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p~iennik Ustaw Nr 36 - 344' 

Umowa niniejsza zaw;; ta jest.,n; oKre's ,;- d~esięoiu lat. \ 
Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślo-

"ny, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej 
w drodze notyfikacji na dwanaście miesięcy przed upływem 
wymienionego okresu; ' Umowa będzie mogła. być wypowie
dziana 'prZez każdą z Umawiających się Stron i utraci moc 
po upływie dwunastu miesięcy od driia notyfikacji o" wypo
wiedzeniu. 

Artykuł 86 

Umąwę nJnJe)sząsporządzon.o w Warszawie dnia 
14 września 1971 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w ję
zykach polskim, mongolskim i rosyjskim, przy czym wszys-t
kie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy'· 
ich interpretacji tekst w języku rosyjskim uważany będzie 

za rozstrzygający. 

Na dowód cJego wyżej wymienieni Peinomocnicy ,eod
~isali niniejszą Umowę i opatrzyli ją pieczęciami. 

Z upoważnienia 
Rady Pańs1wa 

Pdlskie j Rzeczy pos p olit e j 
. Ludowej 

'J. Szczelsk~ 

Z upoważnienia 
Prezydium Wielkiego Churału 

Ludowego 
Mong'olskiej Republik! Ludowej 

,n;. XOpXOH 

HaCTO~J1H,n;orOBOp 3aK.JIIoąeH CpoKoMHa ~eCflTb 
JIeT. OH aBTOMaTJ1ąeCKJ1 rrpO~JIeBaeTCR Ha Heorrpe~eJIeH~ 
Hoe BpeMR, eCJIJ1 HJ1 O~Ha J13 .uórOBapJ1BalOIAJ1XCR CT9PO~>' 
He 3aRBJ1T rrJ1CbMęHHO 06 eropaCTOp)KeHJ1J1 3a ~BeHaMaTb ' 
MeCRQeB ~o J1CTeąeHJ1R yKa3aHHoro cpOKa. .uorOBOp .MO
)KeT 6bITb ~eHOHCJ1pOBaH Ka>K~OH V13 .uorOBapJ1BalOIAJ1XCn 
CTOpOH u 'TepReT CHJIy rrOCJIe J1CTeąeHWH~BeHa~QaTJi Me
CflQeB co ~HR J13BeIAeąJ1R o ~eHOHCJ1pOBaHJ1J1. 

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 
rrOJIbCKOM, MOHrOJIbCKOM J1 pyCCKOM R3bIKax, rrpJ1 , ąeM Bce 
TeKCTJjI J1MelQT O~J1HaKoByIO CJ1JIY. B cJIYąae pacxoJK~e
HJ1R B J1X TOJIKOBaHJ1J1 pernaIOIAJ1M 6y~eTTeKCT Ha pyCCKOM. 
Jł3bIKe. 

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

Ilo ynOJIHOMoąJ1IO 

rocy~apcTBeHHoro COBeTa 
IlOJIbCKOH Hapo~HoH 

Pecrry6JIJ1KH 

J. Szczerski 

, Ilo yrrOJIHOMoąJ1IO 

Ilpe3J1~l1YMa BeJIJ1KOrO 
Hapo~Horo XypaJUl 

1[oHrOJIbCKOH Hapo~HoH 
. Pecny6JIJ1KH 

,n;. XOP" OH 

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

\ 

Na dowód czego wY9any zost'ĆIł Akt niniejszy, opatrzony ;pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

!>ano w Warszawie dnia ' 15 lutego ' 1972 roku .. 

' Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski I L. S. Przewodniczący 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 września 1971 r. 

_ 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 stosun
~ach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i kar
nych, podpisanej w}:Varszawie dnia 14 września 1971 r., na-

./ 

. 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; 

Minister Spraw Zagrani<:znych: w z. J: CźyreIt 
t :~~ ~ , 
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