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USTAW 
POLSKIEJ Jt Z E C Z Y PO S P O L er EJ' L U· D O W EJ 

\"Varszallła, dnia 5 lutego 1972 r. Nr 4 
TR E S c: 
Poz.: 

. UMOWY MIĘDZYNARODOWE: 

18 - Uklild między Polską Riecząpospolitą Luduwą a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w 
dziedzinie komunikacji. podpisan.y w BeFlin.ie dnia 16 lipca 1971 r.. . 

I!l- Oświildczenie rząd owe z dnia 12 stycznia 1972 r: w sprawie wymiany dokumentów ratyfIkacyjnych Układu 
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie 

41 

komunikacji, . podpisanegO' w Berlinie dnia . .16 lipca 1971 T. • 47 

20 .- Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycz-
nej Q współpracy w dziedzinie wspólnej" kontrQII ruchu granicznego, podpisa'na w · Warszawie dnia 25 li-
stopada 1971 r. 48 

I : 

21 - Oświadczenie rządowe 'Z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Pol-

! '", 

skiej Rieczypospolitej ludowej l! Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej "0 w~półpracy w dziedzinie 
wsp~lnej kontroli ruchli granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1971r . . 

\ 

-... . ; 18 

UKŁAD 

' o') 

.. ~iędzyPolską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dzledzlnle .komunlkacjl; 

. podpisany w Berlinie dnia 16 lipca 1971 r. 

W Imieniu .Polsklej Rleczypospolltej Ludowej 

RADA PA~STWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do -P0wszj!chnej wiadomości: 

. W dnru 16 lipca 1971 roku został podpisany w Berlinie Układ między Polską Rzecząpo!iPolitll Ludową .4 Niemiecką 
Republiką Demokratyczną o współpracy w dZIedzinie komunikacji o następującym br.zmieniu dosłownym: 

UKŁAD 

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką 
Demokratyczną o współpracy w dziedzinie komunikacjI. 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowęj i Rada 
Państwa Niemieckiej Republiki, Demokratycznej, 

. -
ożywione pragnieniem rozszerzęnia i poglęb ieńia 'socjali-

. stycznej współpracy ,obu państw w dżi.edzinie komunikacji w 
oparciu (, zasady współpr.acy państw członkowskich Rady 
~zajemnej Pomocy Gospodarcz.ej, 

/ . 

VERTRAG 

zwiscben der VoJksrepubllk Polen.- und der 
Deulschen Demokratlschen RepublIkUber dle 

Zusammenarbelt aufdem Geblet des Verkehrswesens 

Der Staatsrat der Volksrepublik P·olen und der Staalsrat 
der Le utschen Demokratischen Republik 

~ abe~ , . 
erfiillt von dem Wunsche, d ie sozialistische Zusammenar

beit beider Staaten auf dem .Gehiet des Verkehrswesens in 
Ubereinstimmung mit den Prinzjp;en der Zusammenarbeit der 
Mitgl iedslaalen des Ra tes riir Gegenseitige I Wirtschaftshilfe' 
zu erweitern und zu vertiefen, 

w trosce o spraWlllejSzy 1 bardziej ekonomiczny przewóz in dem 'Bemuhen, die Beforderung von Personen und den 
podróżnych 1 ładunków w komunikacji wzajemnej i tranzy-, . Tntnsport von Gutem im Wechsel- und Transitverkehr 
,towej, leislungsfahigerundwirtschaftlicherzu geslalten, 

.( 

/ 
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w celu osiągmęcla dalszego rozwoju , komunikacji wszel-
kimi środkami transportu, ' , ". 

,postanowiły zawrzeć rl'iniejszy Układ i w tym celu wy
znaczyły swych Pefnomocników: 

Rada Państwa, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

Towarzysza Piotra Jaroszewicza, 

, Prezesa Rady Ministr6w 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

, /' 

Rada I Państwa Niemieckiej Republiki Demokratycztlej 

Towarzysza Willi Stopha, 
Przewodnicz,ącego Rady Ministr6w 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 

którzy uzgodnili, co następuje: 

ROZDZIAŁ I 
" ' 

Zasady ogólne. 

Artykuł 1 

/, 

1. Układające się Strony będą utrzymywać i rozwijać ko
munikację kolejową, samochodową, lotniczą, ' żeglugę morską 
i śr6dlądową, jak również współpracę w zakresie port6w 
morskich, udzielając sobie w tym celu wzajemneJ pomocy. 

, 2. Każda z Układających się Stron będzie utrzymYWać 
na swym terytorium urządzenia ' komunikacyjne dla komuni
kacji \najemnej i tranzytowej oraz rozbudowywać je .w mia
rę możliwości. 

3. Przewoźnicy jednej Układającej się Strony mogą ko
rzystać z urządzeń komunikacyjnych na terytorium drugiej 
Układającej się Strony. 

4. Właściwe organy Układających się Stron ustalą przej
ścia graniczne zapewniające możliwie najdogodniefsze warun
ki komunikacyjne dla poszczególnych rodzajów transportu w 
komunikacji wzajemnej i tranzytowej. . -, ' 

Artykuł 2 

1. Ukłatlające się Strony zapewniają sobie- wz~jemnie 
wolny tranzyt dla wszystkich środków transportu z państw 
trzecish i do państw trzecich. 

