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b. opis .stanu faktycznego, 

c. środki dowodowe, 

d. oryginały akt lub ich uwierzytelnione odpisy, 

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

nia, 

f. wnioski o ściganie. karne i o odszkodowanie. 

. \ 
2. Je,żeli. podejrzany przebywa w chwili złożenia wnio-

sku o przejęcie ściganią karnego w ares·zc ie tymczasowym 
lub jest zatrzymany, należy spowodować jego odesłanie na 
!obszar wezwanej Umawiającej się Strony. 

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

Artykuł 66B 

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

2. Ministrowie Sprawiedliwości lub Prokuratorzy Ge
neralni Umawiających się Stron mogą uzgodnić, że wnio-

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

'Artyk'ul2 

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

Protokół niniejszy stanowi Integralną część Umowy 
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Re
publiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach 
cywilnych, . rodzinnych i karnych podpisanej w Warsza
wie dnia 1 lutego 1957 r. I będzie obowiązywał przez ten 
sam okr'es czasu co Umowa. 

Sporządzono W Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r. 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i nie
mieckim, przy czym obydwa teksty są jednakowo auten
tyczne. 

Z upoważnienia 
Rady Pa ństwa 

Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej 

Włoazimierz Berulowlcz 

Z upoważnienia 
Rady Państwa 

Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej 

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 przy
rzeka, że będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią 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 Lar- 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. ' . . 
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tykułem 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 ,Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., 
spoq:ądzollego :w -Warszawie dnia .18 kwietnia HH5 r., oa- Minister Spraw' Zagranicznych: w l. J. Cl.yr.ek,: ,,'o 
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