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Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca
między Polską Rzecząpospolitą Ludową

1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy
a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach
prawnych vi sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 14 września 1971 r.
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UMowA
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską· Republiką Ludową o pomocy prawnej
w sprawach ' ćywilnych, rodzinnych i karnych,

podpisana w Warszawie dnia 14

września

stosun,kach prawnych

1911 r.
/

W imieniu POlsldej

Rzeczy~ospoUtej

LudoweJ,

RADA PAŃSTWA

•

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ ,
podaje do powszechnej

wiadomości:
/

W dniu 14 wrześni p 1911 roku została' podpis,!na w Warszawie Umowa między ' Polsk'ą Rzecząpospolitą Ludową
a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach pra wnych w sprawach ey wilnych,. rodzinnych i karnych o następując;ym brzmieniu dosłownym:

UMowA

,n;orOBOP _

między Polską Rzecząpospolitą ludową,
bliką

a Mongolską Repuo pomocy pr!,wneJ I stosunkach prawnych
w sprawach cywilnych, rodzinnych l karnych

Ludową

MelK,lJ;y nOJILc~oił HapO,lJ;HOK Pecny6JIJUCoK H MOHrOJILCKOK HapO,lJ;HOM Pecny6JJHKOK o opaBOBOM OOMO~H ' H npaBOBLIX OTHOWeHHKX no rpaJK,lJ;aHCKHM, ceMeKHLIM H yroJIOBHLIM ,lJ;eJIaM

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i PrerOCy,ll;apCTBeHHbrn COBeT" ITOJIbCKqill Hapo,ll;Hoill Peczydium Wielkiego Churału Ludowego Mongolskiej Republiki ny6JIMKM M TIpe3M.l\J.1)'M BeJIMKOro HapO,ll;HOrO XypaJIa MOHLudowej,
rOJIbCKOill HapO~HQiII Pecny6JIMKt1 PYKbBO.l\t1Mhle 1KeJIaHt1eM
ożywione pragnieniem umocnienia ścisłej , i trwałej . przyyKpeQt1TbTecHyro M npOąHYlO ,ll;py1K6y Me}ł{)l;y 06et1Mt1
jaźni między obydwoma krajami oraz przypisując doniosłe ' CTpaHaMt1 t1 npt1,lJ;aBaR Ba}ł{HOe 3HaąeHt1e COTpY,lJ;Ht1ąeCTBY
znaczenie współpracy w zakresie stosunkąw' prawnych" po- ,B 06JIaCTM npaBOBbIX OTHOrneHt1~, pelIJt1JTJ1 3aKJIlOąt1Tb ,IJ;ostanowiły zawrzeć umowę , o pomocy prawnej i stosunkach
raBOp O npaBOBoill nOMO~M M npaBOBbIX OTHOrneHt1JIX no
prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. '
" rpa1K,ll;imc:imM, ceMeillHblM MyrOJIQBHbIM ,ll;eJIaM.
\
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W ' tym celu wyznaczyły sWych ' pełnomocników:
Rada Państwal'blskiej , Rzeczypospolitej Ludowej
:Józefa Szczerskiego, Podsekr~iarza Stanu W Ministerstwie
Spra wiedli waści Polskiej Rzeczypospolitej ludowej, . . , '
. Prezydium Wielkiego Churału ., Ludowego Mongolskiej
' Republiki Ludowej- Damirangijna Horhoi~ Przewodniczą
cego KomitetuPra wnego przy Rddzie Ministrów Mongolskiej
Republiki Ludowej,
którzy po dokonaniu wymiany swoich pełnomocnictw, uznanych za prawidłowe i sporządzone w należytej formie, zgodnie ustalili, co następuje:
,
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B STl1XIJ;eJUIX CBo.mmYno.nHOMo.ąeHHblĄfił Ha3Ha tłl1Jri1:

r,?~y)l8 pcTBeiiI4tnF CÓ~eT .llo.,1f~CKo~. '~a po)tHOit t~:::
i

ny6.nl1Kl1 -: I03s<jlalI(epcKo.ro..3fIMęcTl1TełlSł ~l1Ęl1crP~ .
K)cTHIJ;l1l1 llOJIbCKOH Hapo)lHOH Pecuy6Jil1Kn; ,. '. ', " ,':'
llpe311~l1yM Be.nl1Ko.rO Hapo.~HOrO Xypa.na ' MOHró:7tj;j,·,
CKo.H Hapo.~HciH Pecrry6.nl1Kl1 - .uar,mpaHrl1HHa XOPXo.H t .
llpe~ce~aTe.nSł IOpl1~l1qeCKoro Ko.Ml1TeTa rrpl1 COBeTe Ml1Hl1CTPo.B Mo.Hro..nbCKoH Hapo.~HOH Pecrry6.nl1Kl1, KOTOpble
rroc.ne o.6Meł:ta CBOl1Ml1 rro.nHoMO'il1RMH, Hai1~eHHbIMH B
Ao.nLKHPi1. cpo.PMe H Ha~.neLKalll;eM rro.PR~Ke, ~Oro.Bo.PH.nl1Cb
Q Hi1LKeCJie~lOlll;eM:

PIERWSZA

1I'A C T b

Postanowienia ogólne

II E P B A fi

06~e nOCT8BOBJIeUHSł

Artykuł

-

Ochrona prawna.

t. Obywatele jednej z Umawiających się Stron korzystają na obs'Zarze drugiej Umawiającej się Strony w z·a kres le
swych praw osqbistych i majątkowych z ,takiej samej' oChro~
. ny prawnej, jaka przysługuje jej obywatelom.
2. Obywatele jednej z Umawiających się Stron mają

, praw.o swobodnego i nfeskrępow'anegozwracania się , do są
dów i innych organów drugiej Umawiającej się Strony, do
których właściwości należą sprawy cywilne, rodźinne i karne; mogą oni występować przed nimi w obroni'e swych praw
i interesów, wytaczać P9wódz\ wa oraz . składać wnioski
i skargi na tych ' samych warunkach, co obywatele tej Umawiającej się Strony.
3. Postanowienia ustępów l i 2 niniejszego
stosuje się odpowiednio do ośób prawnych. ,-

Artykuł

artykułu

npaBOBaJl 3~HTa

1. rpa:>K~aHe o..ąHo.H H3 ,Uoro.BapHBaIOlll;J1XCSł CTo.Po.H
rro.JIb3ylOTCR Ha Teppl1TOpHH ~pyrQH .n;o.rOB~ pHBaIOlll;eHCJI
CTo.Po.HbI B OTHo.lIIeHl1l1 CBOJ1X .nWiHbIX H HMylll;ecTBeHHbI~
rrpaB TaKo.H LKe rrpaBo.BOH 3alll;ł1To.H, KaK H Co.6CTBeHHble
rpaLK~aHe.,

2. TpaLK~aHe o.~HOH H3 .n;o.ro.BapHBaIOlll;HxcSł CTppOH '
l1MeIOT rrpaBOCBo.6oAHO , H 6ecrrpegRTcTBeHHo o.6palll;aTbcJI
BCy~bI, H .l1HbIe o.praHbI, .lq)yro.H .n;o.l'OBapHBaIOlll;eHcSł CTOPo.HbI,K lWMrreTeHIJ;l1H Ko.TOPbIX OTHocmCR rpaLK~aHCKHe,
ceMeHHbIe Hyro.nOBHbIe ~e.na;CHH BrrpaBeBbIcTyrraTb rre- ,
, pe~ HJłMl1" 3am~aSł CBo.H rrpaBa H HHTepeCbI, IIpe~'bRB
.nSłTb HCKH, B036yLK~aTb Xo.~aTaHCTBa H BHOCJ1Tb LKa.no.6bI
Ha TaKJ1X LKe yC.nOBHRX, KaK 'H rpaLK~aHe !nOH ,Uoro.BapHBaIOlll;eHCH CTOpoHhI.
.
llo.JlbLKeHl1H, yKa38.HHble B rryHKTaxl H 2 HaCTOR~eH CTaTbH rrpHMeHRIOTCR , Co.o.TBeTCTBeHHo. H K, IOpH~l'l
'ieCIU1M .nl1ll;aM.

3. .

2-

Udzielanie pomocy prawnej
1.

Sądy, p~okuratury I notariaty panstwowe (dalej zwa-

ne "organami wymiaru sp'ra wiedliwości") Umawiających się
Stron udzielają so.bie wzajemnie pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych.
.
2. Organy wymiaru sprawiedliwości udzielają ~omocy
Jnnym organom" do których właściwości
należą sprawy cywiln;e, rodzinne j, karne.
pra:wnejrównież

Artykuł

riOMO~H

.rrpOKYparypbt H rocy~apCTBeHHbre Ho.TapHaJIbl:Jbre " Ko.mo.Pbl (,na.nee . J1MeHyeMbre "opraHbI IOCTH- ..
IJ;1111") .n;o.ro.Bapl1BaIOIIV1xca. CTOPQH B3al1MHO o.Ka3bIBaIOT
npa:ąo.ByIO no.Mo.lll;b rro. rpaLK~aHCKl1M, 'CeMeHHbIM H yro..no.BHbIM ~e.naM.
2 . . OpraHbI IOCTHIJ;l'lH o.Ka3bIBaIOT TaKLKe rrpaBo.ByIO
IIo.MOlll;b illlbIM opraHaM, K Ko.MrreTeHU;l1H ,KOTo.PbIX OTHo-.
cmCH rpaLK~aHCKHe, ceMeHHble H yroJloBHble ~e.na;

1.

Cy~bl,

.

.

3

Tryb porozumiewania

. t. W sprawach

'OKa3aHHe npaBoBOH

CTaTbR

3

się '

objętycb niniejszą Umową

organy wy.
1. lIo. fĘe.naM, Ha KOTo.PbIe paCrrpo.CTpal:JReTCRHaCTOSłStron porozumie- ~HH .uorOBo.P, opraHblIOCTJ1IJ;HH.uo.ro.BapHBaIOlll;J1X~R C'l\o.wają się ze sobą za poŚrednictwem swoich organew central- .Po.R CHo.CRTCH ~pyI' c· APyro.M , IIo.Cpe~CTBo.M ' CBOHX n;eHnych/ ' jeżeli Um'o wa niniejsza nie stanowi inaczej.
Tpa.nbH~IX o.PraHo.B, IIOCKo.JIbKy HaCTo.mi\HM .no.ro.Bo.Po.M He
tniaru

sprawiedliwości

Umawiających

się

yCTaHo.B.neH HHo.KIIOPRAOK.

/
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.-
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2~ lrne ' organy Uma.wiają~)'ch
sprawa~h cy~ ił!1ycp,.rodzinnych !

s.ię Stron właściwe w
karnyc::p'. ,k.:ierują swoje
. wniQski" :M " or ga::'n!5w " wymienionych wartykul~-I 2 ' ·ustęp. , l,
ehtb~ ' że'.w pósz~z~;gÓląy,ć.hWYPa.dfaCh Umo'wa niniejsza stallO-w
,):.in a, c~ej.
:"
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2. ,Il;pyn~e ,opraHbI ,Il;oroBapl1BalOru;l1XCH CTOpOH, K
KOMneT~H~l1l1 KOTOpbIX OTHOCflTCH 'r pa':>K,lIaHCKl1e, , b~MeM
HbIe 11 yrOJIOBHbJe ,lIeJIa, HanpaBJiHłoT CBOl1 'XO,llaTaMCTBa
opraHaM, ynO)\l.SmyTłlIM B , nyHKTe l CTaThl1 2, ,ecJIl1 Ha-:
CTO~l1M ,Il;oroBopOM B ÓT,lIeJIbHbIX CJIy~iajlX He YCTaHOBJIeH l1HOM ' nOp.HAOK.

.'

Art

yk u
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"
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Pomocy prawnej udziela się przez dokonywanie określo
nych czynności postępowania, a w szczególności przez dokonanje poszukiwań, zatrzymanie rzeczy i zajęcie mierri cf, przesyłanie, wydawanie dowodó.w rzeczowych, . przesłuchiwani e
sfron, uczestników postępowania, świadków i biegłych, podejrzanych, oskarionych, dokonywanie . oględzin sądowych,
wykonywanie wnioskQW o doręczenie. pism, przesyłan i e mao.
teriałów i akt, sporządzańie j przesyłani e dokumentów.

,.

Artykuł

I'

Treść

l forma wniosku

1. Wniosek

ą

wierać następujące

° Udzielenie

pomocy prawnej

udzielenie pomocy prawnej powinien za,
dane:

nazwę organu wzywającego.;
bl nazwę -prganu wezwanego;
el określenie sprawy,
której zgła s za ' się wniosek
, o udzielenie pomocy prawnej;
""
d) . imiona i nazwiska "stron, podejrzanych, oskarżonych lub
skazanych, kh. stałe miejsce zamieszkania lub pobytu,
obywatelstwo i zawód, a w sprawach karnyc,h .-:. V'f miaręi możności - również miejsce i datę uroazenia podejrzanych, oskarżonych lub skazanych oraz. imio~a - ich
rodziców; ,
e) imiona, nazwiska i ' adresy pe'łnomocników;
If) treść wniosku .1 informacje niezbędn e.. do jego wykona'
nia, a w sprawach ' ka,rnych również opis czynu prze-

,w

stępnego.

2. Przesyłane na podstawie niniejszE:j Umowy korespondencja i dbkumenty powinny być opatrzone podpisem i pieczęcią·
Artykuł

Sposób
r

'

załatwienia

6
wniosku

2. .JeŻeli organ, wezwany nie jest

wzywający.

do wyk óna-'
organowi" za-

'

3. Na prośbę o.rganu. wzywającego organ wezwany zawiad'a mia go we właściwym czasie o terminie i mi~jscu wykonania wniosku.
,
.
4.
wykonaniu wniosk,u organ wezwany zwraca dokumenty organowi wzywającemu albo zawia'clamia go Q przeszkodach, któl'e uniemożhwiły załatwienie ' wniosk.u . .

Po

,

..

właściwy

oi,ą wniosku, pl'zesyła wniosi!k właŚciwemu

'. o tym organ

....

S0,llep1KaHHe H 4lopMa nopyQeHHJl 00 OKa3aHHH npaBóBOH'
• -no'l\fo~H

1. B nopyQeHl1l1 06 OKa3aHl1H npaBoBoH nOMorql1
,lIoJI:>KH06bITb yKa3aHo:
a) Hal1MeHOBaHl1e 3anpaUll1Bąwru;ero, opraHa;
6) mlHMeHOBaHl1e 3anpaUll1BaeMOro opraHa;
,
B) Hal1MeHOBaHl1e ,lIeJIa, no KOTOP?My 3anpaIIlimaeTCH '
npaBOBaH nOMoru;b;
r) .11MeHa l1 cpaMl1JIl1l1 CTOpOH, nO,llÓ3peBaeMbIX, 06Bl1HHeMbIX l1JIl1 oCy:>K,lIeHH:hIX,J.1X MeCTO:>KwreJIbCTBO . l1JIH
MeCT'orrpe6bIBaHJ.le, rpa:>K,lIaHCTBO" 11 3a'HSlTl1e, a no yro- '
JIOBHbIM ,lIeJIaM no Mepe ,B03MO:>KHOCTl1 Tak:>Ke
MeCTO 11 , ,lIaTy pO:>K,lIeHl1ą nO,ll03peBaeMbIX, 06Bl1H.HeMbIX l1JIH · oCy:>K,lIełiHbIX, a paBHO l1MeHa l1Xpo,llW'
TeJIeH;
,li) l1MeHa, cpaMl1JIl1H ,11 a,llpeca J.1X ynpJIłiOMOQeHHbIX;
e) cotlep:>KaHl1e nopy~eHl1H ,11 Heo6xo,lll1Mble CBe,lle1łl1H
,lIJI.H ero' l1CnOJlHeHl1H, a no yrOJIOBHbIM ,lIeJIaM 11 onHCaHl1e COCTaBa npeCTynJIeHIDI.
2. KoppeCnOH,lIeH~l1H 11 ,l(oKyMeHTbI, HanpaBJI.HeMble
Ha OCHOBaHl1l1 HaCTQ.H~erO ,Il;oroBopa, ,lIOJI:>KHbI 6bITb cHa6- '
:>KeHbI nO,llnl1CblO 11 neQaTblO.
CTaT b H

1. Wykonując w.niosek o udzielenie pomocy prawnej,
'Organ wezwany stosuje przepisy prawne swego Państwa.
Jednak organ ten !!la prośbę organu wzywającego może stosować przepisy pr-ocesowe Umawiającej się Strony; od której wniosek pochodzi, jeśli nie są one ' sprzeczne z prawem
jego Pańśtwa.

::wiadamiając

IlpaBOBa.H nOMoru;b 6y,lleT OKa3bIBaTbCH nyTeM ,l1cnOJI- '.
HeHl1.H onpe,lleJIeHHbIX npo~eccyaJIhHbIX ,lIeMCTBJ1M, B qacTHOCTl1, nyTeM npOBe,lleHl1.H 06bICKOB, BbIeMOK npe,llMeT~B,
HaJIO:>KeHl1.H apeCTa Ha l1Myru;eCTBO, nepeCbIJIKl1 .11 BhI,lIaql1
Beru;eCTBeHHbIX ,lIOKa3aTeJIbCTB, ,lIonpOca CTOpOH, YQaCTHl1KOB np0113BO,llCTBą., CBl1lleTeJIeM 11 9KcnepTOB, nO,ll03.peBaeMhIX 11 06Bl1H.HeMbIX, cy,lle6HOrO oCMoTpa, l1CnOJIłłeHl1H nopYQeHl1H o BpyQeHl1l1 ~oKyMeHToB', riepeCbIJIKl1 MaTepl1a, JIOB 11 , ,lIeJI, COCTa'BJIeHJ.l.H 11 nepeCbIJIKM ,lIOKyMeHToB.

5

.ąl

'.

npaBoBoH nOMO~H

6 '

IIopJl,llOK ~CnOJIHemul"" nopY'leHHJI ..

1. Ilpl1 l1CnOJIHeHl1H nOPy'tJeHl1H 06 OKa3aHl1H npaBoBOH , nOMoru;l1 ' 3anpaIIll1BaeMbIH opraH npl1MeH.HeT 3aKOHO'"
,lIaTeJIbCTBO CBoero focy,llapCTBa . O,llHaKo no npocb6e 3a'npaqll1BalOru;ero opraHa OH MO:>KeT npl1MeHHTb npOJieccyaJIbHble HOpMbI ,Il;oroBapl1BalOru;eHCH CTOpOHbI, OT KO~
, 'TOpOH "J1CXO,llHTnopy'ieHl1e, eCJIHOHI1He npOTl1BOpeQaT
3aKOHO,llaTeJIbCTBy ero focy,llapCTBa.
,
2. ECJIl1 3anpaIIlJ1BaeMbIH opraH He KOMneTeHTeH
I1CnOJIHl1Tb nopy'tJeHHe, OH nepeCbIJIaeT nopy'tJeHl1e KOM':
ne,T eHTHOMY opraHy 11 yBe,llOMJIHe'l' 06 9TOM 3anpaIIll1BalOrqIDi: opra-H.
.
'
,
,"
.
3. Ilo npocb6e 3anpanum.alOru;ero ópraHa, 3anpaIIll1BaeMbIH opraH yBe,llOMJI.HeT ero o BpeMeHl1 l1 MeCTe l1cnoJI:- .
,HeHl1H' nopYQeHl1H.
'
. 4. IlocJIe BhmOJIHeHl1H nopy'tJeHl1H 3anpaIIlffi3aeMbI~
opraH B03Bparu;aeT,lIOKYMeHTbI 3anpaIIll1B;lIOru;eMy.... oprl:my
l1JIl1 yBe,llOMJIHeT ero 06 ()6cT OmeJIhCTB;lX,KoTppble C,lIeJIaJIl1 HeB03MO:>KHbIM .11CnOJIHeHl1e nopy'tJeHl1H. •

'/
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CTa~'fL

Nietykalność śwl,adków i biegłych

'2. W wypądku określonym ' w ustępie 1 wezwa~ie nie
może

zawie_rać zagrożenia grzywną lub ' innymi
przymusu na wypadek nie:;tawiennictwa.

H'

HeupHKocBoBeHBoCTL cBH~eTeJleH ił 'KcuepToB .

1. Jeżeli w toku ' postępowania' przed organem jednej
UmawiająceJ się Strony zajdzie potrzeba osobistego stawi.e nnictwa ś'wiad~a lub biegłego przebywającegO na obszarze .
dr'ugiej Umawiającej się $trony,. możn-azwr6cić . się do właś~
ciwego. organu tej Strony o doręczenie wezwania
środkami

3. Koszty podróży, utrzymania, noclegu oraz zwrot utraconego zarobku ,świadków lub biegłych obciążają wzywającll
Umawiającą

PO'l.244

-

się ' ~tronę.

4. · Świadek lub biegły, który na wezwanie doręcz-one mu
prz€z wezwany organ ' Umawiającej się Strony s'tawi się
przed wZy'wającymorganem Umawiającej się Strony, nie
może być ścigany ' karnie ani aresztowany za przestępstwo
· będące .przedmiotem danego postępowania lub za inne prze· stępstwo . popełnione przed ' przekroczeniem .g ranicy Państwa, .
od którego wniosek pochodzi, rak l1ównież· nie ' może_ być
. ukarany zarakie prz€stępstwa na obszarze wzywającej Umawiającejsię Strony.

5. Świadek lub biegły traci przywilej, o którym mowa
w ustępie 4, jeżeli nie opuśc,i obszaru wzywającej Umawiającej się Strony przed upływem jednego miesiąca od dnia
zawiadomienia g.Q przez organ przesłuchujący, że dalsza jeg{)
obecność nie jest potrzebna. Do tego okresu nie wlicza się
czasu, w ciągu którego--świadek lub biegły bez własnej winy
nie mógł op~ścić . obszaru . wzywającej ' Umawiającej się
Strony.
.
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1. E~JU1 B xo~e npoH'3Bó~CTBa ' fie'Pe~ opraHOM ąAHOH
.. ,.

" .

•

.norOBapl1Baro~eHSHqrpPO}fbI Bf?3H~~!leF , H,ąą()XO,AI1MOCTb

B JIWIHOi1: HBKe cB:i1~eTe·.iIiil1JU1 · 3KcnepTa, '-mi~8~:a~erOCH '
Ha Teppl1TOpl1l1.n;pyroH, "'.norOB8.pl1l3arorqei1:CJł' O:rOpOllBI,
MOJKłł~ 06paTl1TbCJł KcooTBeTCTBy~eMy- , opratły 3TOH
CTOpDHbI c nopy'ieHl1eM ·o 'Bpy'ieHl1l1nOBeCTKl1. ',i
2. B cJIy'iae, yKa3aHHoM 13ny~K'r.e ' 1 .lJac'l'oJłrqei1: GTa..
T~lł, nOBeCTKa He MOJKeT CO~epJKaTb npe~ynpe:>K~eHI1Jł
o lliTpalPe' :(1:JIHO ~pyrl1X Mepax npHHY:>K~eHl1Jł Ha 'CJIY'iajł
HeHBlnł BbI3pmaeMoro.
.
,~
.
".
3.... IIYTeBbIe pacxo~bIi pa<;xo.n;bI Ha npOnl1TaHl1e H.
KBaprHpy CBl1~eTeJIei1: l1 9KcneprOB, a paBHO B03Me~eHl1e
3apa60TKa, KOTOpOI:O JIJUlll1JIl1Cb CBl1,l1eTejll1 l1JIl1 3KcnepTbI HeCeT 3anpallnmaro~aH .norOBapl1J3aro~aHCJł .CTopoHa.
4. CBl1~eTeJIb l1JIH 9Kcnepr, KoTOPbIH ' no BbI30By,
Bpy'ieHHoMY eM':! opraHoM 3anpaIIIl1BaeMoi1: ' ,n:oroBapimaro~ei1:CJłCTOpOHbI, JłBl1TCH B opraH 3anpaII1J1'Baro~ei1: ,Z:WroBapl1Baro~ei1:CJł CTOpOHbI, He MOJKeT npeCJIe~OBaTbCJł l1JIH
6I;lTb apeCTOBaHHbIM B CBJł3H c npeCTynJIeHl1eM, JłBJIJłro-.
~HMCH npe~eTOM ~aHHoro np0l13BO~CTBa, HJll1 B CBJł3H .
c ~yrl1M ~pecTynJIeHl1eM, COBepIIIeHHbIM ~O nepexo~a ·
l'paH~bI 3anpaIIIHBarontero rocy.n;apcTBa, a 'raK:>Ke He MO:>KeT 6bITb HaKa3aH 3a TaKl1e npeCTyUJIeHUH COBeprneHHble
Ha 'l'eppl1TOpl1H 3anpaIIIl1Baro~ei1: .n;orOBapHBaro~ei1:CJł CTOpOHbI;
• .
5. CBH~eTeJIb l1.ńJf- 9Kcnepr He rtO,JIb3yeTc'Jł npJfBl1JIerl1ei1:, ynQMJłHYTOi1: B nyHKTe 4 HacTomriei1: CTaTbl1, eCJI"t
. OH~O HCTe~HHR o~oro Mec~a CO,Zl;HJł yBe~OMJIeHl1Jł ero
Aonpainl1Baro~J1M opraHoM o TÓM, 'iTO ero '~aJIbHei1:IIIee
. nlmcyTcTBl1e He HBJIJłeTCH Heo6xo~l1M,bIM, He nOKl1HeT TepPl1TOpHro ~npalIIl1Balo~ei1: .n;orOBapl1Baro~ei1:CJI CTOpOHbI.
B 3TÓT' CpOK He 3aC'iWl'bIBaeTCJł BpeMJł, B Te'ieHl1e KOTOporo CBH.n;eTeJIbJ1.JJl1 3KcnepT He no cBoei1: Bl1He He Mor
nOKl1HYTb TeppHTOpl1ro 3anpaIIIl1Baro~eH .n;orOBapl1Baro-.
~ei1:cH . CTOpOHbl.
'

"

.'

'.

