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DZIENNIK USTAW 
POLSKIEJ RZEC/ZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

TR ES CI 
Poz.: 

Warsżawa, dnia 8 lutegO' 1982 r. 

UMO'WA MIępZYNAROD.oWA 

24 - Umowa między Polsk, Rzea/tpospolit" Ludow4 a Republiłc/t G rec ką o pomocy prawnej w sprawaell 

Nr4 

cywilnych i karnych. podpisan" w Atenach dnia 24 październ i ka 1979 r. lU 

2.5 - Oświadczen ie ' rZl\dowe I dnia 19 stYcznia 1982 r. w sprawie wymi any dokumentów ratyfikacy jnych 
Umowy między ' Polsk/t Rzecząpospolit/t Ludow, a Republiką Greck ą o panlOcy prawnej w 5pra,vach 
CYWIlnych i karnych. podpisanej W Atenach dnia 24 październ ika 1979 r. , 68 

• O ZP O R Z Ą D Z EN II R A D Y M I N I S T R O W 

28 - z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie zbywania przez przedsięb i or s twa państwowe na rzecz nie 
uspołecznionych jednostek organizacyjnych ocal osób fizyczn ych n iektórych składników mienia ' 
tych przedsiębiorstw ' .' • . 89 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 

r1 - Ministrów Spraw Wewn~trznych oraz Nauki. Szkolnictwa WyŻ5zego 1 Techniki I dnia 22 stycznia 
1982 r. w sprawie ustalenia rodujów studiów prowadzonych prze~Szkołę · Główną Służby Poźar. 
niczej w Warszawie 69 

~ 

28' -Ministra Spraw Wewnętrmych z dnia 30 stycznia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania 
obowiązków uzy,kiwania zezwoleń na zwoływanie i odbywanie zgromadzeń. organizowanie publicz
nych ill}prez artystycznych. rozl ywkowych I sportowych oraz przeprowadzan!. zbiórek publicmych 
w czasie obowi'lzywania stanu wojennego. a takie wylqczenia n iektórych rodzajów zgromadzeń oel. 
obowiąźku uzys,kiwania zezwoleń • 69 

29 - ·Ministra · Fin'ansów 'l dn!a , U stycznia 1982 r. w ,prawie nUczek napodal.kl obrotowy I dochodowy 10 

30 - Ministra Finansów z dnia 13 styc'lnla 1982 r. w sprawie przedp!<łt n. podatki obrotowy 1 dochodo-
wy oraz na opłatę skarbow4z tytułu wykonywania rzemiosła . , • . • 12 

31 - Ministra Handlu Z'agranlanego l dnia 27 stycznIa 1982 r. zmieniają ce ro'zporz/tdzenie w sprawie ceł 
i pozwoleń na towary przywożona 1 nil towary wywożone w niehandlu\ .... ·ym 'obrocie towarowym 
z zagranicą 14 

UMOWA 

mIędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a RepublIką Greck4 o pomocy prawne) w aprawach cywilnych l karnycli, 

podpisana w Atenach dnia 24 październih 1979 r. 

, W ImIeniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAŃSTWA 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaja do powszechnej wiadomości: 

W dniu 24 paźdzIernika 1979 r. została podpisan.t w A tenach Umowa między Polską RzecząposPolit4 LudoW4 
' a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cy wilnych l karnych . w następującym brzmieniu: 

UMOWA 

międ 'zy Polską RzecząpospoIłlą Ludową 
a Republiką Grecką o pomocy prawnej, w sprawach 

cywilnych 1 ·karnych. 

Rada Państwa Pols!c!eJ Rzeczypospolite'j Ludowej 
t Prezydent , Republiki Greckiej pragnąc ' umocnić śc isł4 

,1 t rwałą ' p rzyjaźń między obydwoma kra jami OJaz da~ 

:wyraz znaćzeniu! jakie przypisuj~ wap61pracy w zakresi. 

p rawa, postanowili zawrzeć Umowę o pomocy pra..wnej w 
sprawach cy'-'li lnych i. karnych i w tym celu wyznaczyli 
swych pełn omocników: 

Rada Pa r1st\\" d Polski ej Rzeczypospolitej Ludowej: 
p rof. dra -hab . Je rzego Bafię, Ministra Sprąw ie dliwości 

Polskiej Rzeczypospoll tej LudOWej, 

Prezydent Repu bl iki Greckiej: 
Georgesa StamdUsa , Ministra Sprawiedliwości Republiki 
Greck iej. 

..... 
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bzłennik Ustaw Nr .( 

kłóny po , dokonaniu wymiany swoich pełnomocnictw, 
uznanych za dobre.·j sporządione W należytej formie, 
uzgodnili następtijące ' postanbwienia: . 

. R q zd zi a ,t 

Postanowienia ogólne. 

Artykuł. ... 

. Zakres ochrony prawnej~ 

62 

1. Obywatele jednej . ~ Umawiających się Stron ko- . 
rzysta1ą w zakresie swych praw osobistych i majątkowych 
z takiej samej ochrony na terytorium drugiej Umawiającej 
fiię Strony, jaką la Strona przyznaje swoim ·obywatelom. 

2; Obywatele jednej z Umawiających się Stron . mają 
swobodny dostęp ' do sądów i innych organów drugiej 
Umawiającej się Strony. w1aściwych w sprawach .cywil-

! nych I karnych. Mogą oni 'występować przed tymi orga
nami w obronie swych praw; składać wnioski I wyta
czać powództwa · na tych samych wa~unkach co obywa-
tele tej Strony. -

3. Postanowienia ustępów li 2 stosuje się odpowied
nio do osób prawny'ch obydwu Umawiających się Stron. 

Artykuł 2 

Tryb porozumiewania sIę. 

1.' W sprawach objętych niniejszą umową Ministerstwo ' 
Sprawiedliwości lub Prokuratura Gene"ralnaPolskiej Rze-

, czypdspolitejLudowej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości . 
Republiki Greckiej porozumiewają się . bezpośrednio między 
sobą. chyba że postanowienia niniejszej umowy stano
wią inaczej. 