2. Układające się Strony uważają Berlin Zachodni za od
rębną jednostkę polityczną i tą zaśadą będą się kierować przy 
prowagzeniu !tomunikacji. . 

, ( 

Artykuł 3 

Poz. t8 , 

roitdem ZieI, eine weitere Entwicklung des Ver~ehrs ~it -
allen TransportmitteIn zu erreichen, 

b e s c h los s j! n, 
den vorliegenden Vertrag ' zu schlieBen'. 

Zu diesem Zweck , habenzu ihren Bevollmachtigten 
ernannt: 

der Staatsrat der Volksrepublik Polen 

,', den Vorsitzellden de~ Ministerrates 
der VolksrepllbIik Polen, 
Herrn Piotr Jar 0.5 z e w i c z, 

,der StaiUsrat der Deutschen Pemokratischen Republik 

den Vorsitzenden des Ministerrates der Deutschen 
Demokratischen Republik, 
Herm Willi S t o ph, , 

die foigendes veteiq.bart ha ben: 

ABSCHNITT I 
~ 

.AlIgeinelne GrundslUze. 

Artikel 1 

(1) Die Vertragspartner , wer.den den Verkehr ,a'uf dem 
Gebiet der ' Eisenbahn, des Kraftverkehrs, des Luftverkehrs, 
derSeeschiffahrt und der BinnenschiJfahrt sowie die Zusam
menarbeit hinsichtJich der Seehafen pflegen und entwickeln. > 

und sich dabei gegenseitig Unterstiitzung gewahren. 

(2) Die Vertragspa]tner werden jeweils auf ihrem Ter
ritorium die Verkehrseinrichtungen fUr den Wechsel- und 
Transitverkehr unterhalten und sie entsprechend den gege
benen Moglichkeiten ausbauenl 

(3) Die Verkehrstrager eines Vertragspartners konne n 
die Verkehrseini'ichtungen auf deJll Territorium des anderen 
Vertragspartner:s benutzen. 

(4) Die zustiindigen Organe der Vertragspar tner werden - \' 
Grenziibergange festlegen, die ~og1ichst giinstige 'Transport
bedingungen fUr die eim;elnen Verkehrstrager im Wechsel-
und Transitverkehr gewahrleisten. 

ArtikeJ 2 

(1) Die Vertragspartner gewahren sich gegenseitig freien / 
Transit filr' alIe Transportmittel im Verk'ehr von und nach 
Drittstaaten. ' 

(2) Die Vertragspartner be trach ten Westberlin _815 elne 
besondere poIitische Einheit und werden sich bei der Durch- . 
fiihrung des Verkehrs von diesem Grundsatz leiten lassen. 

Artikel3 

W komunikacji wzajemnej I tranzytowej mogą uczestni- An dem Wechsel- und Transitverkehr konne n alIeTrans-
czyć wszystkie środki trarisportudopuszczone do ruchu i za- ' portmittel teilnehmen, die aul dem Territorium eines der 
rejestrowane na terytorium jednej z . Układających się Stron. Vertragspartner zum Verkebr zugefassen und registriert sind. 

Artykuł 4 Artike14 

Właściwe organy Uk,ladaJąc;ych się S,tron ustalą w drodze Die zustandigen Organe der Vertragspartner legen in ge-
wzajemnego porozumienia, kt6rzy z przewoźników będą ' ' genseitigem Einvernehmenfes~, welche Verkehrstrager Trans
uzgadniać p}anyprzewoz6w W komunikacji wzajemnej l, tran- portpliine, ·fiirden Wecltsel~und Tl'ansitverkehr sowiederen 
zytowej, jak r6wnię.ż . treść - 1 metody koordynacji t.ychplAn6w ,InhaIt un'd Methoden zu, ibrer Koordinierung undPlanungs~ 
oraz okreś.y planowania. . zeitraume abs:timmen .werden. ' 
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ArtybJł 5 

W celu dalszego rozwoju k-omunik~cji " Układające- się 
Strony będą pogłębiać współpracę, a w szczególności bęąą: 

l)poswięcąć specjalną uwagę giówńym kierunkom rozwoju 
. technicznego komuńikacji, jak rÓwnież zwiększaniu' wy
dajności poszczególnych rodzajów transportu w .komuni
kacji wzajemnej i tranzytowej; ; 

2) umożliwiać korzystanie z . najbardzI~j efektywnych środ~ 
ków transportu i najracjonalniejszych diógprzewozu w 

-, komunikacji wzajemnej i. nan~yt9wej w celu osiągnięcia 
przez obiELOkładające się Strony wysokich efektów go
sppdarczych i rozwoju, spe~jalizacji w komunikacji mię
,dzynarodowe,j w ramach podziału pracy; 

- " 3) ' wpro~adzać daleko idące uła~wienia i uproszczenia w 
komunikacji przez graniCę pańśtwoWą; . " . 

4) popierać bezpośrednią współpracę między organizacjami 
i przedsiębiorst wami transportowymi. 

