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POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ ·lUDOWEJ 
Viarszawa, dnia 9 lutego 1974 r. Nr 6 

TR ES c: 
Poz.: 

U M o W -Y M I Ę D Z Y N A R o D o W E: 

33 -:- Umowa międ1Y Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Au~trii o w7ajemnyrh ~to~unkarh w ~pra-
w ach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisana w Wiedniu dnia II grudnia IB63 r. 57 

34 - P rotokó ł dod ~tkowy do Umowy między Polską' R7.ec7ąpospolitą Ludową a R e publiką Austrii o Wn
jemnych sto,llnkach w spraw~ch z zakres u prawa cywilnego oraŁ o rl o klJm entach, podpisanej 
w Wiedniu dnia 11 grudnia 1463 r., podpisany w Wiedniu dnia 25 stycznia 1973 r. • 67 

35 - Oświadczen ie rząd owe l dnia 14 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany doklJmentów ratyfikar:yjnych 
Urn o wy mięnly Po l s ką R7ec1.ąpospoliłą Ludową a Repu bliką Austrii O w7ajernnyrh st n~ilJlbch 
w . sprawach z zakres u prawa cywilnego or a z o dokumentach, podpj~ilnej w WIedniu nnla 11 9'11 :lnia 
1963 r., i Protokołu dodatkowego ,do tej Umowy, podpisanego w Wiedniu dnia 25 stycznia 1973 r. 68 
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UMowA. 

między Polską Rzecząpospolitą ,1.'Ud~wą a Republiką AustrII o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa 
. cywilnego oraz o dokumentach, 

podpisana w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r. 

W imie~iu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAr'J'STWA 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

vi dniu 11 grudnia 1963 roku podpisane zostały w Wiedniu Umowa między Polską Rzec7.ąpnspolifą ludową 
a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego craz o dokumentach, jak· rów
nież Protokół końco.yy, w nastę pującym brzmieniu dosłownym: 

UMOWA 

między Polską RzeCliłPOSpolltą ludową a Republiką Austrii 
o wzajemnych stosunkach w sprawa('h 7 zakresu p'rawa 

cywilnego oraz o dokumentach. 

Rąda Państwa P.llskiej · Rzeczypospolitej Ludowej 
Związkowy Prezydent Republ ik ! , Austrii postanowili za~ 

wrzeć UmQwę o wzajemnych stosunkach w sprawach 
. z zakresu prawa c:ywilnego oraz o dokumentach i w tym 

celu wyznaczyli swych Pełnomocników: 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -

I 

Karola Knryluka, ambasadora nadzwyczajnego i pełno

mocnego w Austrii 
Kazimierza Zawadzkiego, wiceministra sprawiedliwości 

Związkowy Prezydent Repuhliki Austrii -
dra Brunona Kreisky'ego, związkowego ministra 
spraw zagranicznych 
dra Christiana Brodę, związkowego ministra 
sprawiedliwości ' 

którzy po wymianie swych · pełnomocnictw, uznanych za 
dobte I sporządzone ' w należytej formie, zgjdzili Się na ' 

- następujące postanowien}a: . 



, Dzi'ellcnłk Ustaw Nr 6 

Rozdział pierw-szy 

POST ANOWIENIA-OGOLNE 

Artykuł 1 

Swobodny dostęp do sądów 

1. Obywatele jednej Umawiającej się Strony mają na 
obszarze drugiej Umawiającej się Strony swobodny dostęp 
do sądów.i mogą występować przed nimi na tych samych 
warunkach, co obywatele tej Strony. 

2. PQstanowienia ustępu 1 stosuje się odpowiednio do 
osób pr~nych, ze spółkami handlowymi włącznie, posia
dających siedzibę na obszarze jednej z Umawiając_ych się 

Stron. 

Artykuł 2 

Język korespondencji 

W sprawach uregulowanych w ' niniejszej Umowie 
sądy i organy administracji Umawiających się Stron mogą 
we wzajemnej korespondencji posługiwać się językiem 

Umawiającej Się Strony, do której należą. Dołączanie tłu
maczeń do prz,esyłanych załączników nie jest wymagane, 
chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. 

Artykuł 3 

Tqrb porozumiewania się sądÓw 

Sądy Umawiających się Stron porozumiewają się ze 
sobą za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości Pol~ 

skiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związkowego Minister
stwa Sprawiedliwości Republiki Austrii, chyba ze niniej
sza Umowa stanowi inaczej. 

Artykuł 4 

Szczególne organy , wymiaru sprawiedliwości l organy 
administracji 

1, Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące sądów 
stosuje się odpowiednio do państwowych biur notarialnych 
i komorników sądowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej . 

2. Postanowienia artykułów 31-35 stosuje się odpo
wiednio , do organów administracji Umawiających się 
Stron, jeżeli organy te są właściwe w sprawach opiekj. ' \ 

Rozdział drugi 

OBROT PRAWNY 

Artykuł 5 

Zakres obrotu prawnego 

Sądy Dtpawiających się Stron na wniosek udzielają 

sobie pomocy prawnej i dokonują doręczeń w sprawach 
cywilnych spornych, łącznie z egzekucyjnymi, oraz w spra
wachniespornych. 

Artykuł 6 -

Treść i forma wniosków 

1. Wnioski w sprawach. obrotu prawnego powinny 
wymiBniać strony, ich zawód i m:fejsce zamieszkania lub 
pobytu, nazwiska i adresy ich przedstawicieli, określaĆ . 
przedmiot sprawy oraz zawierać zwięzłe informacje o 
treści żądanej czynności. Wnioski te powinny być opa trzo
ne podpisem i pieczęcią urzędową. 

2. We wniosku o udzielenie pomocy pra wnej należy 
ponadto określić okoliczności podlegające stwierdzeniu, 
a w razie potrzeby wskazać' również pytania, które należy 
zadać osobie mającej być przesłuchaną. 

3. Wniosek o doręczenie powinien oprócz danych 
określonych w ustępie l zawierać adres odbiort y i ozna
czenie pisma, które ma być doręczone. 

Artykuł 7 

Załatwianie wniosków 

1. Wnioski w sprawach obrotu prawnego załatwia się 
zgodnie z prawem wezwanej Umawiającej się Strony. Na
leży jednakże uwzględnić wniosek o zastosowanie określo
nego przep'isu prawnego wzywającej Umawiającej się Stró
ny, jeżeli nie naruszy to pods,tawowych zasad prawa Stro-
ny wezwanej. 

2. -Jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, przy 
wykonywao.iu wnio~ków stosuje się takie same środki 
przymusu, jak przy załatwianiu wniosków pochodzących 
od sądów własnyCh . 

3. Jeżeli sąd wezwany okaże się niewłaściwy, prze
kazuje wniosek sądowi właściwemu i zawia damia o tym 
sąd wzywający. Zawiadomienie przesyła , się bezpośrednio 

pocztą, 

4. Jeżeli adres osoby, która ma być przesłuchana lub 
której ma być doręczone pismo, okaże się nieścisły lub 
błędny, wówczas sąd wezwany powinien \Iv miarę możli

wości ustalić adres właściwy . 

5. Na wniosek sądu wzywające'go sąd wezwany za
wiadamia w stosownym czasie sąd wzywający lub strony 
o teTminie i miejscu dokonania żądanej czynności. Zawia

, domienie przesyła się bezpośrednio listem poleconym. 

6. W przypadku niemożności załatwienia wniosku 
zwraca się akta zawiadamiając o przyczynach, Z powodu 
których załatwienie wniosku było niewykonalne lub z po
wodu których odmówiono załatwienia. 

Artykuł 8 

Szczególne postanowienia o doręczeniach 

t. Postanowienia artykułu 7 ' ustęp 2 stosuje się do 
doręczeń, jeż~li do pisma, które ma być doręczone, dołą
czono ~łumaczenie . Powinno być ono uwierzytelnione przez 
tłumacza " urzędowo usl'an'owionegona ob'Szarze jednej 
z Umawiających się St~on albo przez przedstawicielstwo ' 
dyplomatyczne lub urząd konsularny jednej ze Stron. 