.I

'"

Artykuł

Wniosek o

CTaTbJł8

8

doręczenie

pism

llbpy'ieBHe

~

~oKyMeBToB

Bpy'ieBHH

I

1. Organ wezwany dokonuje doręczenia pism stosownie
dO' przepisów prawnych n6rmują,eych tryb doręczania pism
w jego Państwie', jeśli doręczane' ·pisma są sporządzone ~w ję
zyku . wezwanej Umawiającej się Strony albo . jeśli dołączono
. do nich uwierzytelniony przekład na język tej Strony. W wypadku przeci wntm organ wezwany doręcza pismo adresato~
· .wi, jeśli on ' dobrowolIłie zgodzi się je przyjąć.

/

2. We wniosku o doręczenie pisma powinien być wskazany dokładny adres odbi'orcy oraz określenie doręczonego
'.
plsma.
3. Jeżeli pisma nie mogą być doręczone pod wskazanym
we wniosku adresem, organ wezwany z własnej inicjatywy
podejmuje niezoędne środki w celu ustalenia adresu. Jeżeli,.
ustalenie adresu przez organ wezwany okaże się niemożli
we, zawiadamia on o tym organ wzywający i . zwrac·a ' mu
pisma, lc,tóre miały być doręczone.
Artykuł 9

Potwierdzenie

doręczenia

pism

Potwierdzenie doręczenia pis~ sporządza się stosownie'

OC~eCTBJIJłeT

Bpy'ieHl1e
peryJIJ1pyro~l1M nOpJł~OK Bpy'ieHl1Jł ~oKyMeHToB B ero rocy~ąpCTBe, eCJIl1 Bpy'łaeMble ~oKyMeHTbI Hanl1CaHbI Ha Jł3b'I":'
Ke 3anpaIIIl1BaeMoi1: .n;orOBapl1Baro~€i1:CJł CTOpOHbI l1JIl1 :>Ke
cHa6:>KeHbI 3aBepeHHbIM nepeBO~OM Ha Jł3bIK 3TOi1: C'i'opo- ,
HbI. B nponmHoM cJIY'łae 3anpaIIIl1BaeMbli1: opraH nepe~aeT
.n;0KYMeHTbI nOJIY'iaTeJrro, eCJIl1 OH cor.naceH ~OqpOBOJIbHO
l1X npl1HJłTb.
•
2. B nopy'ieHl1l1 o Bpy'ieHl1J1 ~óKYMeHTa ~OJI:>KHbI
6blTb yKa.3aHbI TO'iHhIH a~pec nOJIy'iaTeJIJł l1 Hal1MeHOBaHHe Bpy'iaeMOro~oKyMeHTa.
.
.
3. ECJIl1 ' ~OKYMeHTbI He' MoryT 6hITb Bpy'ieHbI no
.a~p.ecy, 'yKa3aHHoMy B nopy'ieHl1l1" TO 3anpaIIIl1BaeMbIH
opraH no cBoei1: l1H~l1aTl1Be npl1Hl1MaeT MephI, He06xo~l1Mble ~JIJł yCTaHOBJIeHl1Jł a.n;peca. ECJIl1 'rCTaHOBJIeHl1e a~pe...;
ca 3anpaIIIl1BaeMSIM opraHOM OKa:>K€TCJł HeB03MO:>KHbIM, TO
OH ' YBej{OMJIJłeT ó6 3TOM3anpaIIIl1BaroID;l1i1: opraH u B03Bpa~aeT ' eMY ~9KYMeHT noj{JIe2Ka~l1i1: Bpy'ieHl1ro.
~OKYMeHTOB

B

~OOTBeTCTBl1~

c

• CT aT b

~'o przepisów o doręczaniu pism obowiązujących na .o bsza/

l. 3anJ;>aIIIJ1BaeI\1brn opraH

3aKOHO~aTeJIbCTBOM

Jł

./

9

llO~TBeplK~eBHe ' lłpy'ieBHJI ' ~oKyMeBToB

IIo~Bep1K~eHl1e Bpy'ieHl1Jł ~O;{yMeHToB OlPOpMJIJłeTCH
B COOTBeTCTBl1H c .npaBl1JIaMH o

J;łpy'ieHl1H

AOKyMeHTOB,.

,/

;-

-

rze wezwanej Umawiające} się Strony. Potwierdzenie dorę
czenia powinno zawierać datę i miejsce doręczenia.

:~:,

'

.',

~

:J;)Ol:ęczlłnl.e
. .
\

.L

, zietlcTByICUtHl\H! Ha ,Teppwropuu 3anpa!Ut1BaeM~t1 ' notoaa:. ..
pUBa IOmet1cJ'I CTOpOHhI. IIOJlTBep»<tteHUe Bpy'ieHUJ'I ttOJDKHO yKa3hIBaTh Aa1'y . u MeCTO 8py'i~HJ-iSI i
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"-

pism:obywatelom'
własnym
.

,.

Bpy'ieHHe AOKyMeHToB co6CTBeHHhlM rpalKttaHaM '

,

.. ~

'

KażJiI z Umawiających ' się Stron może

na

obszarze

dru~iej Umawi~jąceli ' śję ' Sttony dokonywać , doręczeń pism
obywatelo~ własny,in prlez swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne.
.

2. Przy doręczaniu pism, o których m'owa w ustępie 1
niniejszego artykułu, nie można stosować środków przymusu.
Artykuł

Koszty związane

11

CT

z udzieleniem pomocy prawne).

1. WezwarJe Umawiające się Strony ponoszą wszelkie
. koszty 'powstałe na ich obszarze w związku z udzieleniem,
poinocy prawne~.Wezwana , Umawiająca się 'Strona nie może
żądać zwrotu kosztów związanych z udzieleniem tej pomocy.
Organ wezwany zawiadamia organ wzywający d wysokości poniesionych kosztów, Jeżeli organ wzywa jący
~ ściągnie te koszty od osoby ' obowiązanej do ich ponies ienia,
wówczas kwoty te wpływają na rzecz Umawiającej się Strony, która 'je ściągnęta.
'
2,

A rty

kuł

1. Ka»<AaSI H3 ,n:oroBapUBaIOIJ~HXCSI CTOpOH MO:>KeT.
Ha TepPuTOPJIIU APyrot1 ",n:oroBa pvma lOl.Qei1cJ'I CTOpOHbl oCy-cmeCTBJUlTb BpyrIeHJ1e ttOKyMeHToB c06cTBe.HHbIM 'r pamttaHa,M Qepe3 CBOJIIX AHn'JJOMaTJII'iecKHX HJJHKOHCyJJbCKJIIX
npeAcTaBJIITeJJei1,
2. IIpH Bpy'ieHHH AOK)'MewroB ynOMRHyTbIX B nyHKTe 1 HaCTOSIl.Qet1 CTaTh14, HeJJb3SI JiIPHMeHSITh Me phI npHHy:>KAeHUSI.

a T h SI H

PaCXOAhl, CBH3aHHble c oKa}laOHeM npaBoBot1 nOMO~Jł
1.3anpaulHBaeMhIe ,n:orOBapHBafutI~HeCJ'I CTOpOHbl HeCyT Bce paCXOAbI B03HJIIKUlHe ' Ha HX · Teppl1TOpJIIl:' - B CBfl3H
C OKa3aHl1eM npaBoBoi1 n01\10111;11. ' 3anpalllHBaeM8fl lloroBapJIIBalOmaJICJI CTopOHa He MO}I{.eT 'i'pe60BaTb B03MemeHl1Jl paCXOAOB no OKa3aHHl1 npaBOBOM nOMOmH.
2. 3anpaulHBaeMbIM opraH yBe.llOMJJJleT 3anpaI1ll1BalOl.Ql1i1 oprim Q cyMMe pa'CXO)lOB, ECJJH 3anpa11}J1BaeMbIH ,
opraH B3bIl.QeT 3TH paCXO)lbl C JJUWi,06fl3aHHoro f.1X 803Mecn1Tb, TO 3Tl1 CyMMbl nOCTynalOT s nOJJb3y B3bICKaBlliJ1eM J1X ,n:orOBapHBalOl.QeMCJ'I CTOpOHbI.

12

Odmowa przeprowadzenia c:zYnności
w zakresie udzielenia pomocy prawnej

OTKa3 BnpOBeAeHHJł AeHCTBHSI no OKa aHHJł npaBOBoii

Przeprow~dzenia czynności w. zakr.esie udzielenia pomocy prawnej ' można ' odinówić, jeżeli jej wykonanie mogłoby
zagrozić suwerennOści lub bezpieczeństwu wezwanej Umawiającej się Strony.

B npOBeAeHHJ1 Aet1cTBHi1 no OKa38H l1 npaBoBot1 no~
MOl.QJ1 Mo»<eT 6bITh OTKa38HO, eCJJH J1X n OBe)leHHe MOrJJO
6bI HaHeCTH yl.Qep6 cyBepeHJIITeTyJ1JJH 6 30naCHCCTH 38npaUlJ1:BaeMoH ,n:oroBapHBalOl.QeHCJl CTOpO bI.

Artykuł

CTaT

13

.. Infor~acje.

kuł

b SI

13

I1H«ł>opMauH'fI

Ministerstwo Sprawie~liwości Polskiej Rzeczypospolite]
- Ludowej i Sąd NPjwyższy Mongolskiej Republiki Ludowej
a także Prokurator Generalny PolskIej Rzeczypospolitej Lu, dQwej i Prokurator Państwow.y Mongolskiej Republiki Ludowej na wniosek udzielają sobie wzajemnie informacji dotyczących prawa ich Państw, . jak również informacji . o wykładni przepisów prawnych przez wŁaściwe organyUinawiających się Stron.

Ar ty

nOMOIl~Jł

MJ1HJ1CTepCTBo IOCTJ1~HH IIoJJbcKoi4 HapO.llHOH Pecny6JJHKH H BepxoBHbIt1 Cy)l MOHrOJJbCKO HapO.llHOM Pecny6JJJ1KH, a' TaK»<e reHepaJJbHblii IIpo ypop ,IIOJJbCKOH
HapO)lHOH Pecny6JJHK,M H rOCYJlapCTBe HblH IIpOKyp6p
MOHrOJJbCKOH Hapo)lHoM P~cny6JJHKH npe.llOCTaBJJ!llOT B3aJ1MHO,nO npocb6e, J1HcpopMa~l1H; KaCalOmJ1eCJl 3aKOi-I0-'AaTeJIbCTBa HX ' rocy,!:\apCTB l1 HHcpopMa~ l1 O TOJIKOBaHHH
npaBoBblx ' no.nmKeHJ1H ,KOMneTeHTHbIMH opraHaMH ,n:oroBapHBalOl.QHXCJI CTOpOH.
CTaTbSI

14

14

Język

W sprawach

' ",-

dotyczących

'/

udziela nia

pomocy

prawnej
stosunków prawnych organy Umawi. ających się Stron posługują się językiem swego Państwa lub językiem rosyjskim.
Przekłady pism ' na język wezwanej Umawiającej się Strony
albo na język rosyjski należy dołączać dla ułatwienia współ
pracy również w takich wypadkach, w których Umowa niniejsza wyro'żnie tego nie przewiduje. '
"

IIo BonpocaM, KacaJOl.QHMCJ'I OKa3aH SI rrpaBOBOM rroMOl.QH. Id npaBOBblx oTHomeHHM opraHbl OrOBapl1BaIOIlll1Xcn CTOpOH nOJJb3yióTcJ'I J'l3bIKOM CBoero ocy,!:\apCTBa HJII:i
pyCCKJ1M J'l3bIKOM. IIepeBO,!:\bl )lOleyMeHTo Ha J'l3b1K 3anpaUlHBae1'!łOH JloroBapHBalOl.Qei1CJ'I CTOpOHbl HJJH Ha pyCCKHii
J'l3b1K CJleAYeT npH-:!araTb AJJJl 06JJerQeHJII COT'py JlHH'IeCTBa
J!I B Tex c.ny'iaJlX, B KOTOpblX 3TO B Hac OJłl.l\eM ,n:orOBope
06H3aTeJJbHO He npeAYCMOTpeHO.

,.

"

~

Dziennik Ustaw Nr 36
Artykuł
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Przesyłanie

•
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Poz.
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nepeCLlJlKa ~oKYMeHT~ ,o6aKT~~ ,~pą:m:~a~CKoro COCTOJl, BHB H HBLIX ~oKYMeBTax
•

dokumentów z ,akt stanu cywilnego
l Innych dokumentów

, , 1,: j(a~da' 'z' YroAwrających się Stron p rzelcazuje z ur'zędu

r
1; Ka}f{~aH H3 ;ZLQroBapl1B~u(,)~H:x''C;S( ( ) rnjxm;,nepeAaeT
6eCrrJIaTHO no co6cTBemlOt1:HHHń;I1ą'lliy3e:~py:rofu (,n;oroBa;p'Kk; ,

właściwych' organów

Bamrn;et1:cH CTQPOHe ' 'iepe3 cooTHeTcTIłylOrn;tłe 3 ~eHTpaJlb.. '
HBIe opraHbI- nOJIHbIeKOrrHH 'CBH,I{eTeJlb'CTBi
r p01K;IJeJ;łHf4:
HO 3aKJIlOąeHHH 6paKa, 3apeTHCTpHpOmi n HbJX) ~B 'K HHl;1l'X'
3arrHCH aKTOB Tpa:>K~aHC:Koro .COCT!:mHHH nocm e ' ;BCry-rrJI6:O:;
HHH B CH.rry HaCTOHrn;ero ·.n;orOBopa 'H OTHOC~HXC'H K rpa:>K~aHaM 3TOM CTOpOHbI. IIepeCblJIKa 3TJiX' KdFiJ.1i1 npOH3BO:'
,I{J1TCH cO,BoKyrrHO B KOHl:J;e , Ka:>K~OrO KBapTRJIa. '
,

drtigl'ej, Ufuawfa]ącej się Stronie bezpłćilnie za pośrednictwem

centralnych odpIsy zupełne aktów urodzenia' r ;malfeiislwa, ' spo,rządżonych w księgach stanu cywilnegd po' wejściu w życieti:lniejszej' Umowy, li dotyczących
obywateli tej Strony. Przesyłanie tych odpisów odbywa się
\ zbiorowo w kóńcu kil:Ż:dego kwartaIu.
'
,

'o

.

,

2. Odpis'y zupełne ak'1ówzgon!::1 doty~zących ,obywateli
po sporzą
dzeni~ w księ~achstanu cywilnego aktu zgonu ~

2.

IIOJIHbIe KorrHHaKTOB o CMepTH, OTH:OCsrrn;JPCCJI
.n;oroBapHBarorn;J1XCHCTOpOH rrepeCbIJIaIOTCJl
HeMe~JIeHHO rrOCJIe COCTaBJleHHHTaKHx . aKTOB B KHHrRX

Umawiających się Str' on ~ rzesyla się niezwłocznie

rpa:>K~aHaM

K

3arrHCH aKTOB rpa:>K~aHCKOro ,COCTOHHHH.
3. B c.riy'iae BHeCeHJ1H B KHHni x 3am1cH aKT'OB rpa:>K-

3: W przypadku dokonania w księgąch stanu cywilnegopóżniejszych wpiSów dotyczących obywateli drugiej Umawiając'ej się Strony (wzmianki dodatkowe i przypiski) urzędy
stan~ cywilnego Umawiaj~cych się Stron będą przesyłały od-pisy zupełne wraz z powtórzeniem treści wzmianek dodatkowych i przypisków.

r

~aHCK'Oro , C'OCT'OHH:HH ~aJIbHet1:lliHx 3arrHcet1:" 'OTHOCSIrn;J1XCJI '

K rpa:>K,I{aHaM ,I{pyr'OM .n;orOBapHBarorn;e t1:cH CTOpOHbI (~O
rrOJIHJ1TeJIbHble 3aMeTKH 11 rrpHMe'iaHHH), 'OpraHbI perH-

CTpa~HH aKTOB rpa:>K,I{aHCKOrOCOCTOHHl1H .n;orOBapHBaIOrn;HXCH ~TOpOH 6Yl1YT rrepeCbIJIaTb rrOJIHbI~ KOrrHJI aKTOJl
BKJIIO'iaIOrn;HX TaI{:>Ke cOĄep:>KaHHe ~Orr'OJIHHTeJlbHbIX 3aMeTO~ H npHMe'iaijł1M.
'
4. .n;'OrOBapHBaIOrn;HecH CTOpOHbI rrepeCBIJIaIOT , 6ecnJlaTHO n'O XO,I{aTat1:cTBY Cy~OB, rocy ,I{apCTBeHHbIX H'OTapHaJIbHbIX KOHTOpl1 HHbIX rocy,I{apCTBeHHblxopraHoB ~PY- _"
rot1: ;noroBapHBarorn;et1:cH CTOJ)?HbI Korrm,1 aKTOB rpa)K~aH
CKoro COCTOHHHH, a TaK:>Ke ,I{pyrHe ~oKYMeHTbI" KOTopbIe
KacaIOTCH JIH'iHbIX rrpaB H J1HTepeCOB - rpa:>K,I{aH 3TOt1: CTO':'
pOHbI.

4. ' Umawiające się Strony przesyłają bezpłatnie na żąda
nie sądów, państwowych biur notarialnych oraz innych orga'nów państwowych drugiej Umawiającej s1ęStrony odpisy
zupełne aktów stanu cywilnego oraz inne , dokumenty do tyczące praw osobistych oraz Interesów obywateli tej Strony.

A r t y kuł 16
Uwierzytelnienie I u~arile dokumentów

.

,

3aCBH~eTe~CTBOB8BHe

l. 1)okumenty oraz ,ich odpisy ' lub dokonane z nich wyCiągi, sporządzone, wydane lub uwierzytelnione na obszarze
jednej z Umawiających się Stron przez właś'ciwy organ
i opatrzone pieczęcią urzędową, nie , wymagają legalizacji
dla . swej ważności na obszarze drugiej Umawiającej się
Strony.

rre'iaTbIO, He " Tpe6yIOT JIeraJII13al\HH ,I{J1H
rrpH3HaHI1H ':mc: - ~et1:CTBI1Te.nbHOCTJ4.' Ha TeppHTOp1111 ,I{pyroM

;norOBapHBaIOrn;et1:CJl
CTOpOHbI.
.
.

,

.

,

tIACTb BTOPASI

prawa cywilnego l rodzinnego

,j

rpalK,I{8BCKHe

OCBooolK~eBHe

pro~su

H

-

Artykuł

H

OT o6eCUe'leUHJI cy.zfe6BLIX pacxo~oB I
OT cy~e6BLIX DOmJIJm
I

'

C Ta Tb Jl 17

17

Obywatele Jednej z ' Umawiających

ceMeHBLIe ~eJla

' rJIABA 1

l

Zwolnienie od zabelpleczanla kosztów
l od ~ koszt6w sądowych
.

~

.

.

CZĘSC DRUGA.

/

"

2.

04Hn~l1aJlbHbIe ~OKy eHTbI, COCTaBJIe~HbIe Ha Tep- '
J1T OpHH O~H'OM H3 .n;Qf()BaIH1:BaIOIl\HXCH CTOpOH" rroJlb3ylOTCJl Ha TeppWrOpHI1 ,I{pyrot1: .n;or 'OBapHBaIOrn;et1:cH CTOpOHbI - ,I{OKa3aTeJlbHOM CHJlOM 'OIPHl\l1aJIbHbIX ,I{OKYMeHTO:so

p

,

RQZDZIAŁ

'

' o<łH1~l1aJIbHot1:

2. Dokumenty 'urzęqowe sJ)orządzone na obszarze jednej
Umawiających się Stron mają , na obszarze' drugiej UmawiaJącej się Strony mQc dowodową , dokumentów urzędowych.

z,zalaesu

~oKYMeBTOB

1. .n;OKyMeHTbI H J1X ~OrrHI1 HJIH C~eJIalłHbIe y 3 !łJ1X
BbmHCKH, H3rOT'OBJleHHLle, BbI~aHHhIe HJIH 3aCBI1,I{eTeJlbCTBOBaHHLI~ Ha -TeppJ1TOpIDI O~OM 113 .n;'OrOMpHBaIOrn;J1XCH CTOpoH K'OMrreTeHTHbIM OpMHOM H y~oCToBepeHHbIe

,
z

Sprawy

H UpH3B3BHe

się

Str'0n, któr.zy , za-

Ha rpa:>K,I{aH O,I{HOM 113 ' ,i!;oroBapHBaIOIl\J1XCH CTOpOH"
ripO:>KHBaIOT I1JI~ rrpe6bJBaIOT Ha , TeppJ1TOpl1l1
KaKot1:"J11160 113 3THX CTOpOH 11 BbICTynaIOT, B cy,I{ax ~py
rOM ;noroBapyBaIOIl\et1:cH CTOpOHbI, HeJIb3Jl B03JIO:>KHTb
,06H3aHHOCTb nO·, o6ecrre'iem.llo cy,I{e6HblX paCXO,I{OB HCKJIIO'1J1TeJlbHO Ha TOM OCH'OBaHliH, 'iT'O OHH HBJlHIOTCH mIOCTpaHl\aMI1 -HJIHHeHMe,IOT MeCTO:>KJ1TeJlbCTBa HJIH MeCTorrpe6bI-

mies~kują luh przebywają na ' obsżarze którejkolwiek ' z tych " KOTopbIe

"

Stron i występują przed sądami drugiej Umawiającej się
Strony, nie są obo:w1ążani do zabezpiecżenia kosztów postępowania z tego tylko powodu, że są Gudzoziemtami lub że
nie mają miejsca -za~ieszkania lub pobytu na obszarze Uma:wiającej~ię Slróny, przed której sądem występują. '

BaHMH ' Ha Tepp·JfrÓpJiH .n;orOBapHBaIOuteMcH CTOpOMbI, . a CY-

•

.

p.e KOTOP'OM OHH ' BbIC'rynaIOT •
,

,

.
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C.T a .Tidl 1.8 ,
~ 1. rpa)ł{~aHe OmłOHl13 ;P;oroBąp'l111ąro~~~~ : CTOpOH
no.rtb'3YIDTĆ'H 7 fIli ': Teppmóp-i1H~pyfóH;Z(oroBa pHBaiouteHcSI

.

Je.d:n,e j.' z; Umawiających

.P 'OZ.

się

Stron korzyStrony 'ze zwol- . . GropoHbI oCB060:>K~eHl1eM .OT , cy ~e6HbIX :l1011IJII1H, .IłpaBOM
nienta 'od -kos'zt'ów sądowych, z praw.a' 'uzyskaniao:droczenia. Ha rro.rry'leHl1e OTCpO'lKH yrrJIaTbI ~THX .rrOlfiJIHH, a TaK:>Ke
zapłaiy tych kosztów OTaz zbe.zpłatnego zastępstwa procesorrpaBOM Ha rro.rry'leHHe 6eCTIJIaTHOrO .rrpó4eccyaJIbHOrO
:\vego na tych samych warunkach ' i w 'takim samym' zakres ie
rrpe~CTaBHTeJISI Ha Tex :>Ke . yCJIOBHSlX H B .T()M :>Ke 06'beMe,
jak obywatele tej Umawiającej się Strony,
KaK '11 rpa:>K~aH~ 9ToH.n;orosa:pHBalO~eHcR CT<?POHbI.
, 2, Zwolnie.n ieod kosztów sądowych, jak również upraw:
'2. OCB06o:>K~eHHe OT ' Cy~e.6HbI~ rrOllIJIHH, 'a TaK:>Ke
. nie nie do uzyskania :odroczenia uiszczenia kósztów dotyczy npaBO Ha rro.rry'leHl1e OTCpo'lKH yrrJIaTbI9THXrrOllIJIl1H pacwszystkich czynności procesowyct nie wyłą<:zającczynności npOCTpa'HSleTCSI Ha Bce rrpoQeccyaJIbHble ~eHCTBHSI, 'He
egzek ucy jnych.
,
I1CKJIro'laSl~eHCTBIDł rro rrpHl-ty~HTeJIbHOMY B3bICKa}(Hro.
'3. Obywatele, którzy ' zgodnie . z przepisami ' prawnymi
3. rpa:>K~aHe, KOTopble , corJIacH'o ' 3liKoHo~aTeJIhCTBy
Jednej z Umawiających się Stron zo..stali zwolnieni .odkosz- O~HOH H3 ,I(oroBapJ1Baro~HXcSI eTOpoH 6bIJIl1 oCBo60:>K~e
, tów sądowych w związku z rozpoznaniem ' przez sąd jakiej- HbI oTynJIaTbI cy~e6HbIX rrOllIJII1H B CBSl3H cpaCCMaTpe. kolwieksprawy,są zwolnieni od tych kosztów w .razie do- HHeM B cy~e J mKoro-JIu60 ~eJIa, OCB06o:>K~alOTCSI OT9THX
konywania czynności' procesowych w t:ej samej sprawie na rrOllIJIHH, Bc.rry'lae rrpOBe~eHHSI IIpOQecćyaJIbHbIX ~eHCTBI1H
obszarze drugiej Umawiającej się Strony.
no. 9TOMy ~e -l1.e.rry Ha TeppHTOpl111 ~pyroH,I(oroBapI1BaIO
stajJł", na óbsż-ar~~dru:g iej Umawiającej- 'się-

~eHCSI CTOpOHbI.