Artykuł 6 

1. Przewóźnicy, podróż.'li, ,środki transportu i ich za logi 
oraz ładunki jednej Układającej Się Strony - będą traktowane 

. na terytorium drugiej Układającej się Strony na równi z prze
woźnikami, , podróżnymi, środkami transportu l .ich załogami 
oraz ładunkami kraju najb~rdziej uprzyw.ilejowanego. 

. 2. Ustęp , 1 niniejszego aJtykułunie dotyczy ulg i przy
, wilejó'\y przyząawanychw , portach dla państw"nie posiacia
jących wy.brzeza. morskięgo. ', 

Artykuł 7 

1. Kaźda z Układającyc~ się Stron za,s,trzega śobi~ prawo 
przewo'lU . podróżnych i ładunków, jeżeli przewóz ten wyko

, ~ywany jest wyłącznie na jej terytorium lub rozpoczyna się 

i kończy na ' tym terytorium. 

2. Właściwe organy Układających się Stron mogą uzgod-
m,c uźycie środków transportu i ' urządzeń komunikacyjnych 
jednej Układającej się Strony dla wykonywania przewozów 
i innych usług komunikacyjnych na terytorium drugiej Ukła
dającej się Strony. 

3. Nie uważa się za prze~ói,o 'którym inowa w ustępie 
niniejszego artykułu, takiegoprz'ewozu, gdy statek jednej , 
Układającej się Strony płynie z portu drugiej Układającej . się 
Strony do innego portu tej Układającej się Stron'y w celu 
wyładowania w nim ładunku z państwa trzeciego lub zabra
nia ładunku przeznaczonego dla państwa trzeciego. 

ROZDZIAŁ n 

Zasady dotyczące poszczególnych rodżajów komunlkaC;l. 

Artykuł 8 

Układające się Strony podejmąniezbędn_e śródki, aby tak 
dalece, jak to jest możliwe, ułatwiać wzajemną i tranzytową 
komunikację kolejową, wykonywać sprawnie ' i szybko prze
wozy po.dróżnych ładu~ów, zapewniając podróżnym odpo.- · 
wiednie wygody. 

Artykuł ' 9 ' 

" ",:'Każda z,· Układający-chsię ,~lro.np(z;yznaje ;osobom, fizyqz
,,/~ - ny.m", i , praWaYlDi' stale " zamies2kałym , 1I1b', mają'Cylli siedzibą 

Artikel. 5 

Die Vertragspartner werden zur weiterep. Entwicklung 
des Vei':kehrs die Zusammenarbeit vcrtiefen, indem sievor 
allem: 

1. besondere Aufmerksamkeit der Hauplrichtung der te ch- ' 
. nischen 'Entwicklung des Verkehrswesens sowie der Er
hohung der Produktivitiit · der,' einzelnen Tr-ansportarten 
fiir den Wechsel-' und Transitverkehr widmen, 

2: die .... Benulzung . der effektivsten Transportarten und ra
tionellsteń Verkehrswege im Wechsel- und Transitver
kehr ermoglichi:m, -um fUr beide Vertragspartner einen 
hohen okonomischen NutzeHekt und die SpezialiSieruilg 
des inŁernationalen Verkehrs im Rahmen der Arbeitstęi
lung zu erreichen, 

3., weitgehende Erleichleru'ngen und Verei·nfachungen im 
grenziiberschreitemleIl Verkehr einfUhren, , 

' 4. die direk!e Zusammenarbeitzwisthen den Transportorga
nisationen und Transportunternehmen unterstiitzen. 

Artikel6 

(1) Die Verkehrstriiger,Passagiere, Transpo.rŁmittel und 
ihre Besatzungen sowie die Ladl~ngeńeines Vertragspartners 
werden auf dem Territorium des andereri Vertragspartners 
den Verkehrstriigern, Pasśagieren, 'Transpottmitteln und ihren 
Besatzungeń sowie den Ladungen desam meist~n begiinstig~ 
ten Staates gleichgestell t. 

(2) Absatz 1 dieses . Artikels findet nicht An~endung auf 
die Erleichterungen und Privilegien, die Staaten ohne Me
ereskiiste in den H~fen gew~hrt werden. 

A r t i k e 1--7 

(1) Jeder Vertragspartner beMIt sich ąas Recht des 
Transports von Personen undGiitern vo!, wenn der Transport' 
ausschlieBlich auf seinem Territorium dun;:hgefUhrt wirdoder 
auf diesem beginnt undendet. " 

(2) Dle zusUindigen Organe dęr Vertragspartner konnen 
den Einsatz von Transportmittein llnd Ver~ehrseinrithtungen 
des .einen Vertragspartners fUr die Durchfiihrung von Trans
porlen und fUr die Ausiibung, anderer Verkehrsleis!ungen auf 
dem Territorium des anderen Vertragspąrtners vereinbluen. 

- . 

(3) Es wird nich! aIs Transport im SInne d~s Absatzes 1 
di'eses Artikeis betrachlet, wenn ein Schiff des einen Ver

. tragspartners aus einem Hafen des anderen Vertragspartners 
in einen anderen Hafen dieses Vertragspartners fiihrt, um ,in 

,diesem Fracht aus einem drilten Staat zu loschen bezie
hungsweise F'racht aufzunehmen, die fUr einen dritten StaaŁ 
bestimmt ist. 

ABSCHNITT II 

Grund,satze fUr dle efhzeloen 'Verkehrslrager. 

