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Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości,
jak i każde z postanowień ' w ,nim. zawartych; ośWiadcza, że wymie!liony Protokół jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, or'az przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany:
;.

Na dowód czego wydany

został

Dano w Warszawie, dnia 23

pi-eczęc:ią

Akt niniejszy, opatrzony

września

, '.' J!1
:I

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

1971 roku.
Przey.'odniczący

Rady

Państwa:

Józef Cyrankiewicz

<j

(mp.)
Minister Spraw Zagraniczny ch: w z. Józef Czy'rek
(Tekst Protokołu j,est zamieszczony w załączniku do niniejszego numeru.)

79
OSWIADCZENIE RZĄDOWE

.

z dnia 4 marca 1976 t:

., ' .J

w sprawie "wejścia w zycie Protokoiu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim
Atlantyku, dotyczącego p-opriJwek. do tej konwencji, ~porządzonego w Waszyngtonie dnia 6 października 1970 r.
Podaje
t ykułeJ? '

"

niniejszym do

ustę p

wiadomości, że

zgodnie z ar·

I Rrolokołu do Międzynarodowej kon-

we ncji o' rybolówstwie na Północno-Zachodnim Atiantyku,
dotyczącego poprawek do tej konwencji, sporządzonego
w Waszyngtonie dnia 6 października ,1970 r., złoźony został dnia 30 listopada 1971 r. RządQwi Stanów Zjednoczonych Ameryki dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolite j Ludowej do tego Protokołu.
. Międzynarodowa konwencja o rybołówstwie na Pół
nocno'4achodnim Atlantyku, sporządzona w Waszyngtonie
. dnia 8 lutego 1949 'r.,opublikowana została w Dzienniku
Ustaw z '1962 r. Nr 31, poz. 143.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następu
j ące ., państwa . złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne lub
dokumenty przystąpienia albo przyjęcia wyżej wymienionego Protokołu, który wszedł w życie dnia 4 września
197'1 L :
'
Dani a
1970 'L
• dnia 27 października
z oświadcżeniein, że Rzą d Danii zatwierdził Protokół
również w odniesieniu do Wysp Ow<:zych i Grenlandii,
Islandia
dnia 6 listopada
1970 L,
NorwegIa
• • dnia 8 stycznia
1971 r.,

,

'I

,

się

'n

}

dnia
Francja
Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Pół
nocnej Irlandii .
dnia
Związek Socja.listycznych
Republik Radzieckich
dnia
Włochy
• dnia
Republ ik a Federalna
Niemiec • • • • •
' dnia
dnia
Japonia
• •
dnia,
Kanada
•
Ludowa Republika Bułgarii dnia
Portugalia
dnia
Stany Zjednoczone
Ameryki
dnia
Hiszpania
dnia
Niemiecka Republika Demokratyczna
. dnia
Socjalistyczna Republika
Rumunii
dnia
drtia
Kuba

6 ,kwietnia

.~
~y~

·1971 r.,
J

14 czerwca

1971 r.,.

13 października
18 listopada

1971 L,
1971 r.,

15
1
27
21
5

1971 L,

gt:udnia
czerwca
lipca
sierpnia
lutego

r.,.

8 lutego
16 kwietnia

1973
197,3

21 maja

1974

4 września
28 listopada

Minister Spr aw Zagranicżnych:

wZ.

L,

1974 f.,
- 1975 r.
J. Czy(ek
,. "";1

/"1
:1("

80
PROTOKOt
do Umowy międZv Polską 'Rzeciąpospoiitą ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym
w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia l lutego 1957 r.,
o":'"

,

, ,'

.

.

/

'

/

./ :

sporząplony w WarszaWie dnia 18 kwietnia 1975 r.

W indeniu PÓą~iE!j lłzeczypospolite-J

,'

,

....

