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Tengerészeti Törvények és Rendeletek.

1890. évi XXIV. Törvényczikk,
az ínséges tengerészek kölcsönös segélyezése iránt a Németbirodalommal 

1889. éui nouember hó 10-énkötött egyezmény beezikkelyezéséröL

(Szentesítést nyert 1890. évi márczius hó 31-én).
Az alábbi egyezm ény, a szerződő felek kölcsönös megállapodása 

folytán 1890. évi jülius hó í.én  lép hatályba.

M i Első Ferencz J ó zse f
Isten k egyelm éből Ausztriai Csá, Csehország Királya

és M agyarország A postoli Királya.

Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendéi 
és Képviselői közös egyetértéssel a következő törvény- 
czikket terjesztették szentesités végett Felségünk elé:

Az osztrák-magyar Monarchia és a Nómetbirodalom 
meghatalmazottjai által, az ínséges tengerészek kölcsönös 
segélyezése iránt, Becsben 1889. évi november hó 10-én 
kötött egyezmény ezennel az ország törvényei közé iktat- 
tátik.

Ezen egyezmény szövege a következő :
Azon czélból, hogy az osztrák-magyar Monarchia és a 

Németbirodalom Ínséges tengerészeinek bizonyos esetekben 
leendő segélyezése szabályoztassék, az e végre kellően meg
hatalmazott alulírottak, nevezetesen :

О Nagyméltósága a császári ház és a külügyek cs. 
és kirrV ministere és

О Főméltósága a német császár és porosz király О 
Felségének rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a 
következőkben állapodtak meg :

Ha az egyik szerződő fél alattvalója, mint tengerész 
a másik szerződő fél hajóján szolgálván, hajótörés követ
keztében, vagy más okokból valamely harmadik államban,
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Leggi ed ordinanze marittime.

Articolo di legge XXIV. deli’ anno 1890
relatiuo all’ inarticolazione dei conuegno stipulato il giorno 10
1889 col Г Impero Germanico, concernente /a reciproca da pre-

starsi alia gente di mare bisognosa di soccorso.
(Sanzioriàto il 31 M arzo 1890)*

11 convegno qui sotto ri portato entra in vigore il giorno 1 ."Liiglio 
1S90, e ciî> in segnito ad aecordo delle parti eontraenti.

Noi Francesco Giuseppe L
por gr & zi 8, di Dio Imperatore d’ ARe ecç.

e R e Ápostolieo d’ Ungheria.

I fe deli Magnati ed i Deputati della nostra cara Un
gheria e dei paesi soci, di mutuo accordo, Ci lianno pre- 
sentato per la sanzione il seguente Articolo di legge :

II convegno stato stipulato a Vienna il giorno 10
N ovem bre 1889 dagli Incaricati della M onarchia austro -  
ungarica e deli* Im pero Germ anico, viene con cio  inscritto 
nella legge del Regno.

Il testo ne è il seguente :
Affine di regolare Г assistenza da prestarsi in certi 

casi ai marinai bisognosi di soccorso appartenenti alia 
Monarchia austro-un gari ca ed ali’ Impero Germanico, i 
sottoscrittr, cioè :

Sua Eeeellenza Г i. e r. Ministro della Casa Impe
riale e degli affari esteri ; e

Sua Altezza Г ambasciatore straordinario e plenipo- 
tenziario di Sua Maesta Г Imperatore germani со e Re di 
Prussia, convenuero su quanto segue :

Se un nom o di mare, suddito delF una delle Parti 
eontraenti, dopo avere servito sopra un bastim ento appar- 
tenente ali’ altra Parte^ rim anga in causa di naufragio о
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illetőleg ennek gyarmatain, avagy azon szerződő fél terü
letén, vagy gyarmatain, melynek lobogóját a hajó viseli, 
Ínséges állapotban visszamaradna, úgy azon szerződő fél. 
melynek lobogóját a hajó viseli, ezen tengerészt mindaddig 
segélyezni tartozik, inig az vagy ismét hajóra szegődik, 
vagy mi g  egyéb foglalkozást talál, vagy hazájába vissza
kerül, vagy m ig meghal.