Arti ,keI8 

Die Vertragspartner werden dię notwendigen. SchriŁte 
unternehmen, um den 'Wethsel~ und Transiteisenba'hnverke'hr 
so weit wie moglich zu erle ichtern, den Reise- und Giiterver
kehr reibungslos und schnell durchzufiihren und den Reisen
den den entsprechenden Komfórt zubieten. 

Art)kel g 
" . 

. Jeder. Ver-tragspartner, erkę~nt ,den natilrlicnen . und Ju~ 
ristischenPersQnen,. di ,e ' stiindig , a1;lfdę{I1Terr-it9rium ,des: an~. " 
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Jla teryt~rium drugiejlJkładająceJ si~. Strony, pra,wo wyl5.o-" 
'nywania przewozu osób i ładunków pojazdaniI' drogowymi n'a 
• wym terytorium. . 

Ar t yk u ł 10 

Układające się Strony przyznają sobie w komunikacji 
lotnkzej pLawo do: 

.~ swobodnego przelotu bez lądowania; . 

- lądowania technicznego, to znaczy lądowania 'IN celach 
niehandlowych; 

__ zabierania na pokład lub wyładowywania ' podróżnych, . 
poczty i ładunków jednej Układającej srę Strony na tery
torium ~rugiej ' Układającej się Strony; -

,- ,zabierania na pokład podróżnych, poczty 'i ładullków 

-dereu' VertragsparŁners wóhnen oder ihren ' Sitlhaben, -das fi 
Rećht zu, auf seinem Territorium dieBefćrderung von ·Perso
nen tind Giitern: 'mit Kraftfahrzeugen durchzufiihren • 

A r t i k e I 10 .·, 

Die Vertragspartner gewahren, sich im Luft~erkehr' d'a! 
Recht 

-zum' freien tJberflug ohrie Landung; 
- zur tecąnischep , LandlIng, " das heiBt, Ląndung lU nieht-

kommerziellen Zwecken: ' 
Passagiere, Posl und Fr.acht des' e!iDen ,VertragsI>artner,s 
aul dem Gebiet d~s anderen VertrayspartnersanBord z~ 
nehmen cder abzlłsetzen; 

l przeznaczeniem do państwa trzeciego, jak również wy- ' 
ładowywania podróżnych; poczty i ładunków przybyłych ' 
l państ wa trzeciego'. . 

Passagiere. Post und Fracht mit Bes-timmung nach einem 
aritien :Slaat an Bord 'zu "nehmen und die aus einein drit
ten Staat kommenden Passagiere, Post 'und Fr~cht abzu
setzen. 

A rt y kuł 11 

Uj{łada jące się Strony uzna ją wza jeąmie przynależność 
pań~twową swoich statk.ów· na podstawie dokumetitów, znaj
dujących się na pokładzie tych ' stalków i wydanych przez 

, właściwe organy Układających się Stro~ 

ROZDZiAt III 

Zasady ilotyczące kontroli granicznej; ce.nej~ weterynaryjnej 
l fitosanitarnej osób, towarów.l , ś~odków transportu. 

J 

A rt y k uł 12, 

KOntrola graniczna, celna, weterynaryjna i fitosaI!itarna 
osób, .towarów · i środków ,tra.nsportu prżekraczających grani- . 
cę między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Repu
bliką Demokratyczną w ruchu kolejowym, drogowym i w że
gludze śródlądowej, 'zwana dalej "kontrolą", może być wyko-

' nywana wspólnie przez właściwe organy óbu Układających 
się Stron.' 

A r t y kuł 13 

1. Kontrola w ruchu kolejowym dokonywana jest na 
ustalonych stacjachpołó~onych na terytorium jednej l Ukła
dających się Stron lub wczasie biegu po.ciągu na ustalonych 

,odcinkach linii ,kolejowych obu Ul5.ładąjących się Stron. 

2. Kontrola w ruchu drogowym dokonywana jest w usta
lonych miejscach na terytodum jednej lub mi terytoriach 
obu Układających się Stron, ! 

3. Konlrola w żegludze śródlądowej dokonywana jest w 
określonych przystania~h jednej z Układających się Stron 
albo na ustalonych .odcinkach dróg wodnych jednej lub obu 
Ukła9a jących się Stron. 

Ar t Y kuł 14 
; 

,' 1: Organy kontrolne jednej Układającej się Strony wy
konują swoJe czynności kontrolne na terytorium drugiej ' Ukła
dającejsię Strony, zgodnie l prawem swego Państwa i z ta
kimlsamymi skutkami prawnymi, Jak gd'yby wykOliy.wały te 

Ar I i ke l 11 

Die Vertragspartner erke.nnen gegE!Dseitig die Nationali- . i 
tat ihrer SchiUe aut · ,Grund der sich , an Bord diesel Schiffe_ 
befindel'lden vori den ' Zlistandigen Organen der Vertragspart-
ner ausgestellten D0kumente an. :' , . 

ABSCHNIIT III 

Grundsiitze fiir ~lie Grenz-,Zoli-, Veterin!r
und pbytosanitiire Kontrolle .,von Personen, 

Giitern und Transportmitteln. 

