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, 0SWIADCZENIE 'RZĄDOWE
\ Z

dnia 20 , pażdziernikę 1980 f.

w sprawie ralyfika~jl ., przez Polską Rzeczpospolll~ Ludową Konwencji o .ochronie fok antarktycznych,
s.porządzonej w Londynie dnia 1. cżerwca 1972

r. '

,,

Podaje się mme)szym do wiadómości. że zgodnie .
artykulem 13 Konwencji o o'9 lfonie , lok antarktycznych; spofządzone4w Londynie dnia I czerwca 1972 r.,
zostal złożony dnia 15 sierpnia 1980 f., Rządowi Zjednoczonego Kr,ólestwa' Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii,
jako depozytariuszowi tej konwencjf. dokument Tatyfika-,
cyjnyPolskiej Rzeczypospolitej Ludowej ' do powy~szej
konwencji.

Francja • • I •
Stany' Zjednoczone Ameryki
;
Chile
Związek Socjalistycznych
Re pu blikR adzi eckich
Belgia
Argentyna

ppdaje się do wiadomości. że następu
stedy się stronami powyższej konwencji. ratyfikując ją. przyjmując lub przystępując dro ni~Jw niżej podan;ych datach:

Niniejsza konwepcjaweszła ,w życie w stosunku do
pierwszych siedmią. państw , z dniem 10 marca 1978r.
W stosunk,u do poz,ostałych państw ' wejdzie · ona w życie
trzydziestego dnia po złożeniu dokumentu ratyfikacyjne.-.
go. przyjęcia iub prżystąpienia , Wymieniona ' konwencja
weszła w życie w stosunku ' do Polskiej Rzeczypospolitej"
Ludowej dnia 14 września 1980 r.
.'

z

Jednocześnie

jące państwa

Republika Południowej '
I
. Affyki " : .- . . . .
dnia 15 sierpnia 1972 r.,
NOf'wegia • . . . .
dnia 10 grudnia
1973 r.,
Zjednoczone Królestwo WieI/
kiej Brytanii i Północnej
Irlandii
• • • • • dnia 10 września 1974 r.,

.

.

.

....

dnia 19 luteg6
. dnia 19 stycznia
dnia 7 lutego

1975 r.,
1977 r.,
1978 r.,

dnia 8 lutego
dnia 9 lutego
dnIa 7 marca

1978 r.,
1978 r.,
1978 r •

Minisj er 'Spraw Zagranicznych: J. C~yrek

,

.I '
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PROTOKOt
sporządzony

w Moskwie dnia 23 stycznia 1980 r.

do Umowy między Pols.kąRzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjilllstycznych Republik Radzieckich o pomocy
prawnej I stosunkach prawnych w sprawach cywllnyeh, 'rodzinnych I karnych, podpisanej w Warszawie
dnia 28 grudnia 1957 t.

W linieniu Polskiej Rzeczyposp~mej Ludowej
RADA PAŃSTWA:
(

\

-

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
-

podaje do ' powszechnej
,, 'i. . ," ,'

"; 1 ; '

~

:. '

-

wiadomości:
.!i

., ' - , '

T

,

. W dniu 23 stycznia 1980 roku został podpisany w Moskwie Protokół do 'Umowy między 'Polską Rzecząpopsolitą
a Z~iązkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich ,o pomocy prawnej. i stosunkach prawnych \ w sprawach cywilnych. rodzinnych
karnych~ podpisanej
Warszawie dnia 28 grudnia 1957 roku, w następującym /
brzmieniu:
Ludową

w

/

I .

~RQTOKOŁ

,do Umowy między Polską RzeciąpospoUtą I,udową
a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich
o pomocy prawnej ' I stosunkach prawnych w sprawach
cywilnych, rodzinnych I karnych, podpisanej W Warszawie
dnier 28 grudnia 1957 r.

"-

Rada Pąństwa Polskiej Rzeczyposp.<;>litej .Ludowej ot:az
. Prezydium Rądy Najwyższej Związku Sotjalistytznych
Republik Radzieckich
.

kierując się wzajemnym dążeniem do pogłębienia
i udoskonalenia współpracy w dziedzinie pomocy prawnej
'~ stosunk{lw praw~yc.~ . YI spr,aJNach cy wilPl.cp. rqdzi lJ,9ycQ,

.
i uzupełnić .Umowę między porsk~
" RzęcząpospoIJ tą , Ludową cćl L.wi'ązkiem Sacjalistycz("
l

zmierzając

do dalszego umocnienia ' pr'zyjaznych
sunków' między obydwoma Pćlp-stWdIIlit . ,
,',': ,"~

sto~
,;

karnych;

,'

postanowiły zmienić
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nychRepublik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych. rodzinnych i karnych; podpisaną w . Warszaw,ie dnia 28 grudnia 1957roku.\

wyznaczyły

W tym celu

jako swoich

pełnomocników:

Rada Panstwa Polskiej Rzeczypospolitej LudowejJerzęgo BaJię. Ministra Sprawiedli:wości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
'
.
,

'r .

