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DzfAt 1- PA3,lJ;EJI I / 

POST ANOWIENIA QGÓLNE OJiUUłE npc;r AHOBJIEHłUI 

Artykuł 1 

OChrona prawna 

~ 

1. Obyw,atele jednęj Umawiającej się Strony korzy- l. rp~llHe <WIoA .l(orosapHBaIOmeAcll CTopoHw nOJlLlyJOTCII 
stają na obszarze -drugiej Umawiającej się Strony w za- Ha repPHToPHK '.IlPyroA ,lJ;oroBapHBaJO~ełłcll C~OpoHbl B OTHoweHHK "-
kresie swych praw osobistycłr- i majątkowych z takiej ~BOHX nimu.vt H HMY~CCTBeHHblX npaB TaxoJl: lICe npaBOBOA 38WHTOłł.-
samej ochrony prawnej, jaka , przysługuje jej oby\Vatelom. xalC H, co6cńeHiwe rp8X,I(aJie. '\ 

2. Obywatele jednej' Umawiającei..się Strony, mają 2. rpallC,!(aHe o.z(HoA " ,lJ;orosapHBaIb~ełłclI CTopOHW HMeJOT np8ao 

prawo swobodnego i nieskrępowanego zwracania się ' do ,cB060.z(Ho H 6ccnPCIlllTCTBeHHO 06,pa~ari.c1l B opraHLl .IlPyroJf ,lJ;oro
or(Janów drugiej Umawiającej się Strony, do których ' sapHBaJO~eAcIl" CTOPOJłLl, x XOMnqeHl(JIlIM XOTOpblX OTHOCllTClf rpaz
właściwości należą sprawy cywilne, rodzinne i. karne, A8HC~He, ce~elłJible -x yrOJJOBHbIC ,l{CJIa, MOryr npe,/(hllBJlJITbCII HCXH 

, mogą wytac'zać powództwa oraz składać podania i skargi- 'H nMasan.c1l npocr.6w H xcan06w Ha rex lICeyCJIOBHlIX, nx Hl"pallCAllHC 
na tych saJ;)lych warunkach co obywatele tej Umawia· ,noA .u:orosapXBaJOweACll CTOpoHbI. ' 
jącej się Strony. 

3. Posi'anowienia I ustępów 1 i ' 2 stosuje się odpo
wiednio do osób prawnych, , które mają swą siedzibę mi 
terytorium drugiej Umawiającej się Strćmy i które zostały 
lItworzone zgodnie z jej prawem. 

' Artykuł 2 

Udzielanie PGibOCy praWDej 

Umawiające się Strony za pośrednictwem sądów, pro
kuratur i -biur notarialnych (dalej zwanych "organami 
wymiaru ' sprawiedliwości") udzielają sobie wzajemnie po
mOCy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i kar
ny4. Jeżeli jednak wykonaniewnioskl}- oudzięlenie _po
mocy prawnej mogłoby naruszyć ' porządek publiczny 
wezwanej Umawiającej się Strony, moZn~ _()dmówić- jego 
wykonania. 

Artykuł 3 , ' 

Tryb porozumiewania, sJę ,-

BdZielającpomocy prawnej, ' organy wymiaru spra
, wiedHwości wymienionę w artykule 2 niniejszej umowy 
porozumiewają się" ze sobą za ' pośrednictwem swoich 
organów centralnych, jeśli " nie us~alono innego trybu . 

. Artykuł 4 

Zakres pom,?cv: prawnej 

3. ITOCTaHQBJlCHHlI nyuroB 1 H 2- RKTollU{ełł CTaTltX COó11lCT

CTBCHHO OTUOCJtml TaICllCC H ł( JOPIf.IlH'ICCJCHM J1HllaM; XOTopwe JWtóJ(nCll 

Ha rePPllTOPD,l(pyrołł ,ijoroaapHlllUO~eACll CTopotłw x JCOTOp..e COl

naHLl COI'macHO ee 38ICOHOnaTeni.Cny. 

,lJ;orosap!lB8JOWIICClI CTOPOHW ' 'lCj)C3 CY,!{bl, npoxypaTYP.W H Ho

TapH~Hhłe opraHhł (,l{aJlee HMenyeMlole«OptaHaMH JQ!:TIRtIIH») OX8$l

BaJOT B38HMHOnpaSOByJO nOMOIIlb norpaxcJ,taHCICKM, ceMeIHWMR--)TO
nOBHblM .IlCJIaM. O){HaICO,' ecnH HCtJOJlHellHC~ nOPY'leHHlI o npa_a 
nOMOwH Morno 6b1 Hllpywan. 0611lCCTBCJUU;łłł IIOplł,l(OIC 38lIpaWllll8eMOl 
,lJ.ąŃlllaplIBtllouletn CropOKw. TO OHO Ma*eT 6wn. onótHó. 

CTaTltll 3 

' ITpH OXa38HRH npaBoBołłnoMO~H ópraHbI IOCTHIlHil, yxa38HIIWC 
B CTaTJ"ę 2 HllCTOIIw;ero,lloroBopa, CHOCJITCll .gpyr. c .IlPyroM'Iepc3 CBOR--, 
L\CRTp8JIbHhIeOpraHbl, nocxoJlI,xy He yC1:'llHOBJIeH H,HoA iIopll,llolC. 

Umawiające się Strony udzielają sobie wzajemnie po.. ,lJ;orOBapHBaJOWHCClI C~OPOHbl OK&3b1BalOT APyr .IlPyry npaBOBYJO 
mo~yprawnej przez dokonywańie określonych czynności noMolUl> nyreM BWnOJlHeHHll OTJle~HblX npoueccyanbHblx ,l{eitcrad, 
procesoWych, 'a w szczególności dokonywanie przeszukań, B'IaCTHOCTH: nyreM npoBeAcHKlI 06wclcOB H BweMoJC. HlUIOllCCRHlI apec:T1l 

zfltrzymywanie rzeczy i zajęcie mienia, przesyłanie i wy- Ha HM)'WCCJBO, nepecLiJJ1!:H, H .;'~blna"'H BeWCCTBCHHbIX ,l{on38~, 
dawanie dowodów rzeczowych, przesłucliiwanie pokrtyw- ~onpoca ~O.l103peaaeMblx, 06BHHJleMl.ix, CBH)le-renełł H 3lC~nePToil. 0np0Ca 
dzonych" oskarżonych. świadków i biegłych" przesłuchi- C;TOPOH,cy,i(e6HOro OcMOTpa"nCnoJiHellHJ(' nOPY'leHxfł o BP):'ieHHH~~-
wante stron; dokonywanie oględzin sądowych, wykony- " MeKTOB, DCpecblJIJCH ,l{eXYM~IJTOB' H' nePC'*'tH )len. ( 
wanie wniOSKÓW odorączenie pism, przesyłanie pism 
i przekazywanie spraw., ' 
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Artykuł 5 

Forma wniosków 

1. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej powinien 
zawierać następujące dane: 

a) nazwę organu wzywającego wezwanego; 

CTaTbll S 

t. nOpY'leHHe 06 ' OKa3llHH,H npaBoBoli nOMOU.{H ,llOJIlICHO HMen. 
CJIe):(yIOIUHe peKBH3HTbI: 

a) HaHMeHOBaHHe 3anpaWHBaeMoro opraHa H HaHMeHOBaHHe 3ll
npaWHBalOIUero opraHa; 

b) określenie sprawy, w której zgłasza się wniosek 6) HaHMeHOBaHHe .n:eJIa, no KOTOpOMy xOilaTaiłcTByeTCII 06 OKa-
o udzielenie pomocy prawnej; 3llHHH npasoBoli nOMOWH; 

c) nazwiska i imiona zainteresowanych ' stron" podejrza
nych, oskarżonych i skazanych, ich stałe miejsce za
mieszkania lub pobytu, obywatelstwo i zawód, w spra· 
wach karnych zaś, w miarę możności, miejsce i datę 
urodzenia podejrzanych, oskarżonych i skazanych 
oraz imiona ich rodziców; 

d) w odniesieniu do osób prawnych ich nazwę 

iadręs; 

e) nazwiska i imiona oraz adresy pełnomocników; 

f) treść wniosku, a także niezbędne dane co do istoty 
wniosku, a w sprawach karnych - opis czynu prze
.stępnego i jego kwalifikację prawną. 