2. Sądy i inne organy Umawiających się Stron, właś
ciwe w sprawach cywilnych i karnych.- porozumiewają 

się między sobą za poś'red,nictwem Ministerstwa Spra
wiedliwości luh Prokuratury Genera) nej Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej i Ministerstwa Sprawiedliwości Re
publiki Cr.eckiej. 

Artykuł 3 

Ję7.ykl urzędowe. ... 
Dokumenty przekazywane w sprawach objr;tych ni

niejszą umową będą sporządzane w języku Strony wzy" 
wającej z 2!ałączonym tłumaczeniem na język St~ony we
zwanej lub na język franc::Jski. 

Artykuł 4 

Informacje 'o prawie. 

Ministerstwo ' Sprawiedliwości Polskiej Rzeczypospo
iitej Ludowej i Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki 
Greckiej, a tak że ProkurĆJtury Generalne obydwu Unia
v.riających się Stron będą udzielały sobie wzajemnie, na 
wniosek, info rmacji o prawie . ohowi ązującym w ich Pań
stwach, o . wy klddni przepisów pra wnych przez właściwe 

organy Umawiających Się Stron, o . ważniejszych aktach 
ustdwod awczych, jak również- Jeżeli zajdzie potrzeba -
O określonych problemach prawnych. 

Poz. 24 

Artykuł 5 
: , : .~ . ; ;' .:..:. : , : ._, 

'VI rożJthIenł'uriiiliejSżej umowy 'wyraienie . 2~ spra
wach cywilnych" obejmuje równiez zagadnienia wynika
jące z prawa handlowego i ż prawa rodzinnego • 

Rozd:ział2 

. Pomoc · prawna. 
.-.~ 

Arty'I~\H 6 

Udzielanie · PODU~CY prawnej. 

, 

1. Umawiające się Strony ibbo'Ylązująsię do wza
jemnego udzielania pomo'Cy prawnej w sprawach cy.wil-
ilych ' i karnych. . 

2. Pomocy prawnej udziela się przez. dokonywanie 
określonych czynności postęp.owania, a w szczególności 

przez przesyłanie , aokumentów, przeszukiwanie. zajęcie 
I przekazywanie dowodów, opinie biegłych,' przesłuchi

wanie podejrzanych i oskarżonych. przesłuchanie stron, 
iwiadków i biegłych, jak ró:wnież ()ględziny sądowe: 

., ,. 
Artykuł 7 

Przędmiol I forma wnIosków o ud7ielenle pomocy prawnej. 

1. Wnios~k o 'udzielenie pomocy prawnej , powinien 
zawierać: / 

a) określenie ' organów,' ~zywających i wezwanychi 
h) sprawę. której dotyczy wniosek. oudzieJehie po-

mocy 'prawnej; / 
c) imiona i nazwiska . stron. podejrzanych,oskarżo

nych lub skazanych, ich miejsce zamie'szkania lub pobytu, 
o'bywatelstwo i zawód, ' a ' w sprawdch ' karnych - w mia
rę możności ~ również miejsce i datę 'urodzenia, podej
rzanych. oskarżonych lub skazanych oraz imiona ich ro
dziców; 

dl nazwiska, imiona i adresy pełnomocników; 
el tteśćwniosku i informacje niezbędne 'do jego wy

konania. a w sprawach karnych również kwalifikacje 
czynu ' przestępnego_ 

2. Wnioski o ud~ielenie pomocy prawnej oraz za
łączone dokumenty powinny być podpisane i opatrzone 
pieczęcfą urzędową organu, od którego pochodzą . 

Artykuł 8 

Wykonywanie wniosków o udzielenie . pomocy prawnej. 

1. Przy wykonywaniu wniosku o udzielenie pomocy 
prawnej organ wezwany stosuje przepisy prawne swego 
panstwa_ Jednakże organ ten na wniosek wzywającej 
Umawiającej się Strony może zastosować przepisy po
stępowania tlrugief Umawiającej się Strony. jezeli nie są 
one sprzeczne z prawem Strony ,vezwanej. 

2. Jeżeli OJ gan weiwaąy nie jest właściwy do wyko
nania wniosku o udzielenie pomocy prawnej, przekazuje 
go do właściwego organu Strony wezwanej i zawiadamia 
o tym organ wzywający . . 

3. Na proś-bęorganu wzywającego organ wez'v,-any 
zawiadamia go bezpośIednio O terminie i 'miejscu wyko-
nania wniosku. . . 
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4, Po wykonaniu wniosk~ o udzielenie' pomoc;ypraw
.nej organ wezwany zwraca 'akta organowi wzywającemu 
. lub P'ow!ą:d~mia go opt,zesl.kOpach w wykonanill tego 
'wniosJCu. ' :"- c. . • . ' 

Artykuł 9 

/ S\\iadkowle ' l biegli. 
.. - I ' '. . .; . ", 

Artykuł 12 

·KOSlfy,. pom~y praWneJ • 

. l. Wezwana . Umawiająca . się, . Strona pOllosi wszelkie 
koszty powstałe -na je j terytorium w związku z udziel e

,niem, cP9I!l0~y,ra~!.l~j i nie będzie żądała zwrotu tych 
.l{'~~z;t~)~~·ł_" · · ,.:" . / . 

I. Jeżeli w 'teku postępowania pc·zed sądem lub innYm' . . 2. Or,gan ;w,ezwaIlY z:a\viada1;Ilia organ · wzywający -o 
organem .' jeańej Um<l\J\aj.ic'ej 'się- SL'róhy ;: ok~ze · . się, :kb_ ·· ~.~sok,?ścLp~ntesłony~hkós~tó~. Je~eli 'oc~C)n ,~zywają~y 
nieczne : s[awiertnictwo ,·swfadka' lub bietJłego .ptiebywa- ·<, ;s~lą?me" te ',k9szty,.: od OSQ9X~,~<?W:lązg.ne~ .do. wh pome-

. jącego ' na ···· terytorium. drugiej ' Umaw:iającej :' się ' Strońy. " ' •. slem~.: k~woty te ' przypadną . SLr:oąle \ wzywa)ącę)· . " 
sądlub ' 1I1rywlasciwy b.rgan -tej Stróny: m<1ŻebYc ,wez- ' '." ,: I 

':witny:do dor~czellia wezwdlJ,ia.,,' . . Artyk~l 13 
- , , .ł 

. 2. W wypadku określon-ł'm W' ustępie! dp 'wezwania Odm'jnvil udzielenia pomocy ·prawneJ. , " 
nie· może byc dołą€zone zagf'ożenre grzywną .luą innymi ' .- ' " .,, ' ,;. 
środkami przymusu w pl:zypadl,w ni,estawiennictwa. 