A r t i keI -12 

Die Grenz-, Zoll-, Veterinar- u~d phyt~sanitare Kontrolle 
von Personen, Giilem und Transpbrtmitteln im grenziiber,
schreitenden ' Verkehr zwischeri der Volksrepublik Pohin und 
der DeutschE!ll Demokratischen Republik im Eisenbahilver- ,' 
keru, ~m StraI3enverkehr und in ' der Binnenschiff.a'hrt - im 
weiteren aIs "KontrolIe" bezeichnet - kann von de~ entspre
chenden Organenbeider. Vertragspartner gemieinsam ausgeiibt 
werden. 

A 'r t i k e l 13 

(1) Die Kontrolle im Eis,enhahnverkehr erfolgt auf den 
festgeh~gten Stationen, die sich auf dem TerritQrium eiiles 
Vertragspartners belinden . beżle.hungsweise waru.end der 
Fahrt des Zuges aui' den festgelegten Eisenbahnstrecken bei
der Verttagspartner. 

/' . 
(2) Die Kontwlle im StraI3enverkehr erfolgt an festge-

legten Stellen auf dem Territorium eines beziehungsweise den 
Territorienbeider Vertragspartner. ' 

(3) Die Kontrolle in der Binnenschiffahrt erfolgt an den 
bezeichneten A,nlegesteJlen ' eines Vertragspartners bezie
hungsweis.e auf den AbschniUE!D der Wasserwege eiiles bezi'e
hungsweise , beider yertrayspartner. 

Art ik e r 14 

(1) me KontroIJorgane eines Vertragspartners iihen ihre 
KontrollUitigkeit auf dem TerritorIum des andereri Vertrags
partners entspr~chendden gesetzlichen Bestimrnungen ihres " 
Staateś mit den ~gleichen ,Rechtsfolgen . aus, «pe- bel der Aus-, 
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czynności ; na terytorium swego Państwa, chYłła że niniejszy 
Układ stanowi inaczej. 

2. Jako pierwsze dokonują kontroli organy tej Układa
jącej się Strony, której terytorium opuszczają osoby, towary 

- i środki transportu. Przepisy prawne tej Układającej się Stro
ny,~ związane z wykónywani~m kontroli przestają działać 
z chwilą,' gdy jej org'anyośw,ladczq, że zakończyły kontrolę, 
chyba że w poszczególnych przypadkach zachodLi potrzeba 
przeprowadzenia ponownej kontroli. 

3., Układająca się Strona, na terytorium której wykony
wana jest k()ntrola, zapewnia organom kontrolnym drugiej 
Układającej się Strony wykonywanie czynności kontrolnych 
bez przeszkód oraz taką samą ochronę prawną, z jakiej ko-
rzystają jej Własne organy. . , 

. ' 
,. , ."" 
4. Organy jednej Układającej się Strony dokonujące 

kontroli ~ater,yt(jrium ' drugiej Ukłac,lającej ' się Strony mo,gą 
zgodnie z prawem s,wegoPańslwa przerwać podróż osoby, 
która przekracza granicę państwową, zawrócić ją lub dopro
wadzić na terytoi"ium swego Państwa. Zawrócenie lub dopro
wadzenie obywatela tego Państwa, na terytorium którego 
dokonywana jest kontrola, dopuszczalne jest tylko za zgodą 
jego organów -kontroli paszportowej. , Zgoda nie jest wyma
gana, jeżęli obywatel ten nie jest uprawniony do przekrocze
nia ,granicy albo pope.łnił przestępstwo, za k.tóre grozi mu 
kara pozbawienia wolności. ' 

s. Dla wykonania decyzji organów kontrolnych jednej 
Układafątejsię Strony na terytoril.lm drugiej Układającej się 
Strony, od[)o'szących się ,w szczegó1ności do przerwania p'o
dróży, zawróc'enialul> doprow'ad'ze~ia osób, zajęciaprzedmio
tQW, zabezpieczenia dowodów przestępstW!!, właściwe' organy 

, kontrolne tej drugiej Strony udzielą pomocy organom Ukła
ąającej się Strony, które podjęły decyzję. 

6. Towary i wartości dewizowe zdeponowane ora~ za
tI:zymane lub skonfiskowane przez organy jednej Układają
cej się Strony na terytorium drugiej Układającej się Strony, 
jak również póbrane przez te organy opIaty celne i inne, 
mogą być wywożone z tego terytorium bez zezwolenia 
i ograniczeń oraz bez cła i kontroli celnej. 

7. Jeżeli organy kontrolne jedne'j Układającej ,się Strony 
ujawnią towar lub wartości dewizowe , przywożone z narusze-

- niem prawa drugiej Układająrejsię Strony, zawiadomią 
.oC tym jej organy kontrolne i umożliwią im żastosowanie . ich 
prawa, o ile towar łub wartości dewizowe nie podlegają za

'jęciu na podstawie prawa Układającej się Strony, 'której or
gany je ujawniły. 

A r t y kuł 15 

1. Funkcjonarius,ze organów kontrolnych jednej Układa
jącej , się Strony; wykonujący czynn9ści sltiżbowe na tery-
10rium drugiej Układającej się- Strony, mogą nosić mundury 
iód.znaki służbowe. Są oni również upraw nieni do noszenia 
broni , służbowej stosownIe " dCl " przepisów swego państwa. 
Utycie· broni może nastąpićtyIko w obfoniekoąiecznej. 