2. Wniosek o 
łączone dokumenty 
pieczędą urzędową 

udzielenie pomocy prawnej oraz za,
powinny być podpisane i opatrzone 
organu, od ' którego pochodzą. 

Artykuł 6 

Sposób załatwiania 

l. Wykonując wniosek o udzielenie pomocy praw
nej, orgqn. wezwany stosuje przepisy prawne swego 
państwa. Jednakże organ ten; na pr.ośbę organu wzywa
jącego, może stosować przepisy procesowe obowiązujące 
organ- wzywający, jeśli nie są one sprzeczne z prawem 
jego państwa. 

, 2. Jeżeli organ wezwany nie jest właściwy do ' jego 
wykonania, przesyła wniosek właściwemu organowi i za· 
wiadamia o tym organ wzywający. 

3. Na prośbę organu wzywającego organ wezwany 
bezpośrednio zawiadamia go o czasie i miejscu wykona
nia wniosku. 

4. W razie braku możliwości wykonania wniosku, 
organ wezwany zawiadamia organ wzywający o okolicz
nościach, które śtoją na przeszkodzie wykonaniu wniosku. 

5. Po wykonaniu wniosku organ wezwany zwraca 
akta organowi wzywającemu lub powiadamia go o prze
szkodach w wykon'aniu tego wniosku. 

Artykuł. 7 

Doręczanie pism 

Organ wezwany dokonuje doręczenia pism zgodnie 
z prawem obowiązującym w ' jego państwie, jeżeli dorę
czone pisma zostały sporządzOłlezgodnie z artykułem 13 
niniejszej umowy. Jeżeli pisma nie został}' sporządzone 
zgodnie z artykułem 13, to organ~n może' przekazać je 
odbiorcy, gdy on zgodzi się je przyjąć. 

B) cjIaMHJIHH 3aHHTepecOBaHHblX CTOpOH! . nOil03pesaeMbIX, 06BH
HlIeMblX H oCyllCJleHHblX, HX nocTollHHoe MeCTOllCHTeJIbCTBO HJIH MecTO
npe6blBaHHe, rpallC,llaHCTBO H 3aHRTHe, a no yrOJIOBHblM ileJIaM, no Mepe / 
B03MOllCHOCTH, MeCTO H ~aTapOllCileHHII nOil01peBae~"IX, 06BHHlIeMblX 

. H oCyllCileHHblX H HMeHa HX pO.llHTeJleil; 

r) B OTHoweHHH IOpH.llH'IecK)łX JIHU - HX HaHMeHOBaHHe H a.llpec; 

il) cjIaMHJIHH H a,apeea ynOJIHOMO'IeHHLlX; 

e) COilepllCaHHe nopy'leHHlI, a TalOlCe Heo6xo,llHMble CBe.o:eHHR no 
cywecTBy nopy'leHHII, a no yr.oJI.oBHblM ileJlaM H onHcaHHe COCTaBa 
npecTynJIeHHlI H ero IO'PH~H.'IecKylO KBaJlHcjlHKauHIO. 

2. nopy'leHHe 06 oKa3aHHH npaBoBoli nOMOIUH H npHJIaraeMble 
MaTepHaJIbI ilOJIlICHbI 6blTb nOJlnHCaHbl H cHa6l1CeHbl ne'laTblO opraHa, 
K.oTOPblH HanpaBHJI n:opy'leHKe. 
. . 

CTaTbll 6 

nOpR~K HCnOJ1HeH11R 

t. npH HCnOJIHeHHH nopy'leHHR 06 OKa3aHHH npaBoB.oH n.oMOIUH 
3anpaWHBaeMblli opraH npHHHMaeT 3aKOHOJlaTeJIbCTBO cBoero rocy
ilapcTBa. OilHaKo; no npocb~ 3llnpaWHBalOIUero opraHa .oH MOllCer 
npHMeHlITb npoueccyaJIbHble HOpMbl 3anpaWHBalOIUer.o opraHa, noc
K.oJIbKy OHH He npOTHBope'laT 3aKOHOilaTeJIbCTBy ero rocyilapcTSl. 

2. EcJIH 3anpawHBaeMblli opraH He KOMneTeH1:eH ero Hcn.oJIHHTb, 
OH nepecblJIaeT nopy'leHHe KOMneTeHTHoMy opraHy H yBeilOMJIReT 06 
3TOM opraH 3anpaWHBalOIUHił. 

3. no XOJlaTaitcTBy 3llnpaWHBalOIUeto opraHa 3anpaWHBaeMblA op
raH HenocpeilCTBeHHO yBeJlOMJIReT ero o BpeMeHH H MecTe HClI.oJIHeHHJI 
1I0py'leHHlI. 

4. B CJIy'lae HeB03MOllCHOCTH HCn6lJlHeHHII 1I0pY'IeHHII 3anpaWH
aaeMblił opraH yBe,lloMJ1l1eT opraH 3llnpaWHBaIOWHIi 06 05cTOIlTeJIbCTBaX, 
KOTopble npenllTcTBylOT HCnOJlHeHHIO 1l0py'leHHlI. 

S. nOCJIe BbmOJIHeHHll nop)''1eHHR '-3anpaWHBaeMbIH opraH B03-
BpawaeT CBII3llHHble c 3TlłM MaTepHaJlbl 3anpaWHBalOIUeMy opraHy HJIH 
yBeJlOMJIReT · ero .06 06cTORTeJIbCTBax. KOTopble npenATcTBylOT HCnOJI
HeHHIO nopy'leHHII. , 

BpY'leHHe JlÓKYMeHToB 

3anpaWHsalOWHiI opraH ocywecTBJIlIeT Bpy'leHHe JlOKyMeHToB 
B COOTBeTCTBHH c 3llKOHOJlaTeJlbCTBOM. ileilcTBylOWHM B ero rOCYll.apcTBe. 
eCJlH Bpy'laeMble JlOKYMeHTI,I, COCTaBJleHbI Ił COOTBeTCTBHH co cTal'&e1ł \3 
:noro .llóroBopa. ECJlH iloKyMeHTbI He COCTaBJIeHbl B co.orneTCTSHH c.o 
craTbell: 13, TO opraH MOllCeT nepel\aTb HX nOJIy'laTeJlIO B CJIY'łae. ecJIH 
Oli cOrJIaCeH HX npHlIlITb. 
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Artykuł 8 

Potwierdzenie doręcze~a pism 

Potwierdzenie' doręczenia pism sporządza się stosow
nie do przepisów o doręczaniu pism, obowiązujących na 
terytorium wezwanej Strony: potwierdzenie powinno za
wierać datę i miejsce doręczenia. 