, 2.Wprzypadkugdy nie dołączono tłumaczenia okreś
lonego .w ustępie 1, pismo , doręcza się tylko wówczas, je
zeIiodbiorca przyjmie je dobrowolnie. 
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Artykuł 9 Rozdział trzeci 

Dowód doręczenia ZWOLNIENIE OD ZABEZPIECZENIA KOSZ [(JW 
PROCESU I WYKONYWANIE ORZECZEŃ O KOSZl ACH 

Jako dowód doręczenia służy potwierdzenie odbioru 
opatrzone po.dpisem odbiorcy i datą albo zaświadcze'hie Artykuł 14 
sądu wezwanego, stwierdzające sposób i czas doręczenia. 

Artykuł 10 

Ochrona osób wezwanych 

1. Osoba, bez względu na posiadane obywatelstwo, 
która otrzyma na obszarze jednej Umawiającej się Strony 
wezwanie do stawienia się · przed sądem drugiej Umawia
jącej się Strony i do wezwania tego się zastosuje, nie mo
że być na obszarze tej Strony ścigana, pozbawiona wol
ności ani poddana innym ograniczeniom wolności osobistej 
z powodu czynu .dokonanego przed przybyciem na ten 
obszar lub z innej powstałej do tego czasu przyczyny. 

2. Osoba określona w ustępie 1 traci jednak ochronę, 
jeżeli po oznajmieniu przez sąd, że jej obecność nie jest 
~ uż potrzebna, pozostanie na obszarze Umawiającej się 
Strony, przed której sąJ była 'Ą'ezwana, chociaż przez 
okres piętnastu dni miała moiność opuszczenia tego obsza~ 
ru albo jeżeli po jego opuszczeniu tam powróci. 

Artykuł 11 

Koszty załatwiania wniosków 

. 1. Koszty powstałe w związku z załatwianiem wnios
ków, ; łącznie z należnościami biegłych, ponosi wezwana 
Umawiająca się Strona. 

2. Sąd wezwany zawiadamia sąd wzywający o rodza
ju i wysokości powstałych kosztów. 

Artykuł 12 

Odmowa załatwienia wniosku 

Załatwienia wniosku można odmówić, jeżeli jego wy
konanie mogłoby zagrozić suwerenności, bezpieczeństwu 

lub porządkowi publicznemu wezwanej Umawiającej się 
Strony. 

Artykuł 13 

Przesłuchiwanie i doręczeni\! przez ' przedstawicielstwa 
dyplomatyczne i urzędy konsularne 

Sądy jednej , Umawiającej się Strony mogą na obsza
rze drugiejU~awiającej się Strony ' przez przedstaw iciel
stwo dyplomatyczńe lub urzędy konsularneprzesluchiwać 
oraz doręczać pism,aósó!)om nie posia,dający'm obywatel
stwa Uma wiającej się Strohy, na której obszarze ma by ć 
dokonane przesłu cha nie lub dor.ęC)zęniei ,~a:n r i 'OhYiWait, eIs Iw a 
państ~a trzeciego. Nie można 'przy" tym sto!:jować ani · gro
zić zas tosowaniem środków przymusu,' 

Zwolnienie od zabezpieczenia kosztów procesu 

1. Na obywateli jednej Umawiającej się Strony, wy
stępujących przed sądem drugiej Umawiającej się Strony 
w charakterze' powodów, interwenientów. lub wnioskodaw
ców, nie można nakładać obowiązku zabezpieczenia kosz
tów procesu tylko z tego powodu. że są cudzoziemcami 
albo że nie posiadają na obszarze tej Strony miejsca za
mieszkania ani pobytu - jeżeli posiadają miejsce za
mieszkania lub stałego pobytu na obszarze jednej z Uma
wiających się Stron. 

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się odpowiednio do ' 
osób prawnych, ze spółkami" handlowymi włącznie, posia
dających siedzibę na obsźarZe jednej z Umawiających się 
Stron. 

Artykuł 15 

Wykonywanie orzecz€ń o kosztach 

1. Jeżeli zgodnie z postanowieniami artykułu 14 albo 
na -podstawie przepisów obowiązujących na .obszarze Uma
wiającej się Strony, przed której sądem toczyło się postę
powanie, strona zostanię zwolniona od obowiązku zabez
pieczenia kosztów procesu, a następnie prawomocnym 
i podlegającym wykonaniu orzeczeniem będzie na nią na
ł0Ż9ny obowiązek zapłaty tycb kosztów, wówcza's na wnio
sek orzeczenie to zostanie wykonane na obszarze drugiej 
Umawiającej się Strony . 

2. Kosztami procesu w rozumieniu ustępu 1 są rów
nież koszty poświadczenia prawomocności i stwierdzenia 
wykonalności orzeczenia oraz wyrhaganych tłumaczeń 

i uwierzytelnień. Koszty te ustala na wniosek sąd, który 
orzeka o wykonaniu. 

3. Orzeczeniami w rozumieniu ustępu 1 są również 
później wydane ' rozstrzygnięcia okoszlach. 

Artykuł 16 

Wnioski o wykonanie orzeczeń o kosztach 

, Strona, której przysądzono ,koszty, może złożyć wy
mieniony w artykule 15 ustępy .1 i 3 wniosek o wykona- · 
nie orzeczenia o kosztach, wydanego .przez sąd jednej 
Um,awiaj'ącej się Strony: 

al bezpośrednio we właściwym sądzie drugiej Uma
wiającej się Strony, według jej przepisów postępowania 
i. w jej języku lub 

bl w sąrlzie, kt6rc)' orzf'kal w ' pierwszej instarlcji, 
z prośbą o przekazanie właściwemu sądowi drugiej Uma
wiającej się Strony. 

Artykuł 11. 

P~stępowanie wsprawiewykonani,a 'o!,,~eczeń: o kos,ztach 
. , ,~ 

, 1. Na podsta wie wymię n) onycbw , ar>t:y,kul~ , .lSustępy 

l i 3 orzeczeń o kosz tach, wyddnych pr~ez : sąQy>J~olskiej 
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Rzeczypospolitej Ludowej, 'u dziela się na obszarze Repu
bl iki Austrii zezwolenia . naegzekucjęj takie orzeczenia 
o kosztach, wydane prZE'2 sądy Rępubl l ki Austrii stanowią 
na obszarze ' Polskiej Rze, Ly pospo li tej Ludowej tytuł wy
konawczy po opa trzeniu Ich klauzu lą wykonalności. Na 
obszarze Republiki Austrii ' wni<Dsek o egzekucję i jego roz
strzygnięcie, na obszarze zaś Polsk ie j Rzeczypospolitej Lu
dowej postępowan ie o nadanie klauzuli · wykona lności, są 
wolne od opiat. " . 

2. Wnioskodawca powin.ien 'przedłożyć: 

a) wypis orze.czeniaj dołączanie uzasadnienia nie ' jest 
wymagane, 

ne lub urząd konsularny UmawiająGej się Stropy; k,tórel 
obywate'lem jest wnioskoda wca. Postanowięn i e to nie wy
łącza przyznania ułatwień okreś l onych w ar tykule 18 
ustęp 1 na podstciwie zaŚWIadczenia wy danego. przez orga n 
pa.ństwa , na którego obszarze wni·osk odawca posiada Il}ie j
sce stałego pobytu. ' 

3. Organ właściwy do wydania zaświadczen i a ok reś lo 

nego wustęp Le 1 może z wrócić .si ę do .org anów dr ugi ej 
Umawi a jącej s ię Strony o wy j aśni e n ia co do ·zarobków 
·L s tosu nków maj ątkowych woioskoda wcy. 

bl poświadczenie prawomocności stwierdzenie wy- , ~ 
konalnOś.ci orzeczenia oraz 

Artykuł 20 

.e) :tłumaczenie sentenCji orzecze'nia oraz poświadcze-
nia i stwierdzenia określonych w punk-cie bl, ..jak .rów
Dleż - w przypadku pr zewidzianym w artykule 16 
punkt b) - tłumaczenie wniosku o wykonanie orzeczenia 
<> koszt~chl tłumaczenia te powinny być uwierzytelnione 
zgodnIe z postanowieniami artykułu '8 ustęp 1. 