A r t yk u

ł
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CTaTbH

1. Zaświadczenia o stosunkach osobistych i rodzinnych,
o zarobkach i .maJątku wydają właściwe organy' tej Umawiającej się Strony, na której obszarze wnioskodawca ma stałe
miejsce zamies.zkania lub pobytu.
2. Jeżeli wnioskodawca nie zamieszkuje i nie przebywa
n,a obszarz,e jednej ani drugiej Umawiającej się Strony, zaświadczenie wydaje prźedstawicielstwo dyplomatyczne lub
urząd konsularny Państwa, którego wnioskodawca jest obywatelem.
.
3. Sąd orzekający () zwolnieniu od kosztów sądowych
może · w razie potrzeby w przewidziąnym w .artykule 3 niniejszej Umowy trybie zażądać od organu, który wydał zaświadczenie, dodatkowych wyjaśnień,

. 1. CrrpaBKI1 o JII1'lHOM "CeMeHHOJ,\ł rroJiOJKeHI1H" o ~o
Xo~aXI1 I1MY~eCTBe BbI~alOT KOMrreTeHTHble o!,raHbI ,I(orOBapHBaro~eHcSI CTOpOHbI, Ha TeppHTopHH KOTOpOH 3aSlBl1TeJIb I1MeeT MeCTO:>KHTeJIbCTBO I1JIH MecTorrpe6bmaHHe.
2. ECJIH 3aJIBHTeJIb He J1MeeT Ha TeppHTOpHH JIro60H
113 ,I(oroBapHBaro~HXcSl CTOpOH MecTO:>KHTeJIbCTBa I1JII1
'MeCTorrpe6~IBaHHSI, . TO crrpaBKy BbI~aeT ~m1JIOMaTH'leCKOe
I1JIW KOHCy JIbCKOe rrpe~CTaBJ1Te.Jn,CTBO rOCy,ll;apCTJ3a, rpa:>K~aHHHOM KOToporo SlBJISleTCSI 3aHBHTeJIb.
3. Cy~ BbIHOC.fIlQl1H ,pellIeHHe 06 oCB060:>K~eHI1I1 OT
cy~e 6HbIX rrOllIJIHH MO:>KeT - B c.rryqae. He06xo~J1MOCTH B rrOpJI~Ke rrpe~ycMoTpeHHOM B CTaTbe 3 HacTo~ero ,I(orOBopa 3aTpe60BaTb '~O~OJIHJ1TeJIbHble ~aHHble OT ' opraHa,
KOTOf}bIM 6bIJIa BbI~aHa crrpaBKa.
(

A rty kuł 20

Obywatel jednej z

Umawiających

19

C
się

jący ubiegać się o zwolnienie od kosztów

Stron, zamierzasądowych albo
-lub o bezpłatne

ci odroczenie uiszczenia kosztów sądowych
zastępstwo procesowe przed sądem drugiej Umawiającej s i ę
Strony, -może zgłosić taki wniosek ustn.ie do protokołu
są
dzie właściwym według swego . miejsca zamieszkania lub pobytu. Sąd przesyła właŚC-iwe.mu sądowi drugiej Umawiającej
się Strony w przewidzianym w artykule 3 niniejszej Umowy
trybie protokół wraz z zaświact'czeniem określonym w artykule 19 niniejszej Umowy i innymi dokumentami złożonymi
prz'ez wnioskodawcę,

w

'

T

aTb

JI

20

,

rpa:>K~aHI1H O~HOH 113 ,I(oroBapJfBaro~I1XCSI CTOPO,H ,
:>KeJIaro~I1H B036y~I1Tb xo~aTat1:cTBo 06 OCB060:>K~eHI1H OT
cy,ll;e6HbIX rrOllIJII1H I1JII1 06 OTCpO'lKe yrrJIaTbl9Tl1X rrOllIJII1H,
I1JII1, o 6eCrrJIaTHOM rrpoQeccyaJIbH()M rrpe~cTaBHTeJIbCTBe
rrepe~ Cy,ll;OM ~pyrot1: ,I(oroBapI1Baro~et1:cSI CTOpOHbI, MO:>KeT
3aSlBl1Tb 3TO xo~aTaHCTBo yCTHO c 3aHeCeHl1eM B rrpOTOKOJI KOMrreTeHTHoMy cy~y rrO MecTy CBoero MeCTO:>KI1TeJIbCTBa I1JII1 MeCTorrpe6bIBaHI1S1. Cy,ll; nperrpOBO:>K~aeT KOMrreTeHTHoMy cYlI.Y ~pyrotr ,I(oroBapI1Baro~et1:CJI CTOpOHbI B
rropSl~Ke, rrpelI.YCMOTpeHHOM B ' cTaTbe 3 HaCTO.fllQerO ,I(orOBopa, rrpOTOKOJI BMeCTe co crrpaBKot1:, yKa3aHHot1: B CTaTbe
19 HaCTOSl~ero ,I(orOBopa, 11 BMeCTe c OCTaJIbHbIMI1 jJ,OKYMeHTaMI1 rrpe~cTaBJIeHHbDMI13aJIBHTeJIeM.

I
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1. Jeżeli sąd jednej Umawi ającej się Strony rozpoznają
l. ECJII1 cy~ 0~0t1: ;LJ;oroBapJfBaromet1:cSI CTOpOHbI,
cy sprawę zażąda przekazania opłat lub zaliczek od ' obywa- . paCCMaTpJ1Baro~l1t1: ~eJIO, 3aTpe6yeT OT rpa:>K~aHI1Ha ~py
,tela drugiej Strony, termin wyznaczony do . uiszcz{!nia ich rOH ,n:oroBapI1Baro~eHc~ CTOpOHbI yrrJtaT~I rrOllIJII1H I1JII1
nie moż~ być krótszy niż dwa miesiące.
aBaHCOB, TO CpOK, orrpe~eJIeHHblt1: ~JIJI I1X rrepeBe~eHI1JI .
. ./' ' 2. W razie wyznaczenia przez sąd jednej Umawiającej
- się Strony terminu do dokonania ' przez obywatela zamieszkałego ną obszarze drugiej Umawiającej się Stro iiy określon e j
czynności postępowania, wówczas bieg terminu rozpoczyna
s'ięod daty ste~pla urzędu · pocztow~go Umaw:ii;'ljącej się
Strony, z której obszaru zosŁało wysłap.e pismoslanowiące
wykonanie czynności.

He MO:>KeT 6bITb ' KOpO'le ~ByX MeC.fłQeB .
2. B c.rry'la:e , 0rrpe~eJIeHI1JI Cy~OM O~HOt1: ,n:oroBapl1BaK
met1:cSI CTOpOHbI cpOKa Ha BbIIIOJIHeHHe rpa:>K,ZJ;aHJ:lHOM
rrpO:>ImBarolL~HM Ha' TeppHTOpl1H ~pyrot1: ,n:oromipJfBaro~eH
CSI CTOpOHbI, orrpe~eJIeHHOrO rrpoQeccyaJIbHOrO ~eHCTBI1JI,
I1CTeQeHHe cpOKa Ha'lHHaeTCJI c ~aTbI Ha ne'laTI1 rrO'lTOBOro y'lpe:>K~eHHJI ,n:orOBapHBarou,et1:cSI CTOpOHbI; 113 TeppH- .
TOpl111 KOTOpOH BbICJIaH ,lI;OKyMeHT, rrpe~CTaBJIRro~IDł CO"::
60t1: ocy~eCTBJIeHHe ~eHCTBHR.
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, CT8TbH

Zdglność prawna l zdolność do czynnoŚci prawnych

22

IIpaBocnoco6BoCTb H ~eecnoco6BoCTb

1. Zdolność prawną i zdolnciść do c:iynnościprawrtych
1. ITj:>aBocnoco6HOCTb H ' ~eecnoc06HOcTb t$M311'IeCKO- ,
osoby fizycznej ocenia się wedłu~prawa ' Umawiającej się ro JI~a onpe~eJIHeTCH , no 33.KOHy ,Zl;oroBapHBalOI.QeHCII'.
Stroay, której osoba ta jest obywatelem.
, CTOpoHhI, rpa}K~aHHHOM iiOTOPOH i3TO;JIHU;O ':HBJIHeTCH.
2. Zdolność , <prawną i zdotność do czynnośCi prawnych
,2" IIpaBocnoc06HocTb ,H ~eecnoc06HOCTh IOpH~H'IeC
' osoby prawnej o~enia się według prawa , Umawiającej się Koro JI~a onpe~eJIHeTCH no ,33.KOHy ,Zl;oroBapHBalOI.QeHCH
Strony, na której obszarze znajduje się siedziba , tej osoby.
CTOpOHhI, Ha TeppwropJ1H KOTOpOH OHO, HMeeT CBoe MeCTOHaXO}K~eHHH.

Artykuł
j

Uznanie za

C Ta T h H

23

23

llpH3H8HHe JIH~a yMepWHM H yCTaHOBJIeHHe cłlaKTa CMepm ,

zmarłego

..

_

. "

-Ą.

<

_

l : - ' rro ~eJIaMO npH3HaHHH JIH~a yMeplUHM ,H 06 yCTa1. W sprawach o uznanie osoby za zmarłą oraz o stwierazenie zgonu właściwe są organy tej Umawiającej s i ę Stro- HOBJIeHHH <paKTa cMeprH , KOMneTeHTHhl opraH'T oH ,Zl;oro, oy, której oby watelem była ta osoba w cżas i e, gdy według BapHBalOI.QeHCa CTÓpoHhI, ' rpa}K~aHHHOM KOTOpOH HBJI~
_ JIOCh JIHU;O BTO BpeMH,. Kor~a OHO no nOCJIe.n;Hl1M CBe~e- ,
ostatnich Wiadomości ' pozostawała orla przy życiu.

2. Organy jednej z Umawiających się Stron mogą uznać
obywatela drugiej ,Umawiającej się Strony za zmarłego, jak
również , stwierdzić fakt ' jego zgonu w wypadkach;, gdy:
,a) wniosek zgłasza osoba zamierzającazre ąlizo wać ' swoje
uprawnienia spadkowe co ' do majątku ruchomego lub
niex:uchomego osobyzagiriionej, która znajdowała się ::na
obszarze Uma'wlającej si~ Strony;
b) wniosek zgłasza , małżonek osopy zaginionej zamieszkały wczasie zgłoszenia wniosku na ' obszarze tej Umawia- '
jącej się Strony. '

HHHM 6bIJ.l0 B }KHBhIX. '
, 2. OpraHhI O~HOH H3 ,Zl;oroBapHBalOI.QHXCH CTOpOH MOryT iIpH3HaTh rpa}K~aiiHHa ~pyroH" ,Zl;oroBapHBalOI.QeHCH
CTOpOHhI yMeplUJ1M, a TaK}Ke yCTaHoBHTh <paKT" ero CMepTH B CJIY'IaHX, Kor~a:
a) xo~aTaHCTBO npe~'bJlB.1IHeT JI~O, }KeJIaroI.Qee ocyI.QeCTBłITh HaCJIe~CTBeHHhle npaBa B OTHOlUeHH)1 K ~BH
}KJ1MOMy ' HJIH He~BH}KHMOMy HMYI.QeCTBY 6e3BeCTHO' OTCyTC'J'BylOI.QerO JI~a, KOTopoe HaXO~HJIOChHa TeppwrOpHH3TOH ,Zl;oroBapHBaioI.QeHCH CTOpOHhI;
6) xo~aTai1cTBo npe~'bHBJIHeTcynpyr 6e3BecTHo-oTcyrCTBYIOI.QerO Jmu;a, npO}KHBalOI.QHH B MOMeHT xo~aTaH
CTna Ha ' TeppwropHH 3TOH ,Zl;oroBapHB81OI.Qei1cH CTOpOHhI.
('
,

3. W wypadkach określonych w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu stosuje się prawo Umaw i ającej . się Strony,
której obywatelem była osoba w czasie, gdy wedługostat
~ ,nich wiadomo~c,ipozóstawała przy życiu.

3.B CJIY'IaHX, yKa3aHHhix B nyHKTax l H 2 HaCTOHI.QeH CTaThH, npJ1MeHHeTCII 33.KOHO~aTeJIbCTBO ,Zl;oroBapHBalOI.Qei1cH OropoHhI, rpa}K~aHHHOM KOTOPOi1: HBJIHJIOCbJIHU;O ' B' TO BpeMH, Kor~a OHO ' no nOCJIe~HHM CBe~eHHHM 6hIJIO
B }KHBhIX.
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Sprawy z zakresu prawa rodzinnego
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t\, kuł

CeMemu.Ie ~eJIa

C Ta

'24

Zawarcłe małżeństwa

T ba

24

3aKJIIO'IeHHe 6paKa

,1. Forma zawarcia małżeństwa podlega prawu UmawiaL <popMa 3aKJIIO'IeHHH 6paKa onpe~eJIHeTCH3aKOHa
Strony; przed której organem małżeństwo ' zostaje MH ,noroBapHBalOI.QeHCH .cTOpoHhI,nepe~ opraHoM' KOTOpoił
zawarte. '
,
33.KJIIO'IaeTCa 6paK.
, ' 2. Materialne przesłanki ważno'ści małieństwa ocenia
, ' 2. MaTepHaJIbHhIe npe~nOChIJIKH ~ei1CTBHTeJIhHOCTH
się dla każdej z osób zawierających małżeństwo według _ 6paKa onpe~eJIHIOTCR ~JIH Ka}K~OrO JI~a , }KeJIalO~ero
prawa Umawi,ającej się St~ ony, której osoba ta jest obywa- BCTynwrb' B 6paK, 3aKOHaMH ,Zl;oroBapI1BalOI.QeHCH CTOpOHhI,
telem.
rpa}K~aHHHOM KOTOpOH JIBJIHeTCH 3TO JI~O.

jącej się

Artykuł

CT a
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stosunki prawne

Osobiste

majątkowe

't.

obowiązki małżonkÓw/ oraż ichstost).nk,l mil.-

Prawa

]ątkowe podlegają

~boje

prawu Umawiającej
małzonkowie .pą obywatelami.,

się

,małżonków-

Strony, - której

T h H
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' JIH'IIILIe H HMy~eCTBeHBLIe npaBoBLIe , OTBomeBHSI
,c ynpyl'OB

l. IIpaB:ł H 06H3aliHocTH cyripyroB,a TaK}Ke HX J1MyI.QeCTBeHHhJe OTHOlUeHHH, onpe~eJIHIOTCH 3aKOHaMH ,Zl;oroBapHBalOru;eHCH CTOpOHhI, rpa}K~aHaMH KOTOpOH HBJIHIOTCa
06a cynpyra.

..f.l

,

.
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Dziennik Ustaw Nr 36

2. Jeżeli jeden z 'mąi~onków jest obywatelem jednej
Umawiającej się Strony~' drugi 'zaś obywatelem drugiej Uma:". ,~iai.ącel s i ę ?tu~rll . SJ9~.~~es! ~ w?w,o tej Strony, na której
., bBśza'ri~łnałi()11K5wie " rifają ' liib 'mlel! " osfatnfo"' mie'jsce" za; \ . r . :.
mieszkania. .
Ji~':, ~.

. . :; ,",

..
.Istnienie, nieistnienie
i
....

2. ECJlli O~liH li3 cynpyroB HBJlHeTcH · rpam~aHliHOl\l
O~HPW .noroBapliBalO~eWCJI CTSPOHbI, aBT~pow - rpalK~aHlilłOl\f ~pyr,pw ,;UorOBapliBaIO~ew.cH <:::TOpOHbI, TO rrpYl- _
MeHm<>TCH 3a'KOHbI ' ~TOW C'tOpOHbi~ lłaTeppwr(jpJiH KOTOpow cyrrpyrli liMelOT łiJlli J1Me-JlJ:f- B nocJle,zvmw pa3 CBoe
MeCT02łUITeJlhCTBO .

',-,~

Artykuł

:

Poz. 244
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CTa Tb H
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,.':

niewaźność małżeństwa
"

0

Cy~ecTBoBaBlie, Becy~ecTBoBaBlie .
H Be~eHCTBHTeALBOCTL 6paKa

-

.

oraz
1. Cy~ecTBoBaHlie HJlli lłecy~ecTBoBaHlie 6paKa, a
uznanie inałżeństwaza ' nieważne ,z powodu niezachowania 'taKme npli3HaHlie 6paKa He~eWCT:BJ.1Te;)lbHbIM _ 13CJle~CTBJ.1e
-formy przy jego zawieraniu podlega prawu Umawiającej się Hec06J1IO~eHJ.1H cpOpMbI ero 3aKJIIO'leHIDł, 'onpe~eJlHeTCa 3aStrony, przed ·której organem małżeństwo zosŁało zawarte. . KOHaMJ.1 ,nOrOBa pJ.1BalO~eWCH CTOpOHbI, nepe~opraHOM KO1. . Ustalenie ' istnienia lub nieistnienia

2. / Usta)enie istnienia l ub

' mcrłżeństwa

nieistnienia . małżeństwa

oraz
uznanie małżeństwa za , nieważne z powodu. naruszenia prze- .
sIanek zawarcia małżeństwa podlega · prawu, które Powinno .
było być zasfosowane zgodnie z artykułem 24 ustęp 2 , niniejszej Um-owy.

TOpoW 6paK 6bIJI 3aKJIIO'leH.
2.. CyII.(ecTBoBaHlie liJlli Hećy~ecTBoBaHlie 'opaKa, a
TaKme npli3HaHlie 6paKa ' He;ąeHcTBwreJJbH~IMBCJle~CTBlie
Hapywel;u'IH npeWIOCbIJlOK 3aKJIlO'leHliH 6paKa, onpe~eJlH- '
eTCH no 3aKOHy, KOTOpbrn: ~OAmeH 6bITb . npJ1MeHeH corJIaCHO rryHKTy 2 CTaTbli 24 HaCTo~ero .noroBopa.
C Ta T b H , 27

Rozwód

/

PacroplKeBHe ·6paK8

, 1. Rozwód podlega pra;"u Umawiającej ' się Strony, któ1. IIpli paCTop~eHliJ{ 6paKanpJ1MeHSIlOTCH 3aKOHbI
. rej obywatelami są oboje małżonkowie w chwili wniesienia ' ,noroBapliBalO~eWCH CTOpOHbI, rpam~aHaMli KOTOpOW SIBpozwu w tej sprawie.
JIHIOTCH 000 cynpyra B MOMeHT npe~SlBJIeHliH HCKa po
2. . Jeżeli w chwili wniesienia pozwu o rozwód · , jeden

z małżonków jest obywatelęm . jednej Umawiającej się S1ro,n y, drugi zaś obywatelem drugiej Umawiającej się Strony,
właściwe jest prawo Strony, na której obszarze qboje mał
żonkowie mają lub mieli 'osta;t nio miejsce zamieszkania.

•

Ar t Y k u ł28
Jurysdykcja

sądów

w sprawach

malieńskich

oboJe małżonkowie są obywatelami jednej
Strony,w-ówczas w sprawach wymienionych
w artykule 25 ustęp 1, 26 i 27 ustęp 1 niniejszej Umowy
właściwe są sądy tejże Strony. Jednakż·e w wypadku, gdy
mają oni oboje' miejsce zamieszkania na obszarze drugiej
~trony, właściWe są również 'sądy drugiej Strony.
L

'
2. ECJIli B MOMeI-iT npe~'bSIBJIeHliH liCKa .o paCTOp>KeHJ1li 6paKa O~liH li3 cynpyroB HBJIHeTCH ,.rpam,!{aHliHOM
oAHOW ,noroBailHBalO~ewcH CTOpOHbI, a BTOPOW ' - rpam,!{aHliHOM ~pyrow .noroBapJ1BaIO~eWCH CTOpOHbI, npi1MeHHIOTCH - 3aKOHbI TOH CTOpOlłbI, Ha TeppwropJfJ1KOTOpOH
cynpyrli liMelOT liJI1.f J1MeJIli B nOCJIe,!{HID1: pa3 CBoe MeCTOmwreJlhCTBO.
oc
•
9rOMy~eJIY.

Jeżeli

Umawi'ającej się

2. Jeż,eli jeden z . małżonków
Umawiającej się Strony, drugi , zaś.

jest obywatelem jednej
obywatelem drugiej Umawiającej się Strony, w sprawaah wymienionych w artykule
25 ustęp 2, 26 i 27 ustęp .2 niniejszej Umowy właściwe są
sądy Umawiającej się Strony, na - której ooszarze oboje mał
żonkowie mają lub mieli ostatnio miejsce zamieszkania.

Stosunki prawne między rodzicami a dziećmi
Artykuł

29
Sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka
od określonej osoby rozstrzyga , się ,zgodni.e z ' prawem tej
Umawiającej się . Strony, której obywatel'em jest dziecko.
Stosunki prawne między rodzicami . a d?ieckietn podlegają
'prawu Umawiającej się Strony, której obywatelem jest
·dziecko . .

KOMIIeTeBTHOCTb Cy~OB no BonpocaM O' 6paKe

1. ECJIli o6a cynpyra SlBJrHlOTCH rpam~aiłaMli O,!{HOH
CTOpOHbI, TO no ~eJIaM, yKa3aHHbIM
B nyHKTe 1 CTaTbli 25; CTaTbli 26 li nyHKTe 1cTaTbli 27
HacTo~ero ,noroBopa, KOMneTeHTHbI Cy~bI 9TOH CTOpOHbI. ·
O,!{HaKO, B CJIy'lae, KorAa OHli ,.o6a J1MeIoT MeCTOmliTeJJbCTBOHa- Teppwroplili ,!{pyroH .noroBapi1BaIO~eWCH CTOpOHbI, KOMneTeHTHhI TaKme Cy,!{bI ,!{pyroH CTOpoHbI.
2. ECJIli O,!{liłł li3 cynpyroB HBJISieTCH rpam~HliHoM
O,l{HOH .noroBapliBalO~ewcH C'i'OpOHbI, aBTopoH -"- o rpam,!{aHliHOM ~pyroH .noroBa pliBaIO~eHCH CTOpOHbI, TO no ,!{e- ~
JIaM, yKa3aHHbIM B nyHKTe 2 CTa'fbJ.1 '25, cTaTbli 26 li nyHKTe 2 cTaTbli 27HacTo~ero ,noroBopa, KOMIieTeHTHbI cyAbI 9TOK .nor(jBapliBalO~eWCH CTOpOHbI, Ha TeppliToplili
KOTOpOH .06a cynpyra J1MelOT liJIli J1MeJIli ·B nOCJIe,!{HID1: pa3
CBce MeCTOmliTeJlhCTBO.
,noroBapJ1BalO~eilrcH

npaBOBLIe OTHOmeBHJI MelK~y pOAJITemDm H ~eTLMH

CT a T b H

29

,neJIa 06 yCTaHoBJfelmł1 l i ocnapliBaHliJ.1 npólicxom,!{eHliH ' pe6eHKa OT onpe~eJIeHHOrO , JIJw;a pewalOTCSl B ' COOTBeTCTBJ.1li c 3aKOHaMli ,norOBapliBalO~eHCSl CTOpOHbI, rpamAaHCTBO KOTOpOW nplio6peJI pe6eHOK B MOMeHT pom~eHIDł.
IIpaBOBbleOTHoweHliSl Mem,!{y po,!{wreJISłMli J1 ~eTbMli onpe,!{eJISllOT.CH 3aKOHaMli .norOBapliBalO~eWCH CTOpOHbJ, rramAaHliHOM KOTOpoW SlBJIileTCSl,. pe6eHOK.

,

.
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,
A'rtykuł 30

'

f

! ~ ;. ~ f.;

. -

,

C T~ T b SI- ' 30

oT. ,- -'

I

1. Do orzekania o .stosunkach prawnych określonych ' w
'I: ' "',nJISI BbIHeceHUSI ·, pellleiJuH no npaBOBbIM ' OTHOIHe'...
artykule 29 niniejszej Utn'ó-~Y" właśćiw6<; 'są " sądy Umawiają HUSłM, yKa3aHHbIMBCT.ąTbe ' 29HacTo~ero ',n;oróBopa ; ;Ko~- '
cej ~.ię Stroriy,którejobywatel ęm jest d'z iecko.
neTeHTHbI <:y,l\bI ,nor6BapuBaIO~eHcsi q'OPOłi;bl;' rpa)K~a7
'
2. Jeżeli obie ' strony 'pwcesowe mają , miejsce zamiesi- HIDłOM KOTOpOH SłBJISłeTCSł pe6eHoK. : , t " , .» :, ; ":,,, ' ~
, , kania na obszarze jednej UmaWf'ającej się Strony;. właściwy.
2. ECJIU uCTeq u OTBeTQUK uMelOT 'M-eCT02KWre.7I'bC'i'BO
, )est również sąd tej Strony. " .
,
. Ha Teppwrop~u O,l\HOH ,IJ;oroBapHBarow;eHcSł CTOpOHbI, TO
-

PrzY!lposoblenłę

..

.., KOMneTeHTHbI TaK2Ke ,u Cy,l\bI STOH CTOpOHbI.

y cM.BOil.iJeuHe

"

c Ta T b

·Ar .t yk u 131 ,
1. D1B. ' przyspośóbienia właśdwejest prawo tej Umaobywatelem . jest prżysposabia

wiającej się Strony, ' której
jący.

. ' 2. Jeżeii dziecko 'przy's!>,osabtają małżonkowie, z których
jeden jest obywateleJIijedrtej 'Umawiającej się Strony, -drugi
, żaś obywatelem drugi-e j Umawiającej się Strony, to przysposobienie powinno być zgodne z wymaganiami prawa obowią
, iuJ4cego na: obszarach pbu Umawiających się Stron:
3. Jeż.U dziecko jest obywa-telem , jednej z Umawiają
cych się Strón; ' a pr~y:spos ~ biający obywatelem- Jlrugiej Umawiającej sfę Strony, do przysposob!enia potrzebna jest, jeżeli
tego wymaga 'prawo tej,Umawiającej się Strony, której obywatelem jest dziecko, zgoda przysposobionego dzi·ecka, jego
.ustawowego przedstawiciela lub właściwego {)rganu pań
stwowego tej Umawiającej się Strony.