I"

Poz. 121

-

Strony zgłaszają roszczenia z zakresu prawa cywilnego':
lub rodzinnego. ,Wzywająca Umawiająca się Strona prz,ekazuje posiadalle informacje w celu uSMlenia ,miejsca zamieszkania lub pobytu po,z wanego," '
Artykuł

3.

"

następujące

10 Umowy otrzymuje

brzmie-

nie:

•• A r t y k u \ 10

Prezydium 'Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich -:- Władimira IwanoWicza TieretiHowa. Ministra Spl dwiedliwQści Związku Socjalistycznych'~ Republik Radzieckich.

Upraw,nienia prze<łstawidęlstw dyplomatycznych
i Uf.ządów kon,sularny<:h.

1. Umawiające się Strony są uprawnione do dokony- ,
wania 'doręczen pism własnym obywatf!łom.znajdującym
kt<>rzy po wymianie swoich pełnomoĆnictw; uznany<;h się na <terytorium drugiej Umawiającej się Strony. jak
za dobre i sporządzone w należ y te L formie. uzgodnili. co. r8wnieżprzesluchiwania ta,kichobywateli za pośrednic
następuje:
.twem swych przedstawicięJstw dyplomatycznych lub
urzędów 'konsularn ych . ,
.
.
,
I
2. Przy doręczańiu i przesłuchiwaniu w tym trybie
Artykył

l

1 Umowy między Polską Rzeczą
pospolitą Ludową a .ZwiązkiemSocja l istycznych ReplIblik

. .1.

ustęp

Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w
$prawach cywilnych. rodzinnych' i karnych. zwanej dalej
"Umową" , otrzymuje na~ępujące brzmienie;

nie mpznastosować 'żadnych środków przymusu."

4. 'Artykuł

11 Umowy otrzymuje następujące brzm,i e-

nie.
.. A r t y k

. Wezwanie za
.

"A r t y

kuł

U

li 11

granicę świadka

lub

./

biegłego.

.

1. JeżeU w toku ' postępowania przygotowawczego lub
na terytorium jednej Umawiającej się Strony
zajdzie potrzeba osobistego. ,stawiennictwaś:wiądka lub
biegłego. przebywaj'ącego na terytorium drugiej UmawiaJącej się Stropy. należy" zwrócić się rlo właściwego . organu tej Strony o doręczenie
wezwania.
":
' o,'.
/
sądowego

Ochrona prawna.

Umawiającej się · StrOny . korzyna terytorium 'drugiej Umawiającej się Strony z takiejsamej Qchrony prawnej osoby i majątku. jaka przysługu~e oby~atelom tej . Umawiającej się Strony. W tym
2., Wezwanie nie możezawieraf' zagrożenia na wycelu mają oni prawo · swobodnego i nie skrępowanego padek niestawiennictwa osoby we2iwanej.
, zwJacania się do sąpów. prokuratur j, państwowycQ biur
3. ŚwiadekłiIb biegły • . który bez względu na posianotaridlnych oraz do innych organów drugiej Umawiają-;
dane
obywatelstwo ' stawił się dobrowolnie na wezwanje
cej się Strqny. właściwych w sprawach cywilnych. rodzin'
pr,,:ed
właściwym " organem drugiej Umawiającej się ,'Stro- \
nych i karnych; mogą oni występować przed tymi organami. składać wnIoski i wytl9.czać powództwa;' jak rów- lny. nie może , być na t eryt6rium tej Stron~ pociągnięty 'dą ·
odpowiedzialności
karnej lub kanió-administracyjnej,
nież dokonywać inhych czynnoŚci procesowych na .ty!;,h
.
areszto~,any
lub.
ukarany
w związku z ja.kimkolwiek czysamych wa. runk ach. co obywatele tej Uma.wiającej śię
nem popełnionym przedprzekroczehiem jej granicy pań
Strony."
stwowej. Osoby te nie mogą być także ' pociągnięte do od- /
powiedzialnośti kdrnej lub . karnó~administtacyjnej. aresz',' 2. Artykuł 2· ustęp l "Umowy otrzymuje następujące
towan,e lup ukarane w związku z ich .zezna'hiami lub opibrzmienie:
niami wcharakterz~ ' biegłych albo w związku z czynem
. będącym 'przedmiotem postępowania :

h Obywatele jednej

stają

I

"

.. A r t
')

ykuł
.