R o zd z i al c z war t y 

ZWOLNIENIE OD KOSZTOW SĄDOWYCH I INNE 
UlA IWIENIA {PRAWO UBOGICH}, TERMIN DO 

UISZCZENIA OPŁAT SĄDOWYCH IDO POPRAWIENIA 
LUB UZUPEłNIENIA PISM " 

Artykuł 1.8 

Zakres J warunki ułatwień 

1. Obywatelom jedn.ej Umawiającej się Strony pr.zy
sługuje na ObSlaT,ze dru.giej Um.awiająaej się Stro.rły zwol
nienie od kosztów sądowych i inne ułatwienia w sprawach 
cywHnycb spillnycblączn l e z egzekucyjnymi i w 'spra
wach nlesporny.ch , na . tych samycb warunkach i w tym 
s'amym zak'resie co obywatelom tej Strony w przypadku, 
gdy nie posiadają oni środków na prowadzenie postępo
wania (prawo ubógich, . 

2. Ułatwienia określone w ustęp i e l, które przyslugu
ją stronie w postępowa rriu na obsiaue Jednej' Umawiają
cej Się Strony, rozciągają si~ równi eż na udzielanie pomo
cy prawnej l dokonywanie doręczeń w danej sprawie na 
obszarze o.rugiej Umawia jącej ...s ię Str ony 'Oraz na postępo
wa nie w sprawach o uznan ie lub wy konanie orzeczeń iue~ 

- g'ulowane w r0'2:~h ia lacb trzecim i siódmym, o. ile takie 
rozc i ągni ęcie jest prż.ewidz i.ćlll e przez prawo Umawia jącej 
się- S trony, ' na któr.'eF obszarze .orze czeni'e .ma być uZIl-a ne. 
lub _wykonanej postanowienj.e to stosuje się odpowiednio 
do w.y~on y wania . ugód, .. . 

Artykuł 19 

Zaświadczenia ·dla uzYskan;:a ·ułatwietł 

1. Zaświadczenia dla uzyskani-a ułatwień określonych 

wartykuJe 18 ustęp l wy,da ją Drga ny właściwe ze wzgl'ę

du na' mi e jsce s ta ł ego poby tu wnioskodawcy na obszarze . 
'jednej z UmawiaJą'Cy..cłł si~. Stron ~ 

2. Jeżeli wniosko.da wca nie posiada na obszarze żad
nej"z Umawiających się Stron m iejsca stałego 'Pobytu, za
świadćżenie może wydać przedst.awTc1elslwo dypli:mialycz-

Sprawdzanie zaświadczeń 

Sąd, 'który ma rozstrzygnąć wniosek o przy znanie 
ułatwień określonych w arty kule 18 ustęp l, zachowuje w 
granicach swej właś,ciwoścl prawo sprawdzenia przed łoż·o

nych muzaśwLadczeń i wyjaśnień. 

Artykuł 21 

Składanie wniosków do protokołu 

1. Jeżeli obywatel 'jednej z Umawiających s ię Stron, 
posiadający miejsce zamieszkania lub s.tałeg.o pobytu na 
obszarze którejkoIwiek ze Stron, pragnie korzystać przed 
sądem drugiej Umawiającej się Strony z ułatwień określo
nych w artykule 18 ustęp l, może złożyć odpowiedni ' wnio
sek do protokołu w' sądzie wla.ściwym ze względu- na miej.
sce swego zamieszkania lub stałego pobytu. 

2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wymie
nione. w artykule 19 i w miarę pot rzeby informacje o sta
nie faktycznym spra·wy. 

3. Do wniosku oraz do . załączników wymienionych w 
ustępie '2 na leży ddłąc~yć tłumaczenia uwierzytelnione 
zgodnie z postanowieniami artykułu 8 ustęp l. 

4. Sąd właściwy do rozpozna-nia wniosku w· przypad
ku jego uwzględni'enia ustanawia z llrzędu zastępcę dla 
wnioskodawcy, a mianowicie ' na obszarze Polskiej Rzeczy
pos.politej Ludowej - .adwokata, na ob szarze za ś Republi
ki Austrii w sprawl e, w 'której zastę pstwo przez adwoka ta 
jest nakazane przez prawo - adwokata, w innych przy
padkach - zastępcę ubogich .z urzędu. 

Artykuł 22 

Termin do uiszczenia oplat sądowych i do poprawienia lub 
uzupełnienia pism 

. Jeżeli według prawa jednej z Uma wiających się Stron 
wszczęcie postępowania w pierwszej lub wyższe j insta ncji 
uzależnione jest od uiszczen'ia opiat sądowy~h, a sąd za
kreśla termrn do uiszczen ia tych opła t - stronie! posiad a jącej . 
miejsce za'mieszkania lub pobytu albo s.i ed zibę na óbsza
tze drugiej Um.awiajcjcej' s~ Stron y , wówczas lem 'i'in t en 
riie może być krótszy . niż jeden miesiąc. Ten sa rn m i-nimal
ny termin stosuje się w przypadku, g-d y sąd żąd a poopra-

, wienia lub uz'upełnienia ,pism od strony 'posiadającej miej
sce zam ieszkania' lub poby tu albo sied 7.i bę rra obszdrze dru-
giej ,UmaWiaJącej się Strony. . '. -
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R oz d z i a ł p i Ił t Y 

SPRA WY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO 
I RODZINNEGO ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI ROSZCZENIA 

MAJĄTKOWE 

Artykuł 23 

Zdolność prawna ł zdolność do czynności prawnych 

1. Zdoiność prawną i zdolność do czynności prawnych 
osób fizycznych ocenia się według prawa Umawiającej się 
Strony, której obywatelami są te osoby. 

2. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych 
osób prawnych, ze spółkami handlowymi włącznie, ocenia 
się według prawa Umawiającej się Strony, na której obsza
rze znajduje się ich siedziba . . 

Artykuł 24 

Zawarcie małżeństwa 

. . Przesłanki zawarcia mał.ażeństwa na obszarze jednej 
Umawiającej się Strony przez obywatela drugiej Umawia- ' 
jącej się Strony ocenia s lę wedlug prawa tej Strony. 
ł 2 . . Forma małżeństwa podlega prawu Umawiającej się 

Strony, na której obszarze małżeństwo zostaje zawarte, 
gdy choć jedna z osób zawierających małżeństwe jest 
obywatelem którejkolwiek z Umawiających się Stron. ' 

Artykuł 25 

Osobiste i majątkowe stosunki prawne między 
małżonkami 

1. Osobiste i majątkowe stosunki prawne między mał
żonkami, będącymi obywatelami tej samej Umawiającej 
się Strony, ocenia się według prawa tej Strony. . 

2. Jeżeli jeden z małżonków jest obywatelem jed.nej, 
drugi zaś obywatelem drugiej Umawiająeej się Strony, 
wówczas stosuje się' prawo ·Umawtającej się Stn>ny,ncr' 
której obszarze. małżonkowie posi'ada.ją miejsce sta/eg.o ' 
pobytu lub - w braku takiego miejsca - posiadali je 
ostatnio. 

Artykuł 26 

Majątkowe umowy małżeńskie 

1. Dopuszczalność rodzaju i treści oraz skutki ' ma
jątkowych umów małżeńskich ocenia się według prawa 
Umawiającej się Strony, której obywatelami są małżonko
wie w chwili "!awarcia umowy. 

2. Jeżeli jeden z małżonków jest obywatelem jednej, 
.drugi zaś obywatelem drugiej Umawiającej się Strony, 
rodzaj i treść majątkowej umowy małżeńskiej są dupusz
czalne, gdy odpowiadają prawu jednej z Umawiających się 
Stron, obowiązującemu w chwil i zawarcia umowy. Według 
prawa Umawiającej się Strony, które małżonkowie przy

· jęli za podstawę przy zawieraniu umowy, ocenia . się rów
. ni-eż jej skutki. 

.3. Majątkowa umowa małżeńska .jest ważna co do 
formy , jeżeli forma ta odpowiada prawu jednej z Uma,wia
jących się Stron lub prawu miejsca za.warcia umowy. 