P-'7. ta 
) 

iibung ihrer Tiitigkeit auf dem TerriŁorium ihres Staates ent
sleben, es sei denn, dieset Vertrag legt ' etwas anderes fest. 

(2) AIS ·erste filhren dieKontrolle die ' Organe des Ver
tragspartners durch, rlessen Territorium die Persohen, Waren 
und Transporlmittel verlasserr. D;e gesetzlichen- Bestimmun
gen des Vertragspartners, die die Durchlilbrung der Kon
trolleregeln, gelten bis zu dem Zeitpunkt, z;u dem sein.eOr
gane ihre KontroiJe filr beendeterklart ha ben, es ' sei 'denn, 
daB ,sich in besonderenFiillen die Durchfiihning einer erneu
ten Kontrollenotwendig macht. 

(3) Jeder VertragspartneI, auf dessen Territorium die 
Kontrolle durchgefiihrt wird, gewahrleistet den Kontrollórga
nen des anderen Vertragspartners freie Ausilbung der Kon
trollUitigkeit un~ den .gleichen gesetzlichen SCbutz wie den 
eigenen Organen. 

(4) 'Die . Organe einesVertragspartners, die die Kontrolle ' 
auf .dem Te.I1ritbrlum des anderen Vertragspartners ausilhen, . 
konnen auf der Grl,lndlage · der gese.ŁzHchen BeSfimn'hingen 
ihres Staales die Reise einer Person, die .die Staatsgrenze 
iiberschreitet, unterbrechen, diese. zurilckweisen beziehungs
weise auf das Territoriumibres Staates zuruckfiihren . 

. Die RUck weisung beziehungsweise Rilckfilhrung des Bilr
gers des Staates, auf dessen. Territorium die Kontrolle aus
geiibt wird, ist nur mit dem Einverstiindnis seiner ' PaBkon
trollorganezulassig. Das Einverslandnis ist ńichterforderlich, 
wennder Bilrger nicht berechtigt ist, die Grenze zu ' ilber
schreiten beziehungsweise 'eine schwere Geset.zesverletzung 
begangen hat, filr die FreiheJtsentzug angedroht ist. 

(5) Zur Durchsetzung von MaBnahmen der Kontrollorgane 
e,ines Vertragspartnersauf dem Territorium des anderen Ver
tragspartners, insbesondere tJnterbrechung der Reis~,Rilck
weisung oder Rilckfiihrung von Personen, Beschlagnahme ~von 
Gegenstanden und Sicherung von Beweismitteln, gewahren 
die entsprechenden Kontrollorgane den Organen der Ver
tragspartner; die die MaBnahmen getroffen haben, Hilfe. 

(6) Die hinterlegten Waren beziehungsweise Devisen und 
die durch die Drgane eines Vertfagspąrtners auf dem Terri
toriumdes andeIen Vertragspartners sichergestellten bezie-

, hungsweise beschlagnahmten Waren und Devisen sowie die 
durch diese Organe erhobenen Zoll- und anderen Gebilhren 
konnen aus diesem ' Territorium ohne Genehmigung ) md 
Beschrank ung sowie ohne Zollgebilhren und ZolIkontrolle 
a usgefilhrt werden. 

(7) Wen n die Kontrollorgane des einen Vertragspartners : 
eingefilhrte Waren beziehungsweise DevisenwElrte feststellen, 
die Gegenstand einer. den gesetzlithen Bestiinmungen des an
deren Vertragspartners widersprechenden Handlung waren, 
so benachrichtigen sie die Kontrollorgane · des ariderElD Ver
tragspartners undermoglichen ~ihnen die Durchfilhrung der 
gesetzlich festgelegten MaBnahmen, sofern nICht nach den 
gesetzlichen Bestimmungen des Vertragspartners, dessen Or
gane die Waren beziehungsweise Devisenwerte festgestełlt 
haben, die Beschlagnahme der Waren be.ziehungsweise Devi
senwert.e vorgesehenist. 

Artlkel 15 
<; 

(1) Ole Angehorigen der Kontrollorgane des einen Ver
tragspartners, die den Diensl auf dem Territodum .desan
deren Vertragspartners ausiiben, ' konnen Uniform und Dien
slabzeichen tragen. Sie sind weiterhin berechligt, entspre
chend den Bestimmungen ihres StaalesDienslwaffen zu ' tra
gen. Der Gebrauch der Waffe darf pur im .Faile der NolwehI 
erfolgen • . 
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2. Funkcjonariusze organów kontrolnych jednej Układa
Jącej się Strony, którzy w związku z wykclIlywaniem czyn
ności kontrolnych przebywają na terytorium prugiej Układa

, jącej się Strony, są 'zobowiązani doprtestrzegania obowiązu-. 
jącego tam prawa, chyba ~e niniejszy Układ stanowi inączej. 