3. Koszty . podJÓży i ·' ;p;by,tu.jak " :rówhięŻ , wypla.ta .' 
odszkodowanfadla świadkóW: .lub .biegłych'. obciążaląstro

- nę wzywającą. 

4. Świadek lub biegły; ktÓry stawił ~ię pried orga- ' 
nem 'StronY\'lzywdją<;ej na wezwaniEidóręczuIie mu' pr,ż~t 
organ Strony wezwanejr nię może być ' aresztowany; śCi~ 
ganykatnie. ,an-i nie można wykonać w stosunku 4.0 . nie
go kary ,za · przestępstwo' popełnione przed przekroczeniem 
granicyStr~ny wzywając~j. . 

5. Świadek lub ' biegły przest~je korzystać z przywi
leju przewidzianego w ustępie 4. jeżęli nie opuści 'tery
torium Strony wzywającej przed upływem terminu pięt
nastu dni. ' licząc od driia ' zawiadomienia go ' przez organ 

. przesłuchujący • . że obecnośc jego nie jest już, potrzehna. 
- Przy obliczaniu tego 1erminu nie' uwzględnia się okresu. 

w którym świadek lub ' biegły nie, mógł. bez swojej winy( 
opuścić terytorium Strony wzywającej. 

Artykuł 10 

Doręczenia. 

1. Doręczenia pi5m są dokonywane przez organ wez
wany zgodnie z przepisami prawnymi normującymi... tryb 
d o ręczania pism w jego Pallśtwie. jeżeli doręczane pisma 
zost a ły sporządzone wjt~zyku strony wezwanej albo je
że li dołączono do nich uwierzytelniońy przekład ha język 
t ej' Strony . . W inn ym wypadku órgan wezwany doręcza 
pismo adresatowi wtedy tylko. gdy on zgodzi 'Się je 
przyjąć. 

2. Wniosek o udziel enie pomocy prawnej powmlen 
zawieraćd'okladny adres osIbiorcy oraz określ<;nie do~ 
r.ęcz ćmego pisma. 

3, Jeżeli pIsma nie mogą być doręczone pod adresem -
wskazanym ' we wniosku o udzielenie pomocy pr'awnej. 

,orgii n: wezwany podejmie niezbędne środki w celu usta- ' 
'le nia dokłądnego adresu. Jeżeli ,ustalenie adresu okaże 

się niemożliwe, organ wezwany zćlwiadamiił o tYll\ ' organ 
wzywający i zwraca mu pisma. Klór'e miał doręczyć. 

Artykuł 11 

Potwietd,Jenle doręczenia pism. 

Potwierdzenie doręczenia pism sporządza się s tosow
nie . do przepisów o doręczaniu pi sm obow i ązujących na 
terytorium Stron y wezwanp.,l. Polwierdzenie dorc,cze ąia po
winno z~wierać dat,ę i mie jsce dor ęczenia. 

,.. 1,_ MpżuaodIrlówiĆ przeprowadzęnia czynności z za
J{re~u ' pomoc.-y ,prawneji. Jeże~ . je,]ow-ykonanie" m'ogłoby za
grózić ... suwerevąo~cL . be~pieczeńst\v;u 'luhporządkowi . pu-
blicznemu wezwanej .. Umawiającejsię' S(rony. . 

- " , 2. ; W sprawach 'karnych . można ponadto odlDówić 
ud:tielimia, pomecy , .Prawne j, jeżeli czyn . będącY.; podsta
-wą wniosktL o udzielenie- , pomocy. prawnej .jest według 
StfoQY we--zwanęjprzestępstwempoIitycznym lub wojsko-
wym. -

Rozdział 3 

Dokumenty. 

Artykuł 14 . 

Przesyłanie aktów stanu ćywllnego. 

Na wniosek sądów ' i. innych właściwych organów 
jednej z Umawiających , się Stron druga Strona przeka~ 
zuje jej bez opłat i kosztów odpisy aktów stanu cywil .. 
nego i inne odnoszące się do nich dokumenty.dotyczą
ce obywateli Strony, od której pochodzi wniosek. 

Aitykuł15 

. 
Legalizacja moc dowodowa dokument'ów,-

1. Dokumenty oraz ich odpisy luq dokonane z nich 
wyciągi, sp'orządzone, wydane lub uwierzyt.elnione na te
rytorium jednej z Umawiających się Stron przez właściwy · 
organ i opatrzone pieczęciąurzęd·ową. nie wymagają le
galizacji dla swej ważności na terytorium drugiej Stro
ny. 

2. D'okumenty urzędowe sporządżone na terytorium 
jednej z Umawiających się Stron mają n~ terytorium dru
giej Umawiającej się Strony moc dowodową dokumentów 

.' urzędowych. 

Rozdział 4 

Z.wolnlenie od zabezpieczania ' kosztów procesu 
l od kosztów sądowych w sprawach ' t:ywilnycb. 

Artykuł 16 

Obywatele jednej z l!mawiających się Stron,którzy 
. zamieszkują lub przebywają na terytorium jednej lub dru
. giej Strony i 'któlzy występują przed sądami drugiej 

I ,-- i 

·1 
! 
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l>~ienJlik Ust~w Nr .4 

Umawiającej ' się Strony, 'nie 14 obowiązani do·' 'zabezpie" , .. ·Umił'WijJąbe!,'sfęStrOOll( '. 'MQle}/ter.ytórtwnzosCała .' wy
cZenid kosztów procesu z lęgo tylko powodu. że. są cu- .łane \pismo. ·stanowiąc" wyil.Qnanie ·c~l'nności. 
dzoziemcamiJu-b . ~e- nie m(lją miejsca tamieszkania lUD 
pobylL,J na .eryt:óriUln Strony. przed której Sądę,Ill wystę~ · :Ro z-'d\zi a ł5 / 
pują. 