• 

------------------------
Artykuł 27 

Istnienie, nieistnieąie, nieważóość i uchylenie małżeństwa 

Dla ustalenia istnienill i nieistnienia oraz dla unieważ
nienia i uchylenia (Aufhebung) małżeństwa właściwe jest 
prawo określone w artykule 24 ustęp 1, jeżeli ' zaś chodzi 
o ocenę formy zawarcia małżeństwa prawo określone 
w artykule 24 ustęp 2. 

Artykuł 28 

Rozwód 

l. Dla orzeczenia rozwodu właściwe jest prawo Uma
wiającej się Strony, której obywatelami są malżonkowIe 

w chwili wniesienia pozwu. 

2. Jeżeli w chwili wniesienia pozwu jeden z małżon
ków jest obywatel em jednej, drugi zaś obywatelem drugiej 
Umawiającej się Strony, stosuje się prawo Umawiającej 
się Strony, na której obszarze małżonkowie posiadają 

miejsce stałego pobytu lub- w braku takiego miejsca -
posiadali je ostatnio. 

3. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie naruszają prawa 
jednej z Umawiających się Stron, zgodnie :z. którym orze
czenie rozwodu dopuszczalne jest ty lko wówczas, gdy 
przyczyna rozwodu przewidziana jest również przez pra
wo tej Strony. 

Arlykul 29 

Stosunki prawne między rodzicami a dziećmi 

1. Pochodzenie dziecka z małżeństwa ocenia się we
dług prawa Umawiającej się Strony, której obywatelstwo 
posiadali małżonkowie lub byli małżonkowie w czasie uro
dzenia się dziecka.I Jeżeli w tym czasie nie byli oni oby
watelami tej samej Umawiającej się Strony, właściwe jest 
prawo Umawiającej się Strony, której obywatelstwo posia
dali .ostatnio. 

2. Stosunki prawne między rodzic~ml fi dzieckiem po
chodzącym ' z małżeństwa ocenia się według prawa Uma
wiającej się Strony, której obywatelstwo posiadają rodzicę. 
Prawo to stosuje się również, gdy jedno z rodziców utra
ciło to obywatelstwo, a drugie z rodziców oraz dziecko 
.obywatelstwa to posiadają. Jeżeli rodzice nigdy nie byli 
obywatelami tej samej Umawiającej s ię Strony, wówczas 
do roszczeń dziecka o utrzymanie stosuje się prawo Uma
wiającej się Strony, na której .obszarze dziecko posiada 
miejsce stałego pobytu. 

3. Dla ustalenia pochodzenia dziecka pozamałżeńskie
go właściwe jest prawo Umawiającej się ' Strony, której 
obywatelstwo posiadała matka w czasie urodzenia się 
dziecka. 

4. Stosunki prawne między rodzicami a dzieckiem po
zamałżeńskim ocenia się według prawa Umawiającej się 
Strony, której obywatelstwo posiadają matka i dziecko. 
Jeżeli matka utraciła tQ obywatelstwo; a dziecko je posia
da, właściwe jest prawo Umawiającej się Strony, której 
obywatelem jest '11ieckó. 

Artykuł 30 

PrzysposobienIe 

1. Dla pnysposClbienia właściwe . jest prawo Umawia
iącej się Strony, której obywatelem jest przysposabiający • 
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Jeżeli przysposobienia dziecka dokonują małżonkowie, 

z których jeden jest obywalelem jędnej , drugi zaś obywa
telem drugiej Umawiającej się Strony, właściwe jest pra
wo UmawIające j slę , Strony, na której obszarze przyspo
sobienie następuje. 

2. Jeżeli zgodnie z postanowieniami . ustępu 1 właści
we jest prawo jednej Umawiającej s i ę· Strony, zaś dziecko 
przysposabiane jest obywatelem drugiej Umaw iającej się 

Strony, wówczas przysposobienie nie je'st · skuteczne, gdy 
nie została udzielona wymagana ' przez prawo tej Strony 
zgoda dZIecka, osoby trzecIej lub właściwego organu. 

3. Do rozwiązania przysposobienia stosuje się odpo
wiednio postanowienia ustęp6w 1 .r . 2. 

Artykuł 31 

Prowadzenie opieki w Państwie sta~ego pobytu 

1. Jeżeli małoletni obywatel jednej Umawiaj~cej się 
Strony posiada miejsce stałego pobytu na obszarze drugiej 
Umawiającej się Strony,\v'ówczas sądy tej Strony są' właś
ciwe, z zastrzeżpniem postanowień artykułów 32 i 34, do 
zastosowania 'zgodnie 'z prawem tej Strony środków Vi ce
lu ochrony osoby małoletniego lub jego mienia. 

2. Sądy określone w ustępie 1 powinny zawiadomić 
o .zastosowanych środkach przedstawicielstwo dyploma
tyczne .lub właściwy urząd konsularny Umawiającej sill 
Strony, której obywateleJll jest małoletni. 

/ 
Artykuł 32 

Prowatłzenle opieki w Państwie ojczystym 

1. Jeżeli małoletni jest obywatelem jednej Umawia
jącej się Strony i posiada miejsce stałeg-o pobytu na obsza
rze drugi e j Umawiającej się Strony, wówczas sądy Uma
w i ającej się Strony. której jest on obywatelem, mogą zgod
n ie z prawem tej Strony stosować śródki w celu ochrony 
osoby małoletniego lub jego mienia. zawiadamia.-jąc o tym 
sądy drugipj Umawiającej się Strony. 

2. Srodki zastosowane , przez sądy Umawiającej się 
Strony , której obywatelem jest małoletni, wstępują w 
miejsce środków zastosowanych przez sądy drugiej Uma
~iającej się Strony. jeżeli zostały one podjęte. 

Artykuł 33 

Zmiana miejsca stałego pąbytu małoletn1ego 

1. Jeżeli mał6 1~tni obywatel jednej z Umawiających 
się Stronprzpnies ie miejsce stałego pobytu' z obszaru jed
nej ' na obszar drugiej Umawiającej się Strony, wówczas 
środki dla ochrony osoby ' małoletniego lub ' jego mienia, 
zastosowa,ne przez sądy Umawiającej się Strony, na której 
obszarze posiadał on uprzednio miPj<;ce stałego po bytu, po
zostają w' mocy ; dopóki sądy UmaWiającej się Strony. na 
której ohszar7e małoletni" posiada' nowe miejsce stałego 
pobytu, nie zasiąpią ich innymi śródkarni, zawiadamiając 
o tym sądy drug ipj Umawiającej się Strony. O przeniesie
niu miejsca stalf'go pobytu małoletniego sąd, który pro
wadził dotychczas opiekę , zawiada mia niezwłocznie s'ąd 

właściwy ze względu · na miejsce jego nowego stałego po
bytu: 

2. W przypadku przeniesienia miejsca stałego pobytu . 
małoletniego z .obszaru Umaw.iającej się Strony, której jest 

on obywatelem, na obszar drugiej Umawiającej s i ę Strony. 
sto~uj e się odpowiednio postanowienia artykułu 32. 

Artykuł 34 

Srodki opieki- stosowane w przypadkachniecierpiących 
zwłoki 

1. Sądy jednej Umawiającej się Strony, na której 
obszarze zatrzymał się małoletni obywatel drugiej Uma
wiającej się Strony lub ' znajduje się jego mienie" powin
ny w przypadkach niecierpiących zwłoki zastosować od
powiednie środki , tymcZ8'50We, a -w razie niendz.ownej ko
nieczności również inne środki. Sąd, który zastosował lub 
zamierza zastosować. tąki środek, pow{nien n iezw·łoctnie 
zawiadomić o tym przedstawicielstwo dyplomatyczne lub 
właściwy urząd konsularny drugiej Umawiającej się 
Strony. ' . 

2. Srodki tymczasowe zastosowane zgodnie z posta
nowieniami ustępu 1 tracą moc, jeżeli sądy właściwe zgod
nie z postanowieniami artykułów 31, 32 lub 33 zastąpią je 
inńymi środkami, zawiadamiając o tym sądy . drugiej Uma
wiającej się . Strony. 