2\

p'dzJelanie pomocy prawnej i jej ·zakres.

'

_

·,lt>xZ '·'OU1lrony4el ';niec'1wrzysta ;'· ś~laae'k

lub ' hiegły. 'je- '
terytorium wzywającej/ Umawiającej się
Strony w tenninie jednego miesiąca. od chwili oznajmienia mu, ' że jego. opecność ' nie jest koniecz l1 a. Do tego
okresu Il-itlwJicza się czasu, w ciągu którego świadek lub
biegły nie mógł opuś~ić terytorium wzywającej Umawiającej się Strony , z przyczyn od niego" niezal<ążnych.
.

żeli nieppuśCi

1. Sądy.. prokuri'ltu'rY ' i państwow,e bIura notarialne
Umawiających się Stroń udzielaJą sobie wzajemnie po·
mocy prawnej w sprawach cywilnych. rodzilt nycQ i karnych przez dOKonywanie pbszczególnych czynności pro,
.
cesowych. przewidzianych przez ' prawo wezwanej Umil"
5. Świadkowie i biegli. którzy stawili się nawezwawiającej sięStFOny • . a ' w szczególności przeszuk;ań (za. nie. na terytorIum drugie] Umawiającej'się Strony. mają
' trz~ania rzeczy.zaj~ci,a Il1i~nia.przesyłaniai "wydawa_ prawo'otrzymanlaóqorgaEu wzywającego zwrotu . kosz:
nia przedmiotów. przesłuchiwaIlia ośkarżonycll. św i adkqwt, tów 'zwiąZanych z przyjazdem i pobytem za granicą oraz ,
biegłych. stron i · innychÓSÓb., dokbnywanie oględzin są - równowartości utraconego zarobku za czas nieWykony~·a
dowych; załatwianie wniosków o doręczenie dokumentÓw,
nia pracy; tJiegli mają ponadto prawo do wynagródzeilia
jak również sporządzanie i PrżesYłanie pism idok:umen- za złożenie opiniLW weZwaniu należy wskazać • .do ją- .
Mw , i
~
kiegó'rodzajunależności 'maj<Lprawoosabywezwane; na
iN wypadkach i w trybie ' przewidzianych przez ich whiosekwzywająca:pIilawiająca się Strona wypłaci
zaliczkę na pokrycie odpowied_nich wydatkow."
własne .'. ,p rawo , Umawiające się Strony usta1a.łąadtesy
i inne dane dotyczące osób przebywających tia ich ,tery-'
tortum. przedwko którym osoby mające miejsce .zamiesz~. .A,.rlYKuł ':f4 J)),qo~y ptrzymuje następujące brzmiek'łnią luhpobytuha terytorium. drugiej Umawiąlitcęj się
nJę: •

,/

/

I
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..Artykuł :lA: "

/"

Udzielanie informacji.
Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Generalna ··.Polskiej Rzeczypospolitej Luąowej z jednej strony, a
Ministerstwo Sprawiedliwoś ci iProkuratur.a Związku So. cjalistycznych Republik Radzieckich z drugiej strony,
. udzielają sobie wząjemnie na wniosek informacji dotyczących prawa, które w ich państwach obowiązuje lub
obowiązyw.ało, jak również o praktyce jego stosowania.
przez "sądy, prokuratury i państwowe biura notarialne."
6. Po artykule ' 17 Umowy dodaje si~ artykuł 17A w

brzmieniu:

następującym

"A r t y

Moc

kuł

17 A

dowodowadokumenłów.

D~kumenty urzędowe sporządzone na terytori'um jed,

nej Umawiającej się Strony mają moc dowodową doktimentów urzędoWych również na terytorium drugiej Urnawiającej się Strony."
7. Artykuł 18 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Przesyłanie

"A r t y, kuł 18
dokumentów . słailu cywUnego l lnnychdokumentów.

Strony zobowiązują się do przesyła~ia sobie wzajemnie _na. wniosek; w drodze dyploma- tycznej, ,.beż . tłumaczenia i bezpłatnie dokumentów doty' czących wykształcenia, stażu pracy i innych dokumentów, '
któI:,e dotyczą osobistych praw i interesów 9bywateli ,dru. gieJ Umawiającej się Strony.
.
. 2. Urzędy .stanu cywilnego jednej Umawiającej się
Strony przesyłają na · wniosek prganów drugiej Umawiającej się · Strony ' odpisy aktów stanu cywilnego, beztłu~
maczenia .j -. l>ezpłatnie. .
1.