Artykuł 9 

Zaświadczanie l uwierzytelnianie . dokumentów 

1. Dokumenty oraz ich odpisy, które na obszarze 
jednej z Umawiających się Stron zostały sporządzone lub 
uwierzytelnione przez właściwe organy lub osoby urzę
dowe w granicach ich kompetencji, przyjmowane są na 
obszarze drugiej UmaWiającej · się · Strony bez legalizrlcji, 
jeżeli są ópatrzone podpisem l pieczęcią urzęd()wą., 

2. Dokumenty urzędowe sporz4dzone »a obszarze 
jednej z UmawiającycA się Stron mają na obszarze dru
giej Umawiającej się Strony moc ~owodową dokumen
tów urzędowych. 

Artykuł 10 

Nłetykalnośtśwladków t biegłych 

1. Świadek lub biegły - obywatel dłUgiej Umawia
jącej się Strony, który zgodiiie z wezwaniem doręczonym 

. mu przez organ wezwany stawił !';ię przed organem Strony 
wzywającej, ,nie może być pociągnięty do odpowiedzial
ności karnej ani aresztowany, ani nje można w stosunku 
do. niego wykonać kary za przestępstwo popełnione przed 

.. przekroczeniem granicY Strony wzywającej. 

2. Świadek lub biegły przestaje korzystać z przywi
leju przewidzianego w ustępie 1', jeżeli nie opuści tery
łOTium Strony wzywającej przed upływem 15 dni, Ucząc 
od dnia zawiadomienia go przez organ wzywający, że 
obecność jego nie jest już potrzebna. Przy obliczaniu tego 
terminu nie uwzględnia się okresu, w którym świadek 
lub biegły nle był w stanie, bez swojej winy, opuścić te
rytorium Strony wzywającej. 

3. Koszty podróży, koszty pobytu, utraconi' zarobek 
i ione wydatki świadka lub biegłego obciążają Stronę 
wzywającą· 

· Artykuł 11 

Konly .11clzlelenla połIłCK:}' prawnej 

CTaTbll 8 

TIÓ.z:(TBeplIC,qeRHe BpY'łellHJI ,!101CyMC:HTOB OcllOpMJIlleTClIB COOTBeT
CTBHH c npaBHJIaMH o BpY'łeHHH ,!lOKyMeHToB, .n:eACTBYIOIllHMH Ha TeppH
·TopHH 3anpalUHBaeMolł CTOpOObI H B nO,!lTBeplK.n:eHHH . ,a:OJ'llKHbI 6blTh 
yxa3aRbt ,!laTa H MecTO Bpy'leHHII . 

CTaTbJl 9 

1. .o;OK)'MeHTLI H HX KonHH, KOTopLle 6i.lJIH Ha TeppHTOpHH o.n:HoA 
H3 .o;oroaapHBalOIllHXCII CTOPOH H,3rOTOBJIeHbl HIlH 3aCBH,a:eTenbCTBoBa
HbI OpraHaMH lI!!H o$HUHa!!bHbIMH !!Hl(aMH B npeJle.nax HX KOMneTeHl(HH, 
npHłlHMalOTCR Ha Te~HTOpHH · JlPyrolł .o;orOBapHBalOIlldłcJl CTOPOHLI 
6e3 'KaKOro-!!H60 YJlOCT<JBepeHHJI, ecnH CI{;~6lKeHbl nO,!UlHCblO H rep60·BOił 
ne'laTblO. 

2. Oł~Haru.Hble ,!lOKyMeRTbl,. COCTaBJIeHHble Ha TcppHTOpHK o.n:HoA 
):{oroaapHBIlIOIlleACll CTOPOHbl, nO!!b3yIOTCJI H Ha TeppBTOpHH ,!lpyroA 
.o;orOaapHBaJOIlleAcJI CrOPOHbł :AOD3aTeJlbHOlł cRJJOlł o(IIn\HaJVoHblX 
.u.OKYMCHTOB. 

1. CBIł,l(CTeJIb HJfH 3ICcnepT - rpalK,!laHHH .n:pyro1l: .o;ufoBapHBalO
Illciicll 'CTopomI, JCOTopbłit no BLIlOBy. Bp)"lellHOMY JaIJpawHaaCM'IiIM 
opraHOM, JlBHnCJI B opraH 3anpalllHBaIOIll:rłl: CTOpoHbI, HeMo~eT 6blTb 
uptmJIe'leH J( yrOJIOBIW1I: OTBeTCTaeHllOCTH HJJ1I B3l1T rro,l( ć:TpaJKy, H!!H 
IIOJnICprH)'T 1ICII0JUlemuo xaU3alłHlł 38 n~He, COBCpweHHoe 
.lt0 nepexo,n:a l'paHHUW 38npaWHBalOlllCit CTOpoHW . 

2. CBH,a:ere1ll, MK· 3ICcnepT He nO:/Ib3yeTclI npHBHJIenteJt, ynoMll
H)'Toii B nyHICTC l, CenH OH He nOKHHeT TeppHTopHIO 3anpaWHaalOIllelł 
CIopoMW ,1(0 IICTe'teIiRIIIS ,Wieli CO JUill yllC,lloMJI~. ero BW3lo1BaJOIllHM 
optaHOM, '11'0 ero npJICyTCTBHe He omreTCR He06xo,I(HMblM. B 3TOT 
CpOK He 3aC'lHTblaaeTC. BpeMlI, B. Te'leHHe JCOToporo CBHJ,leTCJlb Kmł 
3XcuePT He no caoeA BHRe He Mor nOICHHYrb reppiltopmo 3linpaWHBalO
IllCIł . CTOpoHW. 

3 . . TIyreewe -pacXO,AW, opacXO,llw npe6blBaHHlI, 3a,pa6omylO nJJaTy 
Jł ApyI'He pac"oAw 08N~l'CJJll II lKCnepTa HeceT CTopoHa, KOTOPalI. Bbl3B8-
na JlX. 

Wszelkie koszty powstałe w związku z udzielaniem 3anpal1lH8aeMIUl CTOpoKa caMa He<:eT aee pliCXo,llW, B03HHJ(WHC 
pomocy 'prawne-j ponosi Strona wezwana. JIIIH OJ:838HHIr npaBoBoił nOMomH. 

Artykuł 12 CraTWI 12 

Illtor_te O prawie 

Umawiające Sl1'l Strony za pośrednictwem organów 
'wymiaru sprawiedliwości udzielają sobie: wzajemnie ińfor- · 
;nacji o prawie, ·· kttJte obowiązuje lub obowiązywało w 

. ich .. państwach, a takie informacji o sądownictwie. 

~roaap~1IUI«II Cropouw 'iCpe3 opraHW lOCTIIl\liJI o6MctnI
BAIO'I'CS HIl$o~ o 3&ICOKO.u.nem.cTBe, ,l{ełl:cTBYIOmeM -K ,a:ełk:TlK>
.aBweM B CBOHX crpaRU, a Taae RHcIJOPr.caI(llCił, CBlI3&H&01 c cy.n:aM1ł. 
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Artykuł 13 

Język 

Dokumenty przekazywane drugiej . Umawiającej si~ 
5tronie W związku z wykonaniem niniejszej umowy po· 
winny być sporządzane w icp. językach wlasnych,z za
łączonym tłumaczeniem na ję'lyk rosyjski, angielski lub 
na język Strony wezwanej. 