A rt y

kuł

C T aT b SI
są

organy
jest przy~

~t

A r i y :k

P~zepisy artykt]łów 31 i 32 ńiniejszej Umowy stosuje się
odpowiednio do rozwi ązania przysposobienia. '
Op~eka

Arty

l kuratela
kuł

KOMne.reHTHbIMU no ,l\e,naM 05 yCbIHOBJIeHJiIU SłBJI~lOT
opraHbI ,noroBapuBarow;eHcSł CTOpOHbI, rpa:»{,l\aHUHOM
KOTOpOH JłBJISłeTC$I ' yCbIHOBJISłeMhIH.
' ,
..
T

aT

1. W sprawac}{ dotyczących opieki ' i kurateli nad obywatelami Umawiających się Stron . właściwe są, jeśli Umowa
niniejsza- nie stanowi inaczej, organy tej Umawiającej się
Strony, której obywdtelem jest osoba podlegająca opiece
' lubkurateiL ,
,
.

b SI

33

ITOJI02KeHUSł CTaTeH 31 u 32 IipMl'JieHSłlOTcSłcooTBeT
CTBeHHO u npu OTMeHe yCbIHOBJIeH~$I.
OneKa H nOne'lHTeJIhCTBO

. CTaT

34

32

CH

C

tlI 33

31

. (. , ITpu yCbIHOBJIeHUU npuMeHSłeTCSł 3aKÓHO~aTeJIb- "
CTBO <,norOBapHBarow;eHcSł CTOpOHb1i rpa2K,l\aHUHOM KOTO- '
poH" SlBJISłeTCSł yCbIHoBUTeJIb.
, 2'. ECJIupe6eHoK yCbIHOBJISłeTCSł cynpyraMJiI, Ó,l\JiIH Jł3
KOTOpbOC. ru3JISłeTCSłrpa2K,l\aHl'iHoM O,l\HoH,noroBapuBaro~
w;eHcSł .' CTOpoHbJ, a BTOpOH - rpa2K,l\aHUHOM ,l\pyroH ,no~
_ rOBapuBaroxiJ;eHCSł CTOpOHbI, TO YC·bIHOBJIeHJiIe ,l\OJDKHO OTBe'laTb Tpe6c)BaHUSIM 3aKOHO,l\aTeJIbCTBa, ,l\eticTByrow;ero Ha
Teppwropt1u o6eJiIX .,norOBa pJiIBarow;l1xcSł CTOpOH.
3. ECJIJiI pe6eHoK SłBJISłeTCSł rpaJK,l\aHJiIHOM O,l\HOH ~,no
rOBapHBaro~eHcSł CTOpOHbI, a yCMłłOBJiITeJIb -'- ,r pa:»{,l\aHUHOM ,l\pyroH ,noroBapuBarow;eHcSł CTOpoHbI, TO npuycbIHOBJIeHUJiI He06xo,l\J1MO no.rry'lJ1'l'b, eCJIU 3ToTpe6yeTcSł no
3aKoHy ,noroBapJiIBarouieHcSI CTOpoHbI, rpa}K,l\aHUHOM KOTOpOH SIBJISłeTCSł pe6eiIOK, CorJIaCJiIe . yCbIHOBJISłeMOrO pe- '
6eHKa, ero 3aKOHHoro npe,l\ĆTaBJiITeJISł UJIJiI KOMneTeHTHoro
rocy,l\apCTBeHHoro opraHa STOH ,noroBapuBaroll(eHC$I CTOpaHbI.

32

Właściwymi w sprawach o przysposobienie
tej , Umawiającej się Strony, . której obywatelem

' sposabićiny.

Sł

.'" ,

b Sł
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1. 110 ,l\eJIaM o Ha3Ha'leFiuu oneKU JiI nOne'lJiITeJIbCTBa
B OTHOIlleHUJiI rpa2K',l\aH ,norOBapuBaroW;JiIXCSł CTOpOH KOM- .
neTeHTHbI, eCJIJiI ' HaCTO~JiIM ,norOBopoM He yCTaHOBJIeH
IDłOfr nOpSł,l\OK, ,opraHbI ,IJ;orOBapJiIBaroW;eHCSł CTOpOHbI
rpa2KAaHJiIHOM ,!{OTOpoH SłBJISłeTCSł JJJiIqo, Tpe6yrow;ee yCTaHOBJIeHM oneKU UJIU none'lwreJIbCTBa. .
,
2. W zakresie ' .warunków ustanowien ia opieki i kurateli
2. B OTHOllleHuJtt yCJIOBUH Ha3Ha'leHJiISł one KU M no..;
onłz ich ustania obowiązuje prawo tej Umawiającej się
ne'll1TeJIbCTBa, a TaK2Ke JiIX OTMeHbI, ,l\eHCTByeT 3aKOHO,l\aStrony, której obywatelem jest · osoba " będąca pod opieką ' TeJIbCTBO ,norOBapJiIBarow;eHcSł CTOpOHbl, rpa:»{,l\aHJiIHOM KOlub kuratelą.
'
TOpOH SłBJI$leTCSł JIKQ~ HaXO,l\Słll,eeC$I no,l\ oneKOH UJIU no~
ne'lUTeJIbCTBOM.
,3. _Stosunki prawne między opiekunem lub kuratorem
3. ITpaBoBble OTHOllleHJiISł Me2K,l\y .oneKj'HoM UJIU no..;
a oSoDą . będącą pod opieką , lub kUIlHelą określa ' prawo tej ne'lnTeJIeMU JIJ1ll;OM, ' HaXO,l\~J1MCSł no,l\ oneKOH ' JiIJIJiI noUmawiąjącej się Strony; której organ ust:anowiłopiekl!na
ne'lUTeJIbCTBOM, onpe,l\eJISłlOTCSł3aKOHO,l\aTeJIbCTBoM,noro..;
'lub kuratora. '
aaPJiIBaWw;eHCSł CTOpoHbl, oprali KOTOpOH Ha3Ha'lJiIJI ' one~
KyHa UJIU nOne'lJiITeJISł.
,
- 4. Co do obowiązku przyjęcia opieki lub kuriteli obo~
4. ~ OTHOllleHUU Ó6S13aHHOCTU npIDłSłTb OneKyHCTBO
Viiązuje prawo tęjUmawiającej się Strony,kfóreJ obywateUJIU none'll1TeJIbCTBO ,l\eHcTByeT 3aK()HO,l\aTeJibcTBo ,noro-,
!em jest osoba_ mająca zostać opiekunem lub kuratorem.
aapuBarow;eHcłI CTOpoHbl, rpa2K,l\aHJ.lHOM KOTOpoH ' SłBJISleT";
CSI JIuqo, KOTopoe AOJI2KHO 6bITb oneKyHoM HJIU none'lu,,;
TeJIeM.
o>

}

.

•
-
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S. Dla ~hywatel~ "j~dn~.j". Q~awiającej się Strony może
ustanowiony jako opie>kun lub kurator również obywatel
d~;llgiej , Uma~i ąoj~!=ęj się ' S,.t~ony, jeśli on zamieszkuJe na
D:1;!~~ar?,ę, cllmil,W:iając.ej~\-ę., Stf.ony" n~ którym ma być spr a ~,~wapa Gpiek~ , { lub kllF~ ~ę .I<,I, L, ieś,Ii jego ustanowienie .najbardzie) ,o{lpowiada illte~es,om~sQby" dla której ustanawia

być

ei~opjekęJ.ubkuratelę ~

l

.. ~ - J -,~.

-C"
:

,,',

,Poz. 244

331

5. ,!LJUI rpa1K,zĘamma O,zĘHOH ,!LoroBapHBałOIl\eHCR CTO':
poHbI M01KeT 6bITb Ha3Ha'IeH óneKyHoM HJItit ' nOne'IHTeJIeM
raK1Ke rpaJK,llaHHH APyr6w ,!LoroE.apHBaIOU~eWCJl CTOpoHbI. ,
eCJ,IJ1 OHnpOJKHBae;r., Ha Teppl;1TO~J:1H .norOBapHBaWIl\eWCH
CTOpOHbI, Ha KOTOpOW oneKa J1JIH ~ nbrreqwreJIhCTBO 6Y,zĘeT
OCYIl\e CTBJIJlT bCR, H eCJIH er.o Ha3HaqeHHe 6Y ,zĘeT H a H60JIee
BblrO,zĘHO ,zĘJIR I1HTepeCOB JIH~~,: łia,zĘ ~{QTOpbIM yqpeJK,zĘaeTCR
oneKa HJU1 rroneql1TeJIhCTBO. ,

'.

'Ai't y k u i ' 3S '
1. Jeżeii zajdzi,e potheba podjęcia w zakresie opieki lub
kurateli środków niezbędnych w interesie obywatela jednej
Umawiającej się Strony;' którego' miejsce :r.amieszkania lub
pobytu albo' którego~, majątek znajduje się 'na o\;lszarze dru~iejUmawiającej . się Strony, organ tej Umawiają~ej się
Strony zawiadomi o tym niezwło,cznie organ Strony, której
obywatelem jest djinaosoba.,

CT a
Ke

T b R

35 ,

1. ECJIH B03HHKHeT Heo6xo,lV1MOCTb npHHJITHR rro orreHJIH norreql1TeJJbCTBY Mep ,zĘJIJI 3aIl\HTbI HHTepecoB

rpa1K,zĘaHHHa O,zĘHOW ,!LoroBapHBałOlw~i1cR CTOpOHhI, MeCTO;>KHTeJIhCTBO ,HJIH MecTonpe6bIBaHt1:e, HJIH J1MymecTBo KOToporo Haxo,zĘHTcR Ha TeppHToplm ,zĘpyroM .noroBapHBaIOIl\eHCJI CTOpOHbI, opraH ::lTOW .norOBapHBalOIl\eWCfi CTOpOHM YBe,zĘoMHT 06 ,3TOM 6e30TJIaniTeJIhHO opraH CTOpoHbI,

rpaJK,zĘaHHHOM KOTOpOHHBJIJleTCR 3TOJIl1i(O.

2. W wypadkach nie cierpiących zwłoki właściwy organ
drugiej Umawiającej się, Strony może sam zastosować tym,<;zasowe środki stosownie de istniejących ,w.B'r unków (uIllieszczenie, utrzymanie, doglq<lan!e}, powinien jednak zawiadomić o tym niezwłocznie organ Umawiającej się Strony, której ,obywatelem jest dana osoba. To, co zostało przedsię, wzięte, PElzostaje "w, mocy dopóty, dopóki ~wiadomiony nrgan nie podejmie innej decyzji.

Art y k 'u

ł

,
c.rry,q aRX, -He TepmlIl~J1XOTJIaraTeJIbCTBa. , KOM' neTeHTHblw opraH ,zĘpyrow .noroBapHBałOIl\eHCR CTOpOHbI

2.B

M01KeT caM npHHRTb rrpe,zĘBapJ'lTeJIbHble MepbI B COOTBerCTBl1J11 c CYIl\eCTByłOlI~J1MH Ó6CTORTeJIbCTBaMH (rrOMeIl\eHHe,
CO,zĘepJKaRHe,yxo,zĘ), HO ,zĘOJI1KeH 06 3ToMyBe,noMHTb opraH
.noroBa pHBaIOmel1cR CTOpoHbl, rpaJKAaHHHOM KOT~pOH RBJIJleTCfl ::lTO JIl1i(ó. Bce npHHRTbIe l\iepbl OCTalOTCR B CHJIe
AOMOMeHTa, Kor,zĘa yBeAOMJIeHHbIW, opr~lH BhIHeceT J1Hoe
pellIeJiHe.

36

1. ' Organ ojczysty obywatela może zwrócić się do właś~
ciwego organu drugiej Umawiają{;ej się Strony, aby ten
us! anowił opiekę lub kuratelę dla osoby, której miejsce z,amieszkania lub pobytu ąibo ktÓrej majątek znajduje się na
ooszarze tej drugiej Umawiającej się' Strony. ' Przekazanie
tych uprawnień staje się skuteczne ,z chwilą, gdy organ wezwany podejmuje s i ę ustanowienia opieki lub kurate'li i Zlwiadomi o tym org,an w,~ywający.

C

1.

OpraH

T

a

T b SI
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,!LoroBapHBałOIl\ei1:cR

CTOpOHbI,

rpa,JK,zĘaHH

HOM KOTOpOW RBJIfleT<;!R AaHHOeJIl1i(O,M01KeT 06paTHTbCR
K
KOMneTeHTHoMy opraHy APyrow .norÓBapHBałOmeHCfl
CTOpoHbI c npocb6ow yCTaHoBHTb oneKy HJIH norreqHTeJIh:CTBO Ha,zĘ ::lTJ1M JIl1i(OM, eCJIH ero ' l'Jl:eCT01KHTeJIhCTBO HJIH
MeCTonpe6blBaHHe HaXO~HTCfl Ha TeppHTopHH APyrow .norOBapHBałOmewcR CTOpOHbI.llepeAaqa ' 3THX npaB BC'i'yrraeT B CHJIy c MOMeHTa, Kor~ 3anpallIHBaeMbIW opraH
rrpHMeT Ha ce6R yCTaHoB~eHHe oneKH HJIH nOneqHTeJIbCTBa H yBe,zĘoMHTb '06 ~)TOM- 3anpallIJiBałOmJri1:opraH.
2. Oprałf, KOTopbrn COfJIaCHO nO~O>KeHJ1lO nyHKTa l
HaCTo~ew CTaT!,>H npHH'R JI Ha ce6R Ha3HaqeHHe oneKH HJIH '
, none'Il1TeJIbCTBa, OCYIl\eCTBJISleT ee B COOTBeTCTBHH c 3a-,

2. Organ, który stosownie do ustępu l ' mmeJszego art y- kulu podjął się ustanowienia opieki lub kurateli, działa zgodnie z prawem obowi,ązującym w jego , Państwie. Powinien
jednak stosować prawo tej Umawiającej się Strony, której KOHO~areJIhCTBOM, ,zĘeHCT:SylOmHM B CBoeM rOCy,zĘapCTBe.
' ()bywatelem jest osoba pozostająca pod opieką lub kuratelą, OH , ,zĘOJDKeH, O,zĘHaKO, npHMeHRTb 3aKOJiO,zĘaTeJIhCTBO .noro<> ile chodzi o zdolność prawną i , zdolność do czynności
BapJiBałOmeWCR CTOpOHbI, ' rpa1K,zĘaHHHOM KOTOpOW RBJISleTprawnych t€j osoby. Nie jes't on uprawniony do orzekania CR JIl1i(O, HaXO,zĘRIl\eeCR rro,zĘ orreKOW VlJIH rrOneqHTeJIbCTBOM,
w sprawach ' dotyczącychsta'nu, cywilnego osoby pozostają no BorrpocaM, KaCalOlqHMĆR npaBocnoco6HOCTH H ,zĘeecno
cej pod opieką lub kuratelą, może jednak 'udzielić zezwole- C06HOcTH 9Toro JIJ1l~a. OH He 'BnpaBe BblliOCl1Tb pellIeHHJI
nia na zawarcie małżeństwa , wym,aganego przez prawo tej no BonpocaM, KaCałOmHMCJI rpaJK,zĘaHCKoro COCTOJlHHR JIHUmawiającej s i ę Strony, której , obywatelem ' jest osoba pozo~a, HaXO,zĘJlmerOCR no,zĘ Orrf}KOW ' HJIH ' none'Il1Ti!JIhCTBOM. llO
st$ljąca pod opieką lub kuratelą.
M01KeT, O,zĘHaKO, ,zĘaTb pa3pellIeHHe Ha 3aKJIłOąeHJ1e 6paKa,

Tpe6yeMoro 3aKOHO,zĘąTeJIbCTBOM, .norOBapHBalOmeWCR CTOpOHbI, rpaJK,zĘaHHHOM KOTOpoH 'SlBJISleTCH JIJ1L\O,
meecSI no,zĘ orreKOw HJIH nOneqHTeJIhCTBOM.

Ar t yk u ł 31
1. Opiekun lub kurator sprawuje ' opiekę lub kuratelę
"zarówno nad osobą, ,jak ~ Dad całym jej ruchomym i nieruchomym majątkiem, niezależn i e od tego, gdzie ta osoba
, przebywa lub gdzie znajduje się Jej majątek. '

2. JeżeliosobJi, nad którą została u'stanowiona 'opieka
lub kuratelaprźez , organ jednejUm,awiają{;el się Strony, posiada majątek na , obszar~e drugięj Umawiającej 'się Strony,

C

T

aT

b SI

HaXO,zĘH-

37

1. OrreKyH HJIH rlOne'IHTeJIh ocymeCTBJIReT oneKy VlJIH
nOneqHTeJIbCTBO, KaK HaA JIliqOM. TaK H Ha,zĘ BCeM ero
ABHJKHMblM H He,zĘB~1KJ1MbIM J1Myr.qeCTBOM He3aBHCHMO OT
r,zĘe ,9TOJI~H~O npe6bIBaeT VlJIli rAe Hax.o~H'rCJI ero
MMYmeCTBo •
2. ECJIli JIH~O, HaXO,ll~eeCSI no,zĘ oneKoH HJIH nQne'Il!1- '
TeJIhCTBOM, yCTaHOBJIeHHbIM opraHoM O~HOH JJ;oroBapHBałOIII:ewcR CTOpOHhI, HMeeT HMymeCTBo' Ha TeppwropwH ~py- '
row ,!LoroBapHBalOmewcR CTOPOI:bI, ' TO opraH, ocymeCTBJISIToro,

-

..
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w6wczas organ sprawujący opiekę :lub kuratelę może żądać 1O~I1W oneKy . I1JII1 nOne'l:aTeJIbCTB~, MOLKeTTpe60BaTb 'OT
od właściwego orga·nu drugiej - Umawiającej się Strony,aby KOMneTeHTHoroppraHa 'APyrow ,I(oroBapI1BalOlI.l;eWcą . CTO",
ustanowił osobę' do zarządu tym majątkiem.
. pOHbl Ha3Ha'leHJ1S1 JIJ1Il;a AJISI ' ynpaBJIeHI1S1 ·STJ1M . ~~e'- ; l .~
CTBOM.
ROZDZIAł. 4

' -----.
f

rJIABA 4 •
\

>

HMy~ecTBeHllIde AeJJa

~prawy l:1lajątkowe

A rty

Forma

kuł
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OT

~8'

bH

' I

czynności prawn~j

1. Formac:żynnoSci 'prawnej podlega prawu, które jest
właściwe dla samej czynności; wystarczy jednak zastósowa-

aT

cItopMa CAeJJOK

\

l. <PopMa CAeJIKH ' onpeAeJISleTCSI 3aKOHOM, KOTO'pbIW

npl1MeH~TCSI K caMOW CAeJIKe, OAHaKO, AOCTaTO'lHO c06-

nie prawa , obowiązującego . w miejscu sporządzenia czyn- JIIO,u;eHI1S1 3aKOHa, AewcTBylOrn;ero no l',1:eCTy COBepmeHI1S1 •
ności. . '
.
.
c,u;eJIKH;
.
2. Forma czynności prawnej, do'tyczącej nieruchomości,
2. <PopMa . c,u;eJIKI1, oTllocmu;eWcSI . K HeABl1łKl1MOMy
podlega prawu Umawiającej się Strony, na której o·bszarze.. I1Myrn;ecTay, 'onpe~eJlSleTCSI 3aKOHOM ,I(oroBapI1BaIOrn;ewcSI '
. nieruchomość jest : położona."
CTOpOHbI, Ha Teppl1Topl1l1KOTOpOW ąą.XO.zV~TCSI He,u;BI1LKI1Moe I1Myrn;ecTBO.
.
f

A r t y ku

ł
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1. "Do zobowiązań ze stosunków umownych między osobami fizycznymi oraz między osobą- ' fizyczną a ośobą praw- ną, z wyjątkiem z.obowiązań dotyczących nieruchomości, stosujesię prawo UmawiająceJ. się Strony, na 'której obszarze
zawarto umawę. chyba że Strony uczestniczące ,w 'umowie
poddadzą ten stosunek innemu wybranemu przez nie: prc:i~
, wu, pozostająceml,l w związku z zobowiązaniem.
2. Do zobowiązańpowstalych z czynów niedozwolonych
innych zdarzeń, z którymi prawo łączy powstanie zobowią
zania, właściwe jest prawo Umawiającej się Strony, na któlej obszarze nastąpił czyn lub inne zdarzenie.

A-r tykuł

1. K AorOBOpHbIM 06S13aTeJIbCTBaM MeLK,u;y <p113J1'lec- .
K~I1 " JIJ1l~aMl1, a TaKLKe MeLK,u;y <p11311'leCKl1M11 11 IOpl1,u;l1-

'leCKI1MI1 JII1IJ;aMI1, 3a I1CKJIIO'leHl1eM oDSl3aTeJIbCTB, OTHOCmu;:i1XCSI K He,u;BI1LKHOMyI1l0:yrn;ecTBy, npl1MeH8eTcH 3aKOH
,I(oroBa pI1BalOrn;ei1:cSI CTOpOHbI, Ha Teppl1TOpl111 KOTOpOW
6hIJIa coseprneHa c,u;eJIKa, . eCJII1 TOJIbKO y'laCTHI1Kl1c,u;eJIKI1
He corJIaCI1JII1Cb OTHOCI1TeJIbHO npl1MeHeHI1S1 I1HOrO,1136paHHOrOl1M11 3aKOHa, I1MeIOrn;ero CBR3b e 06S13aTeJlbCTBoM.
2. K 06S13aTeJIhCTBaM, B03Hl1Krnl1M 113 He,u;03BOJIeHHbIX ,u;ei1:cTBl1i1 11 I1HbIX npOI1CrneCTBI1i1:, KOTopble no 3aKOHy nopOLKAaIOT 06S13aTeJIbCTBa, rrpl1MeHSlIOTCSI 3aKOllbI ,I(o- .
rOBa pI1BaIOrn;eWCSI CTOpOHbI, Ha Teppl1TOpl1l1 ' KOTOpOW .qbIJIO
COBeprneHO AeWCTBl1e I1JII1 np0l130rnJIO I1HOe npol1CrneCTBl1e.

40

1. Do rozpoznawania spraw o roszczenia ' ze stosunków

CTaTbSl

.'

~ 40

'l. . ,I(JISI paccMOTpeHI1S1 AeJI no I1CKy, B03HI1KIIi:eJ\iy l1:)

objętych' . postanowieniami artykułu 39, mniejszej Umowy . npaBooTHorneHl1i1:, yKa3aHHbIX ' B CTaTbe 39 . HacTom.u;ero
właściwy jest sąd Umawiającej . sJę Strony, 'na której obsza- . ,UoroBopa, KOMneTe.HTlcIbIM SlBJISleTCSI cy,u; ,I(oroBapI1BalO:"

rz·e ma m,iejsce ' zamfeszkaniapozwany: W sprawach tych Il\ei1:cSlCTopOHbI, Ha Teppl1TOpl1l1 KOTOpOW l1MeeT MeCTOwłaściwy jelit również sąd tej Umawiającej się Strony, naLKI1TeJIbCTBOOTBeT'lI1K. . 1I0 9T~ AeJIaM KoMII'eTeHTeH TaKk .t6rej obszarze ma miejsce zamiesz.k'a nia poWód, jeżeli na . JKe cYA,I(oroBapJ1BaIOrn;ei1:c,SI CTOpoHbI, Ha Teppl1TOpl111 KOtym obszarze' znajduje się przedmiot sporu albo majątek po- TOpOW I1MeeT MeCTOLKl1TeJIbCTBO I1CTęIJ;, . npl1 yC.iIOB~il1, ~TO
zwanego.
'Ha3Tow 'Teppl1TOpl1l1 HaXOAI1TCSI npe~eT cnopa I1JII1 I1MYrn;ecTBo OTBeT~I1Ka.
,
.
.
2. ' .Właściwość sądu , w sprawach określonych warty2. -y'QaCTHI1KI1 ó6S13iłTeJIbCTBeimoro npaBooTHOrneHI1SI
kule ,39 ustęp 1 niniejszej Umowy uczestnicy stosunku ' zo- MOryT 113MeHl1b nyTeM COrJlarneHI1S1 KOMrteTeHTHOCTb cy,u;a
bowiązaniQ.wego mogą zmienić w drodze 'umowy.
no : AeJIaM, yKa3aHHbIM B n:YHKTe 1 CTaTbl1 39 HaCTomu;ero
,I(oroB9pa.
.
ROZDZIAŁ

~prawy

-ł'JIABA ~

5'

spadkowe

HaCJJeAOB8HHe

c r a T b SI

Ad}kuł 41
.

Zasada równouprawnienia

..'

npHH~n paBeHCTBa

'..;

Umawiającej się Strony mogą nana .obszarze ' drugiej Umawiającej się Strony . prawa
" mają,tkowe w 'drodze dziedzlC'lenia z ' mocy ustawy lub roz. porządzenilina" wypadek śmierci .na tych samych warunkach
ł w tym ~amym zakreslę; ' jak obywalele" .tej Strony.

t. Obywatele jednej

bywać

41

1. rpaLK,u;aHe ÓAHOW ,I(oroBapI1BalOrn;eWcSI CTOpOHbI
MoryT npl106peTaTbHaTeppl1TOpI1H .,u;pyroH ,I(oroBapl1Baro- .
rn;ewcSI CTOpOH!>I ,Jmyrn;eCTBeHHble npaBa 'Ha , oClłOBaHl111
lłaCJIeAOllaHI1H~ no 3aKOJłY, I1JIl1no 3aBe~aHl1iolia ' -rex >ke
yCJIoBnsIx l1 B TOM me 06'beMe, ' KaK 11 rpaJK'AaHe SToi1: ,CTO-. '
pOHbl.

\

"
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2; Obywatele jednej'Umawiającej się Strony mogą.. dorozporządzeń na wypadek śmierci w stosunku do
inie-niaznajdującego ' się na' obszarze drugiej Umawiającej ' się
Strony.

konywać

2. rpaJK.naHe · O~HOW , ,UoroBapJ-1BalOmeWCSI ,. CTOpOHl
MoryT pacnopHLKaTbCSI cor JIRCH03aBemaHJ1lO CBOJ1M ID4Y '
meCTBOM, HaXO~Rll~J1MCSł Ha TeppJ1TOpJ1J1 ~pyrow ,UorOBa
pJ1BalO~eMCSł CTOpOHbI.
(

Ar ty

kuł

C T a T b SI

42

Prawo właśdwe

DpHMeHHe~oe

W sprawach

spadkowycll właściwe . jest prawo UmawiaStrony, której obywatelem był spadkodawca w
chwili jego śmierci.

jącej

się

42

3aKoHO~aTeJlbCTBO'

110 ~eJIaM o HaCJIe~OBaHJ1J1 npJ1MeHSleTCSI 3aKoaO~,
TeJlbCTBO ,UorOBapJ1BalOll~eMCSl CTOPOHhl, rpa2K~aHJ1HQM K(
TOpoM SlBJISleTCSI HaCJIe~O~aTeJlb B MOMeHT CBoew CMePTJ

A r ( y kuł 43

CT a
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3aBe~8HHe

Testament

,l. "Formę testamentu określa prawo tej Umawiającej się
Strony, której obywatelem ' byŁ spadkodawca w chwili jego
sporządzenia. Wystarczy. jednak zacho.wanie pra wa tej Umawiającej się Strony, na której
obs.zarze testament sporzą
-dzon'o. To samo stOfije się również do odwolania testame.ntu.

