленного
рисунка или модели, или товарного знака не ранее, чем за 6 месицев до возникновенин воинБ1 с РумБшиеи или во времл bohhbi, будут иметБ право в течение 12 месицев
со днл вступленин в силу настоншего Договора сделатв заивку o соответствугоших
правах в Румвшии вместе с правом приоритета, основаннБш на более раннеи регистрации залвки на территории зтоД Согознои или Соединеннои ДержавБ1.
c) Каждои из Со!ознб1х и Соединеннмх Держав и ее гражданам должен
6б1тб предоставлен срок в один год со днл вступлении в силу настоншего Договора, в
течение которого они могут возбуждатБ дело в Рудљшии против тех физических или
горидических лиц, в отношении которих утверждаетсл, что они незаконно нарушили
их права промншленнои, литературнои или художественнои собственности между
датоА возникновенин воишл и датои вступленил в силу настоншего Договора.
2. Период с момента возникновенил воинбј до истечении 18 меслцев после
вступлении в силу настонвдего Договора должен 6мтб исклгочен при исчислении срока,
в течение которого патент должен 6бгл 6бпб осушествлен или рисунок или товарнБШ
знак — исполБЗОван.
3. Период с момента возникновении bohhbi до днн вступленил в силу настолuiero Договора должен 6биб исклгочен из нормалБного срока прав промБииленнои,
литературноА и художественнои собственности, которБ1е имели силу в Румвшии к моменту возникновенил воинбг, или которвш признанБ1 или установленБ1 на основании
части A настолтего Приложенил и KOTopbie принадлежат лгобои из Coio3hbix и СоединеннБ1х Держав или ее гражданам. Позтому нормалБнал продолжителБностБ таких
прав должна считатБсн автоматически продленнои в Румвшии на далБнеишиД срок,
соответствугогдии исклшченному таким образом периоду.

4. Претходне одредбе које се гичу права у Румунији Савезничких и Удружених Сила и њихових држављана примењиваће се на исти начин на права Румуније и
њених држављана на територијама Савезничких или Удружених Сила. Међутим ништа
у тим одредбама неће дати Румунији или њеним држављанима право на повољнији
режим на територији ма које Савезничке или Удружене Силе од онога који та Сила
даје у сличним случајевима ма којој од Уједињених Нација или њеним држављанима,
a Румунија исто тако неће бити обавезна на основу ових одредаба дати ма којој
Савезничкој или Удруженој Сили или њеним држављанима повољнији режим од
онога који се даје Румунији или њеним држављанима на територији те Силе no
предметима на које се односе претходне одредбе.
5. Трећа лица настањена на територији ма које Савезничке или Удружене
Силе или Румуније, која су пре ступања на снагу овог Уговора добровољно стекла
права индустриске, књижевне или уметничке својине која се косе с правима васпостављеним на основу дела A овог Прилога или с правима стеченим на основу приоритета датог им овим одредбама, или која су добровољно произвела, објавила, репродуковала, користила или продала предмет ових права, биће овлашћена да и даље
врше права добровољно стечена и да наставе или поново започну производњу, објављивање, репродукцију, коришћење или продају, које су добровољно предузела, не
излажући се прогонима због повреде права. У Румунији he ова дозвола имати облик
лиценце без права искључивости, која ће се давати под условима који ђе се утврдити
узајамним споразумом заинтересованих страна или, у случају ако се споразум не
постигне, од стране Комисије за мирење, установљене на основу члана 32 овог Уговора. Међутим, на територији сваке од Савезничких или Удружених Сила трећа лица
користиће се добровољно истом заштитом коју уживају у сличним случајевима трећа
лица добровољно, a чија се права косе с правима држављана других Савезничких и
Удружених Сила.
6. Ниједна одредба дела A овог Прилога неће се тумачити као да даје Румунији или њеним држављанима на територији ма које Савезничке или Удружене Силе
право на патенте или на моделе за искоришћавање за оне проналаске односно ма ког
предмета, назначеног у Прилогу III овог Уговора, који су учињени или o којима су
поднете пријаве за регистрацију од стране Румуније или неког њеног држављанина
у Румунији или на територији ма које силе осовине, или на територији коју су
окупирале оружане снаге осовине у време кад се дата територија налазила под
контролом оружаних снага или власти осовинских сила.
7. Румунија he тако исто проширити дејство претходних одредаба овог Прилога на Француску и друге Уједињене Нације које нису Савезничке или Удружене
Силе, a чији су дипломатски односи с Румунијом били прекинути за време рата и
које се обавезују да he Румунији дати преимућства *које она има из ових одредаба.
8. Ниједна одредба дела A овог Прилога неће се сматрати да противуречн
члановима 24, 27 и 29 овог Уговора.
Б. Осигурање
1. Никаква ограничења, сем оних која се примењују на осигураваоце уопште,
неће се чинити осигураваоцима — држављанима Уједињених Нација у погледу
васпостављања њихових ранијих портфелуа.
2. Ako осигуравалац, држављанин ма које од Уједињених Наиија жели да
обнови своју професионалну делатност у Румунији и ако се вредност гарантних депо
зига или резерви који се траже у Румунији као услов за вођење посла смањила услед
губитка или пада вредности хартија од вредности из којих су се ови депозити и
резерве састојали, Румунска Влада обвезује се да he сматрати у току осамнаест
месеци као да остатак ових хартија потпуно одговара законским прописима o депозитима и резервама.
•

ПРИЛОГ v
Уговори, застаревање и вредносне хартије
A. Уговори
1. Сваки уговор за чије je извршење било потребно општење између страна
које су постале непријатед>и као шго je то дефинисано у делу Д овог Ирилога, сма34 —

4. Предшествугошие положении, касагошиеси прав в Румннии Согозних и Čoeдиненннх Держав и их граждан, должнн равнБ1м образом применлтБСл в отношении
прав Румннии и ее граждан на территоринх Согознмх и Соединенннх Держав. Однако,
ничто в зтих положенинх не дает Румннии или ее гражданам права на более благоприлтнии режим на территории какои-либо из Согознмх и Соединенннх Держав, чем
тот, которни предоставлнетсл в подобних случалх зтои Державои какои-либо другои
из СбЂединеннмх Наиии или ее гражданам. Румвшии не будет также облзана на основании зтих положениИ предоставллтБ лгобои из Согозннх и Соединенних Держав или
ее гражданам более благоприлтнвш режим, чем тот, которвш полБзуготсн на территории зтои Державм Румннии или ее граждане в вопросах, предусмотренннх в предшествугогцих положенилх.
5. ТретБим лицам на территорилх лгобои из Сомзних и Соединенннх Держав
или Румннии, которне до днн вступлении в силу настолш,его Договора добросовестно
приобрели права на промишленнуго, литературнуго или художественнуго собственностБ,
находишиесн в противоречии с правами, восстановленнБши на основании части A настолшего Приложенин, или в противоречии с правами, приобретенними на осносании
приоритета в силу зтого же Приложенил, или которне добросовестно изготовили, onvбликовали, воспроизвели, исполвзовали или продали предмет, к которому относнгсн
зти права, будет разрешено, без вснкои ответственности за нарушение, продолжатв
осутествлнтБ такие права и продолжатв или возобновитв такое изготовление, публ:1кациго, репродукциго, исполвзование или продажу, которме 6б1ли добросовестно приобретенБ1 или начатБГ. В Румвшии такое разрешение будет носитб форму неисклгочителБнои лицензии, предоставлиемои на условинх no взаимному соглашениго сторон, a
при отсутствии соглашенил — на условилх, устанавливаемБ1х СогласителБнои Комиссиеи, учрежденнои на основании статви 32 настоишего Договора. Однако, на территории каждои из Cok)3hbix и СоединеннБ1х Держав добросовестнме третБи лица будут
полБзоватБСн такои загцитои, какаи предоставллетсн при аналогичннх обстонтелвствах добросовестнБ1м третБим лицам, права которвш находнтсл в противоречии с прлвами граждан других Согознбгх и СоединеннБ1х Держав.
6. Ничто в части A настоншего Приложенин не должно толковатБСи как дагошее РумБШии или ее гражданам право на какои-либо патент или образец на территории какои-либо из Согознбгх и СоединеннБ1х Держав в отношении изобретении, относн1цихсн к лгобому предмету, поименованному в Приложении Ш к настонтему Договору, KOTopBie бнли сделанв1 или в отношении которБ1х занвки 6бии зарегистрированБ1 Румнниеи или лгобнм из ее граждан в Румвшии, или на территории лгабои из
держав оси, или на территории, которан бвша оккупирована вооруженнБ1ми силами
держав оси, в течение периода времени, когда даннал территорин находиласв под
контролем вооруженнБ1Х сил или властеи держав оси.
7. РумБшин равнБ1м образом распространит деиствие предБ1душих положении
настоницего Приложенил на Францшо и другие нелвлнгошиесл Согознбши или СоедиHtHHbiMH Державами Обт>единеннне Нации, дипломатические отношенид которнх с
РумБШиеи 6бши порванн во времл воинн и KOTopbie обнзуготсн предоставитБ Румвшии
преимутества, предоставллелше Румвшии зтими же положенинми.
8. Ничто в части A настолвдего Приложении не будет пониматБСн как противоречашее статБИМ 24, 27 и 29 настолтего Договора.
В. Страховое дело.
1. Никакие преплтствии кроме тех, ко-ropbie вообвде устанавливаготсл в отношении страховшиков, не должнб! ставитБси к возобновлениш страховгциками, лвлнкјшимиси гражданами Обт>единеннБ1х Нации, их бвшших деловвгх портфелеи.
2. Если страховшик из числа граждан лгобои из ОбЂединешшх Нан.чи желает
возобновитБ CBOio профессионалБнуго делтелБностБ в Румннии и если будет устако; лено, что стоимостб гарантииних депозитов или резервнБ1х фондов, требугошихсн в
качестве условии длл веденин дела в Румвшии, уменвшиласБ вследствие потери или
обесценении ценннх бумаг, из которих состолли зти депозити или резервнБ1е фондв1,
ПравителБство Румвшии облзуетси считатБ в течение 18 меслцев такие и.еннБ1е бумаги,
KOTopbic сохранилисБ, удовлетворнгошими предписанинм закона в отношении депозитов и резервнБгх фондов.

ПРИЛОЖЕНИЕ V.
Контракти, сраки давности и ценнме бумаги.
A. Контракти!.
I. Вслкии контракт, коториИ длн своего виполненил требовал установленил
сношснии между лгобнми из ero сторон, ставшими врагами, как зто определено в
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траће се — изузев случајева наведених у тачкама 2 и 3 доле — раскинутИм од времена када je било која од страна постала непријатељ. Међутим, овај раскид сматраће се да не спречава примену одредаба члана 29 овог Уговора и неће ослободити
ни једну уговорну страну од обавезе да врати суме примљене као предујам или
аконтацију за које заинтересована страна није дала никакву противуслугу.
2. Без обзира на одредбе тачке 1 горе, без штете no права навсдена у члану 27
овог Уговора, неће бити раскинуте и остаће на снази одредбе ма којег уговора које
се могу издвојити, a за чије извршење није било потребно општење међу странама
коje су постале непријатељи у смислу дела Д овог Прилога. Ако се одредбе неког
уговора не могу издвојити на тај начин, сматраће се да je уговор у и.елости раскинут. Горње одредбе важиће под резервом примене унутрашњих закона, уредаба и
наредаба које je издала ма која Савезничка или Удружена Сила под чију надлежност
спада уговор или ма која уговорна страна, као и под резервом одредаба Уговора.
3. Ниједна одредба дела A овог Прилога неће се сматрати да поништава трансакције извршене no закону сходно неком уговору закљученом између непријатеља,
ако су ове трансакције извршене с одобрењем Владе ма које Савезничке или Удружене Силе.
'4. Без обзира на горње одредбе, уговори o осигурању и реосигурању биће
предмет посебних конвенција између Владе заинтересоване Савезничке или Удружене Силе и Румунске Владе.
Б. Застарелост
1. Сви рокови застарелости или ограничења права покретања судског поступка
или права предузимања мера обезбеђења у правним односима који се тичу лица или
имовине и који се тичу држављана Уједињених Нација и држављана Румуније, који
због ратног стања нису могли покренути судски поступак или извршити потребне
формалности за обезбеђење својих права, без обзира да ли су ти рокови почели да
теку пре или после почетка рата, сматраће се као обустављени за време трајања
рата с једне стране на територији Румуније, a с друге стране на територији оних
Уједињених Нација, које на основу реципроцитета дају Румунији право да се користи одредбама ове тачке. Ови рокови почеће поново тећи од дана ступања на снагу
овог Уговора. Одредбе ове тачке примењиваће се »a рокове одређене за депоновање
купона, камата или дивиденда, или за подношење, у циљу наплате, хартија од вредности које су извучене или које подлеже исплати из ма ког другог разлога.
2. Кад су због неизвршења неке радње или због пропуштања ма какве формалности за време рата, биле предузете мере извршења на румунској територији на
штету неког држављанина једне од Уједињених Нација, Влада Румуније васпоставиће
повређена права. Ако то васпостављање буде немогућно или неправедно, Румунска
Влада учиниће потребно да држављанин Уједињених Нација добије накнаду која би
у датом случају била правична.
Г. Вредносне хартије
1. У односима међу непријатељима ниједна вредносна хартија издата пре рата
неће се сматрати да je изгубила важност зато што није поднета на прихват или наплату у предвиђеним роковима, или iiito издавалац или индосант нису били извештени
o одбијању прихватања или плаћаља, или што није била протестована или пак што
je пропуштена ма каква формалност за време рата.
2. Кад je рок, у коме je нека вредносна хартија била поднета на прихват или
наплату, или у коме je требало известити издаваоца или индосанта o неприхваћању
или неплаћању, или у коме je хартију требало протестовати, истекао за време рата,
a страна која je била дужна поднети или протестовати хартију или известити o неприхватању или неплаћању, пропустила да то учини за време рата, — биће дат ро:<
од најмање три месеца од ступања на снагу овог Уговора, у ком ће бити могуће поднети или протестовати харгију или известити o неприхватању или неплаћању.
3. Ako се неко лице пре или за време рата обавезало на исплату вредносне
хартије услед обавезе коју je према њему преузело неко друго лице које je доцније
постало непријатељ, ово ће последње бити дужно да и поред настајања рата гарамтује првом накнаду у погледу те обавезе.
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Части D настоншего Приложенин, должен, при условии соблгоденин исклгочениЛ, излбженнмх в пунктах 2 и 3 ниже, считатвси расторгнутнм с того времени, когда лгобне
из ero сторон стали врагами. Такое расторжение, однако, не затрагивает положениИ
статБи 29 настоитего Договора, и оно не должно освобождатБ ту или инукз сторону
контракта от обнзателБСтва вернутБ суммБЈ, полученнБ1е в качестве авансов или частичнб1х платежеи, в отношении которв1х такан сторона ничего не сделала взамен.
2. Несмотрл на положении пункта 1 вмше, не подлежат расторженшо и, без
ушерба длн прав, изложеннБ1х в статве 27 настоншего Договора, ocraiorcn в силе такие
части лгобого контракта, KOTopbie отделимБ1 и не требовали дли своего исполненин
установленин сношении между лгобвши из ero сторон, ставшими врагами, как зто
определено в части D настоишего Приложении. Если положенин того или иного контракта не могут 6бггб таким образом отделенм, контракт должен считатвсн полностбго
расторгнутБШ. Ввшеизложенное имеет силу при условии примененин внутренних законов, распорижении или правил, издашшх лгобои из Cok»3hbix и Соединешшх Держав,
имегоших горисдикцик) в отношении контракта или в отношении лгобоА из ero сторон,
a также будет подчиннтбсн условинм котракта.
3. Ничто в части A настонгцего Приложенил не должно рассматриватБси как
аннулируклцее сделки, законно осушествлетше в соответствии с контрактом между
врагами, если они осу!дествленБ1 с разрешенин ПравителБства лгобои из Coio3hbix и
Соединеннмх Держав.
4. Несмотрл на вБшеприведеннБ1е положенин, контракти no страхованиго и
перестрахованик) будут подчинитбсл отделвнБШ соглашенинм между ПравителБством
заинтересованноИ Согознои или СоединенноД Державн и ПравителБСтвом Румвшии.
B. Сроки давности.
1. Все сроки давности или сроки ограниченин права на иск или права приниматБ охранителБние мерн в отношенинх, касагошихсн лиц или собственности и затрагиваготих граждан Обт>единеннБ1х НациИ и румвшских граждан, которме в силу состолнин BOHHbi не могли предБЛвитБ иска или вбшолнитб формалБностеД, необходимБ1Х
дли обеспеченин своих прав, независимо от того, началосв ли течение зтих сроков до
или после возникновении воини, будут считатБсл приостановленнБ1ми на времн воАнм
на территории Руминии, с однои сторонБ1, и на территории тех из Обгединешшх
Нации, KOTopBie предоставллгот РумБгнии на началах взаимности преимушества, предусматриваемие положенинми настоншего пункта, — с другоА. Течение приостановленнБ1\ сроков давности возобновитсн со днн вступленил в силу настонадего Договора.
Положенин настоладего пункта будут применимБ1 в отношении сроков, установленннх
дли предглвлении процентних купонов или купонов на дивиденд или длл предт>нвленин к оплате ценних бумаг, вншедших в тираж или подлежатих оплате на какомлибо другом основании.
2. В тех случалх, когда вследствие невБтолненин какого-либо акта или какоАлибо формалБности во времи boAhbi 6бши принлтБ1 исполнителБНБ1е мерм на румннcKoft территории в ушерб тому или иному гражданину лгобоИ из ОбгединеннБ1х Нации,
ПравителБСтво Руминии восстановит права, которБ1м 6бш нанесен уадерб. Если такое
восстановление лвлнетсл несправедливБ1м или невозможнБ1м, Правителвство Румннии
примет мерв1 к тому, чтоби гражданину ОбЂединеннв1х НациИ 6б1ло предоставлено
такое пособие, которое может оказатвсн справедливвш при зтих обстолтелвствах.
C. ЦеннБ1е бумаги.
1. В отношениих между врагами ни одна ценнан бумага, составленнал до
воинБ1, не будет рассматриватБсн как утратившан силу толбко потому, что зта бумага
не бБ1ла в установленнБ1е сроки предЂлвлена длн акцепта или оплати, или не 6б1ло
сделано уведомление составителго или лицу, учинившему передаточнуго надписв, об
отказе от акцепта или платежа, или она не бвша опротестована, или же потому, что
ne била внполнена какаи-либо формалБностћ во времл воини.
2. В тех случалх, когда срок, установленннИ длн того, чтобн ценнаи бумага
била предгивлена дли акцепта или оплати, или срок, в которвж уведомление об отказе
от акцепта или платежа должно 6б1ло 6биб сделано составителго или лицу, учинившему передаточнук) надписв, или в течение которого документ должен бнл 6нтб
опротестован, истек во времл bohhbi, a сторона, котораи должна била предЂлвитБ или
опротестоватБ документ или уведомитв об отказе от акцепта или платежа, не сделала
зтого во времн воИнм, eft будет предоставлен срок не менее трех меслцев, считан со
днл вступлении в силу настоишего Договора, в течение которого может 6биб сделано
предЂивление, уведомление об отказе от акцепта или платежа или опротестование.
3. Если какое-либо лицо до или во времл boRhu вступило в обнзателвство no
Kđ Koft-либо ценноД бумаге в свнзи с обнзателБством, вБ1даннБ1м ему лицом, ставшим
в далвнеИшем врагом, то последнее остаетси обизаннвш лредоставитБ первому возмешение в отношении зтого обизателБСтва, независимо от возникновении bohhbi.
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Д. Нарочите одредбе
1. За циљеве овог Прилога, физичка или правна лица сматраће се да су посталА
непријатељи од дана када je свака трговина међу њима постала незаконита према
одредбама закона уредаба и наредаба који су важили за та лица или уговоре.
2. Узевши у обзир особености правног система Сједињених Америчких Држава,
одредбе овог Прилога неће се примењивати на односе између Сједињених Америчких
Држава и Румуније.