Umawiające

się '

n

- , 8. Artykuł 20 Umowy otrzymuje następujące brzmie-

nie:

Poz . . 12l

30J -

~

',-

"Artykuł . 20

. 2. Zdolność prawną i zdoJoQŚĆ ,do czynności prawnych osoby prawnej ocenia się według prawa UmawiająceJ się Strony, zgodnie z któryIP osoba ta została. utwo-,
rzona."
·
,
.

10.

Artykuł 30' Umowy otrzymu)~ następujące brz~ie-

nie: .
"A r t y

UstalEmie istnienia
.'

kuł

małżeństwa

za

30
oraz uznanie

małżenstwa

nieważne.

1. W sprawach o ustalenie istnienia 'małżeństwa albo
unieważnienie ma)żeństwa s~osuje się prawo Umawiają
cej się Strony, któremu podlegało zawarcie małżeństwa

na podstawie artykułu 28 ..
2. W sprawach o ustalenie istnienia
unieważnienie małżeństwa właściwe są .

małżeńs,twa albo
organy · UmaWia-

jącej się Strony~ na ,której terytorium małżonkowie mają
lub mieli ostatnie wspólne miejsce · zamiesz~ania.JeŻeli
małżonkowie zamieszl?;ująna terytorium drugiej Umawiającej się ~trony, właści/we są również organy tej Umawiającej się strony."
.
.

. 11. Po artykule 30 dodaje' się do Umowy artykuły
30 A i 30 B-w następującym brzmieniu: ·
"ROZWÓD .
Artykuł

30A

t. W sprawach. o rozwód st()suje

się prawo UmawiaStrony, której obywatelami są małżonkowie w
chwili wniesienia pozwu.
. 2; Jeżeli jeden z małżonków jest obywatelem jednej
Uma~iającej się Strony, a drugi drugiej Umawiającej /
się Strony, stosuje się prawo Umawiającej ' się StronY,
której organ rozpatruje sprawę o rozwód.

jącej się

Artykuł

30B

1. W sprawach o rozwód w wypadku przewidzianym
w artykule ' 30 A ustęp 1 właściwe są organy Umawiają
cej się Strony, której obywatelami są małżonko,wie VI
chwili wniesienia pozwu. Jeżeli w chwili wniesienia po- .
'lWU oboje małżonkowie zamieszkują .>na. łlery.torium drugiej Umawiającej się - Strony, właściwe są takźe . organy
.
.. S
tej Umawia}tlcej SU} trony:
2. W sprawach o rozwód w wypadku prze.w idzianym
w artykule 30 A ustęp 2 właściwe są organy UmawiająC'ej
się Strony, na której terytorium zamieszkują. obydwoje
małżońkowie. Jeżeli jeden z małżonków zamieszkuje na
terytorium jednej Uma wiającejsię ' Strony, a drugi- drugiej UmawiająceJ" się Strony, ~właściwe są organy obu
Umawiających się Stron."

..
1. Obywatele Jednej Umawiającej się Strony korzy- '
stają ze zwolnienia od kosztów · sądowycb i z bezpłatnej
pomoCy prawneJ na terytorium drugiej Umawia:jąceJsię
Strony na tych samycp zasadach iw takim samym ~akresie jak. Jej obywatele.
2. -Zwt>Inienie od kosztów udzielone w postępowaniu '
sądowym w danej sprawie obejmuje rówńież koszty pO- .
stępowania -o stwierdzenie wykonałnośd orzeczenia i · kosz-o
ty egzekucji orzeCzenia na _terytorium drugiej Umawia12. W artykule 31 Umowy dodaje się ustępy 3 i "
jącejsię Strony/'
w następującym brzmieniu:

.
9'. Artykuł 22 ' Umowy otrzym.uje -następujące
brzmie-

,,3..

Jeżeli dziecko jest obywatelem jednej Umawiają- o
Strony, a zamieszkuje na terytorium drugiej Umawiającej się Strony J prawo t~j Umawiafącej się Strony
jest bardziej kor~ystne dla dzieck,a, stosuje . się prawo tej
"A r ty'k: uł 22
/ Umawiającej się Strony.
Zdolność priłwna l Zdo~DOŚi: do czyunośd prawnych•.
4. W śpr,awach o alimenty przeciwko pełnoletnim
1. Zdolność do ' 'Czynności prawnych osoby fizyczne}
dzieciom 'stosuje ; się prawo . Umawiając-ej się Strony, na
. podlega .prawu_- qmawia"jącejsię .Strony, której osoba ta. której terytorium zamies2:kuje ~ ośobaubiegając,a się
jest obywatelem. Przy zawieraniu umów w drobnych bie- o alimenty." .
żących śprawachżrcia codzjennego zdolność ~ci czynności
prawnych osoby fizycznej podlega prawu Umawiającej ;si.ę
13. Aitykuł ' 41 Umowy otrzymuje następujące brzmi eStrony, nakt6rej t,e rytorium ' umowa zostaje zawarta.
nie:

nie:

ceł się

/

\

'~

,
"
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,I>zlennik Ustaw Nr 28

,

"Ady-kuł
41
-".~:'
".