Feltételeztetik azonban, hogy az illető tengerész a 
neki kínálkozó első alkalmat felhasználja arra, hogy a 
segélyezésre kötelezett szerződő fél illetékes hivatalnoka 
előtt segélyre-szorulását és érmek okait igazolja, valamint, 
hogy a segélyre-szorulás a hajón való szolgálati viszony 
megszűnésének természetes következménye ; ellenkező eset
ben a segélyezési kötelezettség nem áll fenn.

Ezen kötelezettség akkor sem áll fenn, ha a tenge
rész megszökött, vagy a hajóról valamely általa elköve
tett bűntett, vagy vétség miatt elbocsáttatott, vagy ha a 
hajót azért hagyta el, mert Önhibájából támadt betegség, 
vagy sérülés következtében a szolgálatra képtelenné lett.

A  segélyezés magában foglalja az ellátást, ruházást, 
orvosi ápolást, gyógyszereket és az utazásra való költsé
geket; halál esetén a temetkezési költségek is fizetendők.

A  jelen egyezmény az osztrák és a magyar törvény
hozó testületek hozzájárulása és Ő császári és apostoli ki
rályi Felségének szentesítése után az osztrák-magyar Mo
narchiában és a Németbirodalomban egyidejűleg lép ha
tályba és mindaddig érvényben marad, mig a szerződő 
felek egyike, egy évi felmondási idő mellett, az egyez
mény hatályának megszüntetésére vonatkozó óhaját nem 
közli. Minek hiteléül az alulírottak a jelen egyezményt 
aláírták és pecsétjeikkel ellátták.

Kelt Bécsben, 1889. évi november hó 10-én.

Kálnoky m. p. H. V II. Reuss m. p.
(b. S.) (b . S.)

Mi e törvényczikket s mindazt, a mi abban foglal
tatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és el
fogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva
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per altri motivi in oondizion© d’ avere bisogno di soccorso 
in un terzo Stato, rispettivamente nelle sue colonie, ov- 
vero sui territorio о nelle colonie di quel la Parte con- 
traente, di cui il bastimento inalbera la b an di era, questa 
ultima è temita d’ assistere il marinaio fino a che egli 
trovi nuovamente servizio d’ imbarco od altra occupazione, 
о fino a ehe egli faccia ritorno in patria oppufe cessi di 
vivere.

Cio sotto promessa, ch’ esso navigante debba valersi 
della prima occasione che gli si presenti per comprovare 
dinanzi airimpiegato competente della Parte contraente, 
chiamata a prestargli soccorso, la sua indigenza e le cause 
della modes ima, nonchè ehe questa indigenza è conse- 
guenza naturale della fine dei suoi rapporti di servizio a 
bordo del bastimento, cessando in caso diverso Г obbligo 
di assistenza.

Tale obbligo non esiste neppure allorchè Fuomo di 
mare abbia disertato о sia stato allontanato dal basti
mento per un crimine о delitto da lui commesso, ovvero 
se, lo abbia lasciato per essere egti inabile al servizio in 
seguito a malattia procuratasi od a ferita riportata per 
propria colpa.

Il soccorso coinprende il mantenimento, il vestito, 
Г assistenza medica, le medicine, le  spese di viaggio ; pel 
caso che segua la morte, dovrarmo venir pagate anche 
le spese di seppellimento.

Il presente convegno tostochè ne sarà seguita Гар- 
provazione dei Corpi legislativ! ungarici ed austriaci, 
nonchè la sanzione di Sua Maestà Imperiale e Reale Apo
stoliba, entrera in attività contemporaneamente nella Mo
narchia austro-ungarica e nell’ Impero germanico e restera 
in vigore fino a ehe una delle Parti contraenti, mediante 
disdetta da darsi un anno prima, faccia conoscere il de
siderio, ch’ esso abbia ad essere posto fuori d’ attività.