ПРИЛОГ vi
Судови за поморски ратни плен и пресуде
A. Судови за поморски ратни плен
Свака од Савезничких или Удружених Сила придржава себи право да испита,
у складу с поступком који ће она одредити, све одлуке и наредбе румунских судова
за поморски ратни плен no предметима права својине њених држављана и да препоручи Влади Румуније да предузме ревизију оних одлука или наредаба које не би
биле у складу с међународним правом.
Влада Румуније обавезује се да ће доставити копије свих докумената који
сачињавају досије ових предмета, укључивши и донете одлуке и наредбе и прихватити све препоруке формулисане при разматрању поменутих предмета и да ће те препоруке извршити.
Б. Пресуде
Румунска Влада предузеће све неопходне мере да омогући држављанима ма
које од Уједињених Нација да, у ма које време у року од године дана од ступаља
на снагу овог Уговора, покрену пред надлежним румунским властима поступак зл
ревизију ма које пресуде неког румунског суда донете између 22 јуна 1945 г. ;i
дана ступања на снагу овог Уговора у ма којој парници, у којој држављанин једне
од Уједињених Нација није могао у довољној мери изложити своју ствар било i ao
тужилац, било као тужени. Румунска Влада предузеће потребне мере како би, кад je
неки држављанин једне од Уједињених Нација претрпео штету услед такве пресуде,
он био враћен у положај у коме се налазио пре но што je пресуда донета, или добио
накнаду која би у датом случају била правична. Израз „држављанин Уједињених
Нација" обухвата друштва или удружења организована или основана у складу са
законима ма које од Уједињених Нација.

D. Особме постановленин.
1. Длн целеи настолтего Приложении физические или горидические лица будут
рассматриватБсн как враги с того днн, когда торговлн между ними стала незаконноИ
на основании законов, распорижениИ или правил, деиствик) котормх такие лица или
контрактм подлежали.
2. Приниман во внимаие особенности правовоА системи Соединешшх Штатов
Акерики, постановлении настолшего Приложенин не будут применитБСи в отношениих между СоединеннБши Штатами Америки и РуминиеИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI.
Призовме судм и судебнме решенил.
A. Призовме суд|>1.
Каждал из Согозннх и Соединешшх Держав оставлиет за собоА право рассмотретБ в соответствии с процедурои, котораи должна 6биб eio установлена, все решенин и распорлженин румБшских призовБ1Х судов no делам относителБНО прав собственности ее граждан и рекомендоватБ ПравителБСтву Румвшии, чтобБ1 бмл предприннт
пересмотр тех решениИ или распорнжении, которБ1е могут оказатБСи несоответствуготими международному праву.
ПравителБство РумБшии обизуетсн предоставитБ копии всех документов, составЛНШ1ДИХ досБе зтих дел, вклгочал вБшесеннБге решенил и распорлженин, и принлтБ все
рекомендации, сделашше в резулБтате рассмотренин упомннутБ1х дел, и осушествитБ
такие рекомендации.
В. Судебнме решении.
ПравителБство РумБ1Нии предпримет необходимБ1е мерБ1 длн того, что6б1 датБ
гражданам лгобоА из Обгединешшх Нации возможностб в лгобое времн в течение
одного года со днл вступленил в силу настонтего Договора передатв соответствугошим румБШСким властлм длн пересмотра лгобое судебное решение, вБшесенное румбшским судом между 22 шонн 1941 года и днем вступленин в силу настоншего Договора при лгобом судебном разбирателБСтве, в котором граждании Обгединетшх
НациИ не смог в достаточнои мере изложитб свое дело в качестве истца или ответчика.
ПравителБство РумБшии должно предусмотретБ, чтобБ1 b тех случалх, когда гражданин ОбЂединеннБ1х Нации потерпел ушерб в силу лгобого такого судебного решенин,
он 6б1л 6bi восстановлен в том положении, в котором он находилси до вБшесенил зтого
судебного решенил, или что6бј ему било предоставлено такое пособие, которое может
оказатБСл справедливБ1.м при зтих обстоителБствах. ВБфажение „граждане ОбгединенНБ1Х НациИ" вклк)чает корпорации или ассоциации, организованнБ1е или учрежденНБ1е на основании законов лгобоА из Обгединешшх Нации.
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и седме године на руском, енглеском, француском и румунском језику.
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TREATY OF PEACE WITH ROUMANIA
The Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, the United States of America, Australia, the Byelorussian Soviet Socialist Republic, Canadai, Czechoslovakia, India, New Zealand, the
Ukrainian Soviet Socialist Republic, and the Union of South Africa, as the States
which are at war with Roumania and actively waged war agamst the European
enemy states with substantial military forces, hereinafter referred to as "the Allied
and Associated Powers", of the one part,
and Roumanias, of the other part;
Whereas Roumania, having become an ally of Hitlerite Germany and having
participated on her side in the war against the Union of Soviet Socialist Republics,
the United Kingdom, the United States of America, and other United Nations, bears
her share of responsibility for this war;
Whereas, however, Roumania, on August 24, 1944, entirely ceased military
operations against the Union of Soviet Socialist Republics, withdrew from the
war against the United Nations, broke off relations with Germany and her satellites
and having concluded on September 12, 1944, an Armistice with the Governments
of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom and the United
States of America, acting in the interests of all the United Nations, took an active
part in the war against Germany; and
Whereais the Allied and Associated Powers and Roumania are desirous of
concluding a treaty of peace, which, conforming to the principles of justice, will
settle questions still outstanding as a result of the events hereinbefore recited and
form the basis of friendly relations between them, thereby enabling the Allied and
Associated Powers to support Roumania's application to become a member of the
United Nations and also to adhere to any Convention concluded under the auspices
of the United Nations;
Have therefore agreed to declare the cessation of the state of war and for
this purpose to conclude the present Treaty of Peace, and have accordingly
appointed the undersigned Plenipotentiaries who, after presentation of their full
powers, found in good aind due form, have agreed on the following provisions:

PART I
FRONTIERS
Article 1
The frontiers of Roumania, shown on the map annexed to the present Treaty
(Annex I), shall be those which existed on January 1, 1941, with the exception of
the Roumanian-Hungarian frontier, which is defined in Article 2 of the present
Treaty.
The Soviet-Roumanian frontier is thus fixed in accordance with the SovietRoumanian Agreement of June 28, 1940, and the Soviet-Czechoslovak Agreement
of June 29, 1945.
Article 2
The decisions of the Vienna Award of August 30, 1940, are declared null and
void. The frontier between Roumania and Hungary as it existed on January 1,
1938, is hereby restored.
44

TRAiTE DE PAIX AVEG LA RQUMANIE
Les Etats-Unis d'Amerique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, l'Union des Republiques Sovietiques Socia&tes, l'Australie, la Republique
Sovietique Socialiste de Bielorussie, le Canada, l'Inde, la1 Nauvd'le-Zćlande, lai
Tch^coslowaiquie, la Republique Sovietique Socialiste d'Ukraine, et l'Union SudAfricaine, en tant qu'Etats en guerre avec la Roumanie et qui ont participe activement ž la lutte contre les Etats europeens ennemis avec des forces militaires
importantes, designes ci-apres so»us le nom de »Puissances Allies et Associees«,
d'une part;
et la Roumanie d'autre part;
Considerant que Lai Roumanie, qui a conclu une alliance avec TAllemagne
hitlerienne et a participe k ses cotes A tai guerre centre les Etats-Unis d'Amerique,
le Royaume-Uni, l'Union des Republiques Sovietiques Sooialistes et d'autres Nations
Unies, porte sa part de responsabilite dans cette guerre;
Considerant toutefois que le 24 aout 1944 la Roumanie a cessć toutes operations militaires contre l'Union Sovietique, .qu'elle s'est retirće de la guerre contre les
Navions Unices et qu'elle a rompu ses relations lavec l'Allemagne et ses satellites
et qu'apres avoir conclu, le 12 septembre 1944, um armistice avec les Gouvernements des Etats-Unies d'Amerique, du Royaume-Uni et de l'Union des Republiques
Sovietiques Socialistesi, agissant dans l'interet de toutes les Nations Unies, elle
a pris une part active š la guerre contre l'Allemagne;
Considerant que les Puissances Alliees et Associees et 1« Roumanie sont
desireuses de conclure un traite de paiix qui regie, en conformite avec les principes
de justice, les questions demeurant en suspens & la suite des evenements ci-dessus
raippeies et qui forme la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux
Puissances Alliees et Associees d'appuyer les demandes que la Roumanie presenterai
pour devenir membre de 1'Organisation des Nations Unies et pour .adherer š toute
convention conclue sous les auspices des Nations Unies;
Pour ces motifs, ont decide de proclamer la cessation de l'etat de guerre
et de conclure A cet effet le present Traite de Paix et ont, k ces fins, designe les
Pieniipotemtiaiires soussignes, lesquels, apres presentation de leurs pleins pouvoirs,
reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

P ARTIE I
FRONTIERES
Article 1
Les frontižres de la Roumanie, telles qu'elles sont indiquees sur la carte
jointe au present Traite (annexe 1) demeureront telles qu'elles etaient au ler janvier
1941, h l'exception de la frontiere roumano-hongroise qui est definie k Г article 2 du
present Traite.
La frontiere sovieto-roumaine est ainsi fixee conformement aux dispositions
de Г accord sovieto-roumain du 28 juin 1940 et k ceHes de l'aiccord sovieto-tchecoslovaque du 29 juin 1945.
Article 2
Les decisions de la Sentence de Vienne du 30 aodt 1940 sont declares nulles
et non avenues. La frontiere entre la Roumanie et lat Hongrie est retablie par le
present article telle qu'elle etadt au 1" janvier 1938.
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PART II
POLITICAL CLAUSES
Section I
Article 3
1. Roumania shall take all measures necessary to secure to all persons under
Roumanian jurisdiction, without distinction as to race, sex, language or religion,
the enjoyment of human rights and of the fundamental freedoms, including freedom of expression, of press and publication, of religious worship, of political
opinion and of public meeting.
2. Roumania further undertakes that the laws in force in Roumania shall
not, either in their content or in their application, discriminate or entail any
discrimination between persons of Roumanian nationality on the ground of their
race, sex, language or religion, whether in reference to their persons, property,
business, professional or financial interests, status, political or civil rights or any
other matter.
Article 4
Roumania, which in accordance with the Armistice Agreement has taken
measures to set free, irrespective of citizenship and nationality, all persons held in
confinement on account of their activities in favour of, or because of their sympathies with, the United Nations or because of their racial origin, and to repeal
discriminatory legislation and restrictions imposed there-under, shall complete these
measures and shall in future not take any measures or enact any laws which would
be incompatible with the purposes set forth in this Article.
Article 5
Roumania, which in accordance with the Armistice Agreement has taken
measures for dissolving all organizations of a Fascist type on Roumanian territory,
whether political, military or para-military, as well as other organizations conducting propaganda hostile to the Soviet Union or to any of the other United Nations,
shall not permit in future the existence and activities of organizations of that
nature which have as their aim deniiail to the people of their democratic rights.
Article 6
1. Roumania shall take all necessary steps to ensure the apprehension and
surrender for trail of:
(a) Persons accused of having committed, ordered or abetted war crimes
and crimes against peace or humanity;
(b) Nationals of any Allied or Associated Power accused of having violated
their national law by treason or collaboration with the enemy during the war.
2. At the request of the United Nations Government concerned, Roumania
shall likewise make available as witnesses persons within its jurisdiction, whose
evidence is required for the trial of the persons referred to in paragraph 1 of
this Article.
3. Any disagreement concerning the application of the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall be referred by any of the Governments concerned to the Heads of the Diplomatic Missions in Bucharest of the Soviet Union,
the United Kingdom and the United States of America, who will reach agreement
with regard to the difficulty.
Section II
Article 7
Roumania undertakes to recognize the full force of the Treaties of Peace
with Italy, Bulgaria, Hungary and Finland and other agreements or arrangements
which haive been or will be reached by the Allied and Associated Powers in respect
of Austria, Germany and Japan for the restoration of peace.
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I5A RT IE II
CLAUSES POLITIQUES
Section I
Article 3
1. La Roumanie prendra toutes les mesu res nćcessaires pour assurer k toutes
les personnes relevant de sa juridiction, sains distinction de race, de sexe, de larngue
ou de геИ^оп, la jouissance des droits de 1'homme et des libertes fondamentales,
y compris la liiberte d'expression de la pensće, la liberte de presse et de publication,
la liberty du ou'lte, J a liberte d'opinion et de reunion.
2. La Roumanie s'engaige en -outre & ce que les lois en vigueur en Roumanie
ne comportent, soit dans leur texte, soit dans les modalites de leur application,
aucune discrimination directe ou indirecte entre les ressortissants roumaiins en raison
de leur race, de leur sexe, de leur langue, de leur religion, tant en ce qui concerne
leur personne, leurs biens, leurs interets commerciaux, professionnels ou financiers,
leur statut, leurs droits politiques et civils qu'en toute autre matiere.
Article 4
La Roumanie qui, conformćment a la Convention d'Armistice, a pris des
mesures pour mettre en libertć, sans distinction de citoyennete ou de nationality
toutes 'les personnes detenues en raison de leurs activites en faveur des Nations
Unies ou de leur syrnpathie pour celles-ci, ou en raison de leur origine raciale, et
pour abroger la legislation ayiant un caractere discriminaitoire et rapporter les
restrictions imposćes en vertu de celle-ci, s'engiaige k completer ces mesures et ž
ne prendre a l'avenir aucune mesure ou h n'ćdicter aucune loi qui serait incompatible
avec les fins enoncees dans le prćsent article.
Article 5
La Roumanie qui, conformćment ž la Convention di'Armistice, a pris des
mesures en vue de dissoudre toutes les organisations politiques, militaires ou paramilitaiires de caractere fasciste existent sur le territoire roumadn, ainsi que toutes
autres organisations faisant une propagande hostile & l'Union Sovićtique ou S toute
autre Nation Unie, s'engage ž ne pas tolćrer a l'avenir l'existence et Г activity
d'organisations de cette nature qui ont pour but de priver le peuple de ses droits
democratiques.
Article 6
1. Lai Roumanie prendra toutes les mesures necessaires pour assurer 1'arrestation et la ldvraison en vue de leur jugement:
(a) des personnes accusees d'avoir commis, ordonnć dies crimes de guerre
et des crimes contre la paix ou l humamte, ou d'en avoir ćtć complices;
(b) des ressortissants de l'une quelconque des Puissances Allites ou Assocites
accuses d'avoir enfreint les lois de leur pays en commettant des actes de trahison
ou en collaborant avec 1'ennemi pendant la guerre.
2. A la demande du Gouvernement die l'une des Nations Unies intćresstes,
la Roumanie devra assurer en outre la companition, comme temoins, des personnes
relevant de sa1 juridiction dont la deposition est nte ess aire pour le jugement des
personnes visćes ,aiu paragraphe 1 du prdsent article.
3. Tout dćsriccord concernant rappiication des dispositions des paragraphes
1 et 2 du prćsem' article sena soumis par tout Gouvernement intćressć aux Chefs des
missions diplomatiques š Bucarest des Etats-Unis d'Am6r.ique, du Royaume-Uni et
de l'Union Sovtetique, qui se mettront d'accord sur Je point souleve.