" Forma

!.

~i;

..

<:zynnoś<:1

Po z; 1'21

prawnej.,'

yznawanle

1. Forma c~ynpo~i prawnej 'podl,ega ,prawu 'Um~:wia

)ącej si~ Str~ny, ,które właściwe jest dla samej , ćzynąoŚ'Ci;

jedna~ , wysta,rezy, Żllstosowanie się do prawa miejsca dąkonaniaczynnościc

, -

2. Forma czynności prawnej odnoszącej się do nierucho~ości pOdlega, prawu Ulilawiającej się Strony, tra'
krórej ,terytorium jest połozona nieruchomość."

U ; 'Po artykule 41 dodaje się do Umowy artykuły
, ', HA i 41 H w następującym brzmieniu:

on:e€:zeń

nie:

17. Artykuł 52 Umowyotrzyn:iuje następujące brzmie'

2. Jeieli powód i pozwany są obywatelami tej samej
Strony, stos'u je się prawo tej Umawiają
cej się Strony.
SPRAWY SPADKOWE
Artykuł

Zasada

r,ówności

; 15: Po artyk,ule 50 dodaje się do' Umowy artykuł 50 A
brzmieniu:

1. Jeżeli

przed

organamiob6Umawiających się

wsżczęte postępowanie Vi sprawie międizy"
tymi samymi stronami ' i na tej samej podstawie, órgan,
"

,

'

"

Sąd Umawiającej się Strony, który otzeka o uznaniu
orzeczenia i o zezwoleniu na wykonanie ,orzeczenia (nadaniu klauzuli wykonalności), może żąą,ać od stron, jak
również od organu, który wydał orzeczenie, dodatkowych
wyjaśnień.

A rty

kuł ,

.56 H
)

Jeżeli na terytorium Umawiającej się Strony, której

organ ' wydal orzeczenie, ' egzekucja została zawiesżona
zgodnie z prawem teJ. Umawiającej się Strony,' na terytOrium drugiej l)mawiającejsię $tronyząwiesza się postę~
powan~e
sp'rawie~, o zezwolenie na wykonanie orzeczenia (nad-anie kJ(iuzuli - wykonalności), a jeżeli takie zezwolenie zostalo ' już wydane; za'wiesza się egzekucję." "

w

brzmienie:

50A

przed którym postępowanie zostało 'wszczęte ,
winien umorzyć postępowanie.
',.

56A

19. Artykuł 62 ustęp 2 Umąwy otrzymuje następując..e

.. UMORZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

stron ,zostanie

dotyczącej

"Artykuł

VI następującyin

\

bl prawomocne wyroki w sprawach karrtych , w częś
naprawienia szkody spowodowanej przestępstwem:'"
,
I

ci

18. Po artykul~ 56 dodaje się do ' unio~'y artykuły
56A i 56 B w następującym brzmieniu:
'

41H

Skreśla się w Umowie przed artykułem 42 wyrazy:
"sprawy spadkowe."
'

,

, , a) prawomocne orzeczenia sądów, jak ,rpw~ież zawarte .przed sąpa.mi ugody i or,zeczenia pa'ństw,O,w,ychbiur
notarialnych w sprawach cywHnych irodzilmycho charakterze majątkowym, -w zakresie stosunków prawnych
powstałych po wejściu w ; życie niniejszej Um.owy;,

~,

Obywatele jednej Umawiającej się Strony zrównani
są z 'obyw"atelami dr!-,giej Umawiającej się Strony pod
względ~m ' zdolności sporządzania
i odwoływania testa-,
mentu dotyczącego mienia znajdującego się na terytorium
drugiej Umawiającej się Strony lub prawa, które powinn,o być tam wykonywane, jak również pod wzglęqem zdolności nabywania w drodze\iziedziczenia mienia lub praw.
, Mienie i prawa ,przechodzą na nich na' tych' samych warunkach, jakie , są·przewidziane " dla obywateli drug)e j
Umawiającej się Strony."
', '
,

ł

52

nują:

w sprawach spadkowych.

; A r t y ku

ł

Uznawanie I wykonywanIe orzeczeń w sprawach
o "cha'rakterze majątkowym;
/
-' Umawiające się Strony wzajemnie uznają ' l, wyko-

wskutek czynów niedozwolonych
(wskutek wyrządzen}a szkody).