;i,

Ludowej

RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ l;UDOWEJ
. podaje do powszechnej wiadomości:

",",/ ;,1

< W dniu ·18" kwietnia' 1975 roku zó-g{a'ł podpisany w Warszawie Protokół · do Umowy między, Polską Rzecz~pospo\itą ;
Ludówą ' a Niemiec-k:ą \RepubliJJą Dern'ekr-atyći'ną ó obrocie pFawnym w sprawac--h cyw1Tnyc-n, · n:idz'i nnyc;:h ' l 'ka-rnych,
podpisanej w Warszawie dnia l rLifegó1957 -foku, wnastępujący'm, blzmieńiu dosłoWnym: .
,

-

.
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informacjhlotycZących

PROTOKOt
do Umowy ' między Polską Rzecząpospolitą Ludową
. a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym
w sprawach cywilnych, rodzinnych I karnych, podpisanej
w Warszawie dnia l lutego 1957r.
Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
i Rada Państwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
kierując się dążeniem do pogłębienia i udoskonalenia stosunków umownyc h w dziedzinie obrotu prawnego, postanowił y zmienić i uzupełnić Umowę między Polską Rzeczą
pospolitą Ludową a Nie miecką RepubIikąDemokr~tyczną
o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych
\ i karnych, podpisaną dnia 1 ,lutego 1957 ' r., i w tym celu
wyzna czy ły jako swoich pełI).omocników:
Rada

.' POZI

Państwa

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej WłodziJIlierza Berutowiq:a, Ministra Sprawiedliwości
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
'
.
Rada Państwa Niemieckiej Republiki
Demokratycznej Hansa Joachima Heusingera,
Zastępcę Przewodniczącego Rady Ministrów
Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Ministra

wiązuje

lub

:80

prawa, któr.e w ich Państwach obooraz co do praktyki jego stoso-

obowiązywało,

w·a nia."
3.

Artykuł

18 otrzymuje

następujące

"Artykuł

brzmien ie :

18

1. Obywatelom jednej z Umawiającyc~ się Stron zapewnia się na obszarze drugiej Umawiającej się Strony
tymczasov;re zwolnienie od kosztów sądowych na tych samych zasadach i w tym samym zakresie jak obywatelom
własnym.

2. Tymczasowe zwolnienie od kosztów sądowych,
udzielone w określonej sprawię przez właściwy s ąd jednej
z Umawiających się Stron, rozciąga się również na koszty
postępowania w sprawach o uznanie oraz o wykonanie
orzeczeń włącznie z egzekucją na obszarze drugiej Umawiającej się Strony."
4.

Artykuł

21 otrzymuje

następujące

brzmienie:

Sprawiedliwości,

którzy po wymianie swoich pełnomocnictw, uznanych za
dobre i sporządzone w należytej formie, uzgodnili:

"Artykuł.21

.,

Zawarcie

~'i

Artykuł

;J,:, .:
i .
~~

~~
;:'!\,.

t""

:~\
~t,
~";

W Umowie między Polską Rzecząpospolitą Ludową
a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym
w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej
dnia 1 lutego 1957 r., wprowadza si.ę następujące zmiany
i uzupełnienia:
1. Po artykule 2 dodaje
cym brzmieniu:

się artykuł

"Artykuł

2A w

następują

2A

Pomoc prawna obejmuje również ustalenie na obszarze jednej z Umawiających się Stron miejsc a pobytu osób,
prz,e ciwko którym osooy męjące swoje miejsce zamieszkania lub pobytu na obszarze ' drugiej Uma'wiającej się Strony zgłaszają roszczenia z zakresu prawa cywiJnego lub rodzinnego, a ponadto ustalenie miejsca pracy i wysokości
dochodów o'sób, przeciwko którym zostaną zgłoszone roszczenia alimentacyjne. W celu ułatwienia załatwienia tego
rodzaju wniosków wzywająca Urna wiająca się Strona przekazuje wszystkie pósiadane informacje."
.
""
2. Artykuł 15 ~trzymuje następujące brzmienie:

ocenia się dl.a każ
prawa tej z Umawiających się Stron, której ta osoba jest obywatelem.
.'
1.
dego z

Przesłanki

zawarcia

2. Forma zawarcia małżeństwa podlega prawu tej
z Umawiających się Stron, na której obszarze małżeńf:;two
zostaje zawarte.