Section II
Article 7
La Roumanie s'engage k reconnaitre la pleine v,aileur des Traitćs de Paix
avec l'ltalie, la Bulgarie, liai Hongrie et la Finlande ainsi que des autres accords ou
arrangements qui ont ćtć conclus ou qui seront conclus par les Puissances AHites
et Assocites, en ce qui concerne l'Autriche, rAllemagne et le Japon, en vue du
rćtalblissement de la paix.
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Article 8
The state of war between Roumania and Hungary shall terminate upon the
corning into force both of the present Treaty of Peace and the Treaty of Peace
between the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, the United States of America, Australia, the Byelorussian Soviet Socialist Republic, Canada, Czechoslovakia, India, New Zealand, the
Ukrainian Soviet Socialist Republic, the Union of South Africa, and the People's
Federal Republic of Yugoslavia, of the one part, and Hungary of the other part.
Article 9
Roumainial undertakes to accept any arrangements which have been or may
be agreed for the liquidation of the League of Nations and the Permanent Court
of International Justice.
Article 10
1. Each Allied or Associated Power will notify Roumania, within a period
of six months from the coming into force of the present Treaty, which of its
pre-war bilateral treaties with Roumanial it desires to keep in force or revive. Any
provisions mot in conformity with the present Treaty shall, however, be deleted
from the above-mentioned treaties.
2. All such treaties so notified shall be registered with the Secretariat of the
United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United
Nations.
3. All siuch treaties not so notified shall be regarded as abrogated.

PART III
MILITARY, NAVAL AND AIR CLAUSES
i

Section I
Article 11

The maintenance of land, sea atnd air armaments and fortifications shall be
closely restricted to meeting tasks of an internal character and local defence of
frontiers. In accordance with the foregoing, Roumania is authorised to have armed
forces consisting of not more thain:
(a) A kind army, including frontier troops, with a total strength of 120,000
personnel;
(b) Anti-aircraft artillery with a strength of 5,000 personnel;
(c) A navy with a personnel strength of 5,000 and a total tonnage of
15,000 tons;
(d) An air force, including any naval air arm, of 150 aircraft, including
reserves, of which not more than 100 may be combat types of aircraft, with a total
personnel strength of 8,000. Roumania shall mot possess or acquire any aircraft
designed primarily as bombers with internal bomb-oarrying facilities.
These strengths shall in each case include combat, service and overhead
personnel.
Article 12
The personnel of the Roumanian Army, Navy and Air Force in excess of
the respective strengths permitted under Article 11 shall be disbanded within six
months from the coming into force of the present Treaty.
Article 13
Personnel not included in the Roumanian Army, Navy or Air Force shall
not receive any form of military training, naval training or military air training
as defined in Annex II.
Article 14
Roumania shall not possess, construct or experiment with amy atomic weapon,
any self-propelled or guided missiles or apparatus connected with their discharge
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Article 8
L'ćtat de guerre entre la Roumanie et la Hongrie prendra fin a la date
d'entrće en vigueur da present Tried te de Paix et du Traite de Paix entre fes EtatsUnis d'Amerique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Tri an d e du Nord, l'Union
des Republiiques Sovietiques Socialistes, l'Australde, la Republique Sovietique Socialiste de Bielorussie, le Canada, l'lnde, la Nouvelle-Zelande, la Telfecoslovaquie,
la Republique Sovietique Socialiste d'Ukraine, l'Union Sud-Africaine, et la Republique Federative Popukiire de Yougoslavie d une part, et la Hongrie d'autre part.
Article 9
La Roumanie s'engage a accepter touts les arrangements qui ont ete conclus
ou qui pourront etre conclus pour la liquidation de la Societe des Nations et de la
Cour Permaneinte de Justice Internationale.
Article 10
1. Chacune des Puissances Alliees et Associees notifiera a la Roumanie,
dans un delai de six mors ž partir de l'entree en vigueur du present Traitć, les
traites bia eraux qu'elle ia conclus avec la Roumanie, lanterieurement a la guerre,
et dont elle desire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traitćs dont il s'agit qui ne seraient pas en conformite avec le present Traite seront
touitefois supprimees.
2. Tous les traites de cette nature qui auront fait l'objet de cette notifioaition
seront enregistres au Secretariat de l'Orgainisation des Nations Unies, conformement & l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
3. Tous tes traites de cette nature qui n'aurotnt pas fait l'objet d'une telle
notification senont tenus pour abroges.
P ARTIE MI
CLAUSES MILIT AIRES, NA VALES ET AERIENNES
,

Section I

Article 11
Les lairmements terrestres, maritimes et aeriens et les fortifications seront
strictement limites de maniere ž repondre aux taches d'ordre interieur et ž la
defense locaile des frontieres. Conformement aux dispositions ci-dessus, la Roumanie est ia.utorisće & conserver des forces armćes ne dćpassanit pas:
(a) Pour l'armće de terre, y compris les gardes-frontieres, un effectif total
de 120.000 hommes;
(b) Pour l'artillerie de defense anti-aćrienne, un effectif de 5.000 hommes;
(c) Pour la marine, un effectif de 5.000 hommes et un tonnage total de
15.000 tonnes;
(d) Pour Г aviation militaire, y compris I'adronauitique navale et les avion s
de reserve, 150 avions doint 100 au maximum pourront etre des laivions de combat
et un effectif total de 8.000 hommes. La Roumanie ne devra ni posseder, ni aicqudrir
d'avions congus essentiiellement com me bombardiers et comportant des dispositifs
intćrieurs pour le transport des bombes.
Ces effectifs comprendront, dans chaque cas, le personnel de commandcment, les unites coimbattantes et les services.
Article 12
Le personnel de 'l'armće, de la marine et de l'aviation roumaines en excddcnt
dies effectifs laiuitorisds dans chaque cas aux terrnes de l'article 11, sera licencie dans
un dćlai de six mois & partir de l'entree en vigueur du prćsent Traitć.
Article 13
Aucuoe forme destruction militaire, navale ou aerienne, au sens de l'annexe II, ne sera donnće aux personnes ne faisant pas partie de l'armee, de la
marine ou de 1'iaviation roumaines.
Article 14
La Roumanie ne possćdera, ne fabriquera ni n'expdrimentera aucune arme
atomique, aucun projectile automoteur ou dirigć, ni aucun dispositif employ^ pour
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(other than torpedoes and torpedo-launching gear comprising the normal armament of naval vessels permitted by the present Treaty), sea mines or torpedoes of
non-contact types actuated by influence mechanisms, torpedoes capable of being
manned, submarines or other submersible craft, motor torpedo boats, or specialised
types of assault craft.
Article 15
Roumania shall not retain, produce or otherwise acquire, or maintain facilities for the manufacture of, war material in excess of that required for the maintenance of the armed forces permitted under Article 11 of the present Treaty.
Article 16
1. Excess war material of Allied origin shall be placed alt the disposal of
the Allied or Associated Power concerned according to the instructions given
by that Power. Excess Roumanian war material shaill be placed at the disposal
of the Governments of the Soviet Union, the United Kingdom and the United States
of America. Roumaima shall renounce all rights to this material.
2. War material of German origin or design in excess of that required for the
armed forces permitted under the present Treaty shall be placed at the disposal of
the Three Governments. Reumama shall not acquire or manufacture any war
material of Germain origin or design, or employ or train.any technicians, including
military and civil aviation personnel, who are or have been nationals of Germany.
3. Excess war material mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Article shaill
be handled over or destroyed within one year from the coming into force of the
present Treaty.
4. A definition and list of war materia,1 for the purposes of the present Treaty
are contained in Annex III.
Article 17
Roumauia shall co-operate fully with the Allied and Associated Powers with
a view to ensuring that Germany may not be- able to take steps outside German
territory towards rearmament.
Article 18
Roumania shaill not acquire or manufacture civil aircraft which are of German
or Japanese design or which embody major assemblies of German or Japanese
manufacture or design.
Article 19
Each of the military, naval and air clauses of the present Treaty shall
remain in force until modified in whole or in part by agreement between the Allied
and Associated Powers and Roumania or, after Roumania becomes a member of
the United Nations, by .agreement between the Seourity Council and Roumania.

Section II
Article 20
1. Roumanian prisoners of war shall be repatriated ais soon as possible, in
accordance with arrangements agreed upon by the individual Powers detaining
them and Roumania.
2. All cost9, including maintenance costs, incurred in moving Roumanian
prisoners of war from their respective assembly points, as chosen by the Government of the Allied or Associated Power concerned1, to the point of their entry into
Roumanian territory, shall be borne by the Roumanian Government.
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let iancement de ces projectiles (autre que les torpilles ou dispositif đ e lancement
de torpilles faisant pairtie de l'armement normal des navires autorises par le present
Traite), aucune mine marine on torpille fonctionnant par un mecanisme k influence,
aucune torpille humiaine, aucun sous-marin on autre batimen't submersible, aucune
vedette lamce-torpMle, ni aucun type specialise de batiment d'assaut.
Article 15
La Roumanie ne devnai pas conserver, fabriquer ou acquerir par tout autre
moyen, de materiel de guerre en excedent de ce qui est necessaire au maintien des
forces armies autorisćes par Particle 11 du present Tra'ite, ni laisser subsister de
facilites pour la production de ce materiel de guerre.
Article 16
1. Le materiel de guerre de provenance alliee en excddent sera mis ž la
disposition de la Puissance Alliee ou Associee intćressće conformement aux instructions qui seront donnees pair celle-ci; le materiel de guerre roumain en excedent
sera mis & la disposition des Gouvernements des Etats-Unis dAmerique, du
Royaume-Uni et de l'Union Sovietique. La Roumanie r en oncer a ž tous droits sur
ce materiel.
2. Le matćriel de guerre de provenance allemande, ou construit sur des plains
allemands, en excedent de ce qui est necessaire aux forces airmees autorisees par
le present Traitć, ser,a mis š la disposition des trois Gouvernements. La Roumanie
n'acquerra, ni ne fabriquera aucun materiel de provenance allemande ou construit
sur des plans aillemands; elle n'emploienai, ni n'instruira aucun technicien, y compris
le personnel de l'aviation malitaire ou civile, qu'il soit ou ait ćte ressortissant
aillemand.
3. Le matćrial de guerre en excedent mentionnć aux paragraphes 1 et 2
du present article sera livre ou detruit dains ua delai d'un an a pairtir de l'entrće
en vigueur du present Traitć.
4. La definition et la liste du matćriel de guerre aux fins du present Traitć
figurent š Гаппехе III.
Article 17
La Roumanie apportera son entiere collaboration aux Puissances Allićes et
Associ6es en vue de mettre l'Allemagne dains l'impossibilitć de prendre hors du
territoire allemand des mesures tendant ž son rearmement.
Article 18
La Roumanie n'acquerra ni ne fabriquera aucun avion civil de module allemand ou jaiponais ou comportant des Elements importaints de fabrication ou de
conception laillemande ou japonaise.
Article 19
Chacune des clauses mili t aires, navales ou aćriennes du present Traitć restera
en Vigueur aus9i long temps qu'elle n'aura pas etć modifiee, entierement ou partielIement, pair accord entre les Puissances Allićes ou Associees et la Roumanie, ou,
apr&s que la Roumanie serai devenue membre de rorganisation des Nations Unies,
par accord entre le Conseil de Sćcuritć et la Roumanie.
Section II
Article 20
1. Les prisonniers de guerre roumains seront rapatries aussitot que possible
conformćment aux arrangements conclus entre chacune des Puissances qui detiennent ces prisonniers et la Roumamie.
2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entnaines par le transfert des prisonniers de guerre roumains, die puis leurs centres de rapatriement
respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliee ou Associee intćressće, jusqu'au lieu d'entrće sur le territoire roumain, seront & la charge du Gouvernement roumain.

PART IV
WITHDRAWAL OF ALLIED FORCES
Article 21
1. Upon the coming into force of the present Treaty, all Allied Forces shall,
within a period of 90 days, be withdrawn from Roumania, subject to the right of
the Soviet Union to keep on Roumanian territory such armed forces as it may need
for the maintenance of the lines of communication of the Soviet Army with the
Soviet zone of occupation in Austria.
2. All unused Roumanian currency and all Roumanian goods in possession
of the Allied forces in Roumania, acquired pursuant to Article 10 of the Armistice
Agreement, shall be returned to the Roumanian Government within the same
period of 90 days.
3. Roumania shall, however, make available such maintenance and facilities
£13 may specifically be required for the maintenance of* the of the dines of communication with the Soviet zone of occupation in Austria, for which due compensation will be made to the Roumanian Government.