Artykuł 35 

Powierzenie przeprowadzenia zarządzonych środków 

Sądy jednej Umawiającej się Stron.y, właściwe do pro: 
wadzenia opieki, mogą powierzyć sądom drugiej Umawia
jącej się Strony za ich zgodą przeprowadzenie P9szcze
gólnych zarządzonych przez SIebie środków. 

Rozdział szósty 

SPRA WY SPADKOWE 

Artykuł 36 

Zasada zrównania 

1. Obywatele jednej Umawiającej się Strony mogą 
zgodnie z prawem tej Strony lub prawem drugiej Umawia
jącej się Strony rozporządzać mieniem, które posiadaj'ą 
na obszarze drugiej Umawiającej się Strony, w drodze roz
porządzenia ostatniej woli. umowy odziedziczenie lub da
rowizn y na wypadek śmier.ci. 

2. Obywatele jednej Umawiającej się Strony mogą 
nabywać na obszarze 'drugiej Umawiającej się Strony 
prawa majątkowe 'na podstawie rozporządzenia ostatniej 
woli, umowy odziedziczenie, dziedziczenia ustawowego, 
prawa do zachowku lub darowizny na wypadek śmie~ci na 
tych samych warunkacg i w tym samym zakresie co oby
watele tej Umawiającej się Strony. 

Artykuł 37 

Zdolność do testowania I dopu~zczalno§ć 'rozpotządzeó ' 
ostatniej woli 

Zdolność obywatela jednej z Umawiających się ' Stro~ 
do dokonania lub odwołania rozporządzenia ostatniej woli , 
oraz d o puszczalność , rodzaju i treści takiego rozporządze
nia ocenia się według prawa Ul,Ilawiającej się Strony, któ
rej obywatelem był skład a ją cy oświadczenie w chwili do
konania lub odwołania rozporządzenia. Według tegopra
wa ocenia się również wady oświadczeń woli. 

• 
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Attykt;lł 38 

Forma rozporządzeń ostatniej woli 

1. Rozporządzenie ostatniej woli dokonane przez oby
watela jednej z Umawi,ających się St.ron lub na . rzecz oby
watela jednej z Umawiających się Stron jes t ważne co do 
formy, jeżeli forma ta odpowiada prawu: 

a) państwa, którego obywatelem był spadkodawca w 
chwili -dokonania rozporządzenia lub w chwili śmierci, albo 

- b) miejsca. w którym spadkodawca zamiesżkiwał w 
chwili dokonania rozporządzen i a ' lub w chwili ' śmierci, 

przy czym -kwestię zamieszkiwania przez niego w określ 0-

ny:m mi.ejscu ocenia się według pra wa miejscowego, albo 

c) miejsca dokonania rozporządzenia. 

2.Rozpor~-ądzenie ostafniej wol,i . w rozumieniu ustę
pu 1 oznacza także odwołanie wcześniejszego rozporzą

dzenia . Odwołanie jest ważne co do formy również w 
p'rzypadku, gdy forma ta odpowiada prawu. według któ
rego' odwołane rOqporządzenie ostatniej woli było ważne 

stosownie-do postanowień ustępu 1. 

Artykuł 39 

Mienie nieruchome 

1. Do prowadzenia postępowania spadkowego w spra
wach nieru,chomości właściwe. są sądy Uma-wiającej się 

Strony, na której obszarze mienie to jest położone. 

2. -W odniesieniu po mienia określonego , w ustępie 

prawo UmawJającej się , _Strony, której obywatelem był 

spadkodawca w chwili śmierci, rozstrzyga o tym, jak ie 
osoby powołane są jako ustawowi spadkobiercy, jakie 
części spadku im przypadają oraz czy najeży się zachowek 
i w jakiej wysokości. 

Artykuł 40 

Mienie-ruchome 

1. Postępowanie spadkowe w spr.awach ruchomości 

znajdujących się na obszarach Umawiających się Stron na
leży do ~łaściwości sądów Umawiającej się ~trony, której 
obywatelem był spadkodawca w chwili ś:nierci. 

- 2. Postępowanie należy jednak do właściwości sądów 
Umawiając.ej się Strony, na której obszarze- spadkodawca 

. posiadał ostatnio miejsce zamieszkania . jeżeli: , 
a) spadkobierca, spadkobierca konieczny łub zapiso-

bierca, posiada jący mlejsce zamieszk an ia na obsza rze tej 
sam.ej Uma,.-iającej się StrQ.,ny co spadkod awca w chwili 
śmierci albo w państwie trzecim, zgłosi w ciągu szpśc iu 

miesięcy od śmierci spadkodawcy wOlosek o przc~ prowa
dzeriie postępowania na oq,szarze tej Uinawiające.j się 
Strony i 

b) żaden ze spadkobierców, spadkobierców . koniecz
nych lub zapisobierców nie sprzec iwi się w ciągu sześc i u 

miesięcy od należytego zawiadomienia ich przez są d pro
wadzeniu postępowania na obszarze tej Umawiającej się 

Strony. 

3·. Sądy Umawiającej się Strony , na której obszarze 
spadkodawca posiadał ostatnio miejsce 'zamieszkan'la , są 

właściwe do prowadzenia post ępowan i 'a również wówczas, 
gdy każda z Umawiających s ię Slron ' llw a,ża, że sp,ldko
dawca w chwili śmieLci był jej obywatele_lTl. 

4; _W przypadku . określonym w lI stę pie2 prawo Urną
_ wiającej się Strony, której .obywatelem byl spadkod a wca 
w chwili śmierci, rozstrzyga o tym; jakie osoby powulane 

są jako ustawowi spadkobiercy, jakie CZęSCi spadku im 
przy padają oraz czy należy się zachowek i w jakiej wyso~ 

' kości. 

Artykuł 4i 

Spory spadkowe 

1. Sądy Umawiającej si~ Strony, które zgodnie z po
stanowieniami artykułu 39 ustęp 1 lub arlykulu 40 ustę

py 1-3 są właściwe do _ prowadzenia po'Stępowania, roz
strzygają o spornych roszcze,niach . dotyczących spadku, 
zachowku i zapisu w odniesieniu do spuścizny po obywa
telu jednej z Umawiających się SIron, jeżel i 'Spór został 

wszczęty przed zakończeniem postępowania spadkowego. 

2. Do sporów spadkowych określonych w ustępie l 
stosuje się postanowienia artykułu 39 ustęp 2 i arJyku!u 40 
us tę p 4 o prawie właściwym. 

Artykuł 42 

Zawiadamianie o spadkach . 

1. Sąd zajmujący się spadkiem po obywatelu drugiej 
Umawiającej się Strony powinien przekaza ć przedś'tawi

c iels twu dyplomatycznemu lub właściwemu urzędowi kon
su !a rnemu tej Umawiającej 'się Strony następujące dane, 
j eżeli je posiada: 

al imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywa
tel-stwo, zawód oraz ostatnie miejsce zamieszkania zmar- ' 
lego; 

b) chwilę i miejsce jego śmierci; 
cl skład i wartość mienia spadkowego; 

dl imiona i naZWiska, adresy oraz obywatelstwo spad
kobierców, spadkobierców koniecznych i zap isobierców; 

el istnienie rozporządzeń . ostatniej w o'li , jeżeli arty
kuł 43 nie stanowi inaczej. 

2. Jeżeli spaclkodiJwca nie był obywatelem drugiej 
Umólwiającej się Strony, lecz obywateł- tej Strony wchodzi 
w rilchubę jako spildkobierca, spilclkobierca konieczny lub 
zap isobierca, sąd pow in ipn zawiadomić przedstawicielstwo 
dYi1 lo matyczne lub właściwy IWląd konsularny tej Strony 

- o jego imieniu, nazwisku i adresie. -

Artykuł 43 

ZawiadamIanie o otwarciu i ogłoszeniu rozporządzeń 
ostatnie I woli 

/ 

1. Jeżeli sąd j edne j Umdwiającej się Strony dokona 
otwClTcia i ogłoszenia rozp or'lą rl/. enia ostatniej woli. oby
wdteta drugiej UmiJWliljąr.ej 'S Ię Strony, powlllien przesłać 

przpclstawicielstwli dyplnmatycznpmu lub v.:la~ciwemu ' urzę
dowi konsularn emll tej Umil\viającej sit:: Strąny . uwierzy
tel nion!,! odpISY rozpurządze nld oraz protokołu o jego 
otwarciu i ogłoszeniu. 