Artykuł ' 17 

L Obywatele jednej Z Umawiających si~ Stron ko
rzystają na terytorium drugiej Umawiającej się Strony ze, 
zwolnienia od kosztów sądowych oraz z bezpłatnego 

zastępstwa procesowego na· tych samych warunkach i w 
takim samym zakresie jak obywatele tej Umawiającej się 
Strony. 

2. Zwolnienie od kQ&ztów sądowych i bezpłatne za
stępstwo dotyczy wszystkich czynności postępowania, 

łącznie 'I' czynnosciami egzekucyjrwmi. 

, 3. Obywatele, którzy zgednie z przepisami prawnymi 
jednej z Umawiających · si~ Stron zostali zwolnieni od 
kosztów sądowydl w danej sprawie, są zwolnieni od! 
tych kosztów w razie dokonywania czynności proceso
wych w tej samej sprawie na terytorium drugiej Umawia
jącej się Strony. 

Artykuł 18 

l. Zaświadczenia o sytuacji osobistej. rodzinnej i ma
jątkowej wydają wlasciwe organy Umawiającej się Stro
n y, na której terytorium ma miejsce zamieszkania lub 
puby tu osoba wnosząca o przyznanie jej zwolnienia 'od 
kbsztów sądowych. \ 

2. Jeżeli wnioskodawca nie zamieszkuje i nie p rze
bywa na terytorium jednej lub drugiej ,Umawiającej 'się 

Strony, ~zaswiadczenie może wydać przedstawiciefstwo 
dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa. którego 
wnioskoddwca jes1' obywatelem., 

3. Sąd orzekający · o zwolnieniu od kosztów sądo
wych może w przewidzianym w artykule 2 niniejszej 
umowy trybie- zażądać od organu, który wydał zaświad
czenie, doclatkowych wyjaśnień. 

Artykuł 19 

Obywatel jednej z Uąlawiujących się Stron może 

zqłosić ustnie do protokołu w sądzie właściwym według 

swego miejsca zamieszkania lub pobytu wniosek · o zwol
nienie 0cl kosztDw sądowych lub o ustanowienie adwo
kata w · postępowaniu przed sądem drugiej Strony, Sąd 

właściwy przesyla sądowi drugiej Umawiającej się..Strórry 
w trybie przewidzianym w artykule 2 niniejszej umowy 
protokół wraz z zaświadczeniem określonym w artykule 18 
niniejszej umowy i innyrrli dokumentctmi złożonymi przez 
wnioskodi;jM'tę. ' 

\ 
Artykuł 20 

1. Jeżeli sąd jedr1E!j z Umawiających się Stron roz
poznający sprawę zażąda przekazania opłat lub zali
czek od osoby zamieszkałej na terytorium drugiej Uma~ 
wiającej się Strony, termin Wyznaczony do ich uiszczenia 
nie może być krotszy niż dwa miesiące. 

2. W razie wyznaczenia przez sąd jednej z Umawia
jących się Stron· terminu do dokona;niąprzez osobę za
mieszkałą na terytorium drugiej Umawiającej się · Strony 
określon~r czynności ' postępowania. wówczas . hieg . ter
minu ror.poczyna li'ęod <datystemplaurzędu pocztowego · 

4 
I 

Uznawanie wykonywanie orzeczeń w sprawac:h 
. cywilnych. 

' Artykuł 21 

1. Prawomocne orzeczenia sądów w sprawach cywil- , 
nych jednej z Umawiających się Stron. dotyczące spraw 
niemajątkowych. jeieliniesą sprzeczne z hiniejsząumcr 
wl\, pedlegają uzn.eniu na terytorium drugiej. Umawia
jącej się Strony~ Dotyczy to również orzeczeń wyclanycłr 
przed wejściem w zycie nini~szej IJmowy. 

2. Wykonalność prawomocnych ' orzeczeń sądów w 
sprawach cywilnych, dotyczących stosunków majątko~ 
wyth. wydanych na· terytorium jednej z Umilwiających 
-się Stron. może byćstwi-erdzona na terytorium drugiej 
Strony, jeżeli orzeczenia te zostały wydane po wejściu 
w życie niniejszej umowy. Dotyczy to również prawo
mo<;nych ., wyroków sądów. uwzględniających powództwo 
cywilne w sprawach karnych. 

Artykuł 22 

V\'niosek o uznanie lub o stwierd2enie wykonalności 
orzeczenia sądowegó należy zgłosić do sądu, który roz
poznawał sprawę w pierwszej instancji, lub do właściwego 
sądu drugiej Strony. W pierwszym wypadku sąd przekazu
je wniosek właściwemu sądowi drugiej Strony w trybie 
określonym w artykule 2 niniejszej umowy. 

Artykuł 23 

1. Do wniosku o uznilnie lub o stwierdzenie wyko
nalności orzeczenia należy dOłączyć, 

a) odpis orzeczenia z uzasadnieniel!l oraz dokument 
urzędowy stwi(!tdzający prawomocność orzeczenia. jeśli 

to nie wynika z- treści samego orzeczenia; 
b) dok.ument. stwierdzający. że P9zwany, ktGry nie 

brał udziału w postępowaniu, jub jego peinomocnik był 
we własciwym czasie i w należytym trybie chociaż raz 
wezwany na rozprawę; 

cj uwierzytelniony przekład doknmentów wymienio- ' 
nych . pod literą a) i b) na jeden z języków przewi
dzianych w artykule 3 niniejszej umowy. 

2. Z wnioskiem q stwierdzenie wykonalności orze
czenia można połączyć wniosek o przeprowadzenie egze
kucji. 

Artykuł 24 
/ . 

Orzekając w sprawie dotyczącej uznania lub wykonal-
ności orzeczenia. sąd_o może ' w ra?ie potrzeby zażądać 
od wnioskodawcy wyjasnień lub zobowiązać go do. uzu
pełnienia braków wniosku. Sąd może ~ównież wysłuchać 
dłużnika co do tresci , wniosku oraz prosić o wy-jaśnienia 
sąd, który wydał orzeczenie. 