PART V
REPARATION AND RESTITUTION
Article 22
1. Losses caused to the Soviet Union by military operations and by the occupation by Roumania of Soviet territory shall be made good by Roumania to the
Soviet Union, but, taking into consideration that Roumania has not only withdrawn
from the war against the United Nations, but hats declared and, in fact, waged war
against Germany, it is agreed that compensation for the above losses will be made
by Roumania not in full but only in part, namely in the amount of $ 300,000,000
payable over eight years from September 12, 1944, in commodities (oil products,
grain, timber, seagoing and river craft, sundry machinery and other commodities).
2. The basis of calculation for the settlement provided in this Article will
be the United States dollar at its gold parity on the day of the signing of the
Armistice Agreement, i.e. $ 35 for one ounce of gold.
Article 23
1. Roumania accepts the principles of the United Nations Declaration of
January 5, 1943, and shall return property removed from the territory of any
of the United Nations.
2. The obligation to make restitution applies to all identifiable property at
present in Roumania which was removed by force or duress by any of the Axis
Powers from the territory of any of the United Nations, irrespective of any
subsequent transactions by which the present holder of any such property has
secured possession.
3. The Government entitled to restitution aind the Roumanian Government
may conclude agreements which will replace the provisions of the present Article.
4. The Roumanian Government shall return the property referred to in this
Article in good order and, in this connection, shall bear all costs in Roumania
relating to labour, materials and transport.
5. The Roumanian Government shall co-operate with the United Nations in,
and shall provide at its own expense all necessary facilities for, the search for and
restitution of property liable to restitution under this Article.
6. The Roumanian Government shall take the necessary measures to effect
the return of property covered by this Article held in any third country by persons
subject to Roumanian jurisdiction,
7. Claims for the restitution of property shall be presented to the Roumainian Government by the Government of the country from whose territory the
property was removed, it being understood that rolling stock shall be regarded
as having been removed from the territory to which it originally belonged. The
period during which such claims may be presented shall be six months from the
coming into force of the present Treaty.
8. The burden of identifying«the property and of proving ownership shall
rest on the claimant Government, and the burden of proving that the property
was not removed by force or duress shall rest on the Roumanian Government.
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PARTIE IV
RETRAIT DES FORCES ALLIES
Article 21
1. Toutes les forces armees all iees ser on t retirees de Roumanie dans tin
dćlai de quatre-vingt-dix jours ž compter de l'entree en vigueur du present Trsiitć,
1'Union Sovietique se rćservant le droitt de conserver en territoire roumain les
forces armees qui pourront lui etre necessaires pour le maintien des lignes de communication de l'Armee Sovktique avec la zone sovktique d'occupation en Autriche.
2. Toutes les devises roumaines non employees et tous les biens roumains
qui son t en la possession des armees all iees sur le territoire roumain et qui ont ćte
acquis en .application de Particle 10 de la Convention d'Armistice seront restitućs
au Gouvernement roumain dans le meme delai de quatre-vingt-dix jours.
3. Toutefois, la Roumanie fournira tous les approvisionnements et facility
qui pourront etre particulierement necessaires au maintien des lignes de communication avec liai zone sovietique d'occupation en Autriche, prestations pour lesquelles
le Gouvernement roumain sera durnent indemnise.
•(s)saiioi!^M
PARTIE V
REPARATIONS ET RESTITUTIONS
Article 22
1. La Roumanie indemnisera 1'Union Sovietique des pertes caiusćes du fait
des operations militaiires et de 1'occupation par la' Roumanie de territoires sovietiques; toutefois, tenant cornpte du fait que la Roumanie non seulement s'est
retiree de la guerre contre les Nations Unies, maiis encore a declare la guerre i
l'Allemagne et a effectivement mene la guerre contre celle-ci, les Parties Contractantes conviennent que les reparations pour les pertes indiquees ci-dessus seront
effectućes par la Roumanie non en totalite, mais seulement en par tie, ћ savoir
pour une valeur de 300.000.000 de dollars des Etats-Unis payables en huit annćes
š partir du 12 septembre 1944 en nature (produits petroliers, cereales, bois, navires
de mer et navires fluviiatux, outillage divers, et aut res merchandises).
2. La base du calcul pour le rč glement prćvu au present article sera le
dollar des Etlaits-Unis a s a paritć or ž la date de la signature de la Convention
d'a.rmistice, c'est-ž-dire 35 dollars pour une once d'or.
Article 23
1. La Roumanie accepte les principes de la Declaration des Nations Unies
du 5 janvier 1943 et restituera les biens en k ves du territoire de l'une quelconque
des Nations Unies.
2. L'oibligation de restituer s'applique a tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Roumanie et qui ont ete enleves par force ou par contrain'.e,
du territoire de l'une des Nations Unies, par l'une des Puissances de l'Axe, quelles
qu'aient ćtć les transactions ulterieures par lesquelles le detenteur actuel de ces
biens s'en est assure la possession.
3. Le Gouvernement ayant droit a la restitution et le Gouvernement .roumain pourront conclure des accords qui se subs'totueront aux dispositions du present article.
4. Le Gouvernement roumain restituera en bon etat les biens vis&s dans
le prćsent .article et prendra ž sa charge tous les frais de main-d'oeuvre, de materiaux et de transport engages ž cet effet en Roumanie.
5. Le Gouvernement roumain cooperera avec les Nations Unies h la recherche
et
la restitution dies biens sou mis k restitution laux termes du present article et
il fournira ž ses frais toutes les facilites necessaires.
6. Le Gouvernement roumačn prendra les mesures necessaires pour restituer
les biens visćs dans le present article, qui sont detenus dans un tiers pays par des
personnes relevant de la juridiction roumaine.
7. La demande de restitution dun bien sera presentee au Gouvernement
roumain par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a
enlevć,
d t ant entendu que le materiel roulant sera considere comme ayaint ćtć enleve du
territoire aiuquel i;l appartenait ž 1'origine. Les demand es devront etre prćsentćes
dans un dićlai de six mois ž partir de l'entrće en vigueur du prćsent Traite.
8. II incombera au Gouvernement requerant d'identifier le bien et d'en
prouver la proprkte e.t au Gouvernement roumlaiin d'apporter la preuve que k
bien n'a pas ćtć enlevć de force ou par oontramte.
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PART VI
ECONOMIC CLAUSES
Article 24
1. In so far as Roumania has not already done so, Roumania shall restore
all legal rights and interests in Roumania of the United Nations and their nationnls
as they existed on September 1, 1939, and shall return all property in Roumania,
including ships, of the United Nations and their nationals as it now exists.
If necessary, the Roumanian Government shall revoke legislation enacted1
since September 1, 1939, in so far as it discriminates against the rights of United
2. The Roumanian Government undertakes that all property, rights and
interests passing under this Article shall >be restored free of all encumbrances and
charges of any kind to which they may have become subject as a result of the war
and without the imposition of any charges by the Roumanian Government in
connection with their return. The Roumanian Government shall nullify all measures,
including seizures, sequestration or control taken by it against United Nations
property between September 1, 1939, and the coming into force of the present
Treaty. In cases where the property has not been returned within six months from
the coming into force of the present Treaty, application shall be made to the
Roumanian authorities not later than twelve months from the coming into force
of the Treaty, except in cases in which the claimant is able to show that he could
not file his application within this period.
3. The Roumanian Government shall invalidate transfers involving property,
rights and interests of any description belonging to United Nations nationals,
where such transfers resulted from force or duress exerted by Axis Governments
or their agencies during the war.
4. (a) The Roumanian Government shall be responsible for the restoration
to complete good order of the property returned to United Nations nationals under
paragraph 1 of this Article. In cases where property cannot be returned or where,
as a result of the war, a United Nations national has suffered a loss by reason of
injury or damage to property in Roumania, he shall receive from the Roumanian
Government compensation in lei to the extent of two-thirds of the sum necessary,
at the date of payment, to purchase similar property or to make good the loss
suffered. In no event shall United Nations nationals receive less favourable treatment with respect to compensation than that accorded to Roumanian nationals.
(b) United Nations nationals who hold, directly or indirectly, ownership
interests in corporations or associations which are not United Nations nationals
within the meaning of paragraph 9 (a) of this Article, but which have suffered
a loss by reason of injury or damage to property in Roumania, shall receive
compensation in accordance with sub-paragraph (a) above. This compensation shall
be calculated on the basis of the total loss or damage suffered by the corporation
or association and shall bear the same proportion to such loss or damage as the
beneficial interests of such nationals in the corporation or association bear to the
total capital thereof.
(c) Compensation shall be paid free of any levies, taxes or other charges.
It shall be freely usable in Roumania but shall be subject to the foreign exchange
control regulations which may be in force in Roumania from time to time.
(d) The Roumanian Government shall accord to United Nations nationals
the same treatment in the allocation of materials for the repair or rehabilitation
of their property in Roumania and in the allocation of foreign exchange for the
importation of such materials as applies to Roumanian nationals.
(e) The Roumanian Government shall grant United Nations nationals an
indemnity in lei at the same rate as provided in sub-paragraph (a) above to
compensate them for the loss or damage due to special measures applied to their
property during the war, and which were not applicable to Roumanian property.
This sub-paragraph does not apply to a loss of profit.
5. The provisions of paragraph 4 of this Article shall not apply to Roumania
in so far as the action which may give rise to a claim for damage to property in
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P ARTIE VI
CLAUSES ECONOMIQUES
Article 24
1. Pour autant qu'elle ne l'a pas dej a faiit, la Roumanie retablira tous les
droits et in t e rets legaux en Roumanie des Nations Unies et de leurs ressortissants
tele qu'ils existadent au ler septembre 1939 et restituena. š ces Nations Unies et
k leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Roumanie, y compris les
navires, dans l'ćtat ou ils se trouvent actuellement.
S'il y a lieu le Gouvernement roumain abolira la legislation ćdictće depuis
le ler septembre 1939 dans la mesure oil elle presente un caractere de discriminiaition ž l'encontre des droits des ressortissants des Nations Unies.
2. Le Gouvernement roumain restituera tous les biens, droits et intćrets
vises au present article, libres de toutes hypotheques et charges quelconques dont
ils auraient pu etre greves du fait de guerre, et sans que cette restitution donne lieu
š la perception d'aucune somme de la part du Gouvernement roumain. Le Gouvernement roumain annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de
sequestre ou de controle, prises par lui a l'egaird des biens des Nations Unies entre
le ler septembre 1939 et l'entree en vigueur du present Traite. Dans le cas ou le
bien n'aura pas ete restitue dans les six mois h compter de la date d'entrće en
vigueur du present Traite, la demandie devra etre presentee aux autorites roumaines dans un delai mlaximum de douze mois a compter de cette meme date, saiuf
dans Jes cas ou le demandeur sera en mesure d'etablir qu'il lui a ete impossible
de presenter sa demande dans ce dćlad.
3. Le Gouvernement roumain annulera les transferts portant sur des biens,
droits et interets de toute nature .appartenisnt & des ressortissants des Nations
Unies lorsque ces transferts resultent de mesures de force ou de contrainte prises
au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l'Axe ou par leurs
organes.
4. (a) Le Gouvernement roumain sera responsable de la remise en parfait
ćtat des biens restitućs ž des ressortissants des Nations Unies en vertu du pciragraphe 1 du present article. Lorsqu'un bien ne pourra etre restitue ou que, du fait
de la guerre, le ressortissant d'une Nation Unie aura subi une perte par suite d'une
atteinte ou d'un dommage cause & un bien en Roumanie, le Gouvernement roumain
indemnisera le proprietaire en versanh une somme en lei jusqu'ž concurrence des
deux tiers de La somme necessaire, & la date du paiement, pour permettre au bćneficiaire, soit d'.ache ter un bien Equivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas, les ressortissants des Nations Unies ne devront etre l'objet.
d'un traitement moins favorable en matiere d'indemnity que le traitement accordć
aux ressortissants roumains.
(b) Les ressortissants des Nations Unices qui dćtiennent directement ou
indirectement des parts d'interets dims des societes ou associations qui ne possedent pais la nationality des Nations Unies au sens du paragraphe 9 (a) du present
article, mats qui ont subi une perte par suite d'at'teintes ou de dommages causes
š leurs biens en Roumanie, recevront une indemnity conformement & l'alinea (a)
ci-dessus. Cette indemnity sera aalculće en fonction de la perte ou du dommage
total subi par la socićtć ou l'association, et son montant par rapport au total de
la perte ou du dommage subi aura la meme proportion que la part d'intćrets
dćtenue par lesdits ressortissants par naipport au capital global de la socićtć ou
association en question.
(c) L'indemnitć sera versće, nette de tous prćlevements, impots ou autres
charges. Elle pourra etre librement employ će en Roumanie, mais sera soumise aux
rfeglements relatifs au controle des changes qui pourront, ž un moment donnć,
etre en vigueur en Roumanie.
(d) Le Gouvernement roumain .accordera aux ressortissiamts des Nations
Unies le meme traitement qu'aux ressortissants roumains, en ce qui concerne
l'ai'tribution des matdriiaux pour la remise en ćtat de leurs biens en Roumanie,
ainsi qu'en ce qui concerne Г attribution de devises ćtrangeres en vue de l'fcnportation de tels mat^riaux.
(e) Le Gouvernement roumain laccordera aux ressortissants des Nations
Unies une indemnity en lei dans la meme proportion que celle qui est prćvue &
l'alinća (a) co-dessus, pour compenser la perte iou les dommages qui rćsultent des
mesures spćciales prises pendant la1 guerre ž l'encontre de leurs biens et qui ne
visaient pas les biens roumains. Cet alinća ne s'applique pas ž un manque ž
gagner.
5. Les dispositions du panaigraphe 4 du present article ne s'appliqueront pas
b la Roumanie dans les cas оп les mesures, qui peuvent donner lieu š une demande
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Northern Transylvania belonging to the United Nations or their nationals took
place during the period when this territory was not subject to Roumanian authority.
6. All reasonable expenses incurred in Roumania in establishing claims,
including the assessment of loss or damage, shall be borne by the Roumanian
Government.
7. United Nations nationals and their property shall be exempted from amy
exceptional taxes, levies or imposts imposed on their capital assets m Roumania by
the Roumanian Government or any Roumanian authority between the date of the
Armistice and the coming into force of the present Treaty for the specific purpose
of meeting charges arising out of the war or of meeting the costs of occupying
forces or reparation payable to any of the United Nations. Any sums which have
been so paid shall be refunded.
8. The owner of the property concerned and the Roumanian Government
may agree upon arrangements in lieu of the provisions of this Article.
9. As used in this Article:
(a) "United Nations nationals" means individuals who are nationals of any
of the United Nations, or corporations or associations organised under the laws
of any of the United Nations, at the coming into force of the present Treaty,
provided thait the said individuals, corporations or associations also had this status
at the date of the Armistice with Roumania.
The term "United Nations nationals" also includes ail individuals, corporations or associations which, under the laws in force in Roumania during the war,
have been treated as enemy;
(b) "Owner" means the United Nations national, as defined in sub-paragraph
(a) above, who is entitled to the property in question, and includes a successor of
the owner, provided that the successor is also a United Nations national as defined
in sub-paragraph (a). If the successor has purchased the property in its damaged
state, the transferor shall retain his rights to compensation under this Article,
without prejudice to obligations between the transferor and the purchaser under
domestic law;
(c) "Property" means all movable or immovable property, whether tangible
or intangible, including industrial, literary and artistic property, as well as all
rights or interests of any kind in property. Without prejudice to the generality
of the foregoing provisions, the property of the United Nations and their nationals
includes all seagoing and river vessels, together with their gear and equipment,
which were either owned by United Nations or their nationals, or registered in the
territory of one of the United Nations, or sailed under the flag of one of the
United Nations and which, after September 1, 1939, while in Roumanian waters,
or after they had been forcibly brought into Roumanian waiters, either were placed
under the control of the Roumanian authorities as enemy property or ceased to
be at the free disposal in Roumania of the United Nations or their nationals, as a
result of measures of control taken by the Roumanian authorities in relation to
the existence of a state of war between members of the United Nations and
Germany.
Article 25
1. Roumania undertakes that in all cases where the property, legal rights or
interests in Roumania of persons under Roumanian jurisdiction have, since September 1, 1939, been the subject of measures of sequestration, confiscation or control
on account of the racial origin or religion of such persons, the said property, legal
rights and interests shall be restored together with their accessories or, if restoration is impossible, that fair compensation shall be made therefor.
2. All property, rights and interests in Roumania of persons, organisations
or communities which, individually or as members of groups, were the object of
racial, religious or other Fascist measures of persecution, and remaining heirless
or unclaimed for six months after the coming into force of the present Treaty,
shall be transferred by the Roumanian Government to organisations in Roumania
representative of such persons, organisations or communities. The property transferred shall be used by such organisations for purposes of relief and rehabilitation
of surviving membres of such groups, organisations and communities in Roumania.
Such transfer shall be effected within twelve months from the coming into force
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de compensation pour les dommages causes h des biens situes en Transylvanie du
Nord et aippartenant aux Nations Unies ou k leurs ressortissants, auront ete prises
dur an t la periode oil ce territoire n'etait pais soumis ž l'autoritć de la Roumanie.
6. Tous les frais raisonnables auxquels donnerai lieu, en Roumanie, l'etablissement des demandes, y compris revaluation des pertes et des dommagesi, seront
k la charge du Gouvernement roumain.
7. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exempts
de tous irnpots, contributions ou taxes exceptiomnelles, laiuxquels le Gouvernement
roumain ou une autorite .roumaine quelconque auraient soumis leurs laivoirs en
capital en Roumanie entre la date de 1 Armistice et ia date d'entree en vigueur du
present Traite, en vue de couvrir les d6penses resultant de la guerre ou celles qui
ont ete entrainees par l'entretien des forces d'occupation ou par les reparations
& payer a l'une des Nations Unies. Toutes les somrnes qui auront ete ainsi pergjes
seront rembounstes.
8. Le proprićtaire des biens en question et le Gouvernement roumain pourront conclure des arrangements qui se substitueront au dispositions du present
article.
9. Aux fins du present article:
(a) L'expression »ressortissants des Nations Unies« s'applique aux personnes physiques qui sont ressortissants de l'une quelconque des Nations Unies, ainsi
qu'aux societes ou associations constitutes sous le regime des lois de l'une des
Nations Unies lors de l'entree en vigueur du present Traite, a condition que lesdites
personnes physiques, socićfes ou .associations aient dej & possede ce statut & la
date de l'Armistice avec la Roumanie.
L'expression »ressortissants des Nations Unies« comprend ćgalement toutes
les personnes physiques et les societes ou associations qui, teiux termes de la legislation en vigueur en Roumanie pendant ia guerre, ont etć traitćes comrne ennemis.
(b) Le terme »proprićtaire« designe le ressortissant d'une des Nations Unies,
tel qu'il est (Mfini h l'aiin&a (.ai) ci-dessus, qui a un tiitre legitime au bien en question, et s'applique au successeur du proprižtaiire, h condition que ce successeur
soit aussi ressortissant d'une des Nations Unies ia.u sens de l'alića (a). Si le successeur a achete le bien lorsque celui-ci ćtait dej a endommagć, le vendeur conservera
ses droits ž I'indemnisaition resultant du present article, sans que les obligations
existant entre le vendeur et l'acqućreur en vertu de la legislation interne en soient
affectdes.
(c) Le terme »biens« designe tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de proprietč industrielle, litter aire et
artiistique ainsi que tous droits ou interets de nature quelconque dans ies biens.
Sans prejudice des dispositions generates qui precedent, les biens des Nations
Unies et de leurs ressortissants comprennent tous les batiments de mer et de
navigation interieure avec leur greement et leurs equipements, qui apparten aient
aux Nations Unies ou ž leurs ressortissants ou dt aient enregistres sur le territoire
de l'une des Nations Unies ou naviguaient sous le pavilion de l'une des Nations
Unies et qui, posterieurement lau ler septembre 1939, qu'ils se soient trouves dains
les eaux roumaines ou qu'ils y aient ete amenes de force, furent soumis au controle
des awtorites roumaines en tant que biens ennemis iou cesserent d'etre, en Roumanie. ž la libre disposition des Nations Unies ou de leurs ressortissants, d'u fait
de mesures de controle prises pair les autorites roumaines, en rapport avec l'existence d'un etat de guerre entre certaines des Nations Unies et l'Allemaigne.
Article 25
1. La Roumainie prend rengagement, dans tous les cas oil les biens, droits ou
interets legaiux en Roumanie des personnes se trouvant sous la juridiction roumaine
depuis le ler septembre 1939, ont fait l'objet de mesures de sequestre, de saisie ou
d'administration foreće en raison de l'origine raciale ou de la religion de ces personnes, de nestituer lesdits biens et de retnblir lesdits droits et interets legaux, ainsi
que les droits qui s'y rattachen't ou, si cette restitution ou ce retablissement sont
impossibles, de fournir ž cet egard une compensation equitable.
2. Tous les biens, droits et interets en Roumanie de personnes, d'organisation s ou de commuinautds qui, individuellement ou collectivement, ont etć Г obje t
de mesures de persecution, pour tin motif racial ou reliffieux ou pour tout autre
motif d'inspiration fasciste, et qui, pendant une periode de six mois k partir de la
date d'entrće en vigueur du present Traiite, sont restes en desherence ou n'ont fait
l'objet d'aucune revendication, seront itransferes par le Gouvernement roumiain aux
organisations qui representent en Roumanie lesdites personnes, organisations ou
communautes. Les biens transfćrds seront employes par ces organisations & I'assiistance et au relč vement des membres survivants de ces groupes, organieations et
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of the Treaty, and shall include property, rights and interests required to be
restored under paragraph 1 of this Article.