2. Postanowi e nia 'ustępu I stosuje si·ę .odpowiednio do 
sporządwnych w tuk li postępowania spadkowegoprotoko
łów przesłuchanIa świadków ·ustnego rozporządzenia ostat~ 
nie j woli. 

, Artykuł 44 

l~bez.pieczenie'~mienja ·spadkowego . 

1. Sądy., jedne j . lJmilw~a.tćjeE' j s], ę Strnn.y wydają- według 

_ obowi ązującego je: praWfL w stO~\lnku . . do znajclujgcego się 
na obszarze tej Strony mienia spadkowego' po obywatelu 

';.. 
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drugiej Umawiającej się Strony zarządzenia niezbędne dla 
zabezpieczenia i celowe,go zarząd zania tym mieniem oraz 
dla uniknięcia jego uszclllplenia lub grożącego mu 
uszczerbku. Na wniosek" organów drugiej Umawiającej' się 
Strony należy zastosować przy tym szczególną formę , je, 
żeli nie naru szy to podstawowych zasad prawa wezwanej 
Umawiając e j się Strony. 

2. Sądy jedne j Umawiającej się Strony stosują odpo
wiednio przepisy ustępu l w pr~ypadku, gdy obywatel 
drugiej Umawiającej się Strony wchodzi w rachubę jako 
spadkobierca. spadkobierca konieczny lub zapisobierca. 

3. Srodki zar ządzone stosownie do postanowień 'ustę

pów 1 lub 2 podlegają uchyleniu przez sąd, który je za
stosował, j 2ż e li zwrócI się o to sąd właściwy do rozstrzyg
nięcia o za bezpieczonym roszczeniu. 

' 4. Sądy powinny zwiadomić przedstawicielstwo dyplo
matyczne lub wła ściwy urząd konsularny drugiej Umawia
jącej się Strony o zastos owan iu środków przewidzianych 
iN ustępach 1 i 2 oraz w miarę możliwości o zamiarze za
stosowania ich. 

Artykuł 45 

Wydanie mienia spadkowego 

1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania spad
kowego sądy jednej Uma wiającej się Strony ,wydają ru
chome mienie spadkowe s padkobiercy będącemu obywate
lem drugiej Umawi a ją c ej się Strony również wówcżas, 

gdy przebywa on na obszarze tej UI,lldwiając e j się Strony 
lub w państwie trzecim. 

2. Jeże l i sąd jednej Umawiającej się Strony ma prze
prowadzić postępowanie spadkowe w sprawie mienia ru
chomego, lecz mi e nie to znajduje się na obszarze drugiej 
Umawiającej się Strony, wówczas sądy tej StrOny wydają 
to mienie właściwemu sądowi lub wskazanej przez niego 
osobie. ' 

3. Postanowienia usl-ępów 1 i 2 stosuje się odpowied
nio do kwot p i eniężnych uzyskanych ze sprzedaży mienia 
spadkowego oraz do roszczeń spadkobierców koniecznych 
i zapisobierców. 

4., Przed wydaniem mienia przewidzianym w ustę

pach 1-3 należy zastosować przepisy prawne Umawiają
cej się Strony, na której ob<;;zarze mienie to się znajduje, 
o zabezpiecze niu roszczeń spadkobierców, spadkobierców 
koniecznych, zapisobierców oraz wierzycieli prawa prywat-

, nego i publicznego. Wydanie nie może naruszać przepisów 
o wywozie przedmiotów i przepisów dewizowych. 

Artykuł 46 

Mienie spadkowe po podróżnych 

Jeżeli obywatel jednej Umawiającej się Stfl!my nie 
posiadający na obszarze drugiej Umawiającej się Strony 
miejsca zamieszkania umrze tam w czasie podróży lub 
przejściowego pobytu, organy tej Strony powinny wydać 
przedmioty, które zmarły posiadał, przedstawicielstwu dy- ' 
plomatycznemu lub właściwemu urzędowi konsularnemu, 
o ile zezwalają na to przepisy publiczno-prawne, w szcze
gólności przepisy o wywozie przedmiotów i przepisy de
wizowe. Przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd kon
sularny powinny poczynić starania o uregulowanie długów 
zmarłego, zaciągniętych w czasie podróży lub przejścio

wego pobyl:u, w granicach wartości przekazanych przed
miotów. 

Poz. 33 

Artykuł 47 

Uprawnienia przedstawicielstw 'dyplomatycznych 
i urzędów _konsularnych do zastępow~nia osób nieobecnych 

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i właściwe urzędy 
konsularne Umawiających się Str.on są' uprawnione do za
stępowania obywateli swych Państw przed organami dru
giej Umawiającej się StrQny w sprawach spadkowych 
spornych i niespornych, jeżeli obywatele ci są nieobecni 
i nie ustanowili pełnomocników, jak również do przyjmo
wania mienia SiJadkowego podlegającego wydaniu stosow
nie do postanowień artykułu 45. Nie' narusza to przepisów 
o obowiązkowym zastępstwie adwokackim przed sądem. 

Rozdział siódmy 

UZNA W ANIE I WYKONYWANIE ORZECZEI'r 
SĄDOWYCH ORAZ UGOD 

Artykuł 48 

Przesłanki uznania 

1. Orzeczenia sądów jednej Umawiające:j się Strony, 
wydane w sprawach spornych i niespornych uregulowa
nych w rozdziałach piątym i szóstym, są uznawane na 
obszarze drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli odpowia
dają następującym przesłankom: 

a) sąd.y Umawiającej się Strony" na której obszarze 
orzeczenie zostało , wydane, były Wła'ściwe zgodnie z po
stanowięniami artykułu 31 ustęp 1, artykułu 32 ustęp l, 
artykułÓw 33 'i 39 ustęp l, artykułu 40 ustępy 1-3 lub ar
tykułu 41 ustęp t albo właściwość tych sądów dla celów 
uznania wynika z postanowień artykułów 49 lub 50; 

b) , orzeczenie stało się prawomocne; 
c) prawa do obrony zostały zachowane, w szczegól

ności strony były zgodnie z prawem , zastąpione lub uzna
ne za nie biorące udziału w jlOstępowaniu; przesłanki tej 
nie uważa się za spełnioną, jeżeli w przypadku orzeczenia 
wydanego w nieobecności strony udowodni ona przed są
dem, przed którym dochodzi uznania orzeczenia, że w rze
czywistości nie mogła powziąć ' wiadomości o postępowaniu 
w takim czasie, aby w nim uczestniczyć. 

2. Uznania orzeczenia należy odmówić nawet w razie 
istnienia przesłanek określonych w ustępie r, 

a) jeżeli orzeczenie 'narusza podstawowe zasady pra
wa Umawiającej się Strony, na której obszarze dochodzi 
się jego uznania, lub 

b) jeżeli na obszarze Umawiającej się Strony, gdzie 
dochodzi się uznanIa Orzeczenia, roszczenie będące przed
miotem tego orzeczenia zoslało już rozstrzygnięte co do 
istoty, choćby jeszcze nieprawomocnie, w postępowaniu 
między, tymi samymi stronami, lub 

c) jeżeli na obszarze Umawiającej się Strony, gdzie 
dochodzi się uznania orzeczenia, toczy się między tymi " 
samymi stronami postępowanie o to samo rozszczenie, a sąd 
ten rozpoczął rozpoznawanie sprawy wcześniej niż sąd 

drugiej Umawiającej się Strony, lub 
d) jeżeli orzeczenie nie zoslało oparte na przepisach 

prawa, które należało zastosować zgodnie z niniejszą 

Umową; postanowienie to nie stanowi jednak przeszkody 
do uznania, jeżeli wydanie takiego orzeczenia byłoby 

, usprawiedliwione ' również w razie zastosowania prawa 
właściwego zgodnie 'z niniejszą Umową. 