DZIAŁ II 

CZĘSC SZCZEGÓŁOVVA 

R<ntiział I 

Pomoc prawll4l w sprawach cywilnych i rodzil1llYch 

, 
ArtyJmł 14 

lw0!Jtienia dotyczące kosztów procesu 

1. Obywatele jednej z Umawiających się Stron. 
klórzy zamieszkują lub przebywają na terytorium której
kolwiek z tych Umdwiających się Stron i występują z po
wództwem lub z· wnioskiem przed sądem drugiej Uma
wiającej się Strony; nie są zobowiązani do zabezpieczenia 
kosztów procesu z tego tylko powodu, i.e nie mają miejsca 
zamieszkania lub pobytu na terytoriura drugiej Umawia" 
jącej się Strony . 

2. Obywatele jednej z Umawiających się Stron kCr 

rzystają na terytorium drugiej UmawIającej się Strony 
ze zwolnienia od kosztów procesowych, w tym od kosz
tów sądowych, oraz korzystają z bezplatnego zastępstwa ' 

procesowego na tych samych warunka .. ch i w takim sa
mym zakresie jak obywatele tej Umawiającej się Strony. 
Zwolnienie to dotyczy wszystkich czynności procesowych, 
łącznie z wykonaniem orzeczema. . . 

3, Obywatel, który został zwolniony przez sąd zgod
nie z prawem jednej Umawiającej się Strony od kosztów 
w okr('ślonej sprawie, korzysta także ze zwolnienia od 
kosztów na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, 
7.wią~anych z dokonywaniem czynności procesowych ''Ii 
lej samej sprawie. 

4. Obywatel jednej z Umawiających się Stron może 
zgłosić ustnie lub na piśmie . wniosek o zwolnienie go od 
kosztów, o których mowa w ustępie 2 niniejszego arty
kułu, w sądzie właściwym według swego miejsca z/a:. 
mieszkania lub pobytu. Sąd ten sporządza protokół i prze-

. syła go właściwemu sądowi wraz z zaświadczeniem 
~kreślonym w artyKule 15 ustęp niniejszej umowy. 

5. Sąd ·-orzekający o zwolnieniu od kosztów. o któ~ 
ryc h mowa w ustępie 2 niniejszeuo artykułu, może w 
li?-zie potrzeby zażądać dodatkowych wyjaśnień od orga
nu, który wydał zaświadczenie oki"eślone w artykule 15 
ustęp 1. niniejszej umowy. 

Artykuł 15 

1. Za~wiadczenia o stosunkach osobistych i rodzin
nych, o zarobkach i o majątku wydają właściwe organy 
tej Umawiającej się Strony, na której terytorium wniosko
dawca ma stałe mi,;jsce lamieszkania lub pobytu. 

CTan.1I 13 

,D,OK)'MCHTW. Bp)''IaCMble .D:pyro.li ,D,oroBapHBalOlUeiiclI CTopOHC 

B -CBJl3H c HCnOJIHeHHeM JToro JJ:orOBOpa, AOJlllCHbl 6bfTb COCTaBlleHblua 

co6cTBeHHbIX 113wnx H .lIOJlllCeH 6blTb npHJlOllCeH )( HHM nepeBO.ll Ha 

P)'CCKOM, aHrJlluicKOM IfJlIf Jl3WKe JarrpaWHBaeMOii CTOPOHbl. 

PA3,D,EJI II 

OC06EHHAJI l{ACTb 

rJlaBa J 

nPABOBMł nOMOlUb no rPA)J(,D,AHCKJ.1M J.1 CEMEI1HbIM 

,D,EJIAM 

CTaTbll .14 

OCBo6ollC.lIeHHe OT npoQeccy8JIbHIoIX paCXO.llOB 

l. Ha rpallC.lIaH O.llHOH H3 ,D,oroBapHBałOlUHXCII CTOpOM, KOTopble 

npOlKHBaIOT HJlH npe6b1BalOT Ha TeppHTopHH KaKOii-JlH60 H3 ·:nHX ,D,o
rOBapHBaWLUHXClI CTOPOH H npe.Qlo11BJllIIOT HCK HJlHXOAaTaiicTBO CYIlY 

APyroli ,D,oroBapHBalOLUeliclI CTOPOHbl HeJlb311 B03J10llCHTb 06113aHHOCTb 

no o6ecne~eHHIO npoueccyanbHblX paCXOAOB HCKJlIO'IHTenbHO Ha · TOM 

OCHOBaHHH, ,'1TO OHH He HMelOT MeCTOllCHTeńbCTBa HJlH MeCTonpe5blBaHHII 

Ha TeppHTopHH .liPY roli ,D,oroBapHllalOlUeiiclI CTOpOHbl. 

2. rpallCllaHe o.llHoli H3 ,D,oroBapHBalOlUHxCIf CTOPOH nOJlb3ylOTClI 

Ha TeppHTopHH apyroli ,D,oroBapHBalOLUeiiclI CTOpOHbIOCB060llC.I1eHHeM 

OT rrpoueccyaJlbHbfX· paCXO.llOB, B TOM '1I1CJle OT cyae6HbIx pacxonOB, 

a TaKlKe nOJlb3ylOTClI 6ecnJlaTHblM npOl.\eccyaJlbHblM npe.I1CTaBHTeJleM, 

Ha Tex lICe ycnoBHIIX H B Ta-ItOM lICe pa3Mepe, KaK rpallCAaHe JTOll: ,D,oro" 

BapHBalOLUelicll CTOpOHbl. 3TO Ocś060llCneHlle OTHOCHTClI KO BC.eM npo

ueccyaJlbHblM llelicTBHlIM, He HCKJlIO'Iall HCnOJlHellHII pelUeHIfJl. 

3. rpallCnaHHH, Kon;pblil oCB060nHnclIoT paCXO.llOB nplf paccMOT

peHHH .I1eJl B cYJle no 3aKOHOnaTeJlbCTBy onHoll: ,D,oroBapHBalOlUeiiclf 

CTOPOHbl, nOJlb3yeTclI TaK?Ke oCB06olKaeHHeM OT pacxono!!.. Ha Tepplf

TOpHIf IlPyroli ,D,oroBapHBaIOLUeilclI CTOPOHbI, B CBlI3H c npOBe.l1eHHeM 

npoueccyaJlbHblX lleiicTBHii no JTOMy lICe tleny. 

4. rpallCllaHHH O.llHOH H3 D.oroBapHBaIOLUHXCJI CTOPOH MOllCeT 

3allBHTb yCTHO HIIH nHCbMeHHO xO.llaTailcTBo · 06 OC!l050lKaeHHH ero OT 

paCXoaOB, npellycMOTpeHHblX n. 2 HacTollLUeH CTaTblf, KOMneTeHTHoMy 

cyny CBoero lICHTeJlbCTBa HJlH npe6blBaHHII. 3TOT cy.n: COCTaBJllleT rrpo

TOKOJl H nepecblJlaeT ero BMeCTe c Y.llOCTOBepeHHeM, yKaJaHHblM B rryHKTe l 
CTaTbH 15 HacTollLUeroD.oroBopa, KOMneTeHTHoMy cy.n:y. 

5. Cya, BblHOCIlLUHH peweHHe , 06 tlcB060llCneHHH or pacxo.n:oB, 
<o. 

ynoMIIHyTblX B n . 2 HacTolllUeH CTaTbH, MOllCeT, B cny~ae He06xo,[(HMOCTIf, 

3aTpe60BaTb aOnOJlHHTeJlbHble naHHble OT opraHa, BblnaBlUero YAOCTO

BepeHlfe, yKa3aHHoe B nyHKTe l cTaTbM 15 HaCTOIlLUero ,D,oroBopa. 