Article 26
Roumania recognizes that the Soviet Union is entitled to all German assets
in Roumania transferred to the Soviet Union by the Control Council for Germany
and undertakes to take all necessary meaisures to facilitate such transfers.
Article 27
1. Each of the Allied and Associated Powers shall have the right to seize,
retain, liquidate or take any other action with respect to all property, rights and
interests which at the coming into force of the present Treaty are within its territory and belong to Roumania or to Roumanian nationals, and to apply such
property or the proceeds thereof to such purposes as it may desire, within the limits
of its claims and those of its nationals against Roumania or Roumanian nationals,
including debts, other than claims fully satisfied under other Articles of the present
Treaty. All Roumanian property, or the proceeds thereof, in excess of the amount
of 9uch claims, shail'l be returned.
2. The liquidation and disposition of Roumanian property shall be carried
out in accordance with the law of the Allied or Associated Power concerned. The
Roumanian owner shall have no rights with respect to such property except those
which may be given him by that law.
3. The Roumanian Government undertakes to compensate Roumanian
nationals whose property is taken under this Article and not returned to them.
4. No obligation is created by this Article on any Allied or Associated Power
to return industrial property to the Roumanian Government or Roumanian
nationals, or to include such property in determining the amounts which may be
retained under paragraph 1 of this Article. The Government of each of the Allied
and Associated Powers shall have the right to impose such limitations, conditions
and restrictions on rights or interests with respect to industrial property in the
territory of that Allied or Associated Power, acquired prior to the coming into
force of the present Treaty by the Government or nationals of Roumania, as may
be deemed by the Government of the Allied or Associated Powers to be necessary
in the national interest.
5. The property covered by paragraph 1 of this Article shall be deemed
to include Roumanian property which has been subject to control by reason of
a state of war existing between Roumainia and the AMied or Associated Power
having jurisdiction over the property, but shall not include:
(a) Property of the Roumanian Government used for consular or diplomatic
purposes;
(b) Property belonging to religious bodies or private charitable institutions
and used for religious or charitable purposes;
(c) Property of natural persons who are Roumanian naitionails permitted
to reside within the territory of the country in which the property is located or to
reside elsewhere in United Nations territory, other than Roumanian property which
at any time during the war was subjected to measures not generally applicable to
the property of Roumanian nationals resident in the same territory;
(d) Property rights arising since the resumption of trade and financial
relations between the Allied and Associated Powers and Roumania, or arising out
of transactions between the Government of any Allied or Associated Power and
Roumania since September 12, 1944;
(e) Literary and artistic property rights.
Article 28
1. From the coming into force of the present Treaty, property in Germany
of Roumania and of Roumanian nationals shall no longer be treated a§ enemy
property and all restrictions based on such treatment shall be removed.
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communautes en Roumanie. Ces transferts seront effectues dams un delai de douze
mois k psirtir de la date d'entree en vigueur du Traite et porteront egalement sur
les biens qui doivent etre restitues et sur les droits et interets qui doivent etre
rćtablis aux termes du paraigraphe 1 du prćsent article.
Article 26
La Roumanie recconnait que l'Union Sovietique a droit k tons les avoirs
allemands en Roumanie qui ont ete transferćs k l'Union Sovietique par le Conseil
de Controle en Allemagne et elle s'engage k prendre toutes les mesures nćcessaiires pour faoiliter ces transferts.
Article 27
1. Chiacune des Puissances Allićes ou Associees aur,ai «le droit de saisir, retenir
ou liquider tons les biens, droits et interets qui, a la date d'entree en vigueur du
present Traite, se trouvent sur le territoire, et appartiennent k la Roumanie ou k
des ressortissants roumains, et de prendre toute autre disposition en ce qui
concern« ces biens, droits et interets. Elle aura egalement le droit d'employer ces
biens ou le produit de leur liquidation k telles fins qu'elle pourra dfeirer, k concurrence du montant de ses reclamations et de celles de ses ressortissants contre
la Roumanie ou les ressortissants roumains (y compris les crences), qui n'auront
pas ćtć entierement rćglćes en vertu d'autres articles du present Traite. Tous les
biens roumains ou le produit de leur liquidation, en excedent du montant desdites
reclamations, seront restitućs.
2. La liquidation des biens roumains et les mesures de disposition dont ils
feront robjet devront s'effectuer conformement k la legislation de la1 Puissance
Allide ou Associee interessee. En ce qui concerne lesdits biens le propria t a ire
roumain n'aura pas d'autres droits que ceux que peut lui conferer la legislation
en question.
3. Le Gouvernement roumain s'engage k indemniser les ressortissants roumarns dont les biens seront saisis en vertu du present article et ne leur seront pas
restitućs.
4. 11 ne rćsulte diu present article aucune obligation pour 1'une quelconque
des Puissances Affixes ou Associćes de restituer au Gouvernement ou siux ressortissants roumains des droits de proprićtć industroelle ni de fiaire entrer ces droits dans
le calcul des somrnes qui pourront etre retenues en vertu du paragraphe 1 du
present article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Allićes ou Associćes
aura le drmit d'immnser amx droits oil interets affćrents k la propriete industrielle
sur le territoire de cette Puissance Alliće ou Assoc:ee, acquis par le Gouvernement
rr>!i'tnn'n ou ses ressortissants avant J'entrće en vigueur du present Traite. telles
limr'tations. conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliće
ou Associće intćressće pourra considćrer comme nćcessaires dans i'intćret national
5. Les biens visćs au iparagraiphe 1 du present article seront considćrćs
comme comprenant les biens roumains qui ont fait Г objet de mesures de controle
en raison de l'dtat de sruerre existant entre la Roumanie et Irai Puissance Alliće ou
Associće dans 'la: juridiction die laquelle les biens sont situćs maiis ne comprendront pas:
(a) Leis biens du Gouvernement roumain utilises pour les besoins des missions diplom antiques ou consulates;
(b) Les biens appartenaint k des institutions religieuses ou ž des institutions
philantrnpiques privies et servant a des fins religieuses ou philantropiques;
(c) Les biens des personnes phvsique® qui sont ressortissants roumiaiins et
sont autorisćs ž rdsider, soit sur le territoire du pavs ou sont situ<?s ces biens, soit
sur le territoire de l'une quelconque des Nations Unies, aut res que les biens roumains qui, A un moment quelconque, au cours de lai guerre, ont fait l'obiet de
mesures qui ne s'aippliquaient pas d'une maniiere gćnćraile aux biens des ressortissants iroumaiins rćsidant sur le territoire en question;
(d) Les droits de propriety n6s depuis la reprise des relations commerciales
et finiainci&res entre les Puissances Allićes et Associćes et la Roumanie, ou nćs de
transactions entre le Gouvernement d'une Puissance Alliće ou Associće et lai Roumanie depuis le 12 septembre 1944;
(e) Les droits de proprićte litteraire et artistique.
Article 28
1. A darter de l'entrće en vigueur du present Traitć, les biens, en Allemagne,
de I'Etat et des ressortissants roumains ne seront plus consadćres comme biens
pnnemis et toutes les restrictions resultant de leur caract£re ennerni seront levćes,
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2. Identifiable property of Roumania and of Roumanian nation,ails removed
by force or duress from Roumanian territory to Germany by German forces or
authorities after September 12, 1944, shall be eligible for restitution.
3. The restoration and restitution of Roumanian property in Germany shall
be effected in accordance with measures which will be determined by the Powers
in occupation of Germany.
4. Without prejudice to these and to any other dispositions in favour of
Roumania and Roumanian nationals by the Powers occupying Germany, Roumania
waives on its own behalf and on behalf of Roumanian nationals all claims against
Germany and Germain nationals outstanding on May 8, 1945, except those arising
out of contracts and other obligations entered into, and rights acquired, before
September 1, 1939. This waiver shall be deemed to include debts, all inter-governmental claims in respect of arrangements entered into in the course of the war and
all claims for loss or damage arising during the war.
Article 29
1. The existence of the state of war shall not, in itself, be regarded as affecting the obligation to pay pecuniary debts arising out of obligations and contracts
which existed, and rights which were acquired, before the existence of the state
of war, which became payable prior to the coming into force of the present Treaty,
and which are due by the Government or nationals of Roumania to the Government
or nationals of one of the Allied and Associated Powers or are due by the Government or nationals of one of the Allied end Associated Powers to the Government
or nationals of Roumania.
2. Except as otherwise expressly provided' in the present Treaty, nothing
therein shall be construed as impairing debtor-creditor relationships arising out of
pre-war contracts concluded either by the Government or nationals of Roumania.
Article 30
1. Roumania waiives .aill claims of any description against the Allied and
Associated Powers on behalf of the Roumanian Government or Roumanian
nationals arising directly out of the war or out of actions taken because of the
existence of a state of war in Europe after September 1, 1939, whether or not the
Allied or Associated Power was .at wair with Roumania at the time, including the
following:
(a) Claims for losses or damages sustained as a consequence of acts of forces
or authorities of Allied or Associated Powers;
(b) Claims arising from the presence, operations or actions of forces or
authorities of Allied or Associated Powers in Roumanian territory;
(c) Claiims with respect to the decrees or orders of Prize Courts of Allied
or Associated Powers, Roumania agreeing to accept .as valid laind binding all decrees
and orders of such Prize Courts on or after September 1, 1939, concerning Roumanian ships or Roumanian goods or the payment of costs;

rights.

(d) Claiims arising out of the exercise or purported exercise of belligerent

2. The provisions of this Article shall bar, completely and finally, all claims
of the nature referred to herein, which will be henceforward extinguished, whoever
may be the parties in interest. The Roumanian Government agrees to make equitable
compensation in lei to persons who furnished supplies or services on requisition to
the forces of Allied or Associated Powers in Roumanian territory and in satisfaction
of non-combat damage claims against the forces of Allied or Associated Powers
arising in Roumanian territory.
3. Roumiainia likewise waives all claims of the nature covered by paragraph 1
of this Article on behalf of the Roumanian Government or Roumanian nationals
against any of the United Nations whose diplomatic relations with Roumania were
broken off during the war and which took action in cooperation with the Allied
and Associated Powers.
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2. Les biens identifiables de l'Etat et des ressoirtissants roumains que les
forces armees ou les autori t es allemandes on t enleves, par force ou par contrainte,
diu territoire roumain et emportes en Allemagne apres le 12 septembre 1944 donneront lieu ž restitution,
3. Le retablissement des droits de propriete ašnsi que la restitution des biens
roumaiins en Allemagne seront effectues conformement aux mesures qui seront
anretćes par les Puissances occupant TAllemagne.
4. Sans prejudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises
en faveur de la! Roumanie et des ressortissants roumains par les Puissances occupant TAllemagne, Lai Roumanie renonce, en son nom et aiu nom des ressortissants
roumains, k toutes reclamations contre l'Allemagne et les ressortissants allernands,
qui n'etaient^ pas rćglees au 8 mai, 1945, h l'exception de celles qui resultent de
contrats et d'autres obligations qui dtaient en vigueur ainsi que de droits qui etaient
acquis avaint le 1ег septembre 1939. Cette renonciation sera consider će comme
s'appliquant aux creances, a toutes les reclamations de caractere intergouvernemental relatives š des accords conclus au cours de la guerre et ž toutes les rćc'i:.mations portant sur des pertes ou des dommages survenus pendant la guerre.
Article 29
1. L'existence de l'ćtat de guerre ne doit pas etre consi'deree en soi comme
affectant l'ob ligation d'acquitter les dettes pecuniaires rdsultant d'obligations et
de contrats qui etaient en vigueur, et de droits qui etaient acquis, avant l'existence
de l'ćtat de guerre, dettes qui ćtaient devenues exigibles avant l'entrće en vigueur
du present Traite et qui sont dues, soit par le Gouvernement ou ies ressortissants
roumains au Gouvernement ou aux ressortissants die Tune des Puissances Alliees ou
Associees soit par le Gouvernement ou les ressortissants d'une des Puissances
Atlides ou Associees au Gouvernement ou aux ressortissants roumains.
2. Sauf dispositions exprtessćment contraires du present Traite, laiucune
clause de ce Traite ne devra etre interprćtee comme affectant les rapports de
dćbiteurs A crćanoers resultant de contrats conclus avant la guerre, soit par le
Gouvernement, soit par les ressortissants roumains.
Article 30
1. La Roumanie renonce, .au nom du Gouvernement roumain et des ressortissants roumains, a faire valoir contre les Puissances Alliees et Associees, toute
reclamation de quelque nature que ce soit resultant directement de la guerre ou de
mesures prises par suite de l'existence dun etat de guerre en Europe apres le
ler septembre 1939, que la Puissance Alliee ou Assoc iee interessee ait etć ou non
en guerre avec la Roumanie k l'epoque.
Sont incluses dans cette renonciation:
(a) les rćclaimations relatives & des pertes ou dommiaiges subis par suite de
Taction des forces armees ou des autoritćs de Puissances Alliees ou Assoc i des;
(b) les reclamations resultant de la presence, des operations ou de Taction
des forces amides ou des autorites de Puissances Alliees ou Associees sur le territoire roumaiin;
(c) les reclamations portant sur les decisions ou les ordonniances des tribunaux de prises de Puissances Alliees ou Associees, la Roumanie accept an t de reconnaitre comme valiides et comme ay ant force executoire toutes les decisions et
ordonnances dcsdits tribunaux de prises rendues au 1" septembre 1939 ou posterieurement k cette date et concernant les navires roumains, les marchaindiises
roumaines ou le paiiement des frais;
(d) les reclamations resultant de l'exercice des droits de be'ligdrance ou
de mesures prises en vue de Texercice de ces droits.
2. Les dispositions du present article excluront completement et definitivement toutes reclamations de la nature de celles qui y sont visees, qui seront des
lors eteintes, quelles que soient les parties interessees. Le Gouveirnement roumain
accepte de verscr, en lei, une indemnite equitable pour satis faire les reclamations
des personnes qui ont fourni, sur requisition, des marchaindises ou dies services aux
forces airmees de Puissances Alliees ou Associees sur le territoire roumain ainsi
que les reclamations portees contre les forces armees de Puissances Alliees ou
Associees, relatives h des dommages causds sur le territoire roumain et ne resultant
pas de faits de guerre.
3. La Roumanie renonce ćgalement, au nom du Gouvernement roumain et
des ressortissants roumains, k faire valoir des reclamations de la nature de celles
qui sont visees au paragraphe 1 du present article, contre toute Nation Unče dont
les relations diiplomatiques avec la Roumanie ont ete rompues pendant La. guerre,
et qui a pris des mesures en cooperation avec les Puissances Alliees et Associees.
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4. The Roumanian Government shall assume full responsibility for all Allied
military currency issued in Roumania by the Allied military authorities, including
all such ourrency in circulation at the coming into force of the present Treaty.
5. The waiver of claims by Roumania under paragraph 1 of this Article
includes any claims arising out of actions taken by any of the Allied and Associated
Powers with respect to Roumanian ships between September 1, 1939, and the
coming into force of the present Treaty, as well as any claims and debts arising
out of the Conventions on prisoners of war now in force.
Article 31
1. Pending the conclusion of commerciail treaties or agreements between
individual United Nations and Roumania, the Roumanian Government shall, during
a period of eighteen months from the coming into force of the present Treaty,
grant the following treatment to each of the United Nations which, in fact, reciprocally grants similar treatment in like matters to Roumania:
(a) In all that concerns duties and charges on importation or exportation,
the internal taxation of imported goods and all regulations pertaining thereto, the
United Nations shall be granted unconditional most-favoured-nation treatment;
(b) In all other respects, Roumania shall make no arbitrary discrimination
against goods originating in or destined for any territory of any of the United
Nations as compared with like goods originating in or destined for territory of any
other of the United Nations or of any other foreign country;
(c) United Nations nationals, including juridical persons, shall be granted
national and most-favoured-nation treatment in all matters pertaining to commerce,
industry, shipping and other forms of business activity within Roumania. These
provisions shall not apply to commercial aviation;
(d) Roumania shall grant no exclusive or discriminatory right to any country
with regard to the operation of commercial aircraft in international traffic, shall
afford all the United Nations equality of opportunity in obtaining international
commercial aviation rights in Roumanian territory, including the right to land for
refueling and repair, and, with regard to the operation of commercial aircraft in
international traffic, shall grant on a reciprocal and non-discriminatory basis to
all United Nations the right to fly over Roumanian territory without landing. These
provisions shall not affect the interests of the national defence of Roumania.
2. The foregoing undertakings by Roumania shall be understood to be
subject to the exceptions customarily included in commercial treaties concluded by
Roumania before the war, and the provisions with respect to reciprocity granted
by each of the United Nations s h ail 1 be understood to be subject to the exceptions
customarily included in the commercial treaties concluded by that State.
Aricle 32
1. Any disputes which may arise in connection with Articles 23 and 24 and
Annexes IV, V and VI, part B of the present Treaty shall be referred to a Conciliation Commission composed of an equal number of representatives of the United
Nations Government concerned and of the Roumanian Government. If agreement
has not been reached within three months of the dispute having been referred to
the Conciliation Commission, either Government may require the addition of a
third member to the Commission, and failing agreement between the two Governments on the selection of this member, the Secretary-General of the United Nations
may be requested by either party to make the appointment.
2. The decision of the majority of the members of the Commission shall be
the decision of the Commission and shaill be accepted by the parties as definitive
and binding.
Article 33
Any disputes which may arise in connection with the prices paid by the
Roumanian Government for goods delivered by this Government on account of
reparation and acquired from nationals of an Allied or Associated Power or
companies owned by them shaJl be settled, without prejudice to the execution of
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4. Le Gouvernement roumain assumera la pleine responsability de toute 'la
monmaue militaire ailliee emise en Roumanie par les autoritćs militaires iaillićes,
y compris toute la monnaie de cette nature en circulation k La date d'entrće en
vigueur du present Traitć.
5. La renonoiatkm k la quelle 'la Roumanie souscrit aux termes du paragraph e 1 du present article s'etend a toutes les reclamations portant sur les
mesures prises par l'une quelconque des Puissances Alliees ou Associees k l'egard
des navires roumains, entre le ler septembre 1939 et la date d'entree en vigueur
du present Traitć, aimsi que toutes les reclamations et crćances resultant des conventions sur les priisonniers de guerre actuellement en vigueur.
Article 31
1. En attendant la conclusion de traitćs ou d'accords commerciatix entre
l'une quelconque des Niait:ons Unies et la Roumanie, le Gouvernement roumaiin
devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l'entrće en vigueur du present Traitć,
accorder k chaicune des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de reciprocity
un traitement analogue k la Roumanie dans ces domaines, le traitement suivant:
(a) Pour tout ce qui conceme ies droits et redevances a ['importation ou
k 1 exportation, 1'imposition a l'interieur du pays des marchandises importees, et
tous les reglements qui s'y rapportemt, les Nations Unies beneficieront de la clause
inconditionnelle de la nation la plus favorisee;
(b) La Roumanie ne pratiquera, k tous autres ćgards, aucune discrimination
arbitraire au detriment des marchandises en provenance ou k destination du te,rritoiire d'une Nation Unie par rapport aux marchaindises .analogues en provenance
ou k destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays
stranger;
(c) Ies ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales,
beneficieront du traitement national et de celui de lai nation la plus favwisee pour
tout ce qui a trait au commerce, a rindustrie, k la navigation et aux autres formes
d'activitć commerciales en Roumanie. Ces dispositions ne s'appliqueront pas a
1'iaviation commerciale;
(d) La Roumanie n'acćordera k aucun pays de droit exclusif ou preferentiel
en ce qui conceme l'exploitation des services aeriens commerciaux pour les transports internationaux, elle offrira des conditions d'egalite k toutes les Nations Unies
pour l'obtention de droits en matiefe de transports aeriens commerciaux internationaux sur le territoire rounnaiin, y compris le droit d'atterrir k des fins de ravitaillement et de reparation, et, en ce qui concerne Sexploitation des services
aćriens commerciaux pour Ies transports internationaux, elle accordera k toutes
les Nations Unies, suivant le principe de la reciprocity et de la non-discrimination,
le droit de survoler le territoire roumaiin sans escale. Ces dispositions n'affecteront
piais les interets de la defense nationals de la Roumanie.
2. Les engagements ci-dessus pris par la Roumanie doivent s'entendre sous
гУserve des exceptions usuelles des traitćs de commerce conclus par la Roumanie
avant la guerre; les dispositions relatives k la reciprocity accordće par cbacune
des Nations Unies doivent s'entendre sous rćserve des exceptions usuelles des
traitćs de commerce conclus par celles-ci.
Ancle 32
1. Tous les diffćrends qui pourront s'elever k propos de Г application des
articles 23 et 24, aiinsi que des annexes IV, V et VI B du present Traitć, seront
soumis ci la commission de conciliation, composće en nombre egal de representants
du Gouvernement de la Nation Unie interessee et de representants du Gouvernement roumain. Si un reglement n'est pas inlervenu dans les trois mois qui suivront
Iia date k laquelle le diffćrend a etć soumis ž la commission de conciliation, l'un
ou Г,autre Gouvernement pourra demander l'adjonction a la Commission d'un tiers
membre; ž dćfau't d'accord entre les deux Gouvernements sur le choix de ce
membre, l'un ou l'autre d'entre eux pourra demander au Secretaire Genćral des
Nations Un;es de procćder ž cette dćsignatiioin.
2. La decision de la majoritć des membres de la Commission sera consider ee
comrne decision de la commission et acceptse par les parties comme definitive
et Obligatoire.
Article 33
Tous diffćrends qui pourront s'ćlever au sujet des prix payes par le Gouvernement roumain pour les marchandises livryes par ce Gouvernement ;aiu titre
des reparations et achetyes ž d.es ressortissants d'une Puiissance А1ПУе ou Associye,
ou ž des sociytys appartena-nt ž des ressortissants de ces Puissances, seront rygiys,
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the obligations of Roumania with regard to reparation, by means of diplomatic
negotiations between the Government of the country concerned and the Roumanian
Government. Should the direct diplomatic negotiations between the parties concerned not result in a solution of the dispute within two months, such dispute shall
be referred to the Heads of the Diplomatic Missions in Bucharest of the Soviet
Union, the United Kingdom and the United Stales of America for settlement. In
case the Heads of Mission fail to reaich agreement within two months, either party
may request the Secretary-General of the United Nations to appoint an arbitrator
whose decision shall be binding on the parties to the dispute.
Article 34
Articles 23, 24, 31 and Annex VI of the present Treaty shall apply to the
Allied and Associated Powers and France aind to those of the United Nations whose
diplomatic relations with Roumania have been broken off during the war.
Article 35
The provisions of Annexes IV, V and VI shall, as in the case of the other
Annexes, have force and effect as integral parts of the present Treaty.