In fede di ehe i sottoscritti hanno firmato il presente 
convegno e vi hanno apposto il loro suggello.

Datato in Vienna, 10 Novembre 1889.

Kálnoky m. p. H. VII. Reuss m. p.
(L* S.) (L. S.)

Professiamo equo ed accetto il presente Articolo di 
logge e quanto in esso è contenuto in complesso e sin- 
golarmente, per la Nostra Reale Autorità gl’ impartiamo
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helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesitjük, s mind 
Magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk.

Kelt Bécsben,, 1889. évi márczius hó 31-én.
Ferenez József s. k. (P. JEL)

G ró f Szapáry Gyula s. k.

A  fö ld m iv e lésü g y i in. kir. m inister által 7241 szám alatt kiadott.

Végrehajtási rendelet
az 1889 . évi X L I. t. ez -hez.

A. földmivelésíigyi, kereskedelemügyi és pénzügyi kir. 
ministerek rendelete, melylyel a phylloxera vastatrix szől- 
lőrovar behurczolásának megakadályozása végett a kül
lőiddel való érintkezés közben követendő elővigyázati rend
szabályokra nézve 1882. jul 19-én 41025 P. M. szám a. 
kiadott rendelet határozmányai az 1882. X V . t. ez.-be ik
tatott nemzetközi phylloxera egyezmény kiegészítéséről 
szóló 1889. X L I. t. ez. alapján pótlólag az alábbiak értel
mében egészittetnek ki :

E g y e t l e n  .
Az idézett rendelet függelékének II. pontja alatt fel

sorolt tárgyak, lia különben a végrehajtási rendeletben 
előirt feltételeknek megfelelnek^ az e ezélra kijelölt vám 
hivatalokon át, a rendelet II. ,,Kezelés“ 3. pontja alatt 
előirt származási helyhatósági bizonyítvány nélkül is be
bo esát hatók akkor, ha a feladó ezége, vagy neve, kinek 
telepéről a küldemény származik, bennfoglal táti к a szár
mazási hely kormánya által, a hivatalosan szabályszerül eg 
megvizsgált s az egyezmény követelményeivel megegye
zőknek nyilvánított telepekről , vezetett s kellően nyilván
tartott jegyzékben.

A  conventi óban részes államok által közzéteendő ezen 
jegyzékek kellő nyilvántartás végett az érdekelt vámhi
vataloknak időközönkiut meg fognak küldetni.

Budapest, 1890. február 9-én.
G ró f Szapáry s. k.
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la Nostra approvazione, con fer m a e sanzione, e vog liam o 
osservarlo e fari о osservare clagli altri Nostri fedeli.

Dato a V ieim a, 31 marzo 1890.
Francesco Giuseppe m. p. (L . S.)

Conte G iulio Szapáry m. p.

R. ung. M inistcro d e li ’ agricoltura  (N. 7241),

Ordinanza d.’ esecuzione
p e r  la  l e g g e  XL1. d e 11'a n n о 1889.

L ’ ordinanza dei rr. m inister! deli’ agricoltura, del 
com m ercio  e déllé finanze,, co lla  quale viene em anato un 
regolamento circa le precauzieni da osservarsi in occa
sione del contatto coli’ estero per impedire Г importazione 
del pidocchio délia vite (phylloxera vastatrix) e relati va
in ente alie disposizioni emanate col Decreto di data 19 
Luglio 1882 N. 41025/P. M. comprese nell’ artic. di legge 
X V . deli’ anno 1882 ed in base all’ articolo di legge X L I. 
dell’ anno 1889 relativa all’ estensione della convenzione 
internazionale della iilossera, viene, in via  di aggiunta, 
com pletato nel senso susseguente :