1. <'I>opMa 3aBe~aHJ1S1 Onp~eJISleTCSI 3aKOHO~aTeJIb
CTBOM ,UorbBapJ1BalO~eMCSI CTOPOHbl, ' rpa2K~aHJ1HOM KOT(
pOM 6blJI HaCJIe~O~aTeJIb B MOMeHT . .COCTaBJIeHJ1S1 3aBe~E '
HJ1S1, O~HaKO, ~OCTaTO'-lHOC06JIlo~eHJ1S1 3aKOHa ,UorOBapJ
BalO~ewcSl C-rOpOHbl, Ha TeppJ1TOpJ1J1 KOTOpOM , COCTaBJIeH
3aBe~aHJ1e. 3TO nOJI02KeHJ1e rrpJ1MeHSleTcSI J1 K OTMeHe 3~
Be~aHJ1Sl.

do sporządzenia i o.dwołania testamentu,
jak również . skutki prawne braków testamentu określa pr a wo
. ~ t1!j Umawiającej się Strony, ·której obywatelem był spadkodawca w chwili sporządzenia testamentu.
2.

Zdolność

Ar ty

kuł
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C T a 'J'

Właściwość w sprawach spadkowych
,

2. Crroc06HoCTb COCTaBJISlTb M OTMeHSlTb 3aB~aHJ1 .
a TaK2Ke npaBoBble rrOCJIe~CTBJ1S1 He~OCTaTKOB B·OJIeJ13'bSII
JIe HlUI , ofIpe~eJISllOTCSI 3aKOHo,naTeJIbCTBOM ,UoroBapJ1BaK
~eMcR CTOpOHbl, rpa2K,naHJ1HOM KOTOpOM 6bIJI HaCJIe~o~a
',l'eJIb B MOMeHT COCTaBJIeHUa 3aBe~aHJ1S1.

.

"

b

SI

KOMneTeHTHOCTL opr8UOB no

44
~eJIaM

o

Hacne~OB8HHH

1. I10 ~eJIaM o HaCJIe~OBaHJ1J1 ~BW2KJ1MOro ' ~y~ecTBr
3a J1CKJIlO'-IeHWeM cJIy'-laSl, rrpe,nycMoT.peHHoro rryHKToM '
HacToa~ew CTaTbJ1, KOMneTeHTHbl opraHbl ,UoroBąpJ1Bal<
mei1cSI CTOpOHbI, rpa~a·HJ1HOM. KOTOpOM 6bIJl HaCJIe~ow "
,
*
śmierc i.
TeJlb B MOMeHT CMePTJ1.
2. W sprawach spadkowych dotyczących majątku nieru, 2. 110 ~eJIaM o HaCJIe~OBaHJ1J1 He~BW2KJ1MOrO J1MyllV
chomego są właściwe organy tej Umawiającej się Strony,
eTBa KOMIIeTeHTHbI opraHbl ,UoroBa pl1BalOmeMcSI CTOpOHl
na której obszarzezriajduje się ten majątek.
Ha TeppJ1TOpWWKOTopoi1: HaXO~J1TCSI 9TO J1MymecTBo.
3. Przepisy. ustępów l i 2' ' niniejszego artykJłu stosuje .
3. IIOJI02KeHJ1S1 rryH~ToB 1 J1 2 HaCTo~ew · CTaTl
się od po wi·e dnio również do spor,ów powstałych na podstarrpJ1MeHSllOTCSI COOTBeTCTBeHHO H. K cnopaM, B03HJ1KWY
wie prawa spadkowego.
Ha OCHOBaHWJ1 HaCJIe~CTBeHHoro upaBa .
.
4.: W prżypadku gdy cały majątek ruchomy pozostały .
4. ECJIJ1 BG.e ~BJ12KHMOe J1MYmecTBo, OCTaBweeca rre
po śmierci obywatela- jedne'j Umawiającej się Stronyinaj- . JIeCMePTJ1 rpa2K,naHJ1Ha O~HOW ' ,UoroBapJ1BalOmei1:cSI .eT
duje się na obszarze drugiej Umawiającej się Strony, .lo na
pOHbI, HaXO~J1T'CSl Ha TeppJ1TOpJ1'J1 ,Upyrow ' ,UorOBapJ1Bal
wniosek spadkobii:my lub zapisobiercy postępowanie spad- meMCSI CTOpOHbI, ' TO rro xo~aTa'wCTBy HaCJIe~HJ1Ka J1:J
kowe przeprowadzają org.any tej drugiej Umawiającej ' się OTKa30nOJIY'-IaTeJISlrrp0J13Bo,nCTBO no ~eJIY ' O HaCJIe~OE
Strony, . jeżeli wyrażą na tO' zgodę wszyscy spadkobiercy, ' HJ1J1 Be~T opraHbl ' 9TOW )l;óro~·apJ1BalOmeWa CTOpOH'
których miejsc,e .z amieszkania lub pobytu jest znane.
eCJIJ1 c 9TJ1M COrJIaCHbI Bce HaCJIe~HJ1KJ1, MeCT02KJ1TeJl
CTBO J1JIJ1 MeCTo.rrpe6bIBaHJ1e KOTOpbIX ' aBJISleTcR' H3Be<
HbIM.
A r t y kuł 45
C T a Tb ' SI . 45

1. W sprawach spadkowych dotyczących . majątku ruchomego z wyjątkiem, o którym mowa w ustępie 4 n inieJszego a r tyjmłu, są właściwe organy tej Umaw i ającej 's i ę
Strony, której . obywatelem był . spadkodawca w chwili

Zawiadomienie o wypadkach śmierci

YBe~oMJleHHe

o CJIY'I8HX CMepTH

t. Jeżeli obywatel jednej Umawiającej się Strony umrze .
1. ECJIJ1 rpa2K~aHJ1Ho,nHOW ,UoroBapJ1BalOmewcSI Cna obszarze drugiej Umawiającej się Strony, to właściwy o.r- pOHbI yMep Ha TeppJ1TOpJfJ1 ,npyroM ' ,UorOBapJ1BalOmeiCTQPOHbI, TO Ko~neTeHTHbIW opra'H ~OJI2KeH HeMe~JIełl
ga·n Jest obo.wiązany niezwłocznie żawiadomić ośmieT·cl
przedstąwicielstwodyplo'matycznE' lub liriąd konsularny tej H3BeCTJ1Tb 06 9T,OM ~J1nJIOMaTJ1'-1eCKOeJ1JIJ1 KOHCyJlbCF
Strony, której obywatelem byłzmarly, o.raz przekazać wszel- rrpe~CTaBJ1TeJIbCTBO ,UoroBapHBalO~eMcSI . CTOpOHbI, rpa
kie ' posiadane informacJe o ' spadkobiercach i zapisobiercach,
~aHJ1HOM KqTOpOW 6bIJlyMepWJ1W J1 C006mJ1Tb eMy O TI
o -miejscu ich zamieszkania lub pcbytu albo. o ich adresie,
'-ITO J13BeCTHO o HaCJIe~HHKax " OTĘa30nOJIY'-IaTeJIfl, ~
o staniemajątkusparlkowego, jak również o. tym" czy został
MeCT02KJ1TeJlbCTBe J1JIJ1 MecTorrpe6bIBaH"J1 J1JIJ1 06 J1X. a~,
sporządzony testament Wymieni cny organnadsyla także , za- ce, o COCTOSlHJ1J1 HaCJIe~CTneHHoro 'l1MY~eCTBa,a TaK: '
wiadomienie również w przypadku, gdy 'p osiada wiadomość,
o TOM, 6bIJIO JIJ1 CO<;!TaBJIeHO 3aBe~aHJ1e. YKa3aHHbIWOp1
że po zmarłym , pózostał majątek na ob:szarze~nhego państwa.
yBe~OMJIaeTTaK2Ke J1 06 J1MymecTBe, OCTaBJIeHHOM rrOKC
HJ1KOM Ha Tepp'WropJ1J1 J1HOro rbcy~apcTBai eCJIJ1 ' y H(
HMęlOTCSI J1HCPOPMall;J1J1 .06 nOM.

....

,

..

Dziennik Ust aw Nr 36

:.....;

334

Poz.. 244

I

"

2. Jeżeli ' do wiadomości właściwego organu Umawiają r"" a, . ECJIH KOMnel'eH:,Hhrn ' opraH . ,norOB~pHBa~IHeH~
,cje się Strony; powiadomione90~godnie z ustępem 1 : ni~ CTOpoHbI, . yBe,l(OMJIeHHI;.JH .cOrJIaqIO nyHKTy" 1 HaC'to~eJ.1
niejszego artykułu, doJdzi-e., , że na .' jego pbszarze lub za gIa,. . CTaThH, n0:11y~łfJI c:ae,l(eHHR o TOM, '!TO Ha ero TeppJ1TOpH~
nicą istnieją sp.a dkobierey lub zapisobiercy nie figurujący w , HJIH 3a rpaH~eH HaXO,l(j;[TcRMCJIeAlH1KH HJIJ:1:, OTKa:lOno~T
zawiadomieniu; ajbo jężeli. ' dowie się, Że spadkobierca s'p o. ąaTeJIH He yKa3anHble BH3Bew;eHHH H~H O . TOM, , ąTO., H~T
rządził testament, 'zawi,adamia on o .' tym właściwy organ druCJIeAO,l(aTeJIh OCTaBH~ 3aBew;aHHe, OH yBeAoMJIReT .0~3TOl'tl _
giej ,Umawiającej , Się Strony.
KOMneTeHTHblH opraH ,!\pyroi1,D;or(>BapHBalOw;eHCRCTO-

i

Je~eIi obywatel jednej Umawiającej się Strony umrze

na obszarze tej Umawiającej się Strony, której był oby~a
telem, a spadkobiercą jest obywatel drugiej Umawiając~j-się
Strony, towłaścj wyorgan jednej Umawiającej się Strony zawiadamia o tym stoso'w nie do llstępU l niniejszego artykułu
przedstawicielsJwodyplomatyczne lub urząd konsularny drugiej Umawi.ającej :>ię Strony.
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Żakres uprawnłeń przedstawicielstwa dyplo~tycznego lub

.

urzędu końsularnego ,

pOHbl.

,
, , .
.
"
;
ECJIH rpaJK,l(aHJlli OAHOM ,noroBapHBaro,w;eHCI! ' Cl'o':',
poHbl yMepT Ha l'eppHTOpHH CTOPOIłł.l, .rpaJKAaHHHOM ItO- "
TOpOH ' OH RBJIRJrCR, a HaCJIeAHHKOM ,m3.7IJłeTCR rpaJKJtaH~~
,!\pyrou ,norOBapHBalOw;eUCR CTOpÓHbI,TO KOMneTeHTHbI~
opraH yBeAOMJIReT 063TOM COrJIaCHO nyHKTy I HaCTOJlln;eH
CTaTbH AHnJIOMaTJ.fąeCK0ełfJIH KOHcyJIbc.Koe . npe,l(CTaBHTeJIhCTBO,l(pyroa .noroBapHB~IOw;eucR CTOpOHbI.
~ ..

3.

..

I

.

npaBOMO'IHJl ~JlOHaTHąecKoro HJIH KOBCy JlLCKOrO •
npe~cTaBIITeJlLCTBa

1. We wszelkich sprawach spadkowych powstałych na
. 1. Uo BceM AeJIaM o HacJIeACTBe, B03HHIQUHM .H a Tepobszarze jednej Umawiającej sIę' Strony przedstawicielstwo p:t1TOpHH" O,l(HOU H3 ,D;oroBapHBalOW;HXcR CTOpoH, ~HnJIo-_
dyplomatyczne hib urząd konsularny jest uprawniony do re- MaTHąeCKoe HJIH KOHCy JIhCKoenpeACTaBHTeJIhCTBO HHee.T
prezentowania ' przed organami . tej .' Umawiającej się 'strony npaBO npeAcTaBjUlTb . nepe~ opraH~um 3TOM )J;orOBapHBatointeresów obywateli swego Państwa, jeżeli są pnf ,nie,obecni ' xn;eUCR CTOpOHbIHHTepeCbI rpaJK,!W.H cBoero roCYAaperBa,
d nie wyznaczyli swoICh pełnomocników; do tego , ·nie , są ' ec'JIH; 9Hl1 OTCyTCTBylOT J1 He Hą3HaqJ1JI~ 'CBOHX . ynOJIH~- ~ '1
wymagane szczególne pełnomocni·ctwa.
'
.
MOąellHbIX; AJIR noro 'He Tpe6yeTcR OC06hIX nOJIHOMOąHH.
2. Jeżeli obywatel jednej Umawiającej się strony zmarł
'2. , ECJIH rpaJKAaHHH OAHOU .n;O:roBapHBalOw;eHcR CTOw okresi'e czas'owego pobytu na terytorium drugiej Umawia- pOHbI yMep B nepHO~ BpeMeHHoro npe6blBaHHR Ha TeppH~
, jącej się ~ Stpony, wówczas jego rzeczy i w~rtości, które mial TOpHH,!\pyroH ,n:orOBapHBalOw;eHCR CTOpoHbI, TO HaxOAR- _ ( ,
ze sobą; przekazuje 'się przedstawicielstwu dyplomatycznemu xn;He'CR np:i1. HeM Bexn;H H~ n;eHHocTH nepe,l(aIOTCR AHIIJIOMa- -'
lub urzędowi kons'ularnemu tej Umawiającęj się Strony bez THąeCKOMY ' WIH KOHCy JIhCKOM)' . npeACTaBHTeJIhCTBy 6e3
przeprowadzeni.a postępowania spadkowego.
npoBe,!\eHHR HaCJIeACTBeHHoronpoH3BOAcTBa. ~
Ar

Otwarcie l

ty ku ł

ogłoszenie

47

testamentu

Testament otwiera i ogłasza właściwy organ tej Umawiającej się Strony, nE której -obszarze znajduje si.ę : tesŁa
memt. Odpis testamentu oraz odpis protokołu otwarcia i ogło
szenia, a w razie potrzeby również oryginalny egżemplarz
testamentu przesyła się właśdwemu organowi, . tej UmawiaJącej się Strony, której obywatelem był spadkodawca.

',-

3aBexn;aHHe BCKpblBaeTCR H orJIarnaeTCR opraHOM )l;o- .
rOBapHBalOw;eHCR CTOpoHbl, Ha TeppH'l'OpHH KOTOp()U ' 3a- .!
jJergaHHe iIaXÓAHTCR,. KOllHR 3aBew;amm H KonHR npOTO-:'
-KOJIa BCKpbITHR HOrJIameHHR, a no Mepe HaAo6HOCTH TaK:»<:e H nOAJIJ1HHHK 3<łBew;aHHR nepeCbIJIaeTCR KOMneTelłT -,
HOMY oprany ,noronapHBalOw;eUCR CTOpoHbI, rpa}K,7JaHJlliOl4 ,
KOTOpOU 6bI~ Hac~e,!\o~aTenh.

Artykuł
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' Sródkl' zabezpłeczenla ' spadku
Organ tej Umawiającej się Strony, na której ob"sz~rze _
spadkowy obywatela drugiej Umawiającej
się Strony, jest obowiązany _niezwłocznie powiadomić przed- ,
stawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny drugiej
Umawiającej się StTony o podjęciu śro?ków zabezpie<:zenla
tego majątku. Urzędnicy ich . mogą bezpośrednio lub przez.
sw,ych pełnomocników wziąć udział w pódejmowanill tych
·~rodków. Na odpowiedni wniosek środki-te mogą być zmie.. Dione lub uchyloD'7'
pozostał majątek

Mepl.I no oxpaBe BaCJle~CTBa
OpraH ,norOBapHBalOw;eHCRCTOpOHbI, Ha TeppHTOpHH
HaCJIeAj:!TBeHH:Oe HM)'~CTBO, OCTaBJIeHHOe rpaJK~aH:i1HOM .n;oroBapHBaIOIn;eucR CTOpOHbI, 06R~
3aH HeMeAJIeHRO yBe,!\OM~bW1nJIOMaTHąec'Koe HJl}f . KQHcy JIhCKoe . . npe,!\CTaBwreJIhCTBO o Mepax npHHJlTblX, ,l(JIR
06ecneąeHIDl ' oxpaHbt noro J1Myxn;eCTBa. ilpe,l(CTaimTe!lH
3Tl1X yąpeJK,!\eHIDł . Moryl' Henocpe~CTBeHHO ~JIi1ąepe3
CBOl1X ynOJIHOMOqeHHbIX npHHJ1MaTI;. yqaCTHe B ocyxn;eCTBJIeHHH 3THX Hep. ilo COOTBeTcTBylOw;eMy xo,!\aTaiłCTBy
npJiHRTbIe Me'pbI MOryT 6bITb H3MeHeHbI HJIH OTMeHeHI;.I.
KOTopoHHaXOA~TCR

~
J

'

Ad,ykuł49

er aTbJl49

"Wydanie;'spąc:lku

BLiAaąa ' BaCJJe~CTBa

, 1. JeżeIl ruchomy majątek s.p adkowy albo kwota uzy,kana ze sprżedaży ruchomego lubnier,uchom~go , ,~aj,t~u

1. ECJIH nOCJIe oKoHąaHHRHaCJIeACT~eHHoro npol13::- '
BOj\CTBa ,l\BIDKHMOe J1Myxn;ecTBO- HJIH cyI'4Ma BblpYąeHlia,a;

.

;
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spadkowego ' podlega po zakończeniu. postępowania spadkoOT "ripoAalKM ABMIKIilMorb MJlM HeABM2KMMOrb HaCJleACTBeH':'
wego wydaniu spadkobiercom znaJdującyfnsię na obszarze
Horo MMy~ecT Ba AOJl2KlIa 6bITb BbIAaIła HaCJIeAHHKaM, Hadrugiej Umawiającej się Strony, .to ruchomy mafątekspfrd- XO~~HMCSI Ha' TeplmTopHH Apyroi1 ' ,l1;oroBapHBaI<>~ei1cH
kowy ,a lbo uzyskaną · kwotę przekazuje się , przeclstawicielCTOpOHbI, TO ABM:>KHMOe HaCJle /~CTBeHHoe J1My~ecTBo HJlH
s1wudyplomatycznemu . lub· urzędowi konsularnemu tej BblpyqeHHaJl CyM Mą nepeAaeTCSI AHnJlOMaTMqeCKOMY J1JlM
St'f09Y.
KOHCyJlbCKOM)' npeACTaBHTeJlbCTBy !:lTOi1 OrOpOHbI. .
2. ·Organ właściwy dla · spraw spa'dkowych zarządza wy2. OpraH 'KOMneTeHTHbli1 no HaCJleACTBeH'HbIM AeJlaM
danie sRadku' przedstawicielstwu dyplomatycznemu , lub · urzę~ ,. AaeT . pacrropmKeHMe O BbIAaqe HaCJleACTBaAMnJlOMaTMdowi konsularnemu; jeżeH:
~ecKoMy MJlH KOHCyJlbCKOMy npeAC'raBl1TeJlbCTBy B CJIYqae, e C J l M : . ,
,
' a) wszystkierosżnenia ' spadkobierców! zapisobiorcóW lub ' a) Bce · 'rpe60BaHMH . HaCJIeAimKOB; OTKa30nOJIYqaTeJlei1
. 'wierzycieli zmarłego zgłoszone w . przewidzianym przez
HJlH KpeAJ1TOpOB yMepIlIerO,3aSIBJleHHble Ił CpOK, yCTa- .
' prawo 'tej U~awiającej się ' Strany, na które} obszarze
HOBJleHHbli1 3aKOHOAaTeJIbC'I'BOM ,l1;oroBapHBalO~ei1cH
znajduje się majątek spadkowy, zostały zaspokojone J ub
CTOpoHbI, rAe ' HaxOAHTCH HacJfeAcTBeHHoe HMy~ecTBo,
,zabezpieczone i . :
.'
.'."
onJlaqeHbI HJlM . o6ecneqełibI;
.. ..

,', b) wszystkie

związane .~z dzIedziczeniem

podatki

został}' ,

uisżczonei

.,- '

. Poz, 244

-

'.c) właściwe qrgany udzieliły ' zezwolenia na wywÓz majątku
spadkowego.

i

6) ynJlaqeHbI J1JlH o6eCneqeHbI ' Bce cBH3aHli~Ie Ć HaCJleAOBaHHeM C60pbI;
B) KOMneTeHTHble opraHbI AaJIM.· pa3pellleHHe.. Ha Bbffi03
HaCJleACTBeHHoro MMy~ecTBa.
.1

rJIABA 6

ROZD2'IAt 6

"

,

Uznanie i

>.

wyk()nalność orzeczeń

npH3HaHHe H

w sprawach (:yWibiych i rodZ!nnych
,

.

~

QcnOJIBeHJ1e peIlIeH~ii:Ilo rpalKAaHCKJ1M
H ceMeHDLlM AeJIaM

,

Artykuł

. ·L Prawomocne o-rzeczenia
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sądów

w !lpra'w,ach cywi.1nych

. ! {oązinnych , oraz organów Włą.ści wych w , zakresie ' opieki
d' lmrateli jednej tJm,awlającej śię Strony, dotyczące spraw

'. niemajątkowych, ję.Śli nie są sprzeczne z ni nrejsżą Umową,
· ,podlegają uznaniu na .Obszarze drugiej Umawiającej się Strony bez potrzeby przeprow.adzania . postępowan~a o uznanie,
Jezeli taden z sądów lub organów właściwych w zakresie
'bpieki i kurate li drugiej Umawiającej się s trony nie wydał
w - tej spr awie prawomocnego orzeczenia. Dotyczy to iówńież
.Orzeczeń . wydanych przed \ vejsciem
, życie niniejszej
:·Umowy.
-

w

2. Wydane na obszarze jednej , Umawiającej się Strony
prawomocne orzeczenia sądów w sprawach cywilnych i ro'dziIinych dotyczące stosunków mają tkowych podlegają uzna~ ·niu i wykonaniu na obszarze drugiej Umawiającej się Strony,
.... jeśli OTzeczenia te wydano po wejściu w życie . niniejszej
Uinowy. Dotyczy to również prawomocnych ~yroków sądów
zasądzających powództwo cywilne o odszkodowanie . w spr~
wach karnych.

L BCTynMBIlIMe B 3aKoHHylO CHJIy peIlIeHHH CYAOB no
rpalKAaHcKMM H ceMei1HbIM ' AeJlaM, a ' TaK2KepeIlIeHJ1H
opraHOB. KOMneTeHTHbIX no AeJlaM . 06 oneKe M nOneqHTeJlbCTBy OAHoi1 ,l1;oroBapi1BalO~ei1:cH CTOpOHI:iI, KacalO~MecSI BonpoCOB HeJ1My~ecTBeHHoro .xapaKTepa, eCJlM OHM
He .npOTHBOpeqaTb HacTo~eMy .n;6rOBOpy; npM3HaJQTCH Ha .,.
'TeppJ1TOpMM ~pyroi1 .n;orOBapMBalOul;ei1:cH CTOpOHbI ' 6e3
'AaJlbHei1iuero pa36J1paTeJIbCTBa, eCJIM HHK8K0i1 CYA HJlH
opraH no oneKe M nOneqMTeJlbCTBY APyroi1 ,l1;oroBapMBarol.Qei1cH CTgpoHbI He BbIHec no 3TOMy AeJIY peIlIeHHH, BCTynJ1BIlIerO B 3aKOHHYIO CMJIy. 3To OTAOCMTca TaKlKe HK peIlIeHMaM, BbIHeCeHHbIM AO BCTynJleHHH B CMJIY HaCTO~€rO
,l1;broBopa.
.
2. . PeJJleHHH CYAOB no rpa2K.l1aHCKMM M ceMei1HbIM AeJlaM . HMyl.QeCTBeHHoro xapaKTepa, BbIHeceHHble Ha TeppHTOpHJ1 OAHoi1 ,l1;oroBapJ1BalO~ei1cSI . CTOpOHbI J1 BCTynJ1BIlIHe
B 3aKOHHYlO CMJIY, rrpM3HalOTCH H' MCnOJlHHIOTCH Ha -TeppH-'
TOpHH APyroi1: ,l1;oróBapMBalO~ei1:cH CTOpoHbI, eCJIM 3TM
peIlIeHHH BbIHeceHbInOCJle BCTynJIeHMSI B CHJIY HaCTOH~ero ,l1;oroBopa . 3TO OTHOCMTCH
TaKlKe H I{ BCTynHBIlIHM
.
B ;3aKOHHylO CMJIY. peIlIeHHJlM CYAOB no HCKaM o B03Me~eHMM yl.Qep6a no yrOJlOBHbIM AeJlaM:;.
~'

'

.

~ .

A r t y k u'l 51
1. Postępow.anie o stwie-rdzenie
,nia określa prawo te j Umawiającej ,
e~s~ arze ńastępuje wykonanie.

wykonaln ości
się

Strony,

orzeczena , której

L ' IIpoH3BOACTBO no AeJIY o pa3peIlIemiM .J1CnOJlHeHHJl

CYAe6Horo

peIlleHHH

peryJlHpyeTcH

3aKOHOAa TeJlb-

ĆTBOM ,l1;oroBapHBalO~ei1cSI CTOpOHbI, Ha TeppMTopMH KO-

TOpOi1 npOHCXO.l1HT I1cno.'lHemie. ' .
2; Wniosek o stwierdzeni e wykonalności- orzeczenia
2. XO.lĘaTaMCTBo o pa3peIlIeHMM MCnOJIHeHMH peIlIeHim
i)ąleży zgłos i ć do . sądu, który rozpoznawał daną sprawę w npeA'bmiJIJleTCSI B CYA, paccMaTpMBaBIIlHi1: ~aHHoe AeJlO
,pierwszej instancji, lub do właśc i wego sądu drugi ej Umawi aB nepBoi1: ' MHCTaHUMM .HJlH · lKe B HaAJlelKal.QMi1 CYA A.pyroi1:
jącejsię Strony, jeśli .żainteresowana osoba znajduje się na
,l1;oroBapI1BaIOl.Qei1cSI CTOpOHl:~I, eCJIH 3aHłJT e peCOBaHHoe JlH. .O~szarze tejUmawiającej!Jię' Strony, Sąd pierwszej instancjL UO HaXOAHTCR Ha Teppł1:TopMH3Toi1,l1;oroBapJlBalO~ei1cH
' . ,przekazuje . zgłoszony , wniOsek właściwemu , sądowi drugiej . CTOpOHbl. CYA · nepBoi't ~~CTaH~HW ,HanpaBJISIeT BnOpH.lĘKe,
.Umawiającejsię Strony w trybie określonym w artykule 3 . yKa3aHHOM B CTaTbe 3 HaCTo~ero ,l1;oroBopa nocTynMBIlIee
, niniejszej l,Jmowy"
K l:IeMy xOAaTai1cTBo HaAJlelKalUeMy CYAY " APyroi1:,I(oroBapHBalOl.Qei1cH CTOpoHbI.
,

.