PART VIII
CLAUSE RELATING TO THE DANUBE
Article 36
Navigation on the Danube shall be free and open for the nationals, vessels
of commerce, and goods of all States, on a footing of equality in regard to port
and navigation charges and conditions for merchant Shipping. The foregoing shall
not apply to traffic between ports of the same State.

1

PART VII
FINAL CLAUSES
Article 37

1. For ia period not to exceed eighteen months from the coming into force
of the present Treaty, the Heads of the Diplomatic Missions in Bucharest of the
Soviet Union, the United Kingdom and the United States of America, acting in
concert, will represent the Allied and Associated Powers in dealing with the
Roumanian Government in all matters concerning the execution and interpretation
of the present Treaty.
2. The Three Heads of Mission will give the Roumanian Government such
guidance, technical advice and clarification as may be necessary to ensure the rapid
and efficient execution of the present Treaty both in letter and in spirit.
3. The Roumanian Government shall afford the said Three Heads of Mission
all necessary information and any assistance which they may require in the fulfilment of the tasks devolving on them under the present Treaty.
Article 38
1. Except where ainother procedure is specifically provided under amy Article
of the present Treaty, any dispute concerning the interpretation or execution of
the Treaty, which is not settled by direct diplomatic negotiations, shall be referred
to the Three Heads of Mission acting under Article 37, except that in this case the
Heads of Mission will not be restricted by the time limit provided in that Article.
Any such dispute not resolved by them within a period of two months shall, unless
the parties to the dispute mutually agree upon another means of settlement, be
referred at the request of either party to the dispute to a Commission composed of
one representative of each party and a third member selected by mutual agreement
of the two parties from nationals of a third country. Should the two parties fail
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sans prejudice de l'execution des obligations de la Roumanie relatives aux reparations, par voie de negociations diplomatiques entre le Gouvernement diu pays
interesse et le Gouvernement roumain. Si les negociations diplomatiques directes
entre les parties interessćes n'aboutissent pas a un reglement du differend dans un
dćlai de deux mois, ce differend sera sounds aux Chefs des missions dinlomatiques
š Bucarest des Etats-Unis d'Amerique, du Royaume-Uni et de Г Uni on Sovietique
pour qu'ils le reglent. Dans le cas оп les Chefs de Mission ne se mettraient pas
d'accord dans un delaii de deux mois, Tune ou l'siutre des parties pourra demander
au Secretaire General des Nations Unies de nommer un arbitre dont la decision
sera oblig.atoire pour les parties.
Article 34
Les articles 23, 24, 31 et l'annexe VI du present Traite s'appliqueront aux
Puissances Alliees et Associees et a la France ainsi qu'ik celles des Nations Unies
dont les relations diplomatiques avec la Roumanie ont ete rompues pendant la
guerre.
Article 35
Les dispositions des annexes IV, V et VI, ainsi que celles des autres annexes
seront consider ees comme faisant p art i e integrante du present Traite, et auront la
meme valeur et les memes effets.

P ARTIE VII
CLAUSES RELATIVES AU DANUBE
Article 36
La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux
bateaux mairchands et aux marchiamdises de tous les Etats sur un pied d'ćgalitć en
ce qui conceme les droits de port et les taxes sur la navigation, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus
ne seront pas applicables au trafic entre les ports d'un m Sme Etat.

P ARTIE VIII
CLAUSES FINALES
Article 37
1. Pendant une pćriode qui n'excedera pas dix-huit mois ž pairtir de l'entrće
en vigueur du present Traite, les Chefs des missions diplomatiques ž Bucarest des
Etats-Unies d'Amerique, du Royaume-Uni et de ГUnion Sovietique agissant de
concert, representeront les Puissances Alliees et Assođ ćes pour traiiter avec le
Gouvernement roumain de toutes questions relatives & Гexecution et k l'mterprćtaition du present Traiitć.
2. Ces troas Chefs de Mission donneront au Gouvernement roumain les conseils, avis techniques et eclaircussements qui pourront etre necessaires pour assurer
l'exćcution rapide et efficace du present Traite, aussi bien dans sa lettre que dans
son esprit.
3. Le Gouvernement roumain fournira & ces trois Chefs de Mission toutes
les informations nćcessaiires et toute 1'aide dont ils pourront avoir besoin dans
raccomplissement des t aches qui leur sont dćvolues par le present T naiite.
Article 38
1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procedure est expressćment prćvue pair un article du present Traits, tout diffćrend relatif k l'interprćtation ou ž l'execution de ce Traitć, qui n'a pas ćtć rćgle par voie de negociations
diplomatiques directes, sera soumis aux trois Chefs de Mission, agissant comme
il est prevu ž l'article 37 miads, en pareiil cas, les Chefs de Mission ne seront pas
tenus par les dćlais fixćs dans ledit article. Tout differend de cette nature qu'ils
n'>aiuraient pas encore regie dans un dćlai de deux mois sera, sauf si les Parties au
diffćrend conviennent l'une et 1'autre d'un autre mode de reglement, soumis k la
requete de l'une ou 1'autre des parties & une commission compiosće d'un reprćsentant de chiaque partie et d'un tiers membre choisi d'un commun accord entre les
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to agree within a period of one month upon the appointment of the third member,
the Secretary-General of the United Nations may be requested by either party to
make the appointment.
2. The decision of the majority of the members of the Commission shall be
the decision of the Commission, and shaH be accepted by the parties as definitive
and binding.
Article 39
1. Any member of the United Nations, not a signatory to the present Treaty,
which is at war with Roumaniat, may accede to the Treaty and upon accession shall
be deemed to be an Associated Power for the purposes of the Treaty.
2. Instruments of accession shall be deposited with the Government of the
Union of Soviet Socialist Republics and shall take effect upon deposit.
Article 40
The present Treaty, of which the Russian and English texts are authentic,
shall be ratified by the Allied and Associated Powers. It shall also be ratified by
Roumania. It shall come into force immediately upon fhe deposit of ratifications
by the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, and the United States of America. The instruments of ratification shall, in the shortest time possible, be deposited with the Government of
the Union of Soviet Socialist Republics.
With respect to each A Hie d or Associated Power whose instrument of
ratification is thereafter deposited, the Treaty shall come into force upon the date
of deposit. The present Treaty shall be deposited in the archives of the Government
of the Union of Soviet Socialist Republics, which shall furnish certified copies to
each of the signatory States.
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deux parties parmi ies ressortissants d'un pays tiers. A def aut d'accord dans urt
dćlai d'un mois entre les 'deux parties au sujet de la designation de ce tiers membre,
l'line ou 1'iaiutre partie pourra demander au Secretaire General des Nations Unies
de proceder š cette designation.
2. La decision prise par la maj orite des membres de la commission sera
consideree comme decision de la commission et acceptee par les parties comme
definitive et obligatoire.
Article 39
1. Tout membre de 1'Organisation des Nations Unies, en guerre avec la
Roumanie et qui n'est pas signature du present Tnaiite, pent acceder au present
Traitć et sera considćrć, d&s son accession, comme Puissance Associee pour l'application du Traite.
2. Les instruments d'accession seront deposes pres le Gouvernement de
ГUnion des Republiques Sovietiques Socialistes et prendront effet des leur depdt.
Article 40
Le present Tralte, dont les textes russe et anglais feront foi, devrai etre
ratifie par les Puissances Alliees et Associes. II devra egalement etre ratifie par
la Roumanie. II entrera en vigueur immediatement apres ie depot des ratifications
par les Etats-Unies d'Amćrique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande
du Nord et l'Union des Republiques Sovietiques Socialistes. Les instruments de
ratification seront, darns le plus bref deliati possible, deposes pres ie Gouvernement
de l'Union des Republiques Sovietiques Socialistes.
En ce qui concerne chacune des Puissances Allićes ou Associees dont les
instruments de ratification seront deposes ulterieurement, le Traiite entrera en
vigueur a la date du depot. Le present Traiite sera d6pose dans les archives du
Gouvernement de l'Union des Republiques Sovietiques Socialistes, qui en reimettra
ž chacun des Etats signatures tine copie certifiee conforme.
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ANNEX I
Map of the Roumanian Frontiers
(See Article 1)

ANNEX II
Definition of Military, Military Air and Naval Training
(See Article 13)
1. Military training fs defined as: the study of and practice in the use of
war material specially designed or adapted for army purposes, and training devices
relative thereto; the study and carrying out of all drill or movements which teach
or practice evolutions performed by fighting forces in battle; and the organised
study of tactics, strategy and staff work.
2. Military air training is defined as: the study of and practice in the use of
war material specialty designed or adapted for air force purposes, and training
devices relative thereto; the study and practice of all specialised! evolutions, including formation flying, performed by aircraft in the accomplishment of an a:ir force
mission; and the organised study of air tactics, strategy and staff work.
3. N avail training is defined 'as: the study, administration or practice in the
use of warships or naival establishments as well as the study or employment of all
apparatus and training devices relative thereto, which are used in the prosecution
of naval warfare, except for those which are also normally used for civilian
purposes; also the teaching, practice or organised study of navad tactics, strategy
and staff work including the execution of all operations and manoeuvres not
required in the preaceful employment of ships.

ANNEX III
Definition and List of War Material
(See Article 16)
The term "war material" as used in the present Treaty shall include all arms,
ammunition and implements specially designed or adapted for use in war as listed
below.
The Allied and Associated Powers reserve the right to amend the list periodically by modification or addition in the light of subsequent scientific development.
Category /
1. Military rifles, carbines, revolvers and pistols; barrels for these weapons
and other spare parts not readily adaptable for civilian use.
2. Machine guns, military automatic or autoloading rifles, and machine
pistols; barrels for these weapons and other spare parts not readily adaptable for
civilian use; machine gun mounts.
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ANNEXE I
Carte des frontifcres roumaines
(Voir article 1)

ANNEXE II
Definition de Instruction militaire, aćrienne et navale
(Voir article 13)
1. L'instruction militaire est definie comme suit: l'dtude et la pratique de
l'emploi de tous armements speciialement destines au adaptes a des fins militaires
et des dispositifs đ 'instruction s'y rapportant, J'ćtude et l'execution de tous exercices ou manoeuvres utilises dans l'enseignement ou la pratique des evolutions
executees par les forces au combat, et l'etude methodique de la tactique, de la
stratćgie et du travail d'etat-major.
2. L'instruction militaire aćrienne est definie comme suit: l'etude et :1a pratique de l'emploi de tous armements specialement destines ou adaptes aux fins
d'une aviation militaire et des dispositifs đ 'instruction s'y rapportant; l'etude et
la pratique de toutes manoeuvres speciales, y compris le vol en formation, exćcutćes par des avions dans riaccomplissement d'une mission aerienne militaire, et
l'etude methodique de la tactique laerienne, de la strate gi-e et du travail d'etatmajor.
3. L'instruction naviale est definie comme comprenant les ma tie res suivantes:
^'organisation gćnćrale, l'etude et la pratique de l'emploi des batiments de guerre
ou des installations navales ainsi que l'etude ou l'utilisation de tous appareils et
dispositifs d'entnainement qui s'y rapportent et qui sont en usage pour la oondui'te
de la guerre navale, ž 1 'exception de ceux qui sont normialement employes k des
fins civiles; en outre, renseignement, la pratique et l'etude methodique de la
tactique navale, de la strategie et du travail d'etat-major. y compris l'executicm de
toutes les operations et manoeuvres qui -ne sont pas nćcessaires h l'emploi pacifique des navires.

ANNEXE III
Definition et liste du materiel de guerre
(Voir article 16)
Le terme »materiel de guerre« aux fins diu present Traite s'applique h toutes
les armes et munitions et A tout le materiel specialement con<?us et adaptes h des
fins de guerre, qui sont enumeres ci-dessous.
Les Puissances Alliees et Associees se reservent le droit d'amender periodiquement la liste, en la modifiant ou en la compietant, pour tenir compte des faits
nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science.
C0ćgorie I
1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire; canons die
rechange pour ces armes et autres pieces detachees non aisement adaptables ž un
usage civil.
2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou A repetition et pistolets
mitrailleurs; canons de rechange pour ces armes et autres pieces detachees non
aiisement adaptables ž un usage civil; afffits de mitrailleuse.
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3. Guns, howitzers, mortars, cannon special to aircraft; breechless or recoilless guns and flamethrowers; barrels and other spaire parts not readily adaptable
for civilian use; carriages and mountings for the foregoing.
4. Rocket projectors; launching and control mechanisms for self-propelling
and guided missiles; mountings for same.
5. Self-propelling and guided missiles, projectiles, rockets, fixed ammunition
and cartridges, filled or unfilled, for the arms ilisted in sub-paragraphs 1-4 above
and fuses, tubes or contrivances to explode or operate them. Fuses required for
civilian use are not included.
6. Grenades, bombs, torpedoes, mines, depth charges and incendiary materials
or charges, filled or unfilled; all means for exploding or operating them. Fuses
required for civilian use are not included.
7. Bayonets.
Category II
1. Armoured fighting vehicles; armoured trains, not technically convertible
to civilian use.
2. Mechanical and self-propelled carriages for any of the weapons listed in
Category I; special type military chassis or bodies other than those enumerated
in sub-paragraph 1 above.
3. Armour plate, greater than three inches in thickness, used for protective
purposes in warfare.
Category III
1. Aiming and computing devices, including predictors and plotting apparatus, for fire control; direction of fire instruments; gun sights; bomb sights; fuse
setters; equipment for the calibration of guns and fire control instruments.
2. Assault bridging, assault boats and storm boats.
3. Deceptive warfare, dazzle and decoy devices.
4. Personal war equipment of a specialised nature not readily adaptable to
civilian use.
Category IV
1. Warships of all kinds, including converted vessels and craft designed or
intended for their attendance or support, which cannot be technically reconverted
to civilian use, as well as weapons, armour, ammunition, aircraft and all other equipment, material, machines and installations not used in peace time on ships other
than warships.
2. Landing craft and amphibious vehicles or equipment of any kind; assault
boats or devices of any type as well as catapults or other apparatus for launching
or throwing aircraft, rockets, propelled weapons or any other missile, instrument
or device whether manned or unmanned, guided or uncontrolled.
3. Submersible or semi-submersible ships, craft, weapons, devices or apparatus of any kind, including specially designed harbour defence booms, except as
required by salvage, rescue or other civilian uses, as well as all equipment, accessories, spare parts, experimental or training aids, instruments or installations as
may be specially designed for the construction, testing, maintenance or housing of
the same.