) 
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Artykuł ~9 

W~śdwość w sprawach dotyczących praw stanu 
~ zdolności do czynności prawnych 

W sprawach wymienionycb w artykułach 23-~5 i 27-
30, dotyczących praw stanu lub zdoJnoścido czynności 
prawnych, 'właściwe są sądy Umawiającej się Strony, 

a) której obywatelstwo w chwili wszczęcia ppstępo

wania posiadała osoba łub jedna z osób, 'bi'brących udział 
w postępowam u ,dotyczącym ich praw stanu lub zdolności 
do . czynności prawnych, lub " 

b) na 'której obszarze w chwili wszczęcia postępowa
nia oso li>a lub wszystkie osoby, biorące udział w postępo

waniu dotyczącym ich praw stanu lub . zdolności do czyn
ności prawnych, miały miejsce zamieszk ania lub stałego 

pobytu, o ile posiadały one obywa telstwo jednej z Uma
wiających się Stron lub nie pOSIadały żadnego obywatel
s~wa. 

Artykuł 50 

Właściwość w sprawach majątkowych 

f 

L W sprawach wymien ionych w artykułach 25-29, 
o ile dotyczą one roszczeń majątkowych, właściwe są sądy 
Umawiającej- się Strony, 

al której prawo na,]eżało w rozpoznanych sprawach 

w rozdziale piątym albo w· sprawach wymienionych w roz
dziale szóstym są wykonywan'e na obszarze dru giej Uma
wiającej się Strony. jeżeli odpowiada ją przesłank om prze
widzianym w artykule 5'1, o ile przesłanki te mugą być za
stosowane do ugód. 

2. Postanowienie ustępu l slosuje się odpowiednio do 
zawartych ' prz("d organ ami administracji ugód dotyczących 
świadczeń alimen ta cyjnych; jeżeli w myśl prawa obowią
zującego na obszarze Umawiającej się Strony , gdzie ugody · 
te zos tały zawarte, posiadają one skuteczność ugód sądo
wych. 

Artykuł 53 

Wymagane dokumenty 

1. Strona, która na obszarze jednej Uma wiającej się 
Strony powołuje się na orzeczenie, wydane na obszarze ' 
drugiej Umawiającej si ę Strony . w celu jego uznania lub 
·wykonania. pO,winna przedłożyć: 

al wypis orzeczenia wraz z uzasadnieniem. jeżeli jest 
ono wymagane przez prawo Umawiającej się Strony, na 
której obszarze orzeczenie zm,talo wydane; w . przypadku 
gdy zgodnie z tym prawem uzasadnienie nie jest wyma
gane, należy przedłożyć odpowiednie zaświadczenie sądu, 
który wydał orzeczenie; 

zastosować zgodnie z pos.tanowieniami artykułów 25-29 bl poświadczenie prawomocności orzeczenia I - je-
lub ' . żeli wniosek dotyczy wykonania - stwierdzenie wyko-

bl na której obszarze pozwa ny posiadał ' w chwili nalności orzeczenia: 
. wszczęcia postępowania miejsce zami"eszkania bądź stałego - cl dowód. że stronie, która nie wzięła udziału w po-
pobytu, lub . . stępowaniu i przegrała prcces,· zostało .do.r;ęczone wezwa-

cl których właściwości pozwany wyraźnie się poddał, nie lub zarządzenie wszczynające to postępowanie: dowód 
lub 

dl k1órych właściwości pozwa,ny . poddał się przez to, 
że wdał się w spór co do istoty sprawy, nie podnosząc za
rzutu niewłaściwości: podnieSIen ie zarzutu nIewłaściwości 

może również polegać tylko na zaprzeczeniu właściwości 
określonej w niniejszym artykule. 

2. Właściwość określona w ustępie l punkty al i bl 
n ie obejm uje spraw dotyczących mienia nieruchomego, po
łożon ego Ha obszarze Urna wiającej się Strony, gdz ie do
chodzi s ię uznania. orzeczenia. 

. Artykuł 51 

Przesłanki wykonania 

Orzeczenia sądów jednej Umawiającej się Strony są 
wykonywane na 'obszarze drugiej Umawiającej się Strony, 
je że li : I 

a) ' d otyczą spraw majątkowych wymienionych w roz
dzi ale ' piąiym alb(l spraw , wymieriionych w rOzdziale 

. szós tym. 

bl podlegają uznaniu w myśl postanowień artykułów 
48-50 oraz 

c) są wykonalne· na obszarze . Umawiającej się Strony, 
gdzie zos.tały . wydane. 

Artyku ł 52 

Wyl~onanle ugód 

t. Ug ndy zawarte prZf'd sąf1ami jednej ~ Umaw i 'ają

, cych się Stron w sprawa.ch maj'ątkowych wymienionych 

ten na leży przeprcwadzi ć · przez przedłcżenie poświadczo

nego odpisu dowodu doręc.zeniaalbo zaświadczenia sądu 
o 'sposobie i czasie doręczenia: pona,d.to 

d) . uwierzytelnione zgodnie z postanowieniami arty
kułu 8 ustęp l tłumaczenie Qokumentów wymienionych w 
punktach al i bl, a w odpowiedn.i m przypadku - ~ównież 
dokumentu wymienionego w punkcie c). 

2. Postanowienia ustępu l stosuje się od~owiednio w 
przypadku złożenia wniosku o wykonanie ugody. 

Artyk.,uł 54 

Właściwość pomocnic7a 

Postanowienia art yk ułu 31 ustęp l, artykułu 32 ustęp l, 
artykułów 33 i '39 ust ę p l, artykułu 40 ustępy 1-3 oraz 
artykułu 41 ustęp I, w myśl których właściwe są 'sądy jed
nej z Urnawia .jącycb się Stron., nie wyłączają w.laŚciwości 
sądów dru~liej Umawiającej się Strony, w przypadku gdy 
postanowienia niniejszego rozdzia łu nie przewidują uzna
n ia lub wykonania orzeczenia altio gdy wniosek o uzna
nie lub wykol)anie został prl.lwomocńym orzeczeniem od
dalony. 

Artykuł $5 . 

Postępowanie 

Post~powanie w sprawach 'o uznanie luh. wykcnĘlRie 
orzeczeń są!łowVeh oraz o wyko:f.JBrJ.ie . ugód ckI.eśla . prawo 
Umawiają('"ej s ię St wn y, na k.Łór, ej ' obswrze dochod.zi się 
uznania lub wykonania orze·czenla bądż wykonania ugody. 
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Rozdział ósmy 

DOKUMENTY: . 

Artykuł 56 

Zwolnienie od uwierzytelnienia 

1. Dokumenty, sporządzone lub zaprotokołowane przez 
sądy lub organy administracji jednej Umawiającej się Stro
ny w granicach ich właściwości, nie wymagają do użycia 
na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytel
nienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawiciel- -

. stwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opa
trzone podpisem i pieczęcią urzędową. 

2. Postanowienia ustępu l st0suje się również do do
kumentów sporządzonych lub zaprotokołowanych na obsza
rze jednej z Umawiających się Stron przez osoby zaufania 
publicznego. 

3. Dokumenty prywatne z podpisem uwierzytelnionym 
przez państwowe biuro notarialne w Polskiej Rzeczypó
spo'litej Ludowej, notar iusza publicznego w Republice 
Austrii albo przez sąd lub inny '.właściwy organ jednej , 
Umawiającej się Strony nie wymagają dalszego u,wierzy
telnienia do użycia na obszarze .drugiej Umawiającej się 
Strony. ' 

Artykuł 57 

Wymiana dokumentów stanu cywilnego 

1. Jeżeli urząd stanu cywilnego jednej z Umawiają
cych s i ę Stron zarejestruje urodzenie, zawarcie małżeństwa 
lub zgon obywatela drugiej Umawiającej się Strony, wów
czas przesyła się odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub 
zgonu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub właści

wemu urzędowi konsularnemu tej Umawiającej się Strony 
bez pobierania opłat i kosztów. 