Artykuł 25 

Dłużnik może zgłosić do sądu, który orzeka o stwier
dzeniu wykonalności. zarzuty Zarówno co do jego ,do

- puszczaTności. jaki codo uwzględnionych w wyrokp- '$ą

du ... roszczeń w tyrQ' t}' ąo wypadku, gdy jest to d<tPus~ 



bziennik Ustaw Nr 4 
" .. .... . 

czalne według prawa tej' UmawiająceJ się Strony, n,,&tó
rej terytorium wydano wyrok. 

Artykuł 26 

Odmowa uznania lub stwierdzenia wykon~lnoścl. . . 
Mbżna odmówić , uznania lub . stwierdzenia wykonal

ności w następujących wypadkach: 
a) jeżeljpozwany lubosobażobowiązana orzeczeniem' 

do zaspokojenia żądania nie-uczestniczyli w. postępowanill 
iiądo.wym-.na skutek tego, że im lub " iC;h pełnomocnikom 
we właściwym czasie i w należytym. trybie nie doręczon, 
wezwania na rozprdwę; 

b) je'żeti orzeczenie jest sprzeczne z innym wcześnieJ
szym prawomocnym orzeczeniem wydanym w. tej same! 
sprawie między tymi samymi stronami przez . sąd Uma
wiającej Się · Strony, na której terytorium to · orzeczenie 
ma by<: uznane !ub wykonane. 

. c) jeżeli orzeczenie jest sprzeczne z porządkiempu
blicznymUmawiającej się Strony. na której tery torium, to 
orzeczenie · tnabyć llzDdn8 lub wyk,onane; 

dl jeżeli , w.edłuy : prawa.' Umawiającej się Strony, na 
k.tórej terytorium: orz~czeni:e ma być . uznane lub wyko
nane. sąd tej Strony jest wyłącznie właściwy do osądzenia 
sprawy.' . 

Artykuł 27 

. Przepisy artykułu 21 ustęp 2 ł artykułów 22-26 ni
niejszej umowy stosuje się również do ugód zawartych 
przed sądami. 

Szcz~gólne wypadki wykonalności . orzeczeń o kosztach. 

Artykuł 28 

,. Jeżeli na osoby zwolnione na podstawie artykułu 
16 niniejszej umowy .od zabezpieG:zenia kusztów procesu 
nałożono w orzeczeniu kończącym postępowanie obowill
zek zaplaty tych kosztów. właściwy sąd Umawiającej si, 
Strony. na której terytorium ma nastąpić ich ściągnięci~ 
orzeknie zgodnie ze swoim prawem i bezpłatnie o wykQ-
nalności orzeczenia. ' 

2. Kosztami postępowania są również koszty poświad
czenia prawomocności i wykonalności orzeczenia oraz 
koszty tłumaczenia wymaganych dokumentów. Koszty t. 
ustala na wniosek ' sąd. który rozstrzyga o stwierdzeniu 
wykonalności orzeczenia~ 

Artykul 29 

1. Wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia 
o kosztach postępowania składa w sposób określony W 

artykule 22 niniejszej umowy osoba. na której rzecz zo-
sta Iy one zasądz&e. . . 

2. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie zasądzają
ce koszty wraz z poświadczeniem jego prawomocności 
i wykonalnDści oraz uwierzytelnionym tłumaczeniem na 
:jeden z języków przewidzianych w artykule 3 niniejszej 
umowy. 

3. Z wnioskiem o stwierdzenie ' wykonalności orze
czenia o koszlach można połączyć wniOltek o przeprowa· 
dzenie egzekucji. 

l-
I 
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Artykuł 30 

, L Sąd ~ęzwanej Umaw'idjącej się Strony rozpoznaje 
wniosek o · stwierdzenie wykonalnośd ' otzeczeńia o kosz
tach bez wysłuchania stron, ogra~icżając się jedYnie do . 
sprawdzenia, czy orzeczenie to jest prawomocne i wyko
nalne . . 

2. Nie można odmówić przyjęcia wniosku. o egzeku
cję kQsztów z tego powodu, że wnioskodawca nie. uiścU 
zaliczki na poczet kosztów tej egzekucji. 

Artykuł 31 

l. W razie nałożenia na obywatela-JedneJ j Uma
wiających się Stron obowiązku zapłaty koszt6w Dależ. 
nych sądowi dru~iej' Umawiajltcej . się Strony. S4d ten 
zwróci się do właściwego sądu Umawiająćej się> Strony, 
na której terytorium zamieszkuj .. dłużnik, ~ wmosldem 
o ś.ciągnięcie · tych · kosztów. Sąd , wezwany przeprowadzi 
egzekucjl}- zgodnie ze swoim prawem 'be~ pobt.rania 
opłat. . 

2. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione 
w artykule 29 ustęp 2 niniejszej umowy .. . PostallO~ " 
artykułu 30 niniejszC'j umowy stosuje si, takżew·ctym 
wypadku. ' " . 

RozdziaLe 

Wydawanie I pnewÓz~ 

Artykuł 3l 

OboWiązek wydala. 

t. Umawiające się Strony zobowiązuJ~slę wzajemnie, 
stosownie do postanowień niniejszej umowy, wyda'Yać 
sobie na wniosek osoby przebywrj~ce na Ich terytorium 
w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub w celu 
wykonania kary. -

2. Wydanie w celu przeprowadzenia postępowania 
karnego następuje tylko z powodu takich przestępstw •. 
które według prawa obu Umawiających się Stron i, z&
grożone karą pozbawienia woll}Ości, której górna granlca 
wynosi co najmniej rok, lub karą surowsŻ4 . . 

3. Wydanie w celu wykonania kary następuj. tylko 
• powodu takich przestępstW. · które' podlegają karze we
dłufJ prawa oqu Umawiających się Stron ł jeżeli dana 
osoba została skazana na karę pozbaWIenia wolnoścł po
wyżej jednego roku lub na karę surowszą. 

4. ,Jeżeli · za przestępstwo. z powodu którego wnosi 
się o wydanie. jest przewidziana kara śmierci przez pra
wo Strony >yzywającej. to w wypadku gdy kara taka 
nie jest przewidziana przez prawo Strony wezwanej, 
będzie mogła być . ~yrażona zgoda na wydanie pod wa
'runkiem. że na terytorium Strony wzywającej kara śmier
ci nie zostanie orzeczona lub wykonana. 