3. Funkcjonariusze organów kontrolnych, przekraczający 
granicę państwową w związku z wykonywaniem czynnosci 
służbowych, zwoinieni są od cła i innych Qpłat w odnie~ ie
niu do środków transportu oraz przedmiotów przeznaczonych 
do wykonywania czynności służbowych- i przedmiotów osobi
stych. Są oni również zwolnieni od podatków i innych opłat 
oraz od świadczeń osobistych i rzeczowych. Dokumenty służ
bowe organów kontrolnych są nietykalne. ' 

4. Funkcjonariusze organów kontroląych jednej Układa
. jącej się Strony są odpowiedzialni za wykroczenia służbowe, 
popełnione na terytorium drugiej Układającej się Strony, wy

. łącznie przed swo'iinlwładzami zwierzchnimi. 

5. Funkcjonariusze omanów k~ntrolnych jednej Ukła~a
jącej się Strony będą odwołani na uzasadnIone żądanie właś-
ciwych organów drugiej Układającej się Strony. . 

A r t y kuł 16 / 

(2) Die Angehorigen der Kontrollorgane eines Vertrags-:
partners, die siclr'zur Austibung der KontrollUitigkeit auf dem · 
Territorium des anderen Vertragspartners . aufhalten, sind 
verpflichtet, ,die dort geltenden , gesetzlichenBestimmungen , 
einzuhalten, soweit dieSer Vertrag nicpts arider~ regelt. 

(3) Die Angehorigeri der Kontrollorgane, die die.. S,taals
gren ze zur Austibung ihres Dienstes tiberschreiten, sind .von 
Zoli" und anderen Gebtihren in bezugauf Transportmittel S0.

wie G,egel1stande, die fUr die Austibung des Dienstes ~estimmt 
sin d, und ihre personlichen Sachen befreit. Sie sind weilerhin 
von Steuern, anderen Gebtihren sowie von personlichenund 
sachlichen Leistungen ·befreit. .Die Dienstdokumente der Kon
trollorgane sind ,unantastbar. , 

(4) Die Angehorigen der Kontrollorgane eines Vertrags
partners sind fUr dle dienstlichen Verfehlungeri, die sie auf 
dem - Gabiet des anderen Vertragspartners begehen, aus
schlieBlich ihren vorgesetzten Dlenststellen gegeniiber ve-
rantwortlich. ' . 

(5) Die Angehorigen der Kontrollorgane eines Vertrags
partners werden auf begrtindet1~s \,rerlangen der żustandigen 
Drgane des anderen Vertragspartners abberufeń. 

A r t i k e l 16 

Organy kontrolne jednej Układającej się Strony mogą - Die Kontrollorgane des einen Vertragspartners konnen 
oznaczać budynki i pomieszczenia służbowe, oddane im do Gebiiude und Dien.§1rifume, d;e ihnen auf dem T~qitorium 
dyspozy'cji na terytorIum drugiej Vkładającej się Strony, na- des anderen Vertragspartners zur VerHigung gestelIt wurden, 
pfsa~i w swym języku oraz godłem i flagą sweg;o Państwa. in ihrer Sprache beschriften sowie mit dem Staatswappen und 

den Flaggen. lhres Sta(ltes. ausstalten. 
A.rtykuł 11 

1. Układające się Strony ponoszą na, zasadzie wzajem- o 
ności na swoim terytorrum k.:>szty · budowy nowych i rozbu
dowy istniejących budynków; instalacji i urządzeń przezna

. czonych dla wspólnej kontroli osób, towarów i środków 
t.ransportu. . 

. 2. Właściwe organy Układających się Stron' mogą ' za
wiera.ć odrębne porozumieą,iadotyczące budowy, .rozbudowy 
I wyposażenia poszczególnych budynków, instalacji i urzą

dzeń · przeznaczonych do konlroli. 

ROZDZIAŁ ' IV 

Zasady dotyczące Innycb organiSw wykonujących 
czynności slutbQwe na leryJ.orlum drugiej 

Układającej się Strony. 

A r t y kuł 18 

Postanowienia artykułu .14 ustępy l, 3 i 6, artyk4łu 15, 
artykułu 16. i artykułu 17 niniejszego Układu mają odpo
wiednie zastosowanie do organów' i ich pracowników jednej 
Układającej się Strony 'nie . będących organami kontrolnymi, 
a wykol}ujących ' czynności na terytorium drugiej Układają" 
cej się Strony, Vi związku z komunikacją przez ' granicę' pań-
stwową. ' 

• ROZDZIAŁ Vi 

Postanowienia koncowe. 

A r t y li u ł 19 

Rządy Układających się Stron zawrą odpowiednIe umowy , 
dla wykonania niniejszego Układu. . . ' 

.. 

Ar.tik e))1 
.' . 

. (1) Die Vertragspartner tragen auf . der Basis der Gegen-
seitigkejt auf iJ:trem Territorium' die Kosten fUr die neuoder , 
auszubauenden Geballdę, Anłagen uncJo Einrichtungen, . dieftr,'r /' 

. die gemeinsame Kontrolle von Personen, Gtitem und Trans, 
portmitteIn bestimmt sind. . - . _ 4 

(2) Die żustandigen Drgane der Vertragspartner kOImen 
fUr den Bau, den Ausbau und die Ausstattung der einzęlnen -
Gebaude/ AnIagen und Einrichtungen, die f tir die Kontrolle 
bestimmt sind, gesonderte Vereinbarungen a-bschlie13en. 