A r t ic o lo  unico.
Gli oggetti contemplati al N. II. dell’ appendice della 

succitata ordinanza, se corrispondono peraltro aLIe condi- 
zioni prescritte nell1 ordinanza d1 esecuzione, possono ve
nire a mm essi dai relativi iiffici doganali a cio destinati, 
ali’ introduzione anche senza Г attestazione deli’ autorità del 
paese d’ origine prescritta al N. II. punto 3 del ,,Traita- 
mento“ allorquando la Ditta od il nome dei mittente dal 
quale perviene la spedizione è compreso nella distinta 
(telle piantagioni, ehe vengono ufficiosamente e regolar- 
mente visitate e la quale viene emanata e tenuta in evi- 
denza dai rispettivi governi dei luoghi d’ appartenenza.

L e relative distinte da em anarsi dai rispettivi Stati 
partecipanti alia convenzione, verranno trasmessi di quando 
in quando agli uffici doganali interessati per la necessaria 
evidenza.

Budapest, И 9 Febbraio 1890.
C onte Szapáry m. p.
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Körrendelet

melyet a m.hír tengerészeti hat, a kőolaj nah a személy
szállító parti hajókon ualó szállítása tárgyában, 7890 évi 

julius 28-án 3755 sz. a. az összes kir. réuhiuata/okhoz
in téze tt.

A kereskedelemügyi m. k. minister urnák f. évi 
julius hó '20-án 42933 sz. a. kelt utasítása alapján tudo
másul, közzététel és szigorú ellenőrzés végett megküldetik 
azon rendelet, melyet a nevezett minister ur a kőolajnak 
a személyszállító parti gőzhajókon való szállítása tárgyában 
kibocsátott.

Rendelet.
Hivatali elődöm által 1883 évi szeptember hó 1-én 

40030 sz. a. a személy szál lit ást űző tengeri hajóknak biz
tonsági tekintetből való ellenőrzése tárgyában kibocsátott 
rendelet 10 ezikkének kiegészítése gyanánt és annak má
sodik bekezdéseként következőket rendelem :

Oly gőzhajók, melyek csak a tenger mentén közle
kednek, fedélzetükön kisebb mennyiségű kőolajat szállít
hatnak, ha ezen kő olaj szállítmányok viaszos vászonnal 
kellően befedetnek és az utasoknak fenntartott helyiségtől 
elkülönítve, a kéményburkolattól és a hajókonyhától kellő 
távolságban helyeztetnek el,

Budapest 1890. évi julius hó 20-án.

B aross &. k.

<*
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Circolar©
de! r. ung. Gouerno marittimo,riiasciata a tu t t i  i
cii porto in data 28 iuglio 1890 N. 8155, a! tra -
sporto del petroiiosui bastimentimarittimi ehe trasportano

passeggieri.

In seguito ad incarico del r. ung, ministro del com
mercio data 20 Iuglio a. c. N. 42933, si partecipa per pro
pria notizia, per pubblicazione e per severo controllo la 
susseguente ordinanza, concernente le modalità del tra- 
sporto di petroiio sui piroscaii costieri ehe trasportano 
passeggieri.

Ordinanza.
A  com pletam ento e quale seconda linea del §. 10 

deir ordinanza riiasciata dal mio predecessore in data 1 
settembre 1883 N. 40030 e concernente le prescrizioni di 
sieurezza pei bastimenti marittimi d ie  trasportano pas
seggieri ordino quanto segue :

P iroscafi die com unicano unicam ente lungo le coste 
del mare, possono caricare in coperta piccole quadtità 
di petroiio, alia eondizione die questi cariclii vengano d e -  
bitamente coperti mediante incerate e die sieno collocati 
in luoghi separati dai loca li pei passeggeri ed in debita 
distanza dalla tuga della macchina., dal cam m ino e dalla 
cucina di bordo.

Budapest li 20 Iuglio 1890.

Baross m. p.