5. Jeżeli wniosek o wydanie obejmuje kilka odręb

nych przestępstw. z których każde według prawa obu 
Umawiających się Stron podlega karze pOZbawienia wol
ności, lecz niektóre z nich · nie odpowiadają warunkom 
przewidzianym w ustępach 2 i 3. Strona wezwana' może 
wyrazić zgodę na wydanie również za te przestępstwa. 

Artykuł 33. 

Odmowa wydaliła. 

1. .Wniosku o wydanie nie uw·zględnia .sit: w nutę- ,u 
pujących wypadk.ach~ - I 

. '. 



ar.' jeżeli osoba, ktiJref. wy~ania tażąd'ąno, : fest obywate
lem Strony wezwahejlub uzyskaia rfa jęj ter)ltoriUIU 
prawo ażylu;-' . . 

b) jeżeli . według prawa Strony wezwahej ' oskarżenie do
tyczy przęstępstwa politycznego lub woJskowego albo 
jeżeli ś~iganie ' karne jest niedopuszc'ZaJne lub ~yrok 
nie może byc wykonany z powodu przedawnienia albo 
z powodu innej okoliczności · ustawowej; , 

e) jeieliw stosunkSdo osoby, której wydania iażądano, . 
wydany został , nateTytorium Strony wezwdr.ej . prawO
mo~ny wyrok dotyczący tego samego prz~st~pstwa 
l.ub został~ l!morzonepost~powanie ~ 

d) jeżeli przestępstwo. z powodu którege żąda się wyda
nia. jest ścigane stosownie dp prawa o~u Umawi.ają
cych się Stron wyłączf\ie z oskarże.ia oSQby _pokrzyw~' 
dzonej; . . 

e) jeżeli przestępstwo "zostalo popełniórte na terytorium 
Strony wezwanej. 

2. P..onadto Strona wezwana może odmówić wydania, 
jeżeli wydania żąda się z powodu przestępstwa popełnio
nego na terytorium trźeciego pąllstwa "i wylOk został już 
:wydany yv tym państwie. 

Artykuł 34 

Wniosek o wydanie .. 

. 1. Do wniosku o -wydanie należy dolączyć uwierzy
telniony odpis. prawomocnego wyroku. jak również pełny 
tekst przepisu ustdwy. wedlug którego zak w'.lJifikowano 
przestępstwo. Jeżeli skazany odbył już część kary, nale,ży 
ó tym zawiadomić. . 

2. Do wniosku o wydanie w celu przeprowadzenia 
postępowania karnego należy dołączyć uwierzytelniony 
odpis postanowienia o tymczas0wym aresztowaniu. ' opis 
okoliczności popełnienia przestępstwa, jak również tekst 
przepisu ustawy. według którego przestępstwo zostało za-, 
kwalifikowane. Jeżeli przestępstwo spowodowało szkodę 

JDajątkową. należy 'wskazać jej wysokość. 

3. Do wniosku dołącza się w mimę możności rysopis 
osoby. której wydania zażądano. dane o jej tożsamo,ści. 

sytuacji osobistej. obywatelstwie i miejscu zamieszkania, 
jej fotografię i odciski palców. " "-

4. U~awiająca się Strona. która żąda wydania. nie 
ma obowiązku dołączania do wniosku ' dowodów doty
czących czynu popełnionego przez osbbę. której wydania 

' zażądano. 

Artykuł 35 ; 

Dane ' uzupełniające. 

Jeżeli wniosek o wydanie nie zawiera wszystkich nie
zbędnychdanycn. Strona wezwana może za7.ądać jego 
uzupełnienia. W tym celu . może orla zakreślić termin. 
który nie powinien przekraczać c,lwóchmresięcy, lecz 

- ;który może być przedłużony z usprawiedliwionych przy
czyn. 

Arlyku~ 36 

An:sztowailie ' ~oby podłegatącejwydanlu. 

Po otrzY,maniu wniÓsk.u o wydanie Strona Wezwana 
poc'zyniniezwIOcznie, co należy, aby areszt6wiiĆ ' osobę', 

/ 

której wydania zażądano. Nie 'dotyczy to wypadków. gdy 
wydanie stosownie do _ niniejs~ej . umowy nie może na
stąpić. 

Artykuł 37 

Tymczasowe 'aresztowanie pr:iE'dotn-yńianiem wniosku ' 
.' " 0 wYdabie. " . . 

; 1. Osoba; której wydariia zai.ądano. robie hyć t ym
czaso~vo aresztowana przed otrzymaniem wniosku o " wy
danie. jezeii ' 0 ' jej aresztowanie wnosi · j<.>dna z Umdwid' 
jących się Stron •. zape'wniając. że wydano nakdżarcszto
wania danej usoby '. lub - że zapadł prawomocny wyrok 
skazujący al ho inne orzeczen'ie sądu. Wni~ek taki moze 
być zgłoszony prżez- pócztę. telegraf. lub za , pomocą innych 
środków przekazujących : treść _ wniosku .. na piśmie; 

2~ . Wyjątkowo. w nagłycł} wyp~aeh, właściwe ÓrlJil
ny Umawiających się Stron mogą tymczasowo areszto
wać ,OSOBę znajdującą się na ich teJytorium .nawct bez 
zgłoszenia . takiego wniosku. jeżeli. posiadają wiadomość. 

- że dana osoba na terytorium d,rugiej . Umawiającej się 

. Stron y popełn Ua przestępstwo' uzasadnia jące w ydanid 
3. O dniu tymczasowego aresztowania przewidziane

go w ustępie l i 2 niniejszego artykułu naleiy 'niezwłocz
nie zawiadomić drugą Umawiającą się · Stronę. 

Artykuł 38 

Zwolnienie z aresztu. 

Osobą ' tymczasowo are$ztowana stosownie do · arty
kulu 36 lub 37 niniejszej umowy może być zwolniona, 
jeżeli wniosek o wydanie lub wniosek o .uzupełnienie 
te\;o wniosku nie nadejdzie w ciągu miesiącil , łicząć od 
zawiadomienia dnlgiej Strony 'o aresztowaniu tej oS('by, 

Artykul 39 

Odroczenie ' wydania . . 