5. Po artykule 22 dodaje
brzmieniu:

się artykuł

22A w

nast ę pu

jącym

"Artykuł

22A

Właściwość

w sprawach dotycZących stosunków
osobistych I . majątk~wych małż()nków
>,.

1. W

sprawach

~.

d~tyczących stosunków osobistych

drugiej Umawiającej się Strony,
tej Strony.

właściwe są również sądy

1. Ministrowie Sprawiedliwości i Prokuratorzy Cene'" raJni ' Umawiających się Stron przekazują sobie ważniejs~e
akty ustawodawcze z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

4•.' ,ryr~n!stIo~i~ " ~Pfą~iecil·[\Y.9ŚCi \ ,:ProkWiitorzy' Ceneralni Umawiających .się Stron, UFJ~l~lają :~<?biE,!. ?a'fpiqs.ek

;t>"

.1

3. Forma małżeństwa zawartego przed uprawnionym ,
przedstawicielem dyplomatycznym lub urzę(l.nikiem konsularnym podlega prawu państwa wysyłającego przedstawi~iela dyplomatycznego lub urzędnika konsularnego."

rij!eszlt\iją na obsźarze

Udzielanie informacji

t \.
\, '

małżeństwa

przyszłych małżonków według

i majątkowych małżon!ców właściwe są sądy tej z Umawiających się Stron, której obywatelami są małżonkowie.
Jeżeli małżonkowie .w chwili wszczęcia postępowania za-

"Artykul 15

'"

inałżeństwa

1

\

2. Jeżeli jeden ' z małżonków jest obywatelem jednej
z Umawiających się Stron, drugi zaś obywateTern drugiej
. Ull)awiającej się Strony, w sprawach dotyczących stosunków . osobistych i majątkowych małżonków właśc,iwe są
sądy teL. i . :UmąW'i~)ą~y c. h \~ię St.ron"na;!5IÓrej obs,?a rle
małżonkowie ~ają oo/.i'.Ir9 Ine fl)iej?ceza~Leszkąn.i.a lpb miej
· li o~.tiltnie . \,{!iPóln.~lI)-fęj?s:',e zami~s;zkiln\ą''' i
,{ ' w , · ' •. .•

,

.,': '.•...
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6.

Artykuł

t

. Poz, 80
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24 otrzy1Ulije

następujące ,~biZ1,llienie:

:
.

"

"Artykuł
, Uznawąnie orzeczeń

:':'! :;.; ; .

"Artykuł

51

';

w sprawach

niemajątkowych

24

Wydaneprzei organy jednej z Umawiających się
' Stron praworhocneortecze nia w'sprawac h niemajątkowych
cywilnych i rodzinnych są skuteczne na obszarze drugiej
Umawiając e j się Strony bez przeprowadzania postępowa 
1. Ustale41.ie istnienia lub nieistnienia ' małżeństwa albo
unieważnienie małżeństwa podlega prawu, . które stosuje . nia o uznanie, jeżeli org an, który wydał orzeczenie, by ł
się zgodnie z artykułem 21.
właścil:YY stosownie do postanowień Umowy, a żade.n organ
tej
drugiej Strony nie wydał wcz eśn iej prawomocnego
2. W zakresie właściwości sądów stosuje się odpoorzeczenia w tej samej sprawie m ię dzy tymi samymi
:wiednio 'postanowienia artykułu 23."
uczestnikami."
nieważność małżeństwa

Istnienie. nieistnienie I

7.
nie: ,

Artykuły

26, 27 l 28

otrzymują następujące

"Artykuł

brzmie-

11. W drugiej części w pierwszy m ro~dziale po artykule 63 dodaje się ondział f w nast ę pującym brzmieniu:
"f) Zawisłość '

25
,

Stosunki prawn e

:..

między

rodzicami i

Art yk uł

dziećmi

1. Stosunki prawne między rodzicami i dziećmi podlegają prawu tej Umawiającej się Strony, której obywatelem
.jest dziecko. Jeżeli dziecko , posiada obywatelstwo obu ,
Umawiających się Stron, stosunki prawne mię.dzy rodzicami i dziećmi podlegają prawu te j Umawiającej się Strony,
na obszarz.e której ·dziecko 'ma miejsce zamieszkania.