•

I

•
,

"

,~ ,;':.
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" ,C <r

. , 1. . Do wnfosku o stwierdzenie wykonaln~c1 orzecz~mią:
ri~leży dołączyĆ:
.
,
,
pełnf ' odpis orzecźenia ' ż 'uzasadnieniem oraZ dokument
urzędowy stwierdzający prawomocIiość ' 'orze.c zenia, jeśli
to nię wynika z treści samego orzeczenia;

ar

b) dokument , stwierdzający, . że pozwany, który nie brał
' udziału w postępowaniu.' (ub jego pełrłomocnik był we
~łaści;wym ,cza~ie" i w, należytym trybie chociażby jednoktofnie ·weiwanyna rozprawę;

..

,

c) uwieaytelniony przekł!ld , dokumentów wymienionych
pod literą :a) i b).
2. · Z wnioskiem o ,stwierdzenie wykonal,ności orzeczenia
można połączyć wniosek o ' przeprowadzenie egzekucji.

a"T L

;' .

)

::ę .

Poz. 24:4
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1. K xo~aTaHCTBy o pa3pem,eHl1J1J1CnOJIHeHJ1S1jiemeHHSI Heo6xo~11!'.JohpJ1JIO}J{J1TL: . . " ,
,':. ~. - " '.. ' :
.
- a) IJOJIHYIO ' KOrImoPemeHHSI BMeCTe c MOTJ1BJ1PoSkbli Jł: ocp~J1aJIhHbrn ~~KYMeHT o BCTynJIeHJ1J1 peuIeHlui· ił
3aKOHHYIO CJ1JIY, eCJIJ1 9TO He CJIelI.YeT J13 TeKCTa caMoro pemeHJ1S1;
6) , ,zioKYMeHT, ·J13KOTOporo CJIelI.YeT, 'lTO OTBeT'lJłKy, Ko' TOpOH He npJ1HSlJI y'laCTHSI B cy~e6HoM np0J13BO~CTl!e
J1JlJ1 ero ynOJIHOMp'leHHOMy 6bIJIO CBQęBpell!leHiłO H B _
Ha~JIe1KalqeM nopSl,!V{exOTSI 6bI o,lQfil pa3 ' Bpy'leHO-'
H3BelqeHJ1e O· BLI30Be B .cyJJ.;
"
B) 3aBepeHHbIH nepeBOlJ. lJ.0KYMeHTOB, yKa3aHHbIX B
nyHKTax "a" J1 ,,6".
,
2. XOlJ.aTaHCTBo o pa3pemeHJ1J1 HCnOJIHeHJ1S1 pemeHHfl
M01KeT , 6bITb COelJ.J1HeHO c npocb60H o npoBelJ.eHJ1J1 npJ1HYlJ.J1TeJlbHOrO B3LICKaHJ1S1.

CTa
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Orzekając w sprawie dotyczącej wykonalności orze,czeIIpJ1 BbI~a'le pa3pemeHJ1S1 Ha J1CnOJIHeHJ1e pemeHIDł
cYl1. M01KeT B He06xol1.l1MbIX c.ny'laSlX nOTpe60BaTb 'OT 'JIJ1ni~, s,ąd moie w . razie potrzeby ' zażąda1:od wnioslwdawcy
wyjaśnień lub zobowiązać gado uzupełńienia braków wni,o~
~a, B036Yl1.J1Btuero xo~aTaHCTBO, ~ 06'bSlCHeHJ1S1 J1JJ;J1 :>Keó6S1sku; ~ądmoże również Wysłuchać ', dłużnika co do treści . 3aTL ero YcTpaHJ1Tb Hel1.0CTaTłtJ1 XOl1.aTąHCTBa. ,Cyl1. MOJKeT
wnio,skuciraz zażądać wyjaśnień od' sądu, który wydał orze- ' TaK1Ke 'onpOCJ1Tb ~OJDKHJłKa no cyIqeC'tBy xOl1.aTat1CTBa H
3iiTpe60BaTL 06'bHCHeHHSI cy~a, Bb[HeCme~o- pe14eHJ1e.
czenie.

. CTa
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:1.. Tryb wyko'n ania , orzecżenia określa prawo tej Uma.
Strony, na której obszarze ma nastąpi~ ,e gzeku-

w:iającej się '

cja.

~

T L SI!;)4

1. IIopSl~oK 'npJ1HY~J1TeJIhHOro . B3LICKaHJ1S1 peryJIJ1pyeTcSI 3aKOHOl1.aTeJlbCTBOM ,n;oroBai)J1BaIO~eHCSl CTOPOHLI, .
UaTeppJ1T?pJ1J1 KOTOpOHl1.0JDKHO 6LITb QCylqeCTBJIeHO
B3Ll<:;Ka}łJ1e.

2. ,n;OJDKHJ1K . M01KeT 3l;lHBJ1Tb B cYl1.e, paCCMaTpJ1Ba~
. . 2. Dłużnik moż·e zgłosić. do sądu, któryorzęk", o stwier~, dzeniu ' wykonalności, sprzeciw zarówno co do jego dopusz- . lqJ1M 'xol1.aTai1:cTBO o pa3pe,meHJ1J1 J1CnOJIHeHJ1S1 PemeHWł, .
czainośCi, jak i co, do uwzględnionych w wyroku sądu rosz- :--B03pa1KeHJ1S1, KaK npoTJ1B e~o l1.0nYCTJ1M0<!TJ1,TaK ·J1' ńpo..,
czeń
tym · tylko Wypadku" gdy jest to dopuszczalne we- TJ1BTpe60BaHID1, Yl1.0BJIeTBopeHHbIX cYl1.e6HbIM . pemeHJ1eM,
TOJlbKO B TOM c.ny'lae, eCJIJ1 '9-1'0 l1.0riyCTHMO ho ~KOHol1.a
dług prawa tej Umawiającej się Strony, . na której obszarze
Tem,cTBY ;D;OrOBapJ1Baiolqei,{cSI CropoHbI, . Ha ' TeppJ1TO'pJ1H
wydano wyrok.
KOTOpOH BbIHeceHO pemeHJ1e.

I

w

Artykuł

Odmowa
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~twierdzenJa wykonalności orzeczeń są~owych

Można . odmówić

stwierdzenia

wykonalnóści

o-rzeczenia

sądu,jeżeli:

o którego wykonalność zgłoszono · wniosek,
, nie jest prawomo<:nei
. " .
b) pozwany lub os()ba~ od 1ctórejiasądzono roszczenie, nie.
uczestniczyli w postęPOW3Iliu' sądo'Wym na skutek tego,
że im lub ich pełnomocnikom we V{ła.śc~wyni c:zil;sie i w
należytym trybie nie doręczono, wezwania na rozprawę
,w sposób przewidziany 'wniD;iejszej Umowie;

a) orzeczenie,

'1'

~j orzeczenie ' sądu jesi. sprzeczne ż innym ,Wcześniejszym

prawomocnym orzeczeniem wydanym co do tego samego
roszczenia i na' tejs.amej podstawie prze~sąd tej Umawiającej się . Strony, na której obszarze orzeczenie ma
być wykonane.

. Ar t y kuł· 56
Do . Kosztów postępowania związanych z egzekucją stosuJe się prawo tej Umawiającej sIę Strony; na , której obszarze orzecz:e"nie m·a być wykonywane.
'i
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'OTs:a3 B p83pemeBHH ' HC~OJIBeBHSI . CYll.e6BLIX ' pe~e~d

B pa3peIiIeHJm ' J1CnoJiHęHJ1S1 cYl1.e6HbIX · pemeHIDł MO1KeT / 6bITb OTKa3aHO:
.
"
.
'
.
a)eCJIJ1 pemeHJ1e, · J1CnOJIHeHJ1S1 ~OToporó Tpe6yeTcSI, He
~
BCTymłJIO B 3aKOHHYIO . CJ1.ny;
.
.'
6) eCJIJ1 .OTBeT'lJ1K J1JIH , JI~O, npciTJ1B KOToporo BbIHeceHOpemeHJ1e no ,li.eJiy, He IipJ1HSlJI y'laCTJ1S1 B CYl1.e6HOM np0J13BOl1.CTBe BCJIel1.CTBJ1e Toro, 'lTO eNiy J1JIJ1 ero
ynOJIHOMO'leHHOMy ' He 6bIJI CBoeBpeMeHHO J1 Hal1.JIe- /
1Kalqe Bpy<ieH 8b130B B. CYl1. B nOpSll1.Ke, npelI.YCMOTpeHHOM . HaCTOHlq'H1lri ' ,n;orOBopoM;
B) eCJIJ1 cyAe6Hoe · pemeHl1e . HaXO~J1TCSI B npOTJ1BOpe'lH .
C npel1.mecTBylOlqliM pe14eHJ1eM, BCTynJ1BmJW B 3aKO~
HYIOCJ1.ny J1 BbIHeCeHHbl)l no TOMy 1Ke Tpe60BalIJ1IO ',
J1 no TOMy 1Ke OCHOBaHJ11O i Cy~OM ,norOBa pJ1Ba,lOlqeHCSI
CTOpoHLI, Ha TeppJ1TOpJ1J1 KQTOpoH l1.0JDKH06:hlTb o.cy-:. LQeCTBJIeHO J1CnOJIHeHJ1e. ·
CTa
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B OTHOmeHJ1K cYlJ.e6HbIX ~~CXO~OB, CBSl3aHHLIX c npH";
HYl1.J1TeJlbHbIM B3LICKaHJ1eM, npimeHjJeTCSI 3aKQHo,J,aTeJIi.CTBO ,n;oroBapJ1BaIOLQeHCSI CTOpoHbI, Ha TeppJ1TOpUHKOTp..;
POH pemelme lJ.OJI1KHO 6bITL npJ1Bel1.eHO B HCnOJIHeHJ1e.

(

Dziennik-..tJsŁaW

·· ..Po'Z.244

Nr 36
Artykuł 51

Przepisy ·artykułlł50ustęp. 2 i artykułów pl-56 niniejszeL .Oiilowy ,stosuje" się również - do .ugód zawartych przed
. . ~ądeIIi; ,

Wykonalność orżeczeń

'

1. . Jeż·elina obywateli, zwolnionych na podstawie art y-kuhi ' J7 niniejszej Umowy od zabezp'ieczenia kosztów postę
powania, nałożono . obo w iązek zapłaty tych kosztów, wówczas
właściwy sąd Umawiającej się Strony, na której obszarze ma
nasląpić ith ściągnięcie, orzeknie zgodnie ze r swoim prawem
bezpłatnie na wniosek o wykbnahiości 9rzeczeni,a.
-

koszty poświa dczei wykonalności orzeczenia oraz kosz ty
tłumacze~ia wymaganych dok.umentów. Koszty te ustala na
wniosek 'sąd, który rozstrzyga -o stwierdzeniu wykonalności
.
orz·e cz·e nia.

nia

postępowania są również

prawomocno ś ći

-'~

Ar ty k

I,lł

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie zasądzające
kosztów wraz z poświadczeniem jego prawomo-c~npści oj wykonalności oraz uwierzytelnionym ' tłuma·czeniem na
· język wezwanej :Umawiającej się Strony.

2.

zapł.atę

3. ' Z wnioskiem .o stwierdzenie wykonalności o:rzeczenia
{) ; koszlach można ' połączyć wniosek o przeI!rowadzenie
egzekucJi.
.

,

A r ty

kuł
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l1 cTaTeH

'51--;-56
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HĆnOJIHeHHe pemeHHH O ' B3LICKaUH.H paCXO,ll;OB .

,

1.

.

ECJIl1 Ha rpaJK,ll;aH, OCBo6oJK,ll;eHHbIX Ha OCHOBaHl1l1

CTaTbl1 17 HacTOmnero ,noi'oBopa OT 06eCrre':leHl1SI pacxo ,ll;OB rro cy,ll;e6HoMy rrpOH3BO,ll;CTBy, 6bIJIa B03JIbJKeHao6H3aHHOCTb Bo:lMeCTHTb 9TH paCXO,ll;bI, TO ' COOTBeTcTBylOrn;MH
cy,ll; ,norOBapl1Barorn;eHcSI CTOpOHbI, Ha TeppHTOpHl1 KOTOPOH ,ll;OJIJKHO 6bITb ocyrn;eCTBJIeHO HX B3bICKaHHe, B COOTBeTCTBHl1 CO CBOl1M 3aKOHO,ll;aTeJlbCTBOM pa3peIIIaeT rro XO,ll;aTaHcTBy 6e'cIIJlan1;O HCrrOJlHeHl1.epeIIIeHHSI.
2.. K paCXO,ll;aM rro rrpOH3BO,ll;CTBy OTHOCSITCSI TaKJKe
paCXO,ll;bI, CBSI 3aHHble c rrO,ll;TBepJK,ll;eHHeM, ':ITO peIIIeHHe
BCTyrrHJlO B 3aKoHHylO CHJIy H ':ITO OHO rrO,ll;Jle:>KHT HCrrOJIHeHHIO a TaK:>Ke paCXO,ll;bI rro rrO,ll;rOTOBJIeHHIO rrepeBO,ll;a
Heo6xo,ll;HMblX ,ll;OKyMeHToB. 3TH paCXO,ll;bI orrpe,tieJISIeT rro
XO,ll;aTaHCTBy cy,ll;, pa3peIIIalOrn;Hi1 ł1CrrOJIHeHHe peIIIeHHSI.

CTaT

b SI
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1. XO,ll;aTaHCTBO o pa:3peIIIeHHHHCnOJIHeHl1S1 peIIIeHH.a:
o pacxo,ll;ax . rro cy,ll;e6HoMy rrpOH3BO,ll;CTBy rrpe.ti~SIBJI.a:eTCSI .
B ń:opH,ll;Ke, yKa3aHHOM B rryHKTe 2 CTaTbH 51 .uaCTOmnero
,noroBopa; HCTl.i;OM l1JI~ OTI;IeT':IHKOM B rrOJIh3y KOToporo
9TH CyMMbI rrpl1cyJK,ll;eHbl.
.
2. K XO,ll;aTaMcTBy Heo6xo,ll;HMo rrpHJIOJKHTb peIIIeHHe
o rrpHcyLK,ll;eHHH B03Mern;eHHH paCXO,ll;OB H ~oKyMeHT rro,ll;TBep:>K,ll;alOrn;HH, '1TO peIIIeHHe BCTyrrHJIQ , B 3aKOHHylO Cl1~
H rrO,ll;JleJKHT l1CrrOJIHeHHIO a .TaK:>Ke 3aBepeHH:bIH rrepeBO,ll;
Ha H3bIK 3arrpaIIIHBaeMOH ,n:oroBa pHBalOrn;eMCSI . CTOpbHbI.
3. XO,ll;aTaMCTBo o pa3peIIIeHl1l1 HCnOJIHeHl1.a: peIIIeHHH
o pacxo,ll;ax !"I0JKe'l' 6bITb COe,ll;HHeHO c rrpocb6oH , o rrpoBe.,ll;eHHH rrpHHy,ll;HTeJIbHOro BbICKa3aHHSI.

60 -

1. Sąd wezwanej ' Umawiającej. się Strony rozpoznaje
wniosek" o 'stwierdzeniewyko-nalnośd orze'CŻenia o kosztach-'
bez wysłuchaniastroIl, ograniczając: się jedynie do sprawdzenia"czy . orzeczenie to jest prawomocne wykonalne.

'iIy HKTa2

3aKJIIO'IeHHbIM B cYAax.

59

1. Wniosek o stwierdzeńie wykonalności orzeczenia ()
koszi'ach postępowan:ia skłddaw sposób określony w art yJeule 51 . ustęp 2 niniejszej Umowy Strona, na .k tórej rzecz
'zostały one zasądzone.
.

na

TIOJIOJKeHl1SI

57

CTOSI~ero ..n.óroBopa npw.ieHSIIOTcSI l1 K. Ml1pOBbIM cAe'JiKaM,

o kosztach

Artykti}58

2. Koszlami

CTaTbn:

CTaT .bn:
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l. __

Cy,ll; 3arrpawHBaeMoH ,no'roBapHBaiorn;eHcSI CTOpOJtbl " paccMaTpHBaeT xOAaTaMcTBo opa3peIIIeHJ.1H HCrrOJIą.e-

HHSI peIIIeHl1SI o pacxo,ll;ax 6e3 orrpoca CTOpOH, OrpaHH':IHBaSICb TOJIbKO TeM, ':ITo6bI yCTaHOBl1Tb, BCTYIIHJlO JI.l 1 pe• . llIeHHe B 3aKoHHylO CH~l1 rrO,ll;JIeJKHT JIl1 OHO .: icrrOJIHeHl1IO.
2. Nie można odmówić przyjęcia wnio.s ku o egzekucję
2. B
rrpHHSITl1l1 XO,ll;aTaHCTBa
o · IIpHuy,ll;HTeJIbHOM '
kosztów z tego powodu, że wnioskodawca nie uiścił z.aliczki B3bIC.KaHl1H He MOJKeT 6bITb OTKa3aHO TOJIbKO 110 TOH rrpH~ na .poczef k()sztów tej egzekucji. '
'1HHe, '1TO 3aSIBHTeJlb He. yrrJIaTHJI aBaHca Ha paCXO,ll;bI rro
rrpHuy,ll;HTeJIbHoMy B3bIc~aHHIO.

A r t ~k u ł 61

1. W razie nałożenia na obywatela jednej Omawiającej
Strdny obowiązku za piaty kosztów należnych sądowi dru-giej Umawiającej się Strón,y, sąd ten zwróci się ,a o właści
, wego. sądu: Umawiającej" się Strony, na której obszarze za. ' mies'~kuje dłużnik, z wnioskiem: o ściągnięcie ,tych .kosztów.
.
Sąd wezwany przeprowadzi egzekuc;ję zgodnie ze swoim
prawem bez pobierania opłat.
.

' się

2. Do wniosku dołąc za się dokumenly wymienio,ne w
artykule 59 ustęp ' 2 niniejszej Umowy. Postanowienie artykułu 58 ustęp 2" niniejszej Umowy stos.uje się także w tym
:wypadku. .
. .

CT
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1. B cJIY'iae, KOr,ll;aHa rpa~~aHl1Ha O,ll;HOH ,noroBapHBalOrn;eHcSI CTOpOHbI B03JlOJKeHO 06.a:3aHHOCTb yrrJlaThI c y ,ll;e6HbIX rrOIIIJlHH, npH':IWralOrn;HXCSI cy,ll;y ,ll;pyroH ,noroEa• pl1BalOrn;eMc.a: · CTOpOHbI, 9TOT cy,ll; rrpocHT KOMI!eTeHTHh l1'i',
cy,ll; ,noroBapHBalOmeHcSI CTOpOHbI, Ha ' 'reppHTOpHl1 KO'l'{}pOM rrpOJKJIIBaeT ,ll;OJlJKHHK, O B3bICKaHJIIl1 9THX rrOIIIJIHH. 3 2. rrpaIIIHBaeMbIH Cy,ll; B COOTBeTCTBHH co CBOHM 3aKOHOJJ:a TeJlbCTBOM rrpOBO,ll;Wr rrpHHy,ll;HTeJIbHOE: ~3bICKaHHe pe c ,
rrJIaTHO.
4
"",<,,,',,,' .___ '
2 . K rrpocb6e rrpHJIaraIOTC.a: ,ll;OKyMeHTbI, rrepe':lHCJIeHHble B rryHKTe 2 cTaTbH59 HacTOmnero,n:oroBopa. TIOJIO~eHHe rryHKTa 2 CTaTbH 58 HaCTOSIrn;ero ,n:oroBopa I1p1ilMeHSIeTC.a: H 9TOM CJIy':lae.

..~'

',,<:

Pzie,nnik Ustaw Nr 36
"
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CT

Wyegzekw;owanekoszty postępowahla ' :pu;~kazuję się.
wniosK"Odawcy bezpośrednio na jego adres; natomiast koszty należne' sądowi poJcą ś<;rągnięcfu od strony zasądzonej
na ich zapłacenie przekazuje się zgodnie z włcisnympraweF
sądowi wzywającemu.
.
CZĘSC

ROZDZIAł.

Wydawanie" przewóz osób

lIACTb TP,ETbH

Artykuł
Obowiązek

"

YrOJl08HLIe ~e~

,

rJIABA 1

1

ściganych

62

Ji,

B3bIcKaHHble paCXOro'>l II() npoH3Bo~CTBy nepecbIJił,IoT-:
CR 3aSIBHTe.,llro Henocpe,!{CrBeHHO B ero a,!{pec,8 iIouiJtHHbl
npWlHTalOll\HecRCylI.Y 'nOCJIe HX B3hICKaHHSl c ,l{()~HJfKą
ne.peChIJI8lOTCSl B COOTBeTCTBł1H co CBOJ1M 3aKOHO,l{aTeJIh;"_,
CTBOM 3anpaIlIJmaIDll\eMy cyjJ;y.
'

TRZECIA

Sprawyk~ne

aTb

BLI,!{aqa Jf uepeBo3Ka ~ 06BHllJleMLlX B upeCTynJleBHR
Jf oCy1K~eJUlLIX
•.

I skazanych

63

CT8TLR
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OÓS:JaHBOCTI. BLI~a'łJI

wydania

L Umawiające się Strony zobowiązują się wydawać sobie wzajemnie na żądanie, ,na warunkach ' określonych w n:niejszej Umowie, osoby znajdujące się ,na ich obszarach w
celu przeprowadzenia przeciw nim postępowania karnego lub
w celu wykonania w~Troku~
2. Wydanie w . celuprz.e prowadzenia postępowania karnego następuje tylk~ •z powodu takich przestępstw" które
według prawa obu Umawiający~h si~ Stron są zagrożone ka, rą pozbawienia wolności na czas powyżej jednego roku lub
karą surowszą.

1.

BaHJ1IO, BbI,l{aBaTh ' ,l{pyr ,l{pyry JIHq, HaXO,l{Slll\J1XCSl Ha J1X
TeppJ1TOpJ1J1 ,l{JIJł npJ1BJIeqeHJ1Jł K yrOJIOBHOM OTBeTC'l'BeH-

npHBe,l{ełIl1SlB HCnOJIHeHJ1e .rrpHrOBOpa:
~. BhIAaqa AJIJł npl1BJIeQeHl1JłK yrOJIOBHOM OTBeTCTBeHHOCTl1 npOH3BO,l{JlTCSl TOJIhKO ~ TaKHe npecTynJIeHHSl, sa
COBepllleHHe KOTOphIX B COOTBeTCTBl1H c saKoHaMH 06eHx
HOCTH HJIl1 ' ,l{JISl

,1l;oroBapl1BalOll\l1XCJł

GropoM npeAycMaTlmBaeTcSl HaKa3a- \
HHe B' ,BH,l{e JIJ1111eHl1Sl CB060,l{bI Ha CpOK CBhIllle O~HOro 1'0-

,l{a l1JIl1 60JIee TH}KKoe HaKa3aHHe.

3. Wydanie w celu wykonania wyroku następuje tylko
z pow'odu takich ' przestępstw. które podlegają karze według
, prawa obu Umawiających się Stron i jeżeli dana osobą zo' stała skazana na karę pozbawien1a wolności na czas ' powyżej
jednego roku lub na karę surowszą.

'1<:

,UoroBapHBalOll\HeCSl CTOpOHhI 06Sl3ylOTCSl Ha yCJIo.:.

BJ1SłX yCTaHOBJIeHHhIX HaCTO~J1M ,UorOBopOM, no Tpe60- ,

3,

BhI,l{a'la

,l{JISl

'

npHBe,l{eHJ1Sl

B

l1CnOJIHeHl1e

npHro-

Bopa np0113BO,l{J1TCJł'. TOJIhKO . 3a TaKl1e qp€CT)rnJIeHJ1Jł, KOTop:pIe , B COOTBeTĆTBJ1l1 c 3aKOHaMl1 06eHX ,1l;oroBapHBalOm;HXCSl eTOpOH JłBJISIIOTCSl HaKa3yeMhń\m 11 eCJIl1 ,l{aHHOe
JIJ1qo npl1cy}K,l{eHOK HaKa3aHHIO JIJ1111eHl1fl CBOOOAbI :'H8

./
I

~ CpOK CBhIllle O,l{HOrOrO,l{a l1JIl1 K 60JIee TSl}KKOMy HaKa38;'"
HJ1ID.
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Odmowa wydania

"

- .-

.,
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"

. " , Wydanie nie następuje, jeśfi:
, _
.
a) ,osoba, któręj . wydania. zażąd.anp, jest obywatelem tej '. a)
Umawiającej się Strony,dokt6rej skierowano' żądanie;
b) . osoba, której wydania zażądano, popełniła . przestępstwo
na 'obsziHie tej 'Umawiając'ej się Slrony, do której skierowano żąpanie; '. .
t 'j według prawa tej Umawiającej się ,Strony, do której
skierowanoządanie, ściganie jęst niedopuszczalne lub
' wyrok nie może być wykon/my ~ powodu przedawnienia
,albo , z powodu innej okoliczności ustawowej;

b Sl

6)

~

. .J
Bhma'la He }1MeeT MeCTO, ęCJIl1: .
JU1qO, BhI,l{aQa KOToporo Tpe6yeTcSl, JłBJISleTCSl rpa}K,l{aHJ1HOM ,1l;oroBapJ1SalOll\eMCR
06pall\eHO-"Tpe60BaHl1e;

K

CTOpOHhI,
.