Jeżeli przec iwko csobie. której wydanid zażądano , na 
terytorium wezwanej Umawiającej się Strony jest pro
w'adzone postępow anie karne lub jeże li odbywa ona 
karę za inne przestępstwo, w-ydanie może być odroczone 
do chwili ukollczenia postępowani'.! karnegoJub odbycia 
ałbo dar0wilnia -kary. 

. Artykul 40 

Wydanie czasowe. 

1. Jeżeli przewidziane w artykule 39 11Imejszej umo
wy odroczenie wydania moqioby spowodować prz~daw

nienie śdgania karnego lub przyczynić się do powai nego 
utrudnienia postępowania. to. na uzasadniony wniosek 
można wydać czasowo osobę, której wydania zażądano. . 

. 2. Osoba wydana ~zasowo powinna być odesli.na 
z powrotem niezwłocznie po dokonaniU: !łZynności w spra-
wie karnej. dla którycht,ostalaona wydana. J 

Artykul .41 

.Zbieg wniOSk,(nv '~" wydanje: 
- 0·- ._ ',.'" " 

JeŹf;l1i J(jlka 'p<lrlstw Z\vracasię 'o >wydariie tej samej 
osotiy.SI.~oń'a · \vezwana decydUje.i,<.tóremuze zgłoszo
nych wniosków należy dać pier !"szenstwo .• 
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Artykuł 42 

Zakre~ ścłganla. 

1. Osob", wydana nie ,może być bez zgody Strony 
wezwanej ~cigaha ani nie można . w stosunku do niej 
wykonaćk,a:ry zainr1e przestępstwo popełnione przed 
wydaniem oprócz . tego. które było podstawą wydania, 
jak również nie można jej wydać trzeciemu panstwu. 

,.2. Zgoda ta nie jest wYQlaganaw riastępujących wy-
padkach: ' . ~ 

a) jeżeli osoba wydana nie opuściłaterytofiwntej Uma
wiającej się Strony. której , została wydana. w cią9U 
miesiąca od dnia . zakóńczenia postępowania w spra
wie. ' a w razie jej skazania -,.. ,od . dnia odbycia ·kary 
lub uwolnienia od kary. Do tego terminu nie wlicza 
się czasu. w ciąg~ którego 'osoba wydana bez własnej 
winy nie mogła opuścić terytorium Strony wzywaj~-' 
cej; 

b) . jeżeli osoba wydana po opuszczeniu terytorium Strony 
wzywaj~cej następniedoprowolnie tam powróciła . . 

Artykuł 43 

Zawijldómien'e o . decyzji w. przedmiocie wydania. 

L Strona wezwana zawipdamia Stronę ' wzywając~ 
o swojej dećy~jiw przedmiocie wydania. 

2. W razie całkowitego l ub częściowego nieuwzględ
nienia wniosku o wydanie zostanie przekazana Stronie 
wzywającej uzasadnienie decyzji. 

3. W razie zgody na wydanie wezwana Umawiająca 
się Strona zawiadamia wzyw,ającą Umawiającą się Stroną 
o miejscu i czasie wydania. Jeżeli Strona wzywająca nie 
p rzejmie osoby. której się domagała. w ciągu miesiąca od 
wY7( rl aczonego dnia wydania. osoba ta może zostać zwol
niona. 

Artykuł 44 

Wydanie ponowne. 

61 

Jeżeli wydana osoba uchyli się od wymiaru spra
wiedliwości i powróci na te rytorium Strony wezwanej, 
p odlega ona wydariiu na ponowny wniosek. bez potrzeby ' 
przesyłania materiałów wymienionych 'w artykule 34 ni
niejszej umowy. 

Artykul 45 / " 

PorozumiewanIe się w sprawach o wydan!e. 

' Wniosek o wydanie. jak również udzielona odpo
wiedŹ . prze'syłane będą w drodze dyplomątyqnej, Inne 
czyr.ności dotyczące wydania będą dokonywane zgodnie 
z artyk,ulem 2 niniei,szej urnowy .. 

Artykuł 46 

Przewóz. 

, . 

t. Każda z Umawiających się Stron zezwolI na wnio
sek :drugiej Strony na przewóz przez swoje ' terytorium 
osób wydanych iejStronie przez inn,e państwo. Urnawid
ją,ce się ' Strony 'nie. mają . tego obowiązku. je,śli . stosow~ 
nje ,dopfzepisów niniejszej umowy nie istnieje 9bowiązek 
:w,ydaIiia. . ' ' . ' .' " .' . , 

• 

Poz. ,2'; 

2. Wniosek o przewózpowinieR . być zgłoszony wla-, 
kim samym trybie, j",k wniosek .o wydanie. 

3" 'Vla.ściwe organy Umawiających się Stron poro
zumiewają się w każdym wypadku co do s{:osobów. trasy 
i innych warunków przewozu. 

. Artykuł 41 

Za wiadomienie o wynikach postępowania karnego. 

Umawiające się Strony informują śi~ wzajemnie 
o wynikach postępowania karnego wobec wydllnych 
osób. Na wniosek przekazują one sobie również odpis 
prawomocnego orzeczenia. 

Rozdział 1 

Postanowienia różne w sprawach kamych~ , 

Artykuł 48 

Przekazanjeścfganhlkamego~ , 

, Każda z Umawiających się Stron jest obowiązana na 
wniósek drugiej Strony ścigać zgodnie ze swoim prawem 
wlasnych obywateli, którzy popełnili przestępstwo nil · 

terytorium drugiej Strony. 
" 

Artykuł 49 

1. W celu wszczęcia sClgania kal nego. stosownie. do 
artykułu 48. Umawiające się Strony będą sobie przeka
zywać wnioski, do których będą dołączane dokumenty 
dotyczące ; popełnionego przestępstwa. dane o osobie 
sprawcy i inne d.owod y. jak również tek~ty przepisów 
karnych mających zastosowanie do czynu według prawa \ 
obowiązującego w miejscu jego popełnienia. ' 

2. Umawiająca się ' Strona, do której skierowano 
wniosek o przejęcie ścigania. zawiadamia drugą Stronę 
o wynikach postępowania i przesyła na wniosek odpis 
prawomocnego orzeczenia. 