CTaTbll 15 

l . CnpaBKH o nH'IHOM H ceMe·HHOM nOnOJKeflHH, o 3apa60THOK 

"JlaTe' HH·MYLUeCTBe BblnalOT KOMnereHTHble opraHbl Toli D.oroBapH

BalOLUeJłćlI "ĆTOPOHbi, Ha TepPHTopHH KOTOpoii 3allBHTeJlb IfMeeT MeCTO

lKHTenbCTBO IfJlH MeCTonpe6blBaHHe. 
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2~ Jeżeh wnioskodawca ni~ ma mleJsca zamieszkania 
lub pobytu na terytorium żadnej z Umawiających się 
Stron, zaświadc~enie, o którym mowa' w ustępie l niniej
szego artykułu, wydaje przedstawicielstwo dyplomatyczne 
lub urząd konsularny Umawiającej się Strony, ktorej jest' 
on obywatelem 

Artykuf 16 

Zdolność prawna i zdolność do- czynności prawnych. 
Ubezwłasnowolnienie' 

1. Zdolność pHlwna i zdolność do czynności praw
nych osoby fizycznej podlega prawu tej Umawiającej się 
Strony, której osoba ta jest obywatelem. 

2. Dla ubezw"iasnowolnienia właściwe są prawo 
l sąd'y Umawiającej się Strony, której obywatelem jest 
osoba mająca , być ubezwłasnowolniona. 

Ąrtykuł l L 

Uznanie za zmarłego 

W sprawach o uznanie za zmarłego oraz o stwler' 
dzeme zgonu stosuje się prawo i właściwe są sądy tej 
Umawiającej się Strony, której obywatelembyla ta oso
ba w czasie, gdy wedłuIJ ostatnich wiadomości pozo
stawała przy życiu . 

2. Sądy jednej z Umawiających się Stron mogą uznać 
za zmarłego obywatela drugiej Umawiającej się Strony, 
jak również stwierdzi.ć fakt jego zgonu, w razie gdy : " 

,a) wniosek zgłasza osoba zamlerzająca zrealizować swe 
uprawnienia spadkowe . co do majątku ruchomego 
lub nieruchomego osoby zaginionej, znajdującego sif: 
na terytorium tej Umawiającej się Strony, . 

b) wniosek zgłaśza małżonek osoby ' zaginionej, zamiesz
kały w czasie złożenia wniosku na terytoriurri tej 
Umawiającej sią Strony 

Artykuł 18 

Zawarcie małżeństwa 

1. Forma zawarcia małżeństwa podlega prawu tej 
Umawiającej się Strony, przed której organem ma/żeil

stwo zostało zawarte ,' 

2. Zdolnosć zawarcia małżeństwa podlega prawu tej 
Umawiającej "ię Strony.- której obywatelem jest osoba 
zawierająca malżel'!st wo. 

3. Jeżeli małżeństwo zosŁało zawarte niezgodnie 7. 

prawem wskazanym w ustępach I lub 2 niniejszego arty· 
kułu, uznaje Się je za nieważne. 

Artyk.uł 1!l 

Rozwód oraz osobiste i majątkowe stosunki prawne 
małżonków 

1. W sprawach -o rozwód, osobiste i majątkowe sto
sunki prawne ,nałżonków oraz o unieważnienie małżeń

stwa stosuJe się prawo oraz wlasciwe są sądy tej Uma
wjającej Sl~ Strony, ktorej obydwoje małźonkuwie są 
obywiltelami. 

2. EcJIH 3aRBHTeJIb He HMeeT Ha TepPKTOpHK ,IqlyroJt Aorosa

pHBalOlJ..lelicJI CTOpoHbl MCCTOllCHTeJlbCTBa HJIH MccTonpe6,Ll!Illiuur, TO 

y.a;OCTOBeoeHHe, ylIoMJIH)'Toe B IIYJiKTe l 3Toił CTaTbH, .. Bbl,llaCT ,IlHlIJIQ

MaTH'łecKoe HJIH KOHCyJIbCKoe npe,l(CTaBHTCJIbCTI!O AOrOBapHBalOllleiłCJI 

CTOPOHbl, rpallC.a;aHil.HOM KOTOpoll JlBJIJleTCJI JaJlBHTeJIb. 

CTaTbJl 16 

npaBocnocOOHoCTb H AeecnocOOHOCTb. 
.JhnueHIIe Aeecnoco6HocnI. 

" . OpaBocnoc06HOCTb H .a;eecooc06HOCTb !\lH3H'łt:CKoro JIHua oope

.l\eJ1J1IOTCJI JaJ<;OHO.l\aTeJIbCTBOM AOrOBapHBalOllle.licJI CmpOHbJ, rpallC.lIa

HHHOM KOTOpolł OHO JlBJIJleTCJI. 

2. 00 .lIenaM o JIHWeHHH .o:eecnoc06HOCTH KOMneTeHTHbI CYAbl 

H npHMeHJle:rCJI 3aKOHO,llaTenbCTBO .l1.oroBapWBalOllleiłCJI CTOPOHbI, 

rpalK.lXaHHHoM KOTOpO.li JlBJIJleyCJI J1HUO, O JIHWeHHH .lIeecqoc06HOCTH ! 

KOToporó BblHOCHTCiI peweHHe. 

CTaTbJl 17 

OptllHalllie JIHQII )'MepwHM 

I . .no .o:eJlaM o npH3HaHHH JIHUa ~eplUHM H 06 yCTaHOBJlellHH 

!\laKTa CMepTH npHMełUleTCJI JaKOHo.o:aTeJlbCTBO H .KOMneTeHTHbl cy,l(bI 

:HO.li .l1.orOBaplIBalQlllellCJI CTOPOHbJ, rpallC.o:aHHHOM KOTOPOJł JlBJlJlJIOCb 

1IHUO B TO BpeMJI,Kor.a:a OHO no nOCJIe.L(HHM ,l(aHHbJM 6blJlO B lICIIBblX. 

2. C:::YD.bl OD.HOM H3 .l1.oroBaplIBałOwllxclI CTOPOH Moryr JIpH3HaTb 

rpalK.L(aHHHa .o:pyroli" .l1.oroaapHBalOwellclI CtÓPOHbl YMepwHM, a TaxXce 

yCTaHoBH'I"b !\laKT ero CMepTH B cny'laJlx, KOr.lla: . 

a) xo.o:aTallcTBo npe.ll"bJlBJlJlei J1HUO, lKeJlalOu.\ee nOJIb30BaTbCJI 

CBOHMH · HaCJIeD.CTBeHHbIMH npaBaMH no oTHoweHHIÓ . x ,IlBHlICHMOMY IInR 

HeJlBHlKHMoMy HMyweCTBy IIponaBwero 6e3 seCT» JIHUa, HMyIi1ecTBO 

KOTOporo HaXOJlHTCJl Ha TeppHTopHH :Holi .l1.orOBaPHsalOllleiłcJI CTOPOHW; 

6) xOD.aTallcTBo npeJl"bJlBJIJleT cynpyr nponaawero 6e3 BeCTH' 

npOlKHBalOlllH1i BO . BpeMJl npe.ll"bJlBJleHHJI xO.llaTalicTBa Ha TeppHTopHH 

3ToII .l1.oroBapHBalOllleHCJI CTOpOHbI . 