2. Postariowienia ustępu 1 stosuje się również w przy
padku zamieszczenia w akcie stanu cywilnego wzmianki 
marginesowej. Przesyła się wówczas odpis zupełny aktu. 

3. Odpisy a'któw zgonu przesyła się niezwłocznie, od· 
pisy zaś pozostałych aktów - zbiorowo co kwartał. 

Artyk\.lł 58 

Sporządzanie I przesyłanie dokumentów dotyczących stanu 
cywilnego na wniosek organu państwowego ' 

Dla celów urzędowych dokumenty dotyczące stanu cy
wilnego obywą teli jednej z Umawiających się Stron, w 

, szczególności odpisy i wyciągi z ksiąg stanu cywilnego, 
sporządza się I przesyła na wniosek, bez pobierania opiat 
i' kosztów. Korespondencja w -tych sprawach odbywa 's i ę 
bezpośrednio między Ministerstwem , Spraw Wewnętrznych 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Związkowym Mini
sterstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Austrl1, w za
kresJe ~aś dok p.mentó\y , sądowych - między Ministerstwem 
Sprawiealiwo§C! Polskiej Rzeczyp'óspolitejludQwej ' li 
ZwiązkowY'm . Ministerstwem " 'Spra~iedliwości . Republiki 
Austrii. .' ," ' . .." ....... . " . 

Artykuł 59 

Sporzą!lzanie l przesyłanie 'dokumentów dotyczących stanu 
cywilnego na wniosek strony 

I 
Obywatele jednej Umawiającej się Strony mogą prze-

syłać bezpośrednio do urzędu stanu cywilnego lub innego 
wł.aściwego organu drugiej J]mawiającej się Strony wnio
ski o sporządzenie i nadesłanie dokumentów dotyczących 
stanu cywilnego. Dokumenty te przekazuje s i ę przedsta wi
cielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu tej 
Um~wiającej się Strony, który doręcza je wnioskodawcy 
za pobraniem należnych opłat i kosztów. 

Artykuł 60 

Swladectwa zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa 

i Swiadectwa zdolności prawnej do zawarcia ma łżeń
stwa wydane przez organy jpdnej Umawiającej się Strony, 
nie wyłączając przedstawicielstwa dyplomatycznego i urzę

dów konsularnych, opatrzone podpisem i . pieczęcią urzę

dową, . nie wymagają do użycia przed organami drugiej 
Umawiającej się Strony poświadczenia właściwości organu, 
który je wystawił. 

Rozdżiał dziewiąty 

UDZIELANIE INFORMACJI O PRZEPISACH PRAWNYCH 

Artykuł 61 

Ministerstwo Sprawiedliwości Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej i Związkowe Ministerstwo Sprawiedliwości 
Republiki Austrii ,udzielają sobie bezpośrednio na wniosek 
informacji o przepisach prawnych, które obowiązują lub 
obowiązywały na , obszarze wezwanej Umawiającej się 
Strony. / 

Rozdział dziesiąty 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Artykuł 62 

Postanowienici niniejszej Umowy dotyczące uznawania 
wykonywania orzeczeń sądowych oraz ugód stosują się 

jedynie do orzeczeń wydanych i ugÓd zawartych po 
wejściu w życie Umowy. 

Artykuł 63 

1. ·Umowa niniejsza nie wyłącza uznawania i wyko
,nywania na obszarze jednej Umawiającej się Strony, na 
podstawie obowiązujących tam przepisów' prawnych, orze
czeń wydanych na obszarze drugiej Umawiającej się Stro
ny, do których niniejsza Umowa nie ma zastosowania. 

2. Pos tanowienie ustępu l stosuje się odpowiednio do 
wykonywania ugód. 

Artykuł 64 

, . . umowa' ::hin łejsza nie narusza postańo'wień innych 
umóW obowiązujących jedną iub , obie Uma'wiające s,ię 
Strony'w chwHl' wejścia' jej w życie. ' .. 

o·" . 
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Artykuł 65 

Umowa mnIejsza wymaga ratyi'ikacji. Wymiana doku~ 
mentów ratyfikacyjnychnastąpC w WarSzawie. 

Artykuł 66 

1: Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie 60 dni " 
od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. 

2. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat, 
po czym pozostanie w mocy, jeżeli jedna z Umawiających 
się Stron nie zawiadomi drugiej Umawiającej się Strony 
na rok przed upływem tego pięcioletniego okresu o wypo
wiedzeniu Umowy. 

3. W razie niewypowiedzenia niniejszej Umowy sto
sownie do postanowienia ustępu 2, pozostanie oną w mocy 
na czas nieokreślony, o ile jedna z Umawiających się Stron 
nie zawiadomi drugiej Umawiającej się Strony o wypo
wiedzeniu Umowy. W tym ostatnim przypadku pozostanie 
ona w mocy jeszcze przez rok po wypowiedzeniu. 

Na dowód czego Pełnomocnicy obu Umawiających się 
Stron podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją pieczęciami. 

Sporządzono w Wiedniu, dnia fi grudnia 1963 roku, . 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i nie
mieckim, przy czym obydwa teksty są jednakowo auten
tyczne. 

Z upoważnienia 
Rady Państwa ' 

Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej 

Karol Kury/uk 
Kazimierz Zawadzki 

Z upoważnienia 
Związkowego Prezydenta 

Republiki Austrii 

Brunon Kreisky 
Christian Broda 

PROTOKOt KOŃCOWY 

Przy podpJsywdniu zawartej w dniu dzisiejszym Umo
wy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką 

Austrii o wzajemnych stosunkac:h w sprawach z zakresu 
prawa cywilnego oraz o dokumentach uzgodniono, co·· na~ " 

stępuje: 

1. Postanowjenia rozdziału drugiego Umowy ·stosuje 
się odpowiednio do sądów ubezpieczeń społecznych Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej i sądów rozjemczych ubez
p(eczeń społecznych Republiki Austrii, z tym że koszty 
powstałe w związku z załatwianiem wniosków ponosi 
wzywająca . Uma wiająca Się. Strona. 

2. Postanowienia artykułu 56 Umowy stosuje się rów
nież do dokumentów wystawionych przez austriackie za
kłady ubezpieczeń społecznych, które według prawa 
austriackiego nie są dokumentami publicznymi. 

Na dowód czego Pełnomocnicy obu Umawiających się 
Stron podpisali niniejszy Protokół, który stanowi integral
ną część Umowy, i opatrzyli go pieczęciami. 

. Sporządzono w Wiedniu, dnia 11 grudnia 1963 roku, 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i nie
mieckim, przy czym obydwa teksty są jednakowo auten-' 
tyczne. 

Z upoważnienia 
' Rady Państwa 

Polskiej Rzeczypospolitej 
. Ludowej 

Karo/ Kury/uk 
Kazimierz .Zawadzki 

Z upoważnienia 
Związkowego Prezydenta 

Republiki Austrii. 

Brunon Kreisky 
Christian Broda 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową i Protokołem końcowym, Rada Państwa uznała je i uznaje za słuszne 
zarówno w calości, jak i każde z postanowień w nich zawartych; oświadcza, że wymienione Akty międzynarodo

we są przyjęte. ratyfikow,!:llle i potwierdzone, oraz przyrzeka, że będą niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w Warszawie, dnia 13 lipca 19154 rokli. 
Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

L. S. 
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J . . Winiewicz 
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PROTOKOt DODATKOWY 

do Umowy między Polską Rzecząpospolitą ludową a Republiką Austrii o wzajemny('b słosunlcarh w "sprawach 
z zakresu prawa cywilnego oraz o dokuQlentach, podpisanej w Wiednlu dnia 11 grudnia 11163 r., . 

podpisany w Wiedniu dnia 25 stycznia 1973 r. 

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowef 

RADA PAŃSTWA 
POtsKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu,2-5 stycznia 1973 Toku został . podpisany w Wiedniu Protokół Dodatkowy do Umowy między Polską 
Rzecząpospolitą Ludową a Repuhliką Austrii o wzajemnych stflsunkach w sprawa rh z 'lRk·l'E'SIl prawacywilnęgo ora,; 
o dokumentach, podpisańej w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 roku, w ndstępującym brzmieniu dosłownym: 

• 