U!DBwiającej się

,

,

Pniwomoc,he , orzetZel1fasądów I Innych' , '~Iaściwych
organów jednej Umawiającej sfę Strony w s~awaćhcy
wUnych i rodzinnych o' cha'raktt!rżę niemajątkowymuzQ.il
wane Są na terytorium drugiej Umawiającej się Strony
bez potrzeby przeprowadzania ' dalszego postępowania, pod
warunkami przewidzianymi w artykule 53."

ZobowiąZania powstające

----

w sprawach o charakterze
,

"A r t y k .li

1. ' Odpowiedziąlność z zobowiązań powstających
wskutek , czynów niedozwolonych (ws,kutekwyrządzehia
, szkody) ocenia się według prawa Umawiającej się Strony"
na której terytorium miało miejsce zdarzenie, uzasadniaJące roszczenie , o napfawienie szkody.
. '; " "

51

,' niemajątkowym.

"A ci Y kuł 41 A

"

Yk uł

"Ar t

.~

później,

po-

_

~

2. J,eżeli okaże się, że organ drugiej Umawiającej się
Stron,y nie jest właściwy w sprawie, pO'Stępowanie może
być poqjętena nowo."

~

,,2, Wyd(inie w celu pociągnięcia d6 odpowiedzialkarnej , następuje ' ~po~odu takich czynówi które
według , prawa ' obu Umawiających się ' Stron są przestęp
stwami i za których popelnienieprzewidziana jest kara
pozbawi'enia wolności na ', czas powyżej Jednego rok\! lub
kara surowsza. Wydanie w celu wykonia wyroku nastę
p\lje, jeielLdanaosobazostała skazima za" czyn, ' który
jest przestępstwem według prawa obu Umawiających się
Stron, ria karę 6 miesięcy ' pozbawienia ' wolności lub na ,

' ności .

karę surowszą."

' 16. Artykuł 51 Umowy otrzymujenastęplljąc,e brzmie- /', ':,'-' '20. Artykul65 ,Umowy' otrzymuje następujące brzmienie:
nie:

/

'

'-

Poz. 1~t'

UsŁawNr28

Dziennik

"A ,r

t,y k ul 65

Obowiązek ścigania.

1'. Kaząą z lJmawiających się Stronzobqwiązl1je się
wniosek drugiej Umawiającej się Strony dościgania
'zgodnie ze ~woim praw-emwłąsnychobywateli, podejr2',ah'YGl,l Ó pop~łnienie przestępstwa na terytorium w.zywają
ćejUma\viającej si€( Strony.

, na

2, Obowiązek , ścigania rozciąga się również na takie
.naruszenia prawa. które , według prawa wzywającej Uma~
wiającej się Strony uważane są za przestępstwa. a ~e
dług prawa wezw'anej UmaWiająCej się Strony - tylko za
wykroczenia.
3. Wnios.ki o ściganie karne złozone zgodnie z prawem jednej Umawiającej si.ę Strony , przezpokrzywrlzonych do jej wła~ciwy<;h org,a nów. W przepisanych terminach są skutf'Czne również na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
4. Osoby. które doznały sZkoQY majątkowej wskutek
przestępstwa. w związku z którym zostalzlożony wnioseko ściganie karne. m,ogą brać lidzial' w post~powaniu,
jeżeli zgłosiły roszczeI),ie o naprawienie szkody/'
21. Po artykule 65 dodaje
brzmieniu:

się

do Umowy

artykuł

65A

"a) uwierzytelniony odpis p()stan9wienia o aresztowa ..
niu. a jeżeli wniosek dotyczy wydania w-'CeJu wykonania
wyroku. - urzędowy odpiswy'roku z 'adnotacją . o jego
prawomocności oraz danymi o cZEfści kary odbytej przez
skazanego. opis okoliczności przestępstwa. w ' ~zczegól
ności dane co do miejsca ' i czasu jego popelnieniaoldz
kwalifikację prawną,
także. vi miarę moziiw()ścj, dane
co do wysokości szkody, którą sprawca wyrządził lub za.mierzal .wyrządzić.·~

a

, 23.
nie:

kuł

,

Postępowanie

w sprawach

wniosku o

'L

2: . Osoba aresztowana stosownie do artykułu 69
ustęp 2 zostanie zwolniona; jeżeli ;'ciągumiesiąca od
chwili wysłania zawiadomienia przewidzianego \ warty~
kule 69 ustęp 3 nie wpłynie od drugiej Umawiającej się
Strony zaWiadomienie, że będzie tgloszonywnios.~k 6 wydanie."
24. Po artykule n dodaje
A w następującym brzmieniu:

' .

związku

'

"A rt y
jego
także

.

z którym
'

został

\

złożony

którą

dzić. .

miarę : możności informacje o w,ysokości szkospra"Y.ica wyrządził lub którązami.erzał wyrzą-

.