CTaTbJl 18 

laKJJIO'lClIHe · 6palCll 

I. <l>opMa JaXJIIO'leHHII 6paKa. onpeD.eJIJleTCJI JaXOHaMH .l1.oroBa

pHBalOWeiłcJl CTOpOHbl, opraHoM KOTOPO.i1" JaXJlIO'laeTCJI ~pax. 

2. Cnoco6HoCTb 3aXJIIO'leHHJI 6paxa nOD,JlClKHT Jax'oHOAaTeJIbCTBY 

TOJł .l1.oroBapHBalOllleiłcJI CTOPOHbl, rpallCD.aHHHOM xOTopoił JIBJIJleTCJI 

JIHUO, lICeJIalOiliee BCTynHTb B 6paK. . 

3. ECJIH 6paK 3aKnlO'leH HeCOOT8eTCTBeHHO 3aKOHOD.aTeJlbCTBy, 

ynOMJIHyToMy B nyHKTax I H 2 HacTollwel! CTaTbH, TO OH npH3HaeTCJI 

HeJlellcTBHTeJIbHbIM. 

PaCTOplKeRHe 6paKli~ a TaKlKe JlH'tHlole H HMYWCCTIIeIIHWe Rp8BołILIe 
. OTHOUJeIIIIJI cyupyroa 

t. Pac:roplKeHH.e 6paKa, JI.'łHble H "HMYu.tecTBeHHble npaBOBble 

OTHOweltHlf cynpyrOB, • TaKll(e npH3HaHHe. 6paxa Hel\eiłcTBHTeJIbHblM 
onpeD.enJlIOTCJI JaXOHO.llaTeJIbCTBOM Toił .l1.oroBapHBalOweliclI CTOpoHbl, 

rpalKD.aHaMH KOTOpoli JIBJIJIIOTCJI cynpyrH, a TaKlKe XOMneTeHTHbl CY.llbl 

TOli" lKe .l1.orOBllpHBalOweltCJI CTOpOHbI. 

., 
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2. Jeżeli małżonkowie nie posiadają obywatelstwa tej ' 
samej Umawiającej się -Strony stosuje się prawo i właści

, we są sądy -tej Umawiającej si~ -Strony, na której tery
torium obydwoje małżonkowie mają lub mieli ostatnio 
miejsce zarilieszkania. J~żeli małżonkowie nie zamieszki-

, wali ,nigdy na terytorium tej samej t!'mawiającej się Stro
ny, właściwy jest sąd, w którym wcześniej wszczęto po-
stępowanie, stosuje się prawo tej , Umawiającej s'ię; 
Strony. ' / ' 

Artykuł , 20 

Stosu~ki prawne między rodzicami a dziećmi 

1. Sprawy o ustaleriie lub zaprzeczenie ' pochodzenia 
dziecka oraz stosunki prawne międZy rodzicami a dziećmi 
podlegają prawu tej Umawiającej się strony kLóreJ oby

_ watelem jest dziecko. 

2. Do J ozpoznania spraw wymienionych w ustępie 1 
niniejszego' artykułu właściwe są zarówno sądy tej Uma
wiającej ' się Strony, której obywatelem jest' dziecko, jak 
i sądy tej Umawiającej się Strony, na, której terytorium 
dziecko posiada miejs<;e zamiei\zkania. 

A!tykuł 21 

~rZYfJposobienie 

1. Dla przysposobienia właściwe jest prawo tej ltma· 
wiającej się Strony, której obywatelem jest przysposa-
biający. ' 

2. Jeżeli dziecko przysposabiają -małżonkowie, z któ
rych jedno jest oby~atelem jednej Umawiającej się 
StronY drugie zaś - obywatelem drugiej Umawiającej 
się Strony, to przysposobienie powinno być dokonane 
zgodnie z prawem obu Umawiających się Stron. 

3. Jeżeli dziecko jest obywatelem jednej Umawia
jącej się Strony, a przysposabiając}- obywatelem drugiej 
Umawiającej się Strony, do przysposobienia potrzebna 
jest, gdy ,tego wym,aga prawo tej Umawiającej się Strony, 
której obywatelem ~est dziecko" zgoda dziecka, jego 
przedstawiciela ustawowego lub właściwego organu pań
stwowego. 

"-
4. Właściwe w sprawąch o przysposobienie są orga-

ny tej Umawiającej się Strąny, które; obYWCI.telem jest 
przysposabiany. 

2. EcmI cyupyrH HC RMeIOT rplUK,$HCTBa ToA ~ cwoA ,r(oro
BaPHBaIO~JI CTOPOHW, TO upJlMleHlleTCJl 31U1:0HO,llaTem.cTBO H KOM
nCTeHTHH cy,!(bl ToI ,r(OIOi!8PHBaIOlII,eAcJl CTOPOUW" Ha TCppHTOpHB 
KOTOpołł CynpyrH BJCIOT' 'HJIH IIMCJIH B UOCJlclnlldł pal CBoe Mcero
lICHtem;cTBO. EcJIH cynpyr~ -HHItor.u:a JłC IipOllCHBIlJIH Ha TCppllTOplłlł-TOi!: 
lICC caMołł ,r(orOB8pHBalOlII,ełłCJI Cropouw, TO KOMIICTCHTeH CYA, ~ KO
TOpOM pam.!IIC B036YXC,lleHO DpOH3110.n:CTBO H npHMCHJlCTCJI 3aKOHOAa
TCJILCTBO Toił ,r(orOB8pHB8lOll\cAC1I CTOpO~ . 

CTaTbJl20 

"paIIO.we 0TII0IIIeHIIII M~y po~ 11 MTbMR 

l. ,r(cJla ~6 yCTaHoBneUHH HJIH ocnapHBaHHH npoHCXOlKl!.CHHJI 
pOOCHKa, a mc npalioBblC OTHOWCHHJI MellC!1Y 'poAHTCJlJlMH H ,IleTbMH, 
pewalOTCR B COOTBCTCTBHH c JaK'OHaMH Tolł ,r(orOBapHB8lOll\cAClI CTo
poHW, rpalKJl:aHIłHOM KOTOpoIł RBJlJletclt pe6eHOIC. 

2. )].JlJl . paCCMOTpeHIłR }1.ClI, )'ICa3aHHblX B nyHKTc l HaCTOlIll\cił 

CraTJa.H, XOMIIeTCHTHW cyJn,l Toi!. )].oroBilpJtBaIOlII,cAclI ~TOpoHW, rpa)l(J:(a
HIłHOMXOTOpOA IIBJJJlCTCir pe6eHox, a TaKllCC H C)'.z(W TOi!: )].oro~apH
BalOIII,cAcJI CroPOHbf, Ha TCPPHToPHH KOTOPOlt pe6eHOx HMCCT CBoe ' 
MCCTOllCHTCJlbCTBO . 

I .. TIplł YCbnłOBJJCHHH npHMCHIICTClI 3IlKOHo}1.aTCJlbCTBO ToA ,r(ora
&apHBalOll\cACJl CTOPOHbI, rpalKJl:aHHHbM KOTOpOit '@JfllCTClI yCblHo
BHTCJlb. 