Category V
1. Aircraft, assembled or unassembled, both heavier and lighter than air,
which laire designed or adapted for aerial combat by the use of machine guns,
rocket projectors or artillery or for the carrying and dropping of bombs, or which
are equipped with, or which by reason of their design or construction are prepared
for, any of the appliances referred to in sub-paragraph 2 below.
2. Aerial gun mounts and frames, bomb racks, torpedo carriers and; bomb
release or torpedo release mechanisms; gun turrets and blisters.
3. Equipment specially designed for and used solely by airborne troops.
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3. Canons, obusiers, mortiers, canons speciaux pour l'aviation; canons sanS
culasse ou sains recul et Lance-flammes; canons de rechange pour ces armes et
autres pieces detachees non aisement adaptables a un usage civil; aifftits mobiles et
supports fixes pour ces amies.
4. Lance-fusees; mecanismes de lancement et de controle pour projectiles
au'to-moteurs et diriges; supports pour ces appareils.
5. Projectiles auto-moteurs et diiriges, projectiles, fusses, munitions et
oartouches, charges ou vides, pour les armes enumerees aux alineas 1 a 4 oi-dessus,
a:nsi que fusees, etoupil'les ou appareils servant a les faire exploser ou fonctionner,
non compris les amorgages necessaires pour les besoins civils.
6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de
profondeur), materiel et charges incendiaires charges ou vides; tous dispositifs
permettant de les faiire exploser ou fonctionner, non compris les amorgages necessaires pour les besoins civils.
7. Bai'onnettes.
Categorie II
1. Vehicules de combat blindes; trains blindes qui techniquement ne peuvent
etre transformes en vue d'usages civils.
2. Vehicules mecaniques ou auto-moteurs pour toutes les armes enumerees
dans la categorie 1; chassis ou carrosseries militaires de types speciaux, autres-que
ceux qui sont enumeres k l'alinea 1 ci-dessus.
3. Blindages de plus de 3 pouces d'epaisseur, employes dians la guerre a des
usages de protection.
Categorie III '
1. Systeme de pointage et de calcul pour le controle du tir, comprenant
le-s appareils regleurs de tir et les appareils d'enregistrement; instruments de
direction du tir; hiausses de canon; viseurs de bombardement; regleurs de fusees;
calibres pour la verification des canons et des instruments de controle du tir.
2. Materiel de pontage d'assaut, batiments d'aissaut et d'attaque.
3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d'eblouissement et pič ges.
4. Equipement militaire du personnel des forces armees de caraotere specialise qui n'est pas aisement adaptable a des usages civils.
Categorie IV
1. Navires de guerre de toutes classes, y compris les navires tiansformćs
et les embarcations congues ou prevues pour leur service et leur appui, qui techniquement ne sont pas transformables en vue d'usage civils, ainsi que les armes,
blindages, munitions, avions ou tout autre equipement, materiel, machines et
installations, qui ne sont pas utilisees en temps de paix sur d'autres bateaux que
les n.aivires de guerre.
2. Batiments de debarquement et vehicules ou materiel amphibies de toute
nature; batiments d'iassaut iou materiel d'assaut de tout type, ainsi que catapultes ou
autres appareils de mise š l'eau ou de lancement d'avions, fusees, armes propulsees,
ou tout autre projectile, instrument ou systeme avec ou sans Equipage et qu'ils
soient guides ou non.
3. Navires, engins, armes, systemes ou appareils de toute sorte, qu'ils soient
submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades specialement congues
pour la defense des ports, a l'exception du materiel necessaire pour la recuperation, le sauvetage et (autres usages civils, ainsi que tout !'č quipement, tous les
acceissoires, les pieces dćtachćes, les dispositifs d'expćrimentaition ou d'instruction,
les instruments ou les installations, qui peuvent etre specialement congus en vue
de la construction, du controle, de 1'entretien ou du logement de ces navires,
engins, armes, systemes ou appareils.
Categorie V
1. Aćronefs montes ou demontes, plus lourds ou plus legers que l'air,
congus ou ađ aptćs en vue du combat aerien par l'emploi de mitrailleuses, de
liance-fusćes, d'artillerie, ou en vue du transport ou du laincement de bombes, ou
qui sont pourvus de l'un quelconque des dispositifs figurant ž l'alinea 2 ci-dessous
ou qui, du fait de leur conception ou de leur construction, peuvent etre aisement
muinis de l'un de ces dispositifs.
2. Supports et batis pour canons aćriens, lance-bombes, porte-torpilles et
dispositifs de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons.
3. Equipement specialement congu pour troupes aeroportćes et utilise Seulemen t par ces troupes.
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4. Catapults or launching apparatus for ship-borne, land- or sea-based airCraft; apparatus for launching aircraft weapons.
5. Barrage balloons.
Category VI
Asphyxiating, lethal, toxic or incapacitating substances intended for war
purposes, or manufactured in excess of civilian requirements.
Category VII
Propellants, explosives, pyrotechnics or liquefied gases destined for the
propulsion, explosion, charging or filling of, or for use in connection with, the
war material in the present categories, not capable of civilian use or manufactured
in excess of civilian requirements.
Category VIII
Factory and tool equipment specially designed for the production and maintenance of the material enumerated above and not technically convertible to
civilian use.

ANNEX IV
Special Provisions Relating to Certain Kinds of Property
A. Industtial Literary and Artistic Property
1. (a) A period of one year from the coming into force of the present Treaty
shall be accorded to the Allied and Associated Powers and their nationals without
extension fees or other penatl-y of any sort in order to enable them to accomplish
all necessary laicts for the obtaining or preserving in Roumania of rights in industrial,
literary and artistic property which were not capable of accomplishment owing
to the existence of a state of war.
(b) Allied and Associated Powers or their nationals who had duly applied
in the territory of any Allied or Associated Power for a patent or registration of
a utility model not earlier than twelve months before the outbreak of the war with
Roumania or during the war, or for the registration of an industrial design or model
or trade mark not earlier than six months before the outbreak of war with
Roumania or during the war, shall be entitled within twelve months after the
coming into force of the present Treaty to apply for corresponding rights in
Roumania, with a right of priority based upon the previous filing of the application
in the territory of that Allied or Associated Power.
(c) Each of the AHied and Associated Powers and its nationals shall be
accorded a period of one year from the coming into force of the present Treaty
during which they maiy institute proceedings in Roumania against those natural
or juridical persons who are alleged illegally to have infringed their rights in
industrial, literary or artistic property between the date of the outbreak of the
war and the coming into force of the Treaty.
2. A period from the outbreak of the war until a date eighteen months after
the coming into force of the present Treaty shall be excluded in determining the
time within which a patent must be worked or a design or trade mark used.
3. The period from the outbreak of the war until the coming into force of
the present Treaty shall be excluded from the normal term of rights in industrial,
literary and artistic property which were in force in Roumania at the outbreak of
the war or which are recognized or established under part A of this Annex and
belong to any of the Allied and Associated Powers or their nationals. Consequently,
the normail duration of such rights shall be deemed to be automatically extended
in Roumania for a further term corresponding to the period so excluded.

4. Cataipultes ou systemes de lancement pour avions embarques, avions
terrestres ou hydravions; appareils de lancement de projectiles volants.
5. Ballons de barrage.
C at eg orie VI
Tous produits asphyxiants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre
hors de combat, destines a des fins de guerre ou fabriques en quantites qui excedent les besoins civils.
Categorie VII
Propulseurs, expliosifs, materiel pyrotechnique, ou gaz liquefies, destinćs A
la propulsion, 1'explosion, la charge, le remplissage du matćriel de guerre decrit
dane les categories ci-dessus, ou A tout usage en liaison avec ce materiel, qui ne
sont pas utilisables š des fins civiles ou qui sont fabriques en quantites qui exc£dent les besoins civils.
Categorie VIII
Installations et outillaiges industriels 9pecialement corpus en vue de la production et de lia conservation des produits et du materiel ćnumere dans les categories ci-dessus et qui ne peuvent pas etre techniquement transformes ž des fins
civiles.

ANNEXE IV
Dispositions spćciales concernant certaines categories de biens
A. — Proprlćtć Jndustrielle, Uttćrafre et artistique
1. (a) Un delai d'un an a compter de la date d'entrde en vigueur du present
Traitć sera accordć aux Puissances Allićes et Associćes et ž leurs ressortissants,
sans paiement de droits de prorogation ou autres sanctions quelconques, en vue
dte leur permettre d'iatcornplir tous les actes necessaires pour l'oibtention ou la
conservation en Roumainie, des droits de propriety industrielle, litteraire, et artistique, qui n'ont pu etre accomplis par suite de l'existence de l'etat de guerre.
(b) Les Puissances Alliees et Associees ou leurs ressortissants, qui auront
fait, sur le territoire de l'une quelconque' des Puissances Alli&es ou Associćes une
demande, soi-t pour l'obtention d'un brevet ou renregistrement d'un modele d'utilitć
au plus tot douze mois avant l'ouverture des hostilites aivec la Roumanie ou au
cours de celles-ci, soit pour renregistrement d'un dessin industriel, d'un modele ou
d'une marque de fis'brique, au plus tot six moiis avant l'ouverture des hostilites
avec la Roumanie ou au cours de celles-ci, auront le droit, pendant une periode
de douze mois A compter die la date d'entree en vigueur du present Traitć, de
demander des droits correspondents en Roumanie, avec un droit de priority fonde
sur* le dćpot aintćrieur de leur demande sur le territoire de cette Puissance Alliće
ou Associće.
(c) II sera accordć A chacune des Puissances Allićes ou Associćes et & ses
ressortissiants, S partir de la date d'entrće en vigueur du prćsent Traitć, un dćlai
d'un an pendant lequel its pourront engager des poursuites en Roumanie contre
les personnes physiques ou morales auxquelles seraiit impute un empietement
illegal sur leurs droits de propriete industrielle, litteraire ou artistique entre la daite
de l'ouverture des hostilites et celle de l'entrće en vigueur du present Traits.
2. II ne sera pas tenu compte de la periode comprise entre rouverture des
hostility et l'expiration du dixhuitieme mois qui suivra la date d'entree en vigueur
du prćsent Tnaite dans la determination de la periode pend'ant laquelle un brevet
d'invention doit etre exploits, ou pendant laquelle un modele ou une marque de
fabrique doit etre utilisć.
3. II ne sera pas tenu compte de la pćriode comprise entre l'ouverture des
hostility et la date d'entrće en vierueur du present Traitć dans le calcul de la durće
norm ale de validity des droits de nropriete industrielle. litteraire et artistique qui
ćtaient en visrueur en Roumanie A l'ouverture des hostilites ou qui seront reconnus
oil ćtafoHs dans les conditions prevues a
pairtie A de la presente annexe, et qui
appartiennent A l'une des Puissances Allićes ou Associćes iou ž ses ressortissants
La durće nnrmale de validity de ces droits sera, par consequent, consideree comme
automatiquement prolonpće en Roumanie. d'une nouvel'e periode correspondent
A celle qui aura ćtć ainsi exclue du dćcompte.
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4. The foregoing provisions concerning the rights in Roumania of the Allied
and Associated Powers and their nationals shall apply equally to the rights in the
territories of the Allied and Associated Powers of Roumania and its nationals.
Nothing, however, in these provisions shall entitle Roumania or its nationals to
more favourable treatment in the territory of any of the Allied and Associated
Powers than is accorded by such Power in like cases to other United Nations or
their nationals, nor shall Roumania be thereby required to accord to any of the
Allied and Associated Powers or its nationals more favourable treatment than
Roumania or its nationals receive in the territory of such Power in regard to the
matters dealt with in the foregoing provisions.
5. Third parties in the territories of any of the Allied and Associated Powers
or Roumania who, before the coming into force of the present Treaty, had bona
fide acquired industrial, literary or artistic property rights conflicting with rights
restored under part A of this Annex or with rights obtained with the priority
provided thereunder, or had bona fide manufactured, published, reproduced, used
or sold the subject matter of such rights, shall be permitted, without any liability
for infringement, to continue to exercise such rights and to continue or to resume
such manufacture, publication, reproduction, use or sale which had been bona fide
acquired or commenced. In Roumania, such permission shall take the form of a
non-exclusive licence granted on terms and conditions to be mutually agreed by
the parties thereto or, in default of agreement, to be fixed by the Conciliation Commission established under Article 32 of the present Treaty. In the territories of each
of the Allied and Associated Powers, however, bona fide third parties shall receive
such protection as is accorded under similar circumstances, to bona fide third
parties whose rights are in conflict with those of the nationals of other Allied and
Associated Powers.

6. Nothing in part A of this Annex shall be construed to entitle Roumania
or its nationals to any patent or utility model rights in the territory of any of the
Allied and Associated Powers with respect to inventions, relating to any article
listed by name in Annex III of the present Treaty, made, or upon which applications
were filed, by Roumania, or any of its nationals, in Roumania or in the territory
of any other of the Axis Powers, or in any territory occupied by the Axis forces,
during the time when such territory was under the control of the forces or authorities of the Axis Powers.
7. Roumania shall likewise extend the benefits of the foregoing provisions
of this Annex to France, and to other United Nations which are not Allied or
Associated Powers, whose diplomatic relations with Roumania have been broken
off during the Wiar and which undertake to extend to Roumania the benefits
accorded to Roumania under the said provisions.
8. Nothing in part A of this Annex shall be understood to conflict with
Articles 24, 27 and 29 of the present Treaty.
1. No obstacles, other than amy applicable to insurers generally, shall be
placed in the way of the resumption by insurers who are United Nations nationals
of their former portfolios of business.
2. Should an insurer, who is a national of any of the United Nations, wish
to resume his professional activities in Roumania, and should the value of the
guarantee deposits or reserves required to be held as a condition of carrying on
business in Roumania be found to have decreased as a result of the loss or depreciation of the securities which constituted such deposits or reserves, the Roumanian
Government undertakes to accept, for a period of eighteen months, such securities
as still remain as fulfilling any legal requirements in respect of deposits and
reserves.
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4. Les dispositions precedentes concernant les droits en Roumanie des
Puissances Alliees et Associees et de leurs resortissiants devront egalement s'appliquer aux droits de la Roumanie et de ses ressortissants dans les territoires des
Puissances Alliees et Assooiiees. Toutefois, aucune de ces dispositions ne donnera
a -la Roumanie ou a ses ressortissants droit a un traitement plus favorable sur le
territoire de 1'une quelconque des Puissances Alliees ou Associees que celui qui est
accorde dans les memes cas par cette Puissance a l'une quelconque des autres
Nations Unies ou a ses ressortissants. La Roumanie ne sera pas non plus tenue
en vertu de ces dispositions d'accorder a l'une quelconque des Puissances Alliees
ou Associees ou a ses ressortissants un traitement plus favorable que ceiui dont la
Roumanie ou ses ressortissants beneficient sur le territoire de cette Puissance reliativement aux matieres auxquelles s'appliquent les precedentes dispositions.
5. Les tiers residant sur le territoire de l'une quelconque des Puissances
Alliees ou Associees ou sur le territoire roumain, qui, avant la date d'entree en
vig-ueur du present Traite, ont acquis de bonne foi des droits de propriete industrielie, litteraire ou artistique se trouvant en opposition avec des droits retablis en
vertu die lia1 partie A de la presente annexe ou avec des droits obtenus grace a la
priorite qui leur est accordee en vertu des presentes dispositions, ou qui, de bonne
fod, ont fabrique, publie, reproduit, utilise ou vendu Гobjet de ces droits, seront
autorises a continuer d'exercer les droits qu'ils avaiient acquis de bonne foi et a
poursuivre ou reprendre la fabrication, la publication, la reproduction, 1'utilisation
ou ia vente qu'ils avaient entreprises de bonne foi, sans s'exposer a des poursuites
pour empietement.
L'autO'risation sera donnee en Roumanie, sous lia forme d'une licence sans
exclusivite qui sera accordee a des conditions a fixer pair entente entre les parties
interessee ou, k default d'entente, par la commisson de conciliation constituee en
vertu de Particle 32 du present Traite. Toutefois, dans les territoires de chacune
des Puissances Alliees ou Associćes, les tiers de bonne foi beneficieront de la protection qui est accordee, dans les cas 'analogues, aux tiers de bonne foi dont les
droits sont en opposition avec ceux des ressortissants des autres Puissances Alliees
et Associees.
6. Aucune disposition de la partie A de la presente annexe ne devra etre
interpretee comme donnant a la Roumanie ou a ses ressortissants sur le territoire
de l'une quelconque des Puissances Alliees ou Associees, des droits k des brevets
ou ž des modleles d'utilite pour des inventions relatives k un article quelconque
expressement designe a l'annexe 111 du present Traitć, inventions qui ont ete fetes
ou au sujet desqueiles des demandes d'enregistrement ont ete deposees, par la
Roumanie ou par l'un de ses ressortissants, en Roumanie ou sur le territoire d'une
autre Puissance de l'Axe ou sur un territoire occupć par les forces de l'Axe, pendant le temps oil le territoire en question se trouvait sous le controle des forces
ou des autorites des Puissances de l'Axe.
7. La Roumanie accordera egaiement le benefice des dispositions precedentes
de la presente annexe k l,a France et aux autres Nations Unies qui ne sont pas des
Puissances Allićes et Associees, dont les relations diplomatiques avec la Roumanie
ont ćtć rompues pendant la guerre et qui s'engageront a laccorder k la Roumanie
les ava'ntages conferee k ce pays en vertu desdites dispositions.
8. Aucune disposition de la partie A de la presente annexe ne doit s'entendre
comme ćtant en contradiction avec les articles 24, 27 et 29 du present Traite.
B. Assurances
1. Exception faite des restrictions s'appliquant aux assureurs en generai,
il ne sera fait aucun obstacle a la1 reprise pair les assureurs qui sont ressortissaints
des Nations Unies de leurs anciens portefeuilles.
2. Si un assureur, ressortissant d'une des Nations Unies, desire reprendre
son activite professionnelle en Roumanie et si la valeur des depots de garantie ou
des reserves exigees en Roumanie des entreprises d'assurances pour l'exercice de
leur activity a dim inu e du fait de la perte ou de la depreciation des titres qui les
conistituaient, le Gouvernement roumain s'engage k accepter, pendant une periode
de dix-huiit mois, ce qu'il reste de ces titres comme satisfaasant entierement aux
prescriptions legales concernant les dep6ts et les reserves.