Artykuł 50 

Czasowe przekazywanie osób pozbawionych wolności 
w charakterze . śwladków. 

1. Jeżell wyniknie potrzeba przesłuchania w charak
terz'e świadków osób pozbawionych wolności na · teryto
rium drugiej Strony. organy wymienione w artykule 2 
niniejszej umowy mogą zezwolić na przekazanie ich na 
terytori.um Strony wzywającefpod warunkiem, że osoby 
te będą nadal pozbawione wolności i zostaną odesłane 
Zl powrotem w najkrótszym czasie poprze$luchaniu. . 

.... " . i 

2.- Jeżeli wyniknie potrzeba przesłuchahia w charak· 
.terze świadków osób pozbawionych woln~Ści na , teryto
rium trzeciego państwa. organy wymienione ,wa,ttykule 2 
niniejszej umowy lldzielą zezwolenia na . przewóz tych 
osób przez terytorium swegopań:stwa. \ . 

3. Postanowienia artykułu 9niriiejszej umowy sto~ 
suje się w wypadkach przewidzianych w ustępach l J 2. 

;\rtykuł51 

Wydaw~nie ' Przedmiotów. 

1.PrzedmiGly uzyskane ,przez sprawcę ·w :wyniku 
przestępstwa,Ja.k ' również . wszelkie inne . p:rzedmi~ty, ~ 



/ 

• 
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które mogą służyć w postępowaniu karnym jako dowody 
rzeczowe, powinny być wydane Stronie wzywającej >na· 
wet w . takim wypadku, gdy wydanie sprawcy przestęp
stwa ze względu na jego śmierć lub z innych powodów 
jest niemożliwe, 

2. Strona wezwana może czasowo odroczyć wydanie 
przedmiotów, jesli są cine niezbędne w innym postępowa
niu karnym. 

3. Prawa osób ti~ecich do podlegających - wydaniu 
przedmiotów pozostają nienaruszone. Przedmioty te po 
zakończeniu postępowania karnego podlegają zwróceniu 
Stronie, które je wydała, w celu ich. przekazania ·upraw
nionym osobom. 

4. Do wydawania przedmiotów stosownie do posta
nowień niniejszego artykułu nie mają _ zastosowania prze
pisy ograniczające przywóz i wywóz przedmiotów i war-
tości dewizowych. / 

Artykuł 52 

Koszty wydania I przewozu. 

Koszty związane z przygotowaniem wydania prze
stępców oraz przedmietów, stosownie do postanowień ni
niejszej umowy, ponosi, ta Umawicljąca się Strona, nal 
której terytorium koszty te ' powstały. Koszty przewozu 
pbciążają Stronę wzywającą. 

Artykuł 53 

Przesyłanie zawJadomle6 o wyrokach. 

1. Umawiające się Strony będą sobie wzajemnie raz 
w Toku prżesyłać informacje o prawomocnych wyrokach 
skazujących obywateli drugiej Stron y. 

2. Umawiające się Strony na żądanie będą dostar
czały sobie wzajemnie dla celów postępowania karnego 
dane o karalności osób zamieszkałych poprzednio na te
rytorium Strony wezwanej. 
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3. W wypadkach ' przewidzianych w ustępach 1 ł 2 
niniejszego artykułu Cmawiające się Strony będą w miarę 
możności przesyłać również odciski palców osób skaza

' nych~ 

Rozdział 8 

.' Postanowienia -końcowe. 

Artykuł 54 

Niniejsza umowa zastępuje porozumienie o prciwie 
ubogich i kaucji aktorycznej, zawarte \v ' drod.ze wymiany 
not między Polską • Grecją w dniu 10 kwietnia 1930 r. 

Artykuł 55 

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w 
tycie trzydziestego dnia " od dnia wymiany dokumentó ... v 
retyfikacyjnych, która nastąpi w ,Warszawie. 

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czasnieokreślo
ny. Może być. ona wypowiedziana w drodzenotyfikar ji 
przez każdą z Umawiających się -Stron. W takim wypad
ku utraci moc po upłYwie . sześciu miesięcy od dnia wy
powiedzenia. 

Na dowód czego Pełnomocnicy Umawiających ' się 

Stron podpisali niniej~lą umowę i opatrzyli ją pieczę-
cłemi. . 

. ' 
Sporządzono w Atenach dnia 24 października- 1979 r. 

W dwóch egzemplaruch, każdy w językach polskim, 
greckim i francuskim, przy czym wszystkie teksty są jed
nakowo autentyczne. W razie rozbieżności tekst francuski 
uważany będzie za rozstrzygający. 

Za Radę Państwa 

Po~skiej Rzeczypospolitej 
. L\ldoweJ 

Jerzy Balia 

Za Prezydenta 
Republiki Greckiej 

Georges Stamatis 

Po zazna jomieniu się z powyższą ' umową Rada PaństwlI uznała ją i uznaje III słuszną zaró,vno w cało~ci, jak 
każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza ;" że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz 

przyrzeka, że będzie niezmienniezachowywana. 

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

Dano w Warszawie dnia 11 września 1980 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński ' 

L. ' S. 
Minister Spraw Zagranicznych: J. Czyrek 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWB 

z dnia 19 stycznia 1982 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyflkacyjnycb Umowy między Polską RzecząpospoJłtą Ludową a Republiką ł 
Grecką o pomocy praw.nej w aprawach cywilnych I karnych, podpisanej w Atenach dnia 24 października 1919 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, Że zgodnie 
z art. 55 ust. 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą 

Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej w spra
wach cywilnych i karnyCh, -podpisanej w Atenach dnia 
24pażdziernika 1979 t.! nastąpiła w ' Warszawie dnia 

23 listopada 1981 r. wymiana dokumentó~ ratyfikacyj
Dych wymienionej umowy. 

Powyższa umowa weszła w tycie pnia 23 grudnia 
.1981 r. 

Minister: Spraw Zagranicznych: J! Czyrek 