2. EcJlH pe6eHor yCWHOBJlJlCTCII CyupyraMIf, o~ Hl XOTOpbIX 
JlBJIJICTClI rpalli.a:aHHHoM O,l(HoA, a BTOpoA - rpallC.ZJ:aHHHOM ,lipyroit 
)].oroBapHBaIOIl\CHCJl CTOPOHbI, TO yCblHOBJlCHHC .IlOlI'lICHO OTBC'IaT&, 
3aXOHo.n:aTCJlbCTBy 06eHX )].orOB8pHBaIOUlHXClI CTOpoH. -- ' 

3. ECJlH pe6CHOK JlBJlJICTCJl ' rpalK,liaHHHoM OAHOA )].oroBapIfBaJÓ.. 
Il\cAcJl CTOPOHbl, a yCblHOBHTClIb - rpalKAaHHHoM APyroit )].oroaapH
BalOll\cAcJI C'rOpoHbl, TO npH yCblHOBJlCHHH Heo6xo.llHMO nOJly'lHTI., 
CCJHI lTO Tpc6yeTCJl IIO JaKOHy .l!orOB8pHBalOweACJI CTOP0l!I.I, rpallC~ 

.a:aHHHOM KOTOpolt JlBJllICTCR pe6eHOK, cornaCHC yCblHOB~RCMoro pc-
6eBKa, cro 3aKoHHoro nP$.ZiCTaBHTCJllI HJlH . KOMIICTCHmOro opraHa 
.D:oroBapHBalOlII,cAclI CTOpOHbI. 

4. KOMIICTCHTH1>IMH -'60 ACJlaM 06 yCblHoBJleHHH RBJlJlIOTCII COOT-
. - . \ 

BCTCTBYIÓIII,HC opraHbl ,r(orOBapHBalOll\eHc'f CTOpOHbl, rpalKAIIHHHOM 
KOTOpoA ,RBJIJICTCR YCblHOBJIJICMbIA_ ' 

5. Przepisy lliniejsze.go a{tykułu stosuje sięodpo- " 5. TIOJlOlKCHHJI HaCTORll\cA CTaTbH nplłMCHRIOTCJI COOTBCTCTBeHHO 
wiednia do rozwią~ania przysp~sobienia. H IIPH OTMCHC YCbIHOBJlCHIUI. 

Opieka i kuratela Onetal H none'llln~JlI.CTBO 

Artykuł 22 

1. W sprawach dotyczących. opieki i kurateli nad 
obywatelami Umawiających się Stron włdściwe są, jeżeli 

• Umowa niniejsza nie stanowi inaczej, prawo i organy tej 
Umawiającej ' , się Strony, której obywatelem jest osoba 
podlegająca opiece lub kurateli. 

2. Do obowiąZków przyjęcia opieki' lub kurateli 
stosuj!) się prawo tej Umawiającej się Strony, której 
obywatelem ' jest osoba mająca zostać opiekunem lub 
kuratorem. 

CiaT.lI 21 

l. TIo ;!lCnaM 06 oncxc H 1I0nc'IHTcJlIoFTae B ÓTHo~eHHH rplllKJl:aH 
;D;OrOaapHBaIOIl\HXClI CTOpOH, ~cnlf 1UlCTOllWHM ,r(orOBopOM HC YCTa
HOBńcHO HHoe, npHMCHlIIOTClI JaKOHbI )].oroaapHBalOlII,cAcJl CTOPOHld, 
rpallC,ZiaHHHOM JCOTopoA JlBJJlICTClI JlHUO, Tpe6ylO~ yCTllIłOBJlCHHlI <)DCKH 
HJIH nonC'lHTCJU.CTBa, H KOMIICTCHTHbI COOTBCTCTBYIOJ,WIC ~;lIibl ToR 
,r(oroaapBBaIOlII,ełłClI CTOpoHIoI. 

2. B omOWCHHH 06J1JaH~ocTH npHHIIn. onCKYHCTBO HJlH none-
1IJłttJJbCTBO .IlcRCTB)'eT JalCOHOAaTCJlbCTBO ,r(orOaapHBaIOUleAclI CTo
poHW; r~~HHHOM KOTOpółł JIlIJIJIeTCJI nHUO, KOTOpoe .z(OmKHO -cran. 
ODeJCYHOM HJIH DOIle'łHTcneM. 
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3. Dla obywatela jednej Umawiającej się Strony ' 
' może być ustanowiony opiekunem lub kuratorem- rów
nież obywatel ' dn,lgiej Umawiającej si, Strony, jeżeli za
mieszkuje on, na terytorium tej Umawiającej się Str<,my. 
na którym ma by.ć sprawowana opieka lub kuratela, i je
zeli jego ustanowienie najbardziej odpowiada mteresom 
osoby wymagającej opieki lub kurateli. 

3. )].illl rpalK,lJ.aHHHa OAHO~ )].orOBapHBalOll1eiłcJI CTOPoHbI MOllreT 
6bITb Ha3Ha'le~ oneKyHpM HnH nOne'łHTeneM taKllre rpUC,l(lUlliH APyroA' 
)].orOBapHBalO~eiiciI CTOPOHbI, c:wIłł ,OH rrpolKHBaeT Ha TeppHTOpHH ToA ' 
)].orOBapHBalOll1eitclI CTOPOHbI, Ha KOTOpoA oneKa HnH rrOrre'lHTenbCTBO 
6y.a;eT OCyll1ecTBn"TLCJl, H MOllreT nyi!we , JaIl1Hll1aTb, HHTepecbl ilHua, 
Tpe6yi6ll.\ero ,ycraHoBneHHJl oneKH ImH norre'lHTeilLCTBa. ' 

, 4. Jeżeli zajdzie potrzeba podjęcia środków w za- ·4. EcnH B03HHKHeT , He06xoAHMOCTb ,rrpHHlITHlI Mep' rro oneKe HnH 

kresie opieki lub k ilr.ateli, niezbędnych do ochrony inte- rrOrre'lHT~ilLCTBy, Heo6xOAHMblX Mil 3all1HTbI HHTepecoB {pą.lKAaHHHa 
resów obywatela jednej Um'awiającej się Strony, który OAHOił )].orOBapHBalOll1eiiclI CTOPOHbl,HMelOll1erO MecTOllrHTeiIbCTBo 
ma miejsce z;:Jmieszkania lub pobytu albo majątek na , HIlH MecTorrpe6blBaHHe HnH HMYll1eCTBO Ha TePPlłTOPHH wyroił )].oro
terytorium drugiej umawiającej się Strony, właściwy BaplIBalOl1\eiłcJl CTOPOHbl, KOMrreTeHTHblił opraH '~Toił )].orOBapHBaw
vrgan tej Umawiającej się ,Strony zawiadomi <i tym nie-ll1eiłc't CTOpOHbI yBe.L(OMHT 06 3TOM 6e30TJIaraTenbHO .L(HftnOMaTH'łecKoe 
zwłocznie przedstawicielstwo (lyplomaty~zne tub urząd itJlH KOHcynLCKoe rrpe.a;CTaBHTenLCTBO Tolł )].oroBapHBalOll.\elicR CTapoHbI, 