KOTOPOtł

,

i1Il1Il;0, BhI,l{aQa KOToporo ,T pe6yeTcSl, COBepIIrnJIO npe- I
cTynJIeHJ1e Ha Teppwropl1J1,UorOBapl1BalOll\etłcSl CropOHhI, K KOTOpOtł · 06pall\eHO Tpe60BaHMe;
,

B)

COrJI~CHO 3aKOHO,l{aTeJIhCTBy ,1l;oroBapl1B~IOll\eMCSl CTOPOIjhI, ,K

KOTOpOM 06pall\eHO Tpe6oBaHl1e, yrOJId'BHoe

npeCJIe,l{OBaHHę' He MO}KeT ,6hITb B036y}K,l{~HO HJIl1 npl1rOBOp He MO}KeT 6hrTh rrpJ1Be,l{eH B HCnOJIHeHHe BCJIe,l{CTBl1e HCTe'leHHSl cpoKa ,l{aBHOCTH l1JIH . no HHOMy 3a-

dl

KOHHOMy oCHgBamuo;
B OTHOllleHJ1'H JIJ1qa, Bhma'la KOToporo

w, stosunku do osoby, której wydania ,zażądano, ' wyda'1')
Tpe6yeTC]ł, Ha
ny został
obszarze tej Umawiającej się Strony, dó
Teppl1TOpJ1J1 ,1l;oroBapJ1BaIOm;eticSl CTOpOHhl, K &OTOpojł ' .- \,
której sjtieroirano -żądanie, wyrok ' o to ' samo przestę),l
'06pall\eHO Tpe6óBaHJ1e, no TOMy ,l{e ripeC'I'YnJIeHJ11O
6bIJI BhIHeceH nW'iroBOp , J1JIH nOCTaHOBJIeHJ1e O npe;.,
st",1o lub postanowienie ' umarzając~ postępowanie w ,
Kpall\eHJ1J1 npoJ13BO,l{CTB8 no ,l{e.ny;
spr'awię, ,-.
•
~) ściganie następuje według prawa ch_ociażby jednej
p) yrOJIOBHOe ,l{eJIO xOorJł 6hI no 3aKOHy O,l{HOM H3 ,noro- '
Umawiającej się Strony z ' oskarżenia prywatnego, a poBapJ1BalOll\J1XCSł . C:rOpOH B036y}K,l{aeTCRHe HHa"le KaK
krzywdzony oskarżenia w przepisanym ,terminie nie
no }KaJIo5ę nOTeprreBlllero; a nOTel?ne~lllJ1tł TaKOM lKaJI06hl CBoeBpeMeHHO He nO,l{aJL
.wniósL

na

l.

..

Dziennik Ustaw Nr . 36 .
\

\

-

Poz~ 2«

339 -

A r t y k u 165
Tpe6oJł8HHe o BLlJC8'1e
",

·1: Do

wnio~ku

o wydanie w. celu wykonania wyroku
odpis prawomocnego wyroku.
jak' r6Wniei ' pełny tekstprzepjsu ustawy, według którego
i~k\;'allfik'owanó przestępst wo. Jeżeli skazany o,dbył już
część , k.ary, należy również o tyIn zawiadomić.

dołąqa się ' uwierżylelniony

2. < Do wniosku o wydanie w celu wszczęci,ił sClgania do-

uwierzytelniony , odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, opis okoliczności popełnienia przestę'p
stwa, jak również tekst p~zepisu ustawy, według którego
przestępstwo ma być zakwalifikowane; jeżeli przestępstwem
'została wyrządzona szkoda ma'jątkowa, należy wskazać jej

-łącza ,się

wysokość.
I '

3. W razie popełnienia prze<;tępstwa ściganego na wrtJosek lub z oskąrżenia prywatnego wniosek o wydan~e powinien zawierać datę zgło-szenia wniosku o ściganie lub oskarżenia prywatnego. Ponadto ~ależy podać, ch istnieją jak iekolwiek prawne ograniczenia dotyczące terminu wniesienia
takiego wniosku o ściganie.
. 4. Do wniosku o wydanie dołącza się w miarę 'możności
rysopis osoby, kt.órej wydania zażądano; dane o jej osobowości, obywatelstwie , ,i miejscu zamieszkania, jak również
d o łącza się zdjęcia fotogr'aficzne i odciski palców.

.

,

' 5.

l!mawiająca się

Strona, która żąda wydani.a, nie ma
do wniosku dowodów winy osoby,
-której wydania zażądano..
obowiązku

dołączani,a

1. ~ Tpe60BaHHIO o, BpIAa'ie.n;JIR rrpHBe.n;e!łHR B HCrrOJIHeHHe rrpHrÓBOparrpHJIaraeTCtI 3a!3epem-iaR KOpl1s;t npMro:
Bopa, BCTyrrHBlllero B 3aKoHHylO CH.rry, a TalUKe rrOJIHpIM
TeKCT 3aK()Ha" no KÓTOpoMY KBaJIMą>l14HpyeTcR rrpecTyrrJIeHMe. ECJIM oCy:>K.n;eHHprn y:>Ke OT6pIJi'iaCTb HaKa3aHltUI,
co06~aeTcR TaK:>Ke 06 9TOM.
..,.
2. K · Tpe60BaHH!O o BhlAa>"łe AJIR rrpHBJIe'ieHMR K yroJIOBHOM: OTBeTCTBeHHOCTH CJIeAYeT . 'rrpHJIO:>KHTb 3aBepeHHylO KorrHlOrrOCTaHOBJleHHR 06 apec-re, orrHcaHMe O'6CTORTeJlbCTB iIpeCTyrrJIeHHR, a TaK:>Ke TeKCT 3aKOHa,rro KOTOpOMy KBaJIM<PH~HpyeTcR rrpeCTyrrJIeHHe; ' eCJIH rrpeCTyrrJIeHHeM 6l>lJl rrpH'iHHeH MaTepHaJlbHbIM: y~ep6, He06~~.n;HMo
yKa3aTb ero pa3Mepbl.
.
3. B c.rry'lae rrpecTyrr.iIeHMR, AeJIa o KOTOpbIX B036yJKAalOTcR He HHa'ie, KaR no 1KaJl06e nOTepneBluero, B Tpe60BaHMM CJIe.n;yeT yKa3aTb AaTy nOAa~m Ta Koro 3aHBJle' HHR. KpÓMe Toro, He06xOAHMO C006~HTb, J1MeIOTCR JIW
KaKHe-JlH60 orpaHH~eHHH B 3aKOHe, OTHOC~HecH K CPOKY
rrOAa'iH Ta Koro 3aHBJIeHMH.
4. K Tpe60Bam1l0 o BbIAa'ie no; B03MO>KHOCTH npH' JIaraeTCR OIIMcaHMe BHelllHOCTM JlH~a, BblAaqa KOToporo
Tpe6yeTcH, co06~ałOTcR AaH'Hble o ero JIM'iHOCTM, rpa:>KAaHcTBe, MeC1'orrpe6bIBaHHH H BblcblJIaloTcR 1'aK:>Ke 4>01'0CHHMKH H OTne'iaTKH naJlb~eR.
5. ,ZJ;oroBapHBałO~aRcH CTopoHa, rrpeA'bHBHBlllaH Tpe' 60BaHHe- o BbIAa'ie, He 06R3aHa rrpHJJaraTb K T~6oBaHHłO
AOKa3aTeJlbCTB3 BHlIOBHOCTH JIHl.\a, BblĄaiJa KOTO}?Óro Tpe6yeTCSI.

, Artykuł 66
Uzupełniające ,dane

Jeżeli

/

do, wniosku o wydanie

wnio's ek o wydanie ,n ie zawiera wszystkich ,nie-

zbędnych danych, wezwana Umawiająca się Strona może '
zażądać informacji uzupełniających. Moie ona w tym celu

zakreślić wzy~ającej Umawiającej się Stronie określony ter-

min, który nie powinien przekraczać dwóch miesięcy. Ter!lli'n len może być paedłużo.ny z usprawiedliwionych przyczyn.

A

T

,1(onOJIHHTeJlbRLle CBe.n;eRHJI K TpeOOBaRHIO' o BbIAa'le
ECJIH B Tpe60BaHHH o BI>IĄa'ie He ' yKa3aHbI Bce He06XOĄHMble ~aHHble, .noroBapHBaIO~aSICH CTopoHa, 'K KOTOPOM: . 06pa~eHO Tpe60BaHHe, MOJ,JCeT 3arrpOCHTbĄonOJlHH
TeJlbHble cBe~eHMH. )J,JISI 9TOro OHa MOJKeT yCTaHOBM.Tb
.n;JlSl )J,orOBapHBalO~eiłCSI eTOpoHI>I, OT KOTOpOH HCXOAHT

npe-

,Tpe6oBaHMe, orrpe.n;eJleHHl>rn CpOK, KOTOpl>m He MO:>KeT
BbUlIaTb ĄByx Mec~eB. 3TOT epOK ' rro ysa:>KwreJIblłbIM
npM.'1HHaM MO:>KeT 6brrb npo~JlęH. '

C Ta TI> JI 67

t Y kuł 61

Aresztowanie osoby

podlę,gaJącej

ApeCT JlH~a, nO){Jlelli~ero BbI.n;a'le

wydaniu

Po otrzymaniu wniosku o wydanie wezwana Umawiająca
Str'o napoczyni niezwłocznie co należy, aby zaaresztoJN,ać osobę, której wydania zażą<lano'. Nie dotyczy to wy'padków, .gdy wydanie stosownie do niniejs2;ej Umowy n ie
, n~stępuje.
się

Artykuł

I

68

Tymczasowe "aresztowanie ,przed otrzymaniem
. wniosku (, wydanie
1. Osoba, której wydania zażądano, ID-oże ' być tymczasowo aresztowana prżed otrzyma'niem wniosku o wydanie,
Jeśli jej aresztowania żąda jedna z Umawiających ' się Stron
' zapewniając, że wydano nakaz aresztowania danej osoby lub
,ze- zapadł prawom.ocny .wyrok skazujący albo inrie orźecze
' nie sądu. Ządanie takie może być igłoszone przez pocztę,
telegraf,. telefon lub przez radio.

no

no.rry'leHHH Tpe60BaHHSI

o :Bbl~a'ie ,ZJ;oroBapJ1Ba~

~aHcRCTopoHa, K KOTOpOM: o6pa~eHo Tpe60BaHHe, HeMeĄ

JleHHO rrpHMeT l\fepbI .n;JlSlapeCTa JlJ1It<l, BblĄat.la KOTopom
Tpe6yeTcH, 3a HCKJlIO'ieHHeM " c.ny'laeB,Kor"ta COrJlaCHO
uaCTo~eMy ' )l;OI'OBOpy BbI~a'ia He M9JKeT JiMeTI> MeCTa.

C Ta T bSl

68

B!JJlm:e no.n; cTpalKy .n;o nocTyilJleuHJI TpeOOBaRHJI
o BLI.n;a'lC

1. JIH~O, rrO~Jle:>Ka~ee Bbl.n;a'ie, MO:>KeT 61>11'1> rroĄBepr
HyTO apecTy H ~o rroCTynJleHHRTpe60BaHHR .~ BbIĄa'ie,
eCJlH o 'ero apeCTe XO~aTaM:CTByeT O,lUia H3 ,ZJ;orOBapMBaio~HXCSl CTOpOH CO ·CCbIJlKOM: . Ha TO, "iTo HMeeTCR ·nOCTaHOB- _
.neHHe ,06 apeCTe 9Toro ~a HJlH BCTymmllIJrn B 3aKOHRyłO CM..rry rrpMroBop HJlM. ~pyroe orrpe~eJleHH.'e · cy~a. TaKO€
XO~aTaM:CTBO MO)KeT 6bITb rrpe~'bHBJIeHO rro rrO'lTe, TeJlerpa
4>Y , TeJie4>oHy HJlH rro I 'pa.n;HO.
..
,

' .~

• T
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Poz. 244
.~;;

2. Właściwe organy ' włądzy Umawiających ' się'stroJt
mogą

tymczasowo aresztować znajdującą się na ,jcll ·obs.zarze
nawet bez zgłoszenią takiego żąqania, ,jeżeli posiadają
wiadomość, że dana osoba' na , obsz,arze drugiej Umawi~jącej
śię~tiony popełniła ' przestępstwo uzasa~niające wydanie.
osobę

-

\

3. O dniu tymczasowego aresztowania przewidzianego
w ustępie 1 l 2 niniejszego artykułu należy niezwłocznie zawiadomić drugą Umawiającą się Stronę.

2. ' CooTBeTCTBylO~J1e

opraHbI ,nO rOBa pHBaió~J1xcR:
CTOpOH MOryT apeCToBaTb ~~o, Haxo.zVlll(eeCSl Ha J1XTeppJ1TOpJ1J1,J1. -6~~ nocTynJJeHJ1H TaKoro xo.naTaWcTsa, ' eC,JJJ1 .
no me CBe.neHJ1SlM3TO JJUu.ocoi3epIllJ1JJO Ha TeppW1'9pJ1J{ "
~pyroM .norOBapJ1BalO~eMCSl CTOpOHbI npecTynJJeHJ1e; ,BJieKy~ee BbI.na qy. ,
_.
' . ,. '
3. O !3peMeHJ1 apecTa, npe.nyC.!'-łoTpeHHoro ' nyHlITaMJ1
1 J1 2 HaCTO.lIIl(eM CTaTbJ1 cJJe.nyeT HeMe.nJJeliHo J13BeCTJ1Tb'
~pyrylO .noroBapJ1BalO~ylOc.iI CTOpOHy.
'

A r t Y'k u ł69

C

może być

zwolniona, jeśli w przewidziany~h w artyku'le 66 niniejszej Umowy wypadkac~ w
zakreślonym stosownie do tego przepisu terminie ni~ wpły
ną od wzywającej U~awiającej się Strony uzupełniające
dane do wniosku o wydanie.
2. Osoba ,tymczasowo aresztClwana sŁosoWnie do artyku68 niniejszej Umowy może być zwolniona, jeśli w ciągu '
dwóch miesięcy op dnia wysłania zawiadomienia o aresztowaniu nie wpłynie od drugiej Umawiającej się Strony wnio" sek o 'wydanie.
łu

,.

CT a T b

_'.t.::. -

Artykuł

Zbieg wniosków o

72
wyd~le

Jeżeli wnloskl ',o wydanie zgłosiło kilka państw, to wezwana Umawiająca śię Strona decyduje, który ze zgłoszonych
wniosków należy uwzględnić. .

A rtyk u ł 73
Zakres ścigania wydanej osoby
1. Osoba wydana nie !llożebyć bez zgody wezwanej
:Umawiającej się Strony ' wydana innemu państwu ani ści
gana lub skazana za , popełnione przed, wydaniem przestępstwa"za ~~óre nie ' została wydana.,
.

70

ECJJJ1 JJmJ;O, BbI,n:aqa KOToporo Tpe6yeTcH, npJ:tBJJeqeHO
K yrOJJOBHOM OT.BeTCTBeHHOCTJ1 J1JJJ1 oCy2K.neHO 3a . J1ł!0e.
npecTynJJeHJ1e Ha TeppJ1TOpJ1M ,llóroBapJ1BalO~eWCH CTOpOHbI, K KOTOpOM 06pa~eHO Tpe60BaHJ1e; TO BbI.naqa M02Ke'i'
6bITb OTCpOqeHa .n:o npeKpall(eHJ1R' yrOJJOBHOrO npeCJJe.n:oBaHJ1R J1JJJ1 ,n:o npJ1Be,n:eHJ1R B J1CnOJJHeHHe npHrOBopa J1JIJ1
,n:O OCB0602K,n:eHJ1H OT HaKa3aHJ1H. CT aT b R

Wydanie czasowe

2. Osoba wydana ' czasowo powinna być odesłana z powrotem niezwłocznie po dokonaniu czynnośc:i w sprawie karnej, dla których. została ona wydana.

.II

, OTCpO'lKa BbI~a'IH

71

1. Jeżeli ' przewidziane w artykule 70 ninlejsz'e] Umowy
odroczenie wydania mogłoby spowooow'ać - przedawnienie
ściga nia karnego lub prżyczynić się do poważnegoutrud
nienia postępowania, to na uzas.adniony wniosek można wydać ,czasowo · osobę, której wydania zażądano.

69

JIJ1UO, B3SlToe no~ CTpa2Ky, M02KeT 6bITb OCB0602K~eHO, ecm1' B cJIYqamc, npe.nycMoTpeHHblxcTaTbew 66 HaCTO.lIIl(erO ,ll;oroBopa,oT .noroBapJ1BalO~eWcSl CTOpOHbl,
npe.n'bRBJ1BIlleM Tpe60BaHJ1e o Bbl.na qe B TeqeHJ1e cpOKa,
YCTaHOBJJeHHOro .nJJH Hee B COOTBeTCTB!1Y1 c 3TOW CTaTbew; "
He nocTynRTb ,n:onOJJHJ1TeJJbHble cBe,n:eHJ1H 'K Tpe6oBaHłllO '
ci BbI,n:aqe.
-,
2. , Jhrn:o, B3RToe no,n: CTpa2Ky Ha OCHOBaHJ1J1CTaTbJ1
68 HaCTomu.ero ,lloroBopa M02KeT 6blTb oCBo602K.neHo, ecjIJ1
B Teqem!e .nByx MeCRl(eB co .nHR OTnpaBKJ1 Y13e,n:oMJJeHJ1H
06 apecTe He nocTynJ1:r Tpę6oBaHJ1e o Bbl.naqe OT .,n:pyroM ".
.norOBa pJ1BalO~eMCR CTOpOHbl.
. ,

Odroczenie wydania

Artykuł

1.11

1.

A r t y kuł 70

Jeżeli co do osoby, której wydania zażądano, 'na obszarze wezwanej Umawia jącej się Strony wszczęto ściganie lub
jeżeli zostala ona skazana za , inne przestępstwo,' wydanie
może być ooroczone do czasu umorzenia postępowania lub
do czasu wykonania wyroku albo uwolnienia od kary.

aT

,;

OCBo6olK~eHHe H3-DO~ cTpalKJ{

Zwolnienie z aresztu
E Osoba aresztowana

T

"

71 '

BLI~a'la Ha BpeMH

1. ECJJM OTCpO'lKa Bbl.n:a'lJ1,

npe.nycMoTpeHHaHcTaTbe~

70

HaCTO.lIIl(erO ,lloroBopa, M02KeT nOBJJeqb 3a C060M Y1CTe'1eHJ1e cpOKa ,n:aBHOCTJ1 yrOJJOBHOrO npeCJJe'.n:OBaHJ1l1 J1JJJ1
npJ1'1J1HMTb cepbe3Hblw y~epo paCCJJe.n:OBaHJ11O npecTynJJe:'
HJ1H, TO JJJ1LJ;O, Bbl,n:aqa KOToporo Tpe6yeTcR, no 060CHOBaHHOM)' xo.n:aTaMcTBy M02Ke:r 6bITb Bbl.n:aHO Ha BpeMlI.
2. BbI~aHHoe Ha BpeMlI JJJ1LJ;O .n:OJJ2KHO 6bITb B03Bparu:eHO nOCJJe npOBe.n:eHJ1RTOrO .n:eWCTBHlI noyrOJJOBHOMy
,n:eJJY I ,n:JJR KOToporo OHO 6blJJO Bbl.n:aHO.
CTaTbll

72

Tpe60BaHHe o Bhllla'le, DocTyuHBmHe
OT HeCKOnbKHX rocYllapcTB

ECJJJ1Tpe60BaHJ1H O Bbl,n:aqe nocTynJ1JJMOT HeCKOJJbKMX rocy,n:apCTB, TO Bonpoc O TOM, KaKoe J13 npe,n:'bflBJJHe:- _
MbIX Tpe60BaHIDi CJJe.nyeT y,n:OBJJeTBOpY1Tb, peIll~T' ,lloroBapJ1BalO~aHCH CTopOHa
K KOTO pow 06paLQeHbl Tpe60"
BaHJ1H.
npelleJiLI DpeCJle~O~aHlUI BLIllaHHOrO JlH~a

1. Be3 COrJlaCMlI .norpBapJ1BalOll~eWCR CTOpOHbI, K KOTOpOW 06paiu.eHo Tpe60BaHJ1e, Bbl',uaHHoe JJI1QO HeJJb3H npJ1BJJeqb K ' ytO.iIOBHOW , OTBeTCTBeHHOCTJ1, no,n:BepmyTb H8.-"
Ka3aHJ11O J1JJ.J1 BbI.naTb TpeTbeMy rocy,n:apcTBy 3a npec'ryn;.
JIeHJ1H, COBepweHHble ~OBbl,n:a qJ1J1 :la KOTopble OHO !re
6bIJ:IOBbI~aHo~

,.

•

Poz. 244 -
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--2. Zgoda' nie jes't Wymagana; jeślI:
a} _ osoba" wyda:na nie opuści obszaru tej UmawiaJącej 'się
' S\r'~ny" której- zostaławyllana, 'W" C IągU miesiąca "od dnia
i~korrczenia' poStępowania w sprawie,a VI razie jej skazagia- od dni,a odbycia kary lub uwolnienia od ' kary;
:dO lego terminu nie wlicza się czasu, w ciągu którego
osobll ' wydana • bez własnej winy, I}ie mogła opuścić
obszaru wzywającej Umawiającej się Strony; '

h} osoba wydana opuścHa( obszar wzywającej Umawiającce j Się Strony, lecz następni~ powróciła.
-

; 2. " Cór.rra'ć:HH' He Tpe6yeTc8; eCJII1:
,
, "'
ay BbIl(aHHoeJiJffioiIe nOKMHYJIO TeppI1TOpMlo: ,!I;oroBapu" BalOnl.e:i1C.!I CTÓpoHhI, KOTOpoii -OHO 6bIJJoBbI,l(aHO', B Te'ieHMe 'Ol(HOn) MeCRQa;' C'iMTaH c MOMeHTa OKOH'iaHM.!I
npOM3BOl(CTBa no 11.eJIy, a BCJIY'iae oCy<Kl(em1.!I CO
~HH' oT6bITMHHaKa3aH*H MJIM ,CO l(HH OCBOOOJKl(eHMJl
' OT HaKa3aHMH;B ynoMHHYTbIMCpOK He 3ac'mTbIBaeT- ,
CH BpeMH, B Te'ieHMe KOToporo BbIl(aHHOe" JI~O He no
CBoeM imHe He MOrJIO nOKMHyTbTeppMToIlMlO ,!I;oroBa pMBalO~eHCH CTOpOHbI, OT KOT,opÓM I1CXOl(MJI9 T,p e60BaHMe;
BbIl(!lHHOe JIMIW riOKMHyJIO Teppm.ópl1lO ,!I;orosapMBalO~eMC.!I CTOpOHbI, OT K OTOpOj.1 MCXO,l{MJIO Tpe60BaHMe ,
HO 3aTeM B03BpaTl1JIOCb 06paTHO:

6)

~'
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Przekazanie

r

llepe,Aa'ia

Wezwana Umawiająca się Strona zawiadamia wzywającą
,!I;oroBapl1BalO~aHC.!I CTopOHa, K KOTOpOM 06pa~eHO
Umawiającą się Stronęomiej~cu i czasie wydania. " Jeżeli Tpe60BaHMe, yBe.ąOMJIHeT ,!I;oroBapl1BalO~ylOcH CTOpOHY,
wzywająca Umawiająca się Strona nf.eprzejmie osoby, pó~~
OT KOTOpOM MCXO~MT~pe60BaHMe O MeCTe M 'BpeMeHM nelegającej wydaniu, wciągu miesiąca od wyznaczonego dma ' pe~aqM. ECJIM .norOBapUBalO~a.!IC.!I CTopoHa, OT KOTOpOM
wydania" Qsoba ta może zostać zwolniona.
HCXOl(I1T Tpe6ąBaHMe, .He npUMe't JI~n.\a, rtol(JIe~aI1J.ero BbIl(a'ie, B

Te'ielme

nepe11.a'iM,
CTpa:>KH.

'- A r t yk u

ł

1

3TO , JIUU;O

MeCHu;a nÓCJIe
MO:>KeT

6bITb

yCTaHOBJIeHHoMl(aTbl
QCB06o:>K11.eHO

M3-no,zr
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, Wydanie ponowne

nOBTOpUaJl BhI,Aa'ia

JeżeF wydana osoba. w jakikolwiek sposób uchyli s ię od
wymiaru s'prawiectliwości i ponowni\:! znajdzie się na ', obsza;rz,e wezwanej Umawiającej się Strony, podlega ona wydaniu'
, na ponowny wniosek bez p'Jtrzeby przedłożenia materiałów
wymi~mionych w artykule 65 nIniejszej Um'owY.

ECJIM BbIl(aHHOe JI~O KaKMM-JII16o 06pa30M YKJIOHMTCJI OT yrOJIOBHOrOnpeCJIe11.0BaHM.!I M BHOBb OKa:>KeTCJI Ha
'i'eppMTopMM ,!I;oroBapUBalO~eMCH CTOpOHbI, K K OTOpOM 06-

pa~eHo Tpe60BaHue o ero BbIl(a'ie, TO no, HOBOMy Tpe60BaHMlO OHO l(O.rr<KHO 6bITb BbIl(aHO 6e3 npe11.CTaBJIeHMJI MaTep~aJIOB, ynOM.!IHyTbIX B CTaTbe 65 HaCTO.!I~ero ,!I;oroBopa.