,

Do wriioskudolączasię również znajdujące się w PC!siadaniu wżywając:;ej .Umawiającej się 'Strony materidły
postępowania p~zygotowawczego lub, uwierzytelnione ich
, odpisy oraz do:irody.
Przy przekazywaniu dowodów
rzeI
,
czowych stosujel się postanowienia artykułu 83 ustęp ' 1 i 4.
2. Jeżeli w !Chwili złożenia wniosku o ścigaIlie oskarzony jest aresz~owany na terytorium wzywającej Um<:,-wiającej śię Strpny. przekazujesię go na terytorium wezwan,ej Umawiającej się Strony.
.
,

3.. " Wezwan~

DmaWiająca się

Strona

zobowiązana

jest

poinformować ~zywaj'ącą · Umawiajilcą się Stronę o ' orzeczeniukońtząc~m postępowanie.

Na

wnjos~k,wzywającej

Umawiającej Si, Str?ny należy przesiać
kończącego postępowanie."

jące

o<ilpis orzeczenia

22. Artykuł 66 punkt a) ·, Umowy ot;zymuje
brzmienie:

(

,
następu~

kuł

77 A

I

/

Koszty wydania 'ponosi Umawiająca się Strona. na
której terytorium one powstały, a koszty tranzytu - wzywająca U~awiająca się Strpna."
Artykuł

79 Umowy otrz'}'muje

następujące

brzmie-

nie:

, d) wniosekr,0krzywdzonego o ściganie karne w sprawach karnych ' ściganych na wniosek pokrzywdzonego
oraz , wniosek .'o i odszkodowanie;
e) w

artykuł

Kosztywydanfa l tranzyt.U.

25.

~

c) te~st ustawy wzywającej Umawiającej się Strony,
na podsta;wie której czyn został uznany za przestępstwo;

dy.

do ' Umowy

,

informacje dotyczące osoby podejrzanego.
miejsca zamieszkania lub ,pobytu. obywatelstw{ł. a
moi:liwie dokladJlY rysopis;
.... I

się

ściganie.

~)

,"

brzmie-

1. Osoba aresztowal1a stosownie do artykułu 69
1 zostanie zwolniona. jeźeli w ciągu dwóch mieSię
cy od dnia wysłania . zawiadomienia o aresztowaniu. przewidzianego w artykule ,69 ustęp 3. nie wpłynie wniosek
o wydanie.
"

1. Do wniosku o ściganie . naleźy dołączyć:

b) opis czynu. w
wniosek o śćigap~e;'

następujące

ustęp

n

,65 A

Umowy otrzymuje
"A r t y k ·u ł 7Q

'\Al następującym

"A rty

Artykuł 70

"A rty kuł 79
Tryb porozumiewania

się.

W sprawach o wydanie, ściganie i tranzyt Prokuratura Generalna ' lub Ministerstwo Sprawie~Hiwości Polskiej
Rzeczypospolitej Ludo'wej .oraz Prokuratura IIJb Ministerstwo Sprawj.edlhvości Związk-u Socjalistyc:j:nych 'Republik
Radzieckich porozumiewają się bezpośrednio,"
26. W artykule 80 , Umowy skreśla si~ punkt ił;
punkt b otrzymuje ' następujące brzmienie: ' "b) pomoc
prawna dotyczy czynów, które zgodnie z prawemSttony
wezwanej nie są przestępstwami lub wykroczeniami'\ .
II

w części II Prot~kołu .. dodatkow~go , do Umowy
o pomocy prawneJ i stosunkach prawnych ' w sp!awach
cywilnych. 'rodzinnych i karnych ' n'l.iędzx,Polską Rzeczą
pospolitą Ludową a ZwiązkiemSocjaHstycznych Republik
Radzieckich. podpisanej w ,Warszawie ' dnia 28 grudnia
1957 roku, wyrazy: "Komisją Prawną przy Raclzie Mil1isŁrów" zastępuje. się wyrazami: "Ministerstwem Sl>rawledliwości".

\ 1

t>żiennfk

Ustaw Nr 28

304

Po~. 121.t22 i 123

-

nia 1957 roku, i będzie obowią~ywaIprzez ten -sam okres
czasu co Umowa.
Protokół nimeJszy poc;llęga ratyfikacji i wejdzie w
Sporządzono .w Moskwie dnia-23 stycznia 1980 roku
tycie po upływie trzYdziestu dni od daŁy ,wymiany, doku7 - w dwóch egzemplarzach .. kazdy' w językach polskim i romentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Warszawie.
syjskim, przy qym oba teksty są jednakowo autentyczne.