63A

Jeżeli przed sądami obu Umawiający<:h się Stron zostanie wszczęte postępow a nie w tej samej sprawie między
tymi samymi u'CZestnikami , sąd, przed którym postępowanie
zostało wszczęte póżniej, uzna się nie właściwym."

l'~
":':",

1·2.

Artykuł

66 otrzymuje

następujące

brzmienie:

.. .1

,
l'
,

2. Stosunki prawne w rozumieniu ustępu 1 obejmują również roszczenia alimentacy jne między rodzicami
l dziećmi.

.. Przejęcie ścigani a karne'go
Art ykuł

.

Artykuł

27

1. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa podlegają prawu
Strony, której , obywa te lstwo dziecko
uzyskało prze~ ·u rodzenie. Jeż eli dziecko przez urodzenie
uzys~ał{) obywatelstwo 'obu Umawia jących s ię Stron, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa podlegają prawu tej Uma· wiającej się Strony, na któr e j obszarze dziecko . miało
. miejsce zamieszkania w chWili urodzenia.
2. Dla uznania ojcostwa wys tarcza zachowanie formy ,
przewidzianej przez prawo teL U mawiającej się Strony, na
której obszarze uznanie nastąpiło.
tej

Umawiającej się

Artyk~ł 28

W sprawach dotyczących stosunków prawnych wymienionych w artykułach 26 i 27 właściwe są zarówno
organy tej Umawiającej się Strony, której obywatelem jest
dz iecko, jak i organy tej Umawiającej się Strony, na której obszarze dziecko ma miejsce zamieszkania,"

'8:

Artykuł29udlyla " się .

. 9. , Artykl4ł .38, ust. 3 ,otrzymuje llastępującebr~ienie:
, W!lioskid>:byw:~telijednej z Umawiających "się . Stron
ma44c ychmi-efice · 'l'dmieszkania. iubpobytu na obszarze
Umawiając ych się ?tron o sporz.ądzenie i przesłani e wy' ciągów z akt stanu cywiln ego Um aw.ia jące j' się Strony mogą być kierowane b.ezpośrednio do właściwego urzędu stanu . cywilnego. Za sporządzenie . i przesłanie dokumentów
nie pobiera " się opłat. DOKumenty przesyła się bezpośrednio wnioskodawcy~"
'''',

,,,3.

_łO" MALlykuł 51 ' otrzym1:Yje następujące · brzmienie:

66

.-

"

•!

1. Każda z Umawiąjących się Strón zobowiązuje sję na
,,:)~
wniosek drugiej Umawiającej się Strony do ścigania kar- . ~J.
nego według własnego prawi:l. własnych obywate li podej -. _ ';-i~
rzanych o popełnienie przestępstwa na obszarze wzywają- ,~ ,
cej Umawiającej się Stron y,
'
.
7:1
).-\

>

2. Obowiązek przej ęci a sClgania rozciąga si ę również
na tak.i e naruszenia prawa, któte według prawa wzywają- I
cej Umawiającej się Slro ny są przes tęps tw !Il,li, a według ' J
prawa wezwanej Umawiającej s i ę Strony tylko wykrocze- , ~,
niami, i które podlegają ściganiu według prawa wezwanej
Umawiającej się Strony.
",
3. Wnioski o ściganie karne złożone zgodnie z 'prawem jednej. z Umawiających się Stron przez pokrzywdzonych do właściwych organów Stron y wzywającej iN przepisanym terminie są skuteczne -cównież na obszarze drugiej
z Umawiających się Stron.

"

4. Jeżeli z przestępstwa, którego dotyczy przejęte powynikają roszczenia odszkodowawcze osób
pokrzywdzonych i złożone zostały odpowiednie wnioski
o odszkodowanie , włącza się je na żądanie pokrzywdzo~
nych do postępowania."
stępowanie,

13. Po artykule 66 dodaje się artykuły 66A ' i 66B
brzmieniu :

W.··.,:.;

następującym

,

.,

"Ar, tyku ł

1. Do wniosku o

~.

66A

przejęcie ścigania

lf.arnego

d.o lącza

. :;

się:

a .. 'dane dotyciąceosoby; wfączrrie z : iej ' obywatelstwem.