ANNEX V
Contracts, Prescription and Negotiable Instruments
A Contracts
1. Any contract which required for its execution intercourse between any
of the parties thereto having become enemies as defined in part D of this Annex,
shall, subject to the exceptions set out in paragraphs 2 and 3 below, be deemed to
have been dissolved as from the time when any of the parties thereto became
enemies. Such dissolution, however, is without prejudice to the provisions of
Article 29 of the present Treaty, nor shall it relieve any party of the contract from
the obligation to repay amounts received as advances or ais payments on account
and in respect of which such party has not rendered performance in return.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, there shall be
excepted from dissolution and, without prejudice to the rights contained in
Article 27 of the present Treaty, there shall remain in force such pairts of any
contract as are severable and did not require for their execution intercourse
between any of the parties thereto, having become enemies as defined in part D
of this Annex. Where the provisions of any contract are not so severable, the
contract shall be deemed to have been dissolved in its entirety. The foregoing shall
be subject to the application of domistic laws, orders or regulations made by any
of the Allied and Associated Powers having jurisdiction over the contract or over
any of the parties thereto and shall be subject to the terms of the contract.
3. Nothing in part A of this Annex shall be deemed to invalidate transactions
lawfully carried out in accordance with a contract between enemies if they haive
been carried out with the authorization of the Government of one of the Allied and
Associated Powers.
4. Notwithstanding the foregoing provisions, contracts of insurance and
re-insurance shall be subject to separate agreements between the Government of
the Allied or Associated Power concerned and the Government of Roumania.
B. Periods of Prescription
1. All periods of prescription or limitation of right of action or of the right
to take conservatory measures in respect of relations affecting persons or property, involving United Nations nationals and Roumanian nationals who, by reason
of the state of war, were unable to .take judicial action or to comply with the
formalities necessary to safeguard their rights, irrespective of whether these periods
commenced before or after the outbreak of war, shall be regarded as having been
suspended, for the duration of the war, in Roumanian territory on the one hand,
and on the other hand in the territory of those United Nations which grant to
Roumania, on a reciprocal basis, the benefit of the provisions of this paragraph.
These periods shall begin to run again on the coming into force of the present
Treaty. The provisions of this paragraph shaill be applicable in regard to the periods
fixed for the presentation of interest or dividend coupons or for the presentation
for payment of securities drawn for repayment or repayable on any other ground.
2. Where, on account of failure to perform any act or comply with any
formality during the war, measures of execution have been taken in Roumanian
territory to the prejudice of a national of one of the United Nations, the Roumanian
Government shall restore the rights which have been detrimentally affected. If
such restoration is impossible or would be inequitable, the Roumanian Government
shall provide that the United Nations national shall be afforded such relief as may
be just and equitable in the circumstances.
C. Negotiable Instruments
1. As between enemies, no negotiable instrument made before the war shall
be deemed to have become invalid by reason only of failure within the required
time to present the instrument for acceptance or payment, or to give notice of
non-acceptance or non-payment to drawers or endorsers, or to protest the instrument, nor by reason of failure to complete any formality during the war.
2. Where the period within which a negotiable instrument should have been
presented for acceptance or for payment, or within which notice of non-acceptance
or non-payment should have been given to the drawer or endorser, or within which
the instrument should have been protested, has elapsed during the war, and the
party who should have presented or protested the instrument or have given notice
of non-acceptance or non-payment has failed to do so during the war, a period of
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ANNEXE V
Contrats, prescription, effets de commerce
A. Contrats
1. Sauf exceptions ćnoncees dans les pairagrapes 2 et 3 ci-dessous, tout contrat ayant necessite pour son execution dies rapports entre des parties qui sont
devenues ennemies au sens de la partie D de la presente annexe, sera tenu pour
resiliie depuis <le moment oil l'une quelconque des parties est devenue un ennemi.
Toutefois, cette resiliation s'entendra1 sans prejudice des dispositions de Гarticle 29
du present Traite; elle ne relevera pas non plus l'une quelconque des parties au
contrat de l'obligation de reverser les sommes pergues a titre d'avances ou
d'acomptes et pour lesquelles la partie interessee n'a pas fourni de contre-partie.
2. Noniobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les stipulations de
tout contrat qui pourront etre dissociees et dont l'execution ne necessitait pas
de rapports entre les parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D
de la presente annexe, ne seront pas resiliees et demeureront en vigueur sans prejudice des droits enonces a l'article 27 du present Traite. Si les stipulations d'un
contrat ne peuvent pas etre ainsi dissociees, le contrat sera tenu comme etant
integralement resilie. Les dispositions qui precedent s'entendent sous reserve de
rapplication des lois, ordonnances et reglements nationaux edictes par telle ou
telle des Puissances Allićes ou Associees de la juridiction de laquelle releve le
contrat ou 'l'une quelconque des parties au contrat, et sous reserve des stipulations
du contrat.
3. Aucune disposition de la partie A de la presente annexe ne sera consideree comme annulant les transactions legalement effectuees conformement a un
contrat passe entre ennemis, si ces transactions ont ete executees .avec Г auto risati on du Gouvernement d'une des Puissances Alliees ou Associees.
4. Nonobstant les dispositions qui precedent, les contrats d'assurance et de
reassurance feront l'objet de conventions distinctes entre le Gouvernement de la
Puissance Alliće ou Associee interessće et le Gouvernement roumain.
B, Prescription
1. Tous les delais de prescription ou de limitation du droit d'engager ou de
poursuivre une action judiciaire ou du droit de prendre des mesures conservatoires
dans les rapports juridiques interessant des personnes ou des biens, mettant en
cause des ressortissants des Nations Unies et des ressortissants roum/ains qui, en
raison de l'etat de guerre, n'ont pas pu engager ou poursuivre une action judiciaire, ou accomplir le formali'tes n^cessaires pour sauvegarder leurs droits, que ces
dćlašs aient commence ž courir avant ou aipres l'ouverture des hostilites, seront
consideres oomme ayant ete suspendus pendant la duree de la guerre sur le territoire roumain d'une part, et sur le territoire de celles des Nations Unies qui, conformement au principe de la reciprocite, accordent a la Roumanie le benefice des
dispositions du present paragraphe, d'autre part. Ces delais commenceront a courir
des la date d'entree en vigueur du present Traitć. Les dispositions du prćsent
paragraphe s'appliqueront aux delaiis fixes pour le depot des coupons d'interets
ou de dividendes ou pour le depot en vue du remboursement, des valeurs sorties
au tirage ou rembours.ables pour tout autre'motif.
2. Lorsqu'en raison de i'in execution d'un acte ou de l'omission d'une formailitć quelconque pendant la guerre, des mesures d'execution ont ete prises sur le
territoire roumain au prejudice đ 'un ressortissant d'une Nation Unie, le Gouvernement roumain retablira les droits leses. Si le retablissement de ces droits est
impossible ou devait etre inequitable, le Gouvernement roumiain fera le necessaire
pour que l'interesse regoive telle compensation qui en Госсиггепсе paraitra juste
et Equitable.
C. Effets de commerce
1. Dans les relations entre'ennemis, auoun effet de commerce souscrit avant
la guerre ne sera considere comme n'etant plus valable pour la seule raison qu'il
n'a рав ćtć prćsente ž l'acceptation ou ž l'encaiissemen-t dans les delais presents,
ou que le tireur ou l'endosseur n'a pas etć a.vise dans ces dćlais que l'effet en
question n'a pas etć accepts ou payć, ou qu'il n'a pas ete proteste dans lesdits
dćlais ou qu'une formality quelconque a ete omise pendant la guerre.
2. Si le d^lai au cours duquel un effet de commerce laurait dfi etre prćsentć
ž l'acceptation ou š rencaissement, ou dans lequel un avis de non-acceptation ou
de non-paiement aurait dii etre donne au tireur ou a l'endosseur, ou durant lequel
l'effet aurait dfl etre protests, est arrive k expiration pendant la guerre, et si la
partie qui aurait du presenter ou prOtesiter l'effet ou aviser du def aut d'acceptation ou du dćfaut die paiiement a omis de le faiire pendant la guerre, il sera accord^
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not less than three months from the coming into force of the present Treaty shall
be allowed within which "presentation, notice of non-acceptance or non-payment,
or protest may be made.
3. If a person has, either before or during the war, incurred obligations
under a negotiable instrument in consequence of an undertaking given to him by
a person who has subsequently become an enemy, the latter shall remain liable to
indemnify the former in respect of these obligations, notwithstanding the outbreak of war.
D. Special Provisions
1. For the purposes of this Annex, natural or juridical persons shall be
regarded ais enemies from the date when trading between them shall have become
unlawful under laws, orders or regulations to which such persons or the contracts
were subject.
2. Having regard to the legal system of the United States of America, the
provisions of this Annex shall not apply as between the United States of America
and Roumania.

ANNEX VI
Prize Courts and Judgments
A. Prize Courts
Eaich of the Allied and Associated Powers reserves the right to examine,
according to a procedure to be established by it, all decisions and orders of the
Roumanian Prize Courts in cases involving ownership rights of its nationals, and
to recommend to the Roumanian Government that revision shall be undertaken
of such of those decisions or orders as may not be in conformity with international law.
The Roumanian Government undertakes to supply copies of all documents
comprising the records of these cases, including the decisions taken and orders
issued, and to accept <aiM recommendations made as a result of the examination
of the said cases, and to give effect to such recommendations.
B. Judgments
The Roumanian Government shall take the necessary measures to enable
nationals of any of the United Nations at any time within one year from the coming
into force of the present Treaty to submit to the appropriate Roumanian authorities for review any judgment given by a Roumanian court between June 22, 1941,
and the coming into force of the present Treaty in any proceeding in which the
United Nations national was unable to make adequate presentation of his case
either as plaintiff or defendant. The Roumanian Government shall provide that,
where the United Nations national has suffered injury by reason of any such judgment, he shall be restored in the position in which he was before the judgment was
given or shall be afforded such relief as may be just and equitable in the circumstances. The term "United Nations nationals" includes corporations or associations
organised or constituted under the laws of any of the United Nations.

un delai de trois rnois au moins, ž partir de la date d'entree en vigueur du present
Traitć, pendant lequel il sera possible de presenter ou de protester ledit effet ou
de donner avis de son d'efaut d'acceptation ou de son defaut de paiement.
3. Si une personne s'est obligee, soit avant, soit pendant la guerre, au paiement d'un effet de commerce a la suite d'un engagement pris en vers elle par une
autre personne devenue ulterieurement ennemie, celle-ci reste tenue, malgre l'ouverture des hostilites, de garantir la premiere des consequences de son obligation.
D. Dispositions speciales
1. Aux fins de la presente annexe, les personnes physiques ou morales seront
considerees comme etat devenues ennemies a parttir de la date ou tout commerce
entre elles est devenu illegal, aux termes des lois, ordonnances ou reglements
auxquels ces personnes ou le contrat 6taient soumis.
2. Etant donnć le systeme juridique des Etats-Unis d'Amerique, les dispositions de cette annexe ne s'appliqueront pas aux relations entre les Etats-Unis
d'Amdrique et la Roumanie.

ANNEXE VI
Tribunaux de prises et Jugements
A. Tribunaux de prises
1. Chacune des Puissances Alliees ou Associees ise reserve le droit d'examiner, conformement a une procedure qu'elle fixera, toutes decisions et ordonnances des tribunaux de prises roumams, rendues a i a suite de proces, mettant
en cause les droits de propriete de ses ressortissants et de recommainder au Gouvernement roumain de faire proceder a la revision de celles de ces decisions ou
ordonnances qui pourraient n'etre pas conformes au droit international.
2. Le Gouvernement roumain s'engage ž communiquer copie de tous les
documents et pieces de ces procč s, y compris les decisions prises et les ordonnances
rendues, a accepter toutes recommaindations formulees a 1? suite1 de l'examen de
ces proces et š donner effet ž ces recommendations.
B. Jugements
Le Gouvernement roumain prendra les mesures nćcess aires pour permettre
aux ressortissants de 1'une quelconque des Nations Unies, k tout moment dans un
d61ai d'un an ž compter de la date d'entree en vigueur du prćsent Traits, d'intenter
deviant les autorites roiumaines compćtentes une action en revision de tout jugement rendu pair un tribunal roumain entre le 22 juin 1941 et la date de l'entree
en vigueur du present Traitć dans tout proces dans lequel le ressortissant d'une
des Nations Unies n'a pas etć ž meme d'exposer sa cause d'iune maniere satisfaisante, soit en quality de demandeur, soit en quality de defcndeur. Le Gouvernement roumia'in prendra les mesures necessaires pour que, loirsqu'un ressortissant
d'une des Nations Unies a subi un prejudice diu fait de tout jugement de cette
nature, ce ressortissant soit rćtaibli dans la, situation oil il se trouvait avant le prononcć du jugement ou regoive telle compensation qui pourra, en la circonstance,
etre juste et Equitable. L'expression »ressortissants des Nations Unies« comprend
les socićtćs ou associations organisćes ou constitutes conformement š la legislation de l'une quelconque des Nations Unies.

IN FAITH WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed the
present Treaty and have affixed thereto their seals.
Done in the City of Paris in the Russian, English, French and Roumanian
languages this tenth day of February, one thousand nine hundred and forty-seven.
F'Oir the Union of SovOet Socialist Republics:
V. MOLOTOV
A. BOGOMOLOV
For the United Kingdom of Groat Britain and
Northern Ireland:
ERNEST BEVIN
DUFF COOPER
For the United Stiaibes of America:
JAMES F. BYRNES
JEFFERSON CAFFERY
For Australia:
JOHN A. BEASLEY
For the Byelorussian' Soviet Socialist Republic:
K. V. KISELEV
For Canada:
G. P. VANIER

For Czechoslovakia:
JAN MASARYK
V. CLEMENTIS
For India!:
A, E. RUNGANADHAN
For New Zealand:
W. J. JORDAN
For the Ukramialn Soviet Socialist Republic"
I. SENIN
For the Urv'lcn of South Africa:
W. G. PARMINTER
For Rourreania:
GH. TATARESCU
L. PATRASCANU
ST. VOITEC
DAMACEANU
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EN FOI DE QUOI, les Plćnipotentiaiires scmssignćs ont apposć leurs signatures et leurs cachets au bas du prćsent Traite.
Fait ћ Paris, le dix fćvrier mil neuf cent quarante-sept en lang-ues russe,
anglaise, frangaise et roumaine.
Pour l'Unillan dies Republiques Savietiques Sociistlistes:
V. MOLOTOV
A. BOGOMOLOV
Pour le Royiaume-Uni de Grainde-Bretagne et
d'lrlaiide du Nord:
ERNEST BEVIN
DUFF COOPER
Pour l<es Ebaits.Uniis d'Amćrique:
JAMES F. BYRNES
JEFFERSON CAFFERY
Pouir I'AusbreSiie:
JOHN A. BEASLEY
Pour la Reipnibflique Sovletique Socialiste de
Reltorussie:
K. KISELEV
Pour le Canada:
G. P. VANIER

Pour fci Tchćcoslioviaiquiiie:
JAN MASARYK
V. CLEMENTIS
Pour l'lnde:
A. E. RUNGANADHAN
Pour la N'ouveMe-Zeliainde:
W. J. JORDAN
Pour da Republique Sovietique
tf Ukraine:
I. SENIN
Pour l,Unim Sud-Afrtcame:
W. G. PARM1NTER
Pour la Rounrainie:
GH. TATARESCU
L. PATRASCANU
ST. VOITEC
DAMACEANU
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