III

z

Protokół niniejszy stanowi . integralną część Umowy
między . Polską Rzecząpospolitą : Ludową a Związkiem So- .
cjalistycznych Republik Radzieckich . <> pomocy prawnej
ł stQsunkach prawnych WS1>rawach c ywihiyc h, rodzinnych i karnych, podpi~anej w Warsz.awiednta 28 grud-

upoważnienia

Rady Państwa
Polskiej Rzeczypo$politej
"Ludowej:
. J. Balia

, Z upoważnienia
l?rezydiumRady Najwyższej
'. Związku Socjalis.tycznych ,
Republik Radzieckich
W. l, Tierebilow

Po zaznajomieniu się z powy.i:szym protokołem Rada Państwa ąznała go i . uznaje za ,słuszny zarówno W .ca. łości, Jak i każde ·z. postilnowieii w nimzawartychi oświadcza, że ' jest on przyjęty, ratyfikowany ip'o twierdzony,
, ~raz przyrzeka, że będzie niezmiennie' zachowywany.
. ".
'
Na dowódczego wydan,yzostał akt niniejsży, 9patrzónypięczędą Polskief Rzeczypospolitej Ludowej.
Dano w Warszawie. dnIa 21 maja 1980 roku. '
Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński
/'

Minister Spraw

L.S. '·

Zag~'. anicznych:
E. Wojtaszek
,

. - 122
OSWIADCZENIEJłZĄDOWE
z dnia 14 listopada 1980r.

w

sprawie wymlaDy ' dokumeDtów ratyfIkacyjDych ProtokołQspotządzooego w Moskwie dnia 23 styczDla 1980 r.
do Uniowymlędzy Polską ' R~ecząpospolitą ' Ludową a ZwiązkieDl SocjalistyczDych ' Republik Radzieckich ej ' polIIocyprawnej l stosunkach prawnych w sprawachcywllnycb, rodzlDDycb t : karnycb, podpiSilDej ' W. Warszaw}e
.
dDia .2 8 g~UdDIiI 1957 r. '
Podaje się Dlmejszym do wiadomośCi, że ~godnie

z postaDowieniem cżęśd ' III Protokołu sporządzonego w
Moskwie dnia 23 stycznia 1980 rokuQo Um9wy między
Pol~ką Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej istosunk~ch . prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i kar. nych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r.,

niłstąpiła w Warszawie dnia 16 października 1980 (. wymfana dokumentów ratyfikacyjnych wymienionego protokołu.
.'
.
.' .
.
Powyż~zy protokół ~chodzi

1980 r.

w

żyCie

dnia .16 listopada

(

~

Minister Spraw Zagranicznych: J. C~ylek
/'
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW '

z dnia 16 grudnia 19f;l0 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

określenia wysokośCi

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r.
kosztach sądowych w sprawachcywHnych (Dz. U.
Nr 24, poz. 110) zarządza się, co następuje:
§ t. W rozporządzeriiu -Rady Ministrów z dnia
13 czerwca 1967 .r. w sprawie. określenia wysokości wpisów w sprawach , ~y:wilnych (Dz. , U. z 1973 r. Nr 21,
poź; 127) wprowadza się następujące zmiany:
, 1) . § 13 otrzymuje brzmieńie :
,,§ 13. 1. W sprawach o ustalenie istnienia lub nieistnienia - małżeństwa lub o jego uniewilżnienie
wpis tymczasowy określa się w granicach
od 1.000 'do 5.000 zł.
2. W sprawach o rozwód wpis tymczasowy
określa
się
w grankach od 2.000 do
10.000 zł, ";
' 2) § 15 otrzymuje brzmienie:
, i'§ t5.0d powództwa o zniesienie wspólności mają~
kowejpomiędiy malżonkainipObf~Ia się wpis

wpisów w sprawach ' cywilDycb.

w granicach od 500 do 5.000
oq startu majątkowego stron;y
tami."; ,

.0

zł

w

zależności

obci<iżonej kosz~

'

-3) § 24 otrzymuje brzmienie:

,,§ 24. Od :wnioskl! o ZEzwolenie na zawarcie małżeń- .
stwa kobiecie nie, mającej ukończoqych lat
osiemnastu lub mężczyżnieniemającemu
uk.0ńczonych lat dwudziestu jeden pobiera się ,
wpis w granicach od 500 do 1.500 zł w zależ
ności od stanu majątkowego wlljoskodawcy."
§ 2. Jeżeli obowiązek ' uiszczenia wpisu powstał przed
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wp!s
pobiera się w wysokości określonej wplzepisach. dotych:'
czasowych.
.
,
§ 3.
$ied.,miu

Rozporządzenie

wchodzi w

życie ,

po

upływie

dn~",d dniaogłosz,enia.

Prezes Rady Ministrów: J.Pińkowskt

.Y