., ,1.

I

,

",c

~,

,

v{t.'

~'r'''':''J ~

~,'f'r.

;",'.-"'

'1.--

)

~

..._,"/,'
-,

_._:"ł-"

.:,;,

11/
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ski o przejęCie ścigania karnego .będą kierowarie ~ beZ'po
srednio przez określone sądy lub prokuratorów jednej
Umawiającej się Strony do określonych sądów lub. prokuratorów drugiej Umawiającej się Strony."

b. opis .stanu faktycznego,
c.

środki

d.

oryginały

Poz, 80 i 81

dowodowe,
akt lub ich uwierzytelnione odpisy,

e. tekst przepisów ma Jących ·zastosowanie do czynu
prawa obowiązującego w miejsC\l jego popełnie

według

nia,

'Artyk'ul2
f. wnioski o

ściganie .

karne i o odszkodowanie.

\

.

2. Je,żeli. podejrzany przebywa w chwili złożenia wniosku o przejęcie ściganią karnego w ares·zc ie tymczasowym
lub jest zatrzymany, należy spowodować jego odesłanie na
!obszar wezwanej Umawiającej się Strony.

Protokół

część Umowy
a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach
cywilnych, . rodzinnych i karnych podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r. I będzie obowiązywał przez ten
sam okr'es czasu co Umowa.
między

3, Wezwana Umawiająca się Strona jest zobowiązana
do powiadomienia Strony wzy'wającej o brzeczeniu koń
czącym postępowanie w sprawie. Na wniosek Strony wzywającej należy przesłać odpis tego orzeczenia. -

Artykuł

Protokół niniejszy podlega ratyfikacji i wejdzie w ży
Cie po upływie trzydziestu dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi -w Berlinie.

niniejszy stanowi

Polską Rzecząpospolitą

Integralną

Ludową

Sporządzono W Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r.
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

66B

' 1. Wniosek o przej ęci e sClgania karnego kieruj e Minister Sprawiedliwości lub Prokurator Generalny jednej
z Umawiających się Stron do Ministra SprawiedliwQści lub
Prok'uratora Generalnego drugiej Umawiającej się Strony.

Z upoważnienia
Rady Pa ństw a
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej

2. Ministrowie Spraw iedliwoś ci lub Prokuratorzy Generalni Umawiających się Stron mogą uzgodnić, że wnio-

Włoazimierz

Berulowlcz

Z upoważnienia
Rady Państwa
N iemieckiej Republiki
Demokratycznej
s'

Hans Joachim Heusinger

Po zaznajomieniu się z powy:l!szym Protokołem Rada Państwa uznała go l uznaje za słuszny zarówno / w całości,
jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że jest-on przyjęty, ratyfikowany l potwierdzony, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany.
Na dowód czego wydany

został

pieczęcią

Akt niniejszy, opatrzony

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

~

Dano w Warszawie, dnia 18

września

1975 roku.
Przewodniczący Rady Państwa: H. ~ablońskl

L. S.
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski

81
. OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z doia 15 marca 1976 r.

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu do Umo\yy między PoJską RzecząpospoJltą ludową
a Niemiecką Rępubliką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rod.zlnoyc·b I k·arnych, podpisanej
w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzo-nego w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r.
(

Podaje ~ię niniejszym do wiadomości, że zgodnie Lartykułem 2 Protokołil do Umowy między ' Polską Rzecząpo
spolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną
o obro.cie prawnym ' 'ł:I sprawach cywilnych, rodzinnyc~
i karnych, podpisanej w ,W arszawie dnia 1 lutego 1957 r.,
spoq:ądzollego :w -Warszawie dnia .18 kwietnia HH5 r., oa,

I

stąpiła w Berlinie dnia 3, marca ' 1976 r, wymiana doku·
mentó~

ratyfikacyjnych wymienionego

protokołu.

Powyższy Protokół wchodzi w tycie dnia 2 kwietnia

1976 r.

'
. .
Minister Spraw' Zagranicznych: w

l.

J. Cl.yr.ek,:

,,'o

.

j.,

.j