I - -" . ABSCHNITT IV ' 
\ . 

Grundsitze lOr andere' Organ e bei der Austibuug 
Ihrer dien~Uicben Titlgkelt aul .demTenltorlum 

des anderen Vertragsparloers. 

Ar ti ke ł18 

Die Bestimmungen der Artikel 14, Absatz 1, 3 und 6 ArU" 
keL 15, Artikel 16 und 17dieses Vertrages ' finden aut' die .. . • 
Drgane und cHe Beschiiftigten des einen Vertragspartners, die 
ihre Tatigkeit im grenztiberschreitenden Verkehr auf dem 
Territorium des anderen Vertra.gspartners allsilben und nicht 
Kontrollorgane sind, entsprecheride Anwendung. . 

ABSCHNITT V 

. Schlu8bestimmungen. 

Artikel19 

In Durchftihrung ' dieses Vertrageswerden die Regierun
gen der - V~ertragspartner . ,enlspr~Ghende Abkommen ab-

, schlie13en. ~ 
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Artykuł 20 

i 

Niniejszy Układ pJd lega ratyfikacji i wejdzie wżycie w 
dniu wymiany dokumentówr ratyJikacyjnych, która odbędzie 
się w .W ar sza wie. 

Artyk 'uł21 

.' 

Nm le jszy Układ zawarty · jest na okres~pięciu lat; ulega 
.on każdoraz l)wo przedłużeniu na dalsze o k,r e sy' pięciolet~e, 
:O ile. ża.dna z Układających się S tron nie wypowie go naj. 
póżn·iej na rok przed upływem odpowiedniego pięcioletn i ego 
okr'esu. 

" Sporządz:) ~o w Berlin ie, ·dnia 16 lipca 1971 roku w dwóch 
egzeinplarrach, . Każdy w ję7yKach polskim niemieckim, 

" przy czym oba tek .~ty mają jednakową moc. 

Na dowód ciego wyżej wymienieni Pełnomocnicy pod· 
pisali niniejszy Uk lad ' i opatrzy li go pieczęciąmi. 

Poz. 18 ł 19 

A r t i k e I 20 • 

Dieser Vertrag bedarf. der Rat·ifikalion und triU ' am fage 
des Austausches der Ratifikationsutkunden, der 'in ,Warschau 
stattfindet, in Krafl. • 

Artike121 

Der vorlieqende Vertrag wird rur die Da ner von filnf 
Jahren ,abgeschlossen. Wenn der VerJragnicht von einem 
der Vertragspartner spatestens ein Jahr vor Ablauf der ent
sprechendenflinfjiihrigen Fristgekiindigt wird, bleibt er fur 
1eweils weitere fUnf Jahre in Kralt. 

Ausgefert igt in Berlin am 16 ~ 111i 1971 in zwei Exempla
ren, jedes ID polnischer und in deutscher Sprache, wO.bei 
beide Texle gleichermaI3en giiltig sind. 

Zur Bestiit igung dassen haben die obengenannlen Bevoll
machtigleo diesen Verlrag unlerzeichnet , und gesiegelt · 

l ' 

Z upoważnienia Im Namen Im Namen 
. . 

Z upoważnienia 
Rady Państwa Porskiej 

Rzeczyp0'5polilej Ludo wej 
Rady Państwa N iernieckiej des Staa!srates der des Slaatsrates der 

Deulschen Dernokratischen- RepubliJ( 
, 

I 

Republiki Demokraty cznej . Volksrepublik Polen 

P. JalOsz'ewicz W. Stoph P. Jaroszewicz .. W. Sloph 

Po zaznajomieniu się z powyższym Układem Rada : Pa'iistwa uznała go l uznaje ,za słuszny zarówno wtałoścl, jaIt 
k_ażde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że jest qn przyjęly, ratyfikowany l pot,wierdzony, oraz przyrzeka, 

że będzie niezmiennie ~achowy\\'any. 

Na dowódczegO wydany ' został Akt niniejszy, . opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
i . 

' Dano w Warszawie, d!lia 25 listopada 1971 roku. 

Przewodniczący Rady Państwa: J.Cyranklewlcz 
. , 

L . . S. 

/ 
Minister Spraw Zagranicżnych: w z. S. Trepc1.yńskl 

19 

OSWIADCZEŃIE RZĄDOWE , , 

z dnia 12 stycznia . 1972 r. 

W Rllrawle wymlanydokumenlów ratyfikacYJnych Układu między Polską Rzecząpospo1lłą _iudową~ a Niemiecką Repu
bllką Demokratyczną o współpracy w dzledlinle komunikacji, podpisanego w Berlinie dnia 16 lipca 1'971 r. 

Podaje się niniejszym do wiLIdomości, że· zgodnie z arty. 
kulem 20 ~Układu między P?lską Rzecząpospolitą LU(lowąa 
Niemiecką , Republiką Demokratyczną o, współpracy w · dzie· 
dzinie komunikacji, podpisanego w Berlinie dnia 16 lipca ' 

\ 

1971 r., nastąpiła w Warszawie dnia 11 stycznia 1972 t. wy- . 
miana d okumentów ratyfikacyjnych wymienionego układu 
i w tym dni u w <;ledl on w życie. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z! J-!, W illiewicz 

, . 