Art yk'u 176
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Przewóz

TpaU3HTuaH nepeBo3Ka

1. ,Każda z Umawiającej się Stron jest obowiązana na '
wniosek drugiej Umawiającej się Stroriy zezwolić na przewóz pFzez swój obszar osób wydanych drugiej Umawiającej
się Str,onie przez inne państwo. Umawiające s i ę Strony nie ,
. mają tego obowiązku, jeśli stosownie do przepisów n j·n iej_. szej Umowy wydanie nie" jest przewidziane. ' '

1. Ka:>Kl(aH ,!I;oroBapl1BalO~aHCH CTopoHa o6H3yeTCJl
no npocb6e l(pyroM ,!I;oroBapMBalO~eMcH CTOpOHbI nepe-

~.Wniosek o przewóz powinien być
' samym try.bie, jak wniose~. o wydanie.

zgłoszony

w takim

3. Sposób przewozu, jego trasę i inne warunki ustala
w drodźe porozumi·eni a się właściwych
mganów Um'a wiających się Stron.

się każdoraż G wo

Artykuł

Zawiadomienie o wynikach

B03UTb 'iepe3 CBOlO TeppUTopMlO JIMU;, BbIl(aHH.bIX TpeTbMM
rocy 11.a pCTBOM l(pyroM ,!I;oroBa pMBalO~eMqI CTopoHe. ,!I;orOBapMBalO~UeC.!I CTOpoHbIHe 06H3aHbI pa3pernaTb TaŃ:yłC
nep~Bo3Ky, eĆJIu no nOJIO:>Ke HUHM HaCTOHIJ);erO ,1J;oroBopa
He npel(ycMaTpMBaeTCH BbIl(a'ia .
2. Tpe6bBaHMe <> TpaH3MTHo M nepeB03Ke l(OJIJKHO

6bI~b npel('b.!IBJIeHO B TOM :>Ke n,op.!Il(Ke, KaK M Tpe6óBaHMe
o BbI11.a'łe.
,
3,' Cnoc06, MaprnpyT M l(pyrMe yCJIOBMH nepeB03Kl1
orrpel(eJIRlOTC.!I B Ka<K,l(OM OTl(e JIbHOM CJIy'łae no l(OrO B O~
peHHOCTM KOM neTeHTHbIX
opraHOB
.n6rOBapMBaIO~MXCp.
CTOpOH.

77

postępowańi~

karnego

.. Umawiającę się Stronykomunikulą sobie wzajemnie
wyniki ' postępowaniakarnego wobec wydanych osób. Jeżeli
osoba wydana została skazana, to po uprawomocnieniu się
wyro.,l!:u przesyła się jego odpis.

YBe,AOMJIeHIlle o pe3yJIbTaTaX yrOJIOBUOrO npeCJIel(OBaUIU'

,!I;oroBapMBalO~MeC.!I CTOpOHbI cóo5~alOT l(pyr ~pyr::
pe3y JIbTaTbl yrOJIOBHOrO npeCJIe,z.{OBaHMJI npOTI1B BhIl(aH-,
HhlX MMM JI~. EC.J!M BhIl(aHHOe JIirn:o 6hIJIO oCy:>Kl(eHO, TO
nOCJIeBcTynJIeHMH npHrOBopa B 3aKOHHYlO CUJIY nOChi,
JIaeTCH ero KOnH.!I.

/

/

)

",

-
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A r t y k u l 78

Trybporozumlewania się w sprawach
o wyaanle l o ptzewóż '

nOpH~OK

CHOmeHJlH IIO~eJIaM o BLIJt8'1e
JI TpaH3J1THOH nepeBo3Ke

•

(

W sprawa,ćh o wyd.anie, przewóz sprawców przestępstw,
Jak , również o dostarcZenie: osÓb aresztowanych (artykuł .79
niniejszej ' Umowy) komunikują się bezpośrednio Minister
Spripvjedliwo'ści lub Prokurato'r Generalny Pols.1d~j Rzeczypospolitej Lud,o wej z, Sądem Najwyższym lub Państwowym
Prokuratorem Mongolskiej Republiki Ludowej.
Artyk ul 79

CT·aTbH

Dostarczenie aresztowanych

t.

Jeżeli

wyniknie potrzeba

przesłuchania

IIo BonpocaM BLIAa'lJ.i, TpaH3JłTHOH nepeB03KJ.i npecTynHJ.iKOB, a " TaK:>Ke AOCTaBKJ.i JI~, HaXO~HII.\J.ixĆJi ' IJOA
CTpa:>KeH (CTiłTbH 79 HaCTOHlI.\erO ,noroBopa) CHocmCH He'"
nocpe~CTBęHHO MJ.iHJ.iCTp lOtT~JlJ.i J.iJIJI reHepaJILHLIH
IIpOKypOp ' IIO'JILCKOH Hapó~HoH Pecny6JIJ.iKJ.iC 'Bepxoa-.,'
HbiM Cy~OM JlJIJ.i rOCYAapcTBeHHLIM IIpOKypOpoM MOH';'
rOJILCKOH Hapo~HoH Pecny6JIJ.iKJI. '

79

,l(bcTaBKa
JIJI~, Haxo~~cH noJt cTpaIKeA
\
.
' , - .
-

w

charakt~ ; ,

rże świadków osób znajdujących się ' w areszcie , na Clbszarze
drugiej Umawiającej się Strony," wówczas wymienione w
artykule 78 niniejszej Umowy organy mogą zarządżić do-

starczenie ich na obszar wzywającej Umawiającej się Strony pod warunkiem, że osoby te ' będą nadal zn~jdować się
aresz,cie ,j zostaną odesłane z pcwrotem w najkrótszym czasie po ,przesłuchaniu. '

w

e 2. Jeżeli wyniknie potrzeba przesłuchariia w charakterze
'świadków osób, znajdujących się w areszcie na obszarze in-

/ nego państwa, to ,wÓwczas wymienione w artykule 78 niniejszejUmowy organy wezwanej Umawiającej się Strony
udzielą zezwolenia na prze waz tych ąsób przez , obszar swego
Państwa. Przepisy artykuł,u ?. niniejszej Uniowy stosuj~ 'się
Yi tym wypadku.

1. ECJIJI B03HJ.iKHeTHe06xo~lłMOCTIi ~onpoCJiTb
-ąeCTBe , CBJ1~eTeJIeH JIJ1~, KOTopLle 'HaXOAJlTCJI nOA

B Kil-cips: ... '
:>KeH Ha TeppJ.iTOpJ.iJ.i~pyroH ,n;oroBalmBaIOl1\eHcH ' CTOp~ ,
HbI, TO opraHbI, ynoMH.HYTLle ' B cTaTbe 78 HaĆTOHlI.\erO ,n;6ro:l3opa, MoryT AaTb ' paCnOpmKeHJ.ie 06 me " ~OCl'aBKe -Ha
TeppJiTOpJ.ilO ,noroBapJ.iBalOI.I.\eHCH CTOpOHbI, OT KOTOpOH
J.iCXOAJ.iTb xo~aJ'af1CTBo; npJ.i yCJIOBJ.iJ.i, '1TO 9TJ.i ' JIID.J;a 6y-',
l1YT CO~ep:>KaTbCH nOA CTpa:>Keti: H. nO~JIe:>KaTb B03Bpa~e-j ;.:
HJ.ilO B KpaT-ąaHIIlJ.iH CpoK nOCJIe ~onpoca.
'·
2.' Ec.JIJ.i B03HJ.iKHe'r He06xo~J.iMOCTL ~onpoCJiTL B Ka- '7'~
'ieCTBe ' CBJ.i~eTeJIeH JI~, KOTopLle Haxo~SiTcR no~ CTpa:>KeH B TpeTbeM rocy~apcTBe, TO ynOMJIHYTble B CTaTbe 78 ' ,l
HaCTOJIIgerO ,n;orOBOpa opraHbI ,!(orOBapJffialOI.I.\eHCH CtopOHbI, K KOTOpOH 06paI.I.\eHO XOAaTaHCTBO, pa3pe!IIalOT ne~ ,
peB03Ky 9THX Ji~ 'iepe3 TeppJiTopmo CBoero rocy~apCTBa. , '
IIpJ.i 3TOM C06JIlOAaKirCJI nOJIO:>KeHJ.iSl: CTaTbJ.i 7 HaCTOHlI.\e ro
,,n;oroBopa.

Artykul 80
Wydawanie

przedml~tów

1. Przedmioty uzysk'ane przez sprawcę w wyniku przestępstwauzasadniającego

wY4anie, jak również wszelkie inne rzeczy, które mogą być uznane w postępowaniu karnym;
jako dowody rzeczowe~ podlegają wydaniu wzywającej Uma, :wiającej się Stronie nawel w takim wypadku, ' gdy wydanie
sprawcy przestępstwa ze wżględu na jego śmierć lub z innychpowod~w jest niemożliwe.
2. Wezwana Umawiająca się Strona' może czasowo odwydanie rzeczy, jeśli są one niezbędn~ w innym postępowaniu karnym.

roczyć

3. Prawa osób Łrzedch do podlegających wydaniu rze~zy pozostają nie naruszone. Rzeczy te po zakończeniu ' póstępowania karnego ' podlegają zwróceniu tej Umawiając~j
się Stronie, która je wydała,
celu ich przekazania upraw-,

w

pionym osóbom. ,
~; - .
Ad ł ~uł 81
Koszty wydania l przewozu
Ko~zty związane z, przygotowaniem wydania przestęp
c'Ów oraz ,przedmiotów uzyskariychw wyniku przestępstwa ,
ponosi ta Umawiająca się Strona, na ktMelobszarze koszty.
,t e powstały, koszty zaś przewozu przestępców i aresztowa. ;nych , świadkow obciążają wzywającą Umawiającą się ' Stronę.

BLI~a'la npe~MeTOB

1. IIpeAMeTbI, hOnaBIIlJ.ie K npecTynHJ.i~y B pe3y,m,Ta..,.
Te npeCTynJIeHJ.iJI, BJIeKyrqero BLI~qy, a ,TaIOKe Bce npq-- "
'iJ.ie npeAMeTbI, KOTopble MOryT6bITb J.iCnOJIb30miHLI B
yrOJIOBHOM AeJIe BKa'ieCTBe:aeI.I.\eCTBeHHLIX ~OKa3aTeJl9CTB"
~OJDKHbI 6bITb nepe~alIJ?I ,norOBapJ.iBalOI.I.\eHCH CTOpOHe"
OT KOTOpOH J.iCXO~J.iT TaKoe Tpe60BaHJ.ie, Aa:>KeB TOM cJl"f.'iae, eCJIJ.i BbI~a'ia npecTynHJ.fKaJ.i3-3a ero cMepTJI J.iJm no ,..
, APyrJ.iM npJ.i,'iJ.iHaM He MO:>KeT 6LITL ocyrqecTBJIeHa;
. ,
2. ,1J;oro,BapJ.iBalOI.I.\aJICJI Or,opoHa, K KOTopoHo6pa~e",
HO Tpe60BaHHe, MO:>KeT BpeMeHHQ OTCpO'lJ.iTb " nepe~asy ,' ,~
npeAMeTOB, eCJIJ.i OHJ.i eH He06x::OAHMbI B ~pyroM 'yrOJIPB- li
HOM npOJ.i3110ACTBe.
.
,
3. UpaBa T;>eTbJ.iX Jm~ Ha npe~MeTbI, nO~JIe:>K.ai:QJ.ie,.~
, BbI~a'le', OCTaIOTCJI HenpJlK.oC~OBeHHbIMJ.i. > 3TJ.i npeAMeTLI
no OKOH'IaHJ.iJ.i yrOJIOBHOrO npOJ.i3BQ~CTBa B03Bpa~ałOTCH "
,n;orOBapJ.iBalO~eHCJI CT.opoHe, KOTOpaJl me l}bIAaJIa, ,AJIH
nepeAa '1J.i JI~aM, J.iMelOI.I.\J.iM Ha HHX npaBO.

<

CTa

T L H,

81

i

PaCXO~bI no BLI~a'le H nepeB03Ke
PaCXO~bI ' no no~rOTOBKe K BbIAa'ie npecTynHJ.iKOB
J.i npe~MeTOB npJ.i06peTeHHbIX B pe3yJIbTaTe npeCTynJIeHłłJl
HeceT ,IJ;orO'BapJ.iBalOI.I.\aHCJI CTopOHa, Ha TeppJiTOpJlJ.iKOTO~
pOH 'plIJ.i B03HJ.iKJIJ.i; a paCXO~bI no Tpaą3JiTHOH nepe~03Kę ,
npecTynHJ.iKOB J1" CBJ.i~eTeJIeH, HaXO~HII.\HXCJInO~ ' CTpą:>KeH ,.;
HeceT 3anpaWJ.iBalOI.I.\aH CTop~a.
-',

.Poz. 2«
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Obowiązek wszczęcia ścigania

06J138BHocTLBo3nYlImeHHJI yrOJIOBBoro
npeCJIeAOBaHHR

A r t y k ul 82

CTaTb

.: Każda " Umawiająca .się Strona jest obowiązana na żąda
nie , drugiej Umawiającej . Się Strony wszcząć .z godnie ze
swoim prawem postępowanie karne . vi stosunku do sW Qich
obywateli, któx:zyna . obszarzedtugiej Umawiającej się Strony popełnili p'rzeslępsl wo uzasadniające wydanie.
/ .

Art y

kuł

83

f. Wniosek o wszczęcie postępowania karnego zgłasza
ze ' strony polskiej przed wniesieniem sprawy do sądu Proku~
rator Generalny · Polskiej ' Rzeczypospolitej Ludowej, a po
wniesieniu sprawy do ~ądu - Minister Sprawiedl.iwości Pol$kiej Rzeczypospolitej Ludowej, ze_ strony -zaś mongolskiej
przed wniesieniem sprawy do sądu Państwowy Prokurator
Mongolskiej Republiki Ludowej,a po .wniesieniu' jej go są
du -:- Pre.z es Sądu Najwyższego Móngolskiej Republiki Lu• d,owej . .
' . , 2. .Do wniosku dołącza . się dokumenty dotyczące. popeł
ID_onego przestępstwa OHIZ dane o osobie sprawc;y, jak rownież inne posiadane dowody.

P;OBaHJ1R npe,m,JłBJIHeTCR c flOJIbCKOK CTOpOHbI AG nepeAa'lJ1 cYlI.Y TeHepaJJbHbJM I1po-KypOpOM IIo:lIbcKolł HapoAHoą Pecny6J1J1Kl1,a nocJle nepe,D;a'iJ1 ĆyJI.Y ..:.. MIrnHCTpOM
lOCTJ1qJ1J1 llOJlbCKOH HapO,ltHOM Pecny6J111KJ1 11 c MOHrOJIbCKOHCTOpOHbJ AO nepeAa'lJ1cylI.Y rocy,n;apcTBeHHbIM Up 0KypOpOM, a nocJle nepe,n;a'lJ1 cYlI.Y llpe,n;ce,n;aTeJleM Bep.;.
XOBHoro 'CYAa MOHrom,cKoH Hapo,n;HoH Pecny6~.

2. K 'tpe60BaHJ1łO npJ1JIaralOTCR AOKyMeHTl>I OTłI9CR1.QweCJI

K

HO Tpe6oBaHJ1e o B036y)KAeHWJ1 npeCJle,n;OBaHJ4R,' YBeAOMJIHeT ,n;pyrylO .noroBapHBaro~yroCR CTOpoHY o pe3YJlbTa- .
Ta x yrOJIOBHOrO JIPOJ13Bo,n;CTBa, aeCJlJ1 6bIJI BbIHeceH npJ1rOBOp, BCTynJ1BIIIWH B 3aKO~ CHny, ·nepeCbIJIae.r ·e ro
,KonwlO.
'-

P83HLle nOCTauOBJleuHR

CT8Tldl84

Umawiające się

°

3. W wypadkach przewidzianych w ustępie 1 i 2 ni. - piejszego artykułu Uma,w iaj ące ... -się Strony będą w m i arę
. możnosci przesyłać również odclsk-ipa1ców osób skazanych.
' ,.

,n;OKa3aTeJIbCTBa.

,n:oroBapJ1BalO~aRcR CTopoHa, K KOTOpOH 06pa~e

Postanowienia ' różne

... 2. Um a wiające się Strony będą dostarczały sobie iWzajemnie na żądanie dane..
karalności osób zamieszkałych '
dawniej na obszarze tej Umawiającej się Strony, da której
żądanie skierowano, jeśli osoby te są ścigane karnie na
obszarze tej Umawi ającej się Strony, która zgłasza żądanie.

'

3.

' rJIABA 3

Strony bęąą sobie wzajemnie co roku
- przesyłać zawiadom ienia, '0 ' pra womocnych wyrokach skazujących obywateli drugiej Umawiają c ej się Strony. Do zawia:. 40mienia powinno być dołączone uzasadnienie wyroku.

,",

cOBepmeHHQMynpeCTynJIeHJ1lO J1CBe,lleHWR,

KaCalO~J1eCR JlJ1'lHOCTJ1 npecTynHwKa, a ;raK1Ke .J1 J(pyrJ1e

ROZDZIAf. · 3

-A rŁ y k u l 84
1.

82

CTaTh $I 83
1. tpe60BaHHe o B036YJKAelU1H yro.rrOBHoro npec.ne-

l1MelO~J1eCR

3. Umavri'ająca s'ię Strona, do której skierowano wniosek
o wszczęcie . postępowania, zawiadam ia drugą Umawi ającą
się Stronę o wyniku postępowan i a karnego, jeżeli zaś . 'l:os l~ł
wydany ' wy'l'ok, który s ię 'uprawomocnil,prżesyła odpis
wyrokiL
.

fi

Ka1K,n;aR . ,n:otoBapl1BałO~aJłCR: CTopoHa 06myeTCJI no
Tpe6oBam1l0 ,n;pyroH ,n:6roBapJ1BałO~eHcR' CTOpOHbI B036y)K,n;aTb BCOOTBeTCTBJ1J1 co CBOJ1MJ1 3aKOHaMJ1 yrOJIOBHOe
npeCJIe,n;oBaHJ1e npOTJ1B CBOJ1X rpa1KAaH, KOTopble Ha TeppJ1TOpJ1J1 ,n;pyroH ,n:orOBapJ1BalO~eHCR CTOpOHbI COBepllIJ1JIJ1
npeCTynJIeHHe,BJIeKy~ee · Bl>lAa qy.

'

4. Informacje, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniej,szego artykułu, ' przesyła się Stronornw trybie okre ślonym w
artykule 3 niniejszej Umowy.

1. ,UorOBapJ1BalO~J1eCR CTOpOHbI 06R3yIOTCR nepeAa:BaTb APyr APYry eJKerOAHO CBe,n;eHJ1R o BCTynJ1BIIIJ1X B 3aXOHHylO CJ1JIy 06BJ1HJ1TeJlbHbIX npwrOBopax, BbIHeceHHbIX
npOTJ1B rpa1K,n;aH APyroH ,n:orOBapJ1BalO~eHCR CTOpOHbI.
K H3Be~eHWlO ,z:iÓJI)KHa 6bITb npHJlO1KeHa MOTJ1BWpOBKa
lIpHrOBopa.
2.,n:orOBapJ1BalO~J1eCR CTOpOHbI- 6YlI.YT _npe,n;OCTaBJIRTb APyr APyry no npocb6e cBe,n;eHwR O Cy,n;WMOCTJ1 JI~,
ri.po1KKBaBIIIMx paHee Ha reppHTOpHJ1 .uorOB8.plffialO~eHCR
CTOpoHbI, .K KOTOpoHo6pa~eHO npocb6y, eCJIJ1 nw JIJ1qa
npl1BJleKalOTCR K yroJlOBHOH OTBeTCTBeHHOCTJ1 Ha. TeppJ1. TOpJ1J1 3anpąIIIJ1BalO~eH .l(oroBapHBalO~eHCR CTOpOHbI.
.. 3. B c.ny'laRX, npelI.YCMOTpeHHbIX B nyHKTax 1 J1 2
HaCTOR1.QeH CTaTbJ1 )J;oroBapHBalO~J1eCR CTOpOHbI 6YlI.YT
no Mepe B03MO)KHOCTJ1 nepeCbIJIaTb -'TaK:m:e OTne'laTK}1
naJIb~eB oCy1KJ;{eHHblX JJl1q.
4. CBe,n;eHJ1fl, yKa3aHHbIe B nyHKTax 1 w 2 HaCTOR~eH CTaTbJ1 6YlI.YT nepe,n;aBaTbcR ,UoroBapHBalOujJ1MJ1CR
CTopOHaMH B . nopR,n;Ke, npeAYCMOTpeHHóM B CTaTbe 3 HaCTOR1.Qero ,n:oroBopa.
'.

CZĘSC

'tJACTb 'tJETBEPTASI

CZWARTA

Postmowłentil

koticowe

Artykuł

85

C

w

Umowa nIniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie
życ.ie
p.o · upływie ' . tnydziestu dni " od dnia wymiany dokumentów
l lttylikacyjnycb,/ która nastąpi
Ułan Balo·r. -

w

t.

T ił T b

$185

HaCTO.RI.UHH ,UoroBop nOAJle)KJ1'I' paTH.<pI1Kaqww w BCTyIIJłTS CHJIy no HCTe'łeH~H Tpw,n;qaTJ1 ~HeH co ' ~HR 061'4eHa

paTwq>J1KaqHoHHblMW rpaMOTaMJ1, KOTOpbIH 6y,ąeT npow3Be,ąeR B 'Y'JIaR-BaTOp.

p~iennik Ustaw Nr 36
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d~esięoiu

Umowa niniejsza zaw;; ta jest.,n; oKre's ,;lat. \
HaCTO~J1H,n;orOBOp 3aK.JIIoąeH CpoKoMHa ~eCflTb
Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślo- JIeT. OH aBTOMaTJ1ąeCKJ1 rrpO~JIeBaeTCR Ha Heorrpe~eJIeH~
"ny, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej Hoe BpeMR, eCJIJ1 HJ1 O~Ha J13 .uórOBapJ1BalOIAJ1XCR CT9PO~>'
w drodze notyfikacji na dwanaście miesięcy przed upływem He 3aRBJ1T rrJ1CbMęHHO 06 eropaCTOp)KeHJ1J1 3a ~BeHaMaTb '
wymienionego okresu; ' Umowa będzie mogła. być wypowie- MeCRQeB ~o J1CTeąeHJ1R yKa3aHHoro cpOKa. .uorOBOp .MOdziana 'prZez każdą z Umawiających się Stron i utraci moc )KeT 6bITb ~eHOHCJ1pOBaH Ka>K~OH V13 .uorOBapJ1BalOIAJ1XCn
po upływie dwunastu miesięcy od driia notyfikacji o" wypo- CTOpOH u 'TepReT CHJIy rrOCJIe J1CTeąeHWH~BeHa~QaTJi Mewiedzeniu.
CflQeB co ~HR J13BeIAeąJ1R o ~eHOHCJ1pOBaHJ1J1.
Artykuł

86

C Ta T b R

ą6

HaCTORIAJ1H ,UorOBOp COCraBJIeH B BaprnaBe, ~HR . 14
ceHTR6pR 1971 ro~a B ~ByX r ~K3eMnJIJłpaX, Ka)K~bIH Ha
zykach polskim, mongolskim i rosyjskim, przy czym wszys-t- rrOJIbCKOM, MOHrOJIbCKOM J1 pyCCKOM R3bIKax, rrpJ1 , ąeM Bce
kie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy'· TeKCTJjI J1MelQT O~J1HaKoByIO CJ1JIY. B cJIYąae pacxoJK~e
ich interpretacji tekst w języku rosyjskim uważany będzie HJ1R B J1X TOJIKOBaHJ1J1 pernaIOIAJ1M 6y~eTTeKCT Ha pyCCKOM.

Umąwę nJnJe)sząsporządzon.o
w Warszawie dnia
14 września 1971 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w ję

za

rozstrzygający.

Jł3bIKe.

Na dowód cJego

wyżej

~isali niniejszą Umowę

Z upoważnienia
Rady Pańs1wa
Pdlskie j Rzeczy pos polit e j
. Ludowej

'J.

wymienieni Peinomocnicy ,eod-

i opatrzyli

ją pieczęciami.

Z upoważnienia
Prezydium Wielkiego Churału
Ludowego
Mong'olskiej Republik! Ludowej

Szczelsk~

B y~ocToBepeHJ1e cero :BbJrneyKa3aHHble 'YrrOJIHOMo"':
'WHHbIe o6eJ1x .uoroBapJ1BaIOIAl1XCR CTOpOH rro~rrJ1caJIH
JcracTo~wH ,n;oroBop J1 CKpenJ1JIJ1 ,ero neąaTJłMH.
, Ilo yrrOJIHOMoąJ1IO

Ilo ynOJIHOMoąJ1IO
rocy~apcTBeHHoro COBeTa

Ilpe3J1~l1YMa BeJIJ1KOrO
Hapo~Horo XypaJUl
1[oHrOJIbCKOH Hapo~HoH

IlOJIbCKOH Hapo~HoH
Pecrry6JIJ1KH

. Pecny6JIJ1KH

J. Szczerski

,n;. XOpXOH

,n;. XOP" OH

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją użnaje z·a słuszną zarówno w całości, jak l kazde z postanowień
niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana j potwierdzona, oraz przyr~eka, że
będzie niezmiennie zachowywana.

w

\

Na dowód czego wY9any zost'ĆIł Akt niniejszy, opatrzony ;pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
!>ano w Warszawie dnia ' 15 lutego ' 1972 roku ..

-.

Przewodniczący

L. S.

' Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski I

Rady

Państwa: J~ .

Cyrankiewicz
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OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 31 lipca f972 r.
,

,

w sprawie wymiany dokumentów, rałyfikacyjnychUmowy między Polską Rzecząpospolłtą Ludową a Mongolską Repu~
bllką Ludową o pomocy prawnej l stosunkach prawnych ,w sprawach cywilnych, ,rodzinnych J 'karnych, podpisanej
w Warszawie dnia 14
_

Podaje się mniejszym do ' wiadomości, ż·e , zgodnie

'Z

ar- .

tykułem 85 Umowy między Polską Rzecząpospoiitą Ludową

a

Mongolską Republiką Ludową

o pomocy prawnej i stosunprawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w}:Varszawie dnia 14 września 1971 r., na-

września

1971 r.

stąpiła w Ułan Bator dnia 14 czerwca 1972 r. wymiana"
dokumentó,w ratyfikacyjnych wymieniol!ej umowy. Powyż
sza umowa weszła w życie dnia 15 lipca 1972 ,r;

~ach

Minister Spraw Zagrani<:znych: w z. J:

CźyreIt
t :~~ ~ ,

"

./

Redakcja: Urząd Rady MInistrów - Biuro Prawne. Warszowa, ' al.Uja.zdowskle 113. ·
AdmInistracja: Administracja , Wydawnlćtw Urzędu Rady Mlnlstr6w, Warszawa ' 34.
ul. Powslńska 6917\ (skrytko pocztowa nr . 3).
'
Tłoczono z poleC'enla Prezesa Rady Mlnlstr6w'
·w Zakładach Graflcznych "Tam~a". Zakład nr 1. Warsza~,a, ,ul. Tamka ,3. '

Zam. 1688

.
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