, konsularny tej Umawiającej się ' Strony, której obywa- rpallr,1(aHHHoM KOTOpoił JlB.llJleTCJl 3TO JlHUO. B cny'lallx, He TeplIllll1HX 
felem jest dana osoba. W wypadkach nie cierpiącyct. OTnaraTeJlLCTBa, KoMiIeTeHTHblił opraH )].oroIiapHBalOll1eiłclI CTOPOHbl 
zwłoki właściwy orga'n Umawiającej się Strony może MOllreT caM I/PJ,lHIITb BpeMeHHble Mephl B COOTBeTCTBHH c CYWecTBy,lO- ' 
sam zasŁosowac tymczasowe środki stosownie do istnie- Il1Hr.1H o6cTollTenLCTBaMH. Tor.a;a OH .l(onllreHco06ll1HTh 06 3TOM /6e3-
jących okoliczności. Powinien on ' jednak zawiadomić ornaraTenbHO .a;HIIilOMaTH'IecKOMy Hnw KOHcyn&CKoMy I/peACTaBHTenb-
o tym niezwłocznie pr.zedstawicielstwo dyplomatyczne CTBy Toli )loroBapHBalOll1elłclI CTOpOHbl! rpallrAaHHHOMKOTOpoił lIBnlleTCII .... 
lub 'urząd konsularny ' tej. Uma\viającej się Strony, której 3TO JlKUO. Bce I/pelil/pKHIITble Mepbl. OCTalOTCII B CHne .!lO Tex nop, nOKa 
obywatelem jest dana osoba. Podjęte tymczasowe środki , _YBe.L(oMJleHHblił KOMlleTeHTHblił opraH .u.oroBapHBalOll1eliclI CTOpoJłbl 
pozostają w mocy do chwili podjęcia innych decyzji ' He I/pHMeT APyroro peweHHJl. ' I 

przez organ powiadomiony. , -' 

Artykuł 23 

1. Właściwy organ jednej Umawiającej się Strony 
może zwrócić się do właściwego orgaąu drugiej Umawia
jącej się Stropy o ustanowienie opieki , lub kurateli dla 
swego obywatela, który na terytorium drugiej Umawia
jącej się Strony ma miejsce zamieszkania lub pohytu 
albo majątek. Przekazanie tych uprawnień staje ' się sku
teczne, z chwilą gdy Organ wezwany podejmie się usta-
nowienia opieki lub kurateli powiadomi o tym organ 
wzywający. ' , ' , 

2. Organ, który podjął się ustanowienia opieki lub 
kurateli stosownie do ustępu l niniejszego artykułu, 
działa zgodnie ze swoim prawem. 

Artykuł 24 

Forma czynności prawnej 

1. Forma czynn0ści prawnej podlega prawu tej Uma
wiającej się Strony, na której terytorium dokonuje 'się 

tej czynności. Jednakże forma czynnośd_ prawnej, dO,ty
czącej nierU<.homości, podlega prawu Ulnawiającej się 
Strony, na której terytorium nieruchomość jest położona. 

/', 

2. Do \,\ykonunia zob0't'iązań nie wynikających z 
czynności prawnych stosuje Slę prawo i właściwy jest sąd 
tej Umawiającej się Strony, na której terytorium na
stąpiło zdarzenie będące żródłem zobowiązania. Jeieli 
sprawca 'szkody i , poszkodowany są obywatelami tej sa
mej Umawiającej się Strony, właściwy jest sąd' j .prawo 
tej Strony. . 

CTaTbll 23 

J. KOMneTeHTHblJł opraH OAHoli )].orOBapHBalOll1eiłclI CTOpOHbl 
MOlKe.t' 06paTMTbCJl K xOMI/eieHTHOMY opraHy Jlpyroił )lorOBapHBalO
weAclI CTOPOHbI c I/pocb60li yCTaHoBMTb ol/eKy KnK nOne'lHTenLCTBO no 
OTHoweHKIO K CBOeMy rpallrJlaHHHy, MecTolKKTenLCTBO, MecTOl/pe6bIBa-

, HHe KnH MMYll1eCTBO KOToporo HaxOAMTClf Ha TeppKTOpHK APyr01l' )loro
BapHBalOll.\eiłclI CTOpOHbI. IIepeAa'la 3TKX rrpaB BCTyl/aeT B 'cKny c MO
MeHTa, Kor,r(a JarrpawHBaeMbl1ł opraH lJPHMeT Ha ce611 yCTaHOBneHHe 
oneKH MnM rrOl/e'lHTeJlLCTBa H yaeAOMHT 06 '3TOM' 3al/paWHBalOll1Hił 
opraH. 

2~ OpraH, KOTOpblił cornaCHO nOJlOlKeHHlO nyHKU l HaClOllll1elt, 
CTaTbK, rrpHHJln Ha ce611 06l13aHHOCTb yCTaHOBJleHHJl Ol/eKH' MnH 'nol/e
''1KTenLCTBa, OCYll1eCTBmreT ee B COOTBeTCTBHH CO CBOHM JaKOHo.u:aTeJlb- , 
CTBOM. 

CTaTbJl 24 

1. cJlopMa c.L(enox onpe.L(eJllleTCII JaKOHOM )].Of{)BapMBalOll.\elłclI 

CTOpoHbI, Ha TeppJltOP!łH XOTOpoJl COBepWaeTCJl CAenKa. OAHaKO, , 4101>
Ma, C.!lllnKM, OTHOCllll1eAclI K HeJlBHlIrMMoMy HMYll1ecTBy, onpeJI.enllCTCII 
3aXOHOM )lorosapHBalOll1elłCJl CTOPOHbl, Ha Tep-pHTOpHM KOTOPOA Ha- , 
XOAHTCII HeABHlIrMMOe HMyll1eCTBo. 

2. B BOl/pocaX HcrronHeHHlI 06113ilTe'hLCTB, He c~aHHbIX' co c,u.en
'KaMH, KOMlleTeHTeH cy.L( H I/pHMeHlIIOTCII JaKOHbI )loroBapHBalOll1eiłclI 

CTOpOHbI, Ha TeppuTopMH KOTOpoił HMenO MeCTO I/pOUCWeCTBHe. sne
KYll1ee Ja c060ił HCTO'łHMK 06I1JaTenLCTBa{ EcnH B,HHOBHMK rrl'ą'lif

HeHKII BpeAa K rrOTepl/eBWMH ' lI11nJlIOTCl! , rpIDK.naHaMK Toił , lKe )loro
BaPHBaIOUleiłCJl CTOPOHbI" TO KOMlleTeHTI:H CYA K I/PHMeHlfIOTC~3aKO~ 
HbI 3TOli CTOpOHbI. 

' . 

. .,. 

, , 

/' 
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Artykuł 25 

Sprawy spadkowe 

L Obywatele · jednej Umawiającej się Strony mogą 
nabywać ' na terytorium drugiej Umawiającej się Stroni 
prawa majątkowe w drodze dziedziczenia z · mocy usta
wy lub testamentu na tych sa1!lych warunkach i w tym 

:-;, samym zakresie co obywatele tej . Strony . . Obywatele 
jednej Umawiającej się Strohy mogą .dokonywać rozrzą

.' dzenia na ' wypadek śmierci w stosunku do mienia znaJdu
:",. jącegosięna terytoritlm drugiej Umawiającej się Strony. 

2. W sprawach spadkowych właściwe jest prawo tej 
Umawiającej się Strony, której obywatelem był spadko

. . dawca w chwiii śmierci. 

3. Formy testamentu oraz · zdolność sporządzania 

i odwołania testam~ntu ora~ .. skutki prawne braków testa-
' melltu określa prawo tej Umawiającej się Strony, której 

· obywatelem, był ' spadkodawca w chwili ~porządzeniate
stamentu. Dla formy sporządzenia testamentu oraz jego 
odwołania wystarczy jednak zachowanie prawa tej TJma
wiajiłcej się Strony, na której terytorium ' testament spo-
~ządzono lub odwolano. . 

4. W sprawach spa.dkowych dotyczących majątku 

ruchomego właściwe są organy tej Umawiającej się Stro-
ny, której obywatelem' był spadkodawca w chwili śmierci, 
w . sprawach zaś . spadkowych dotyczących majątku nie.
ruchomego - organy tej Umawiającej się Strony, na; 
k.tÓrej terytorium znajduje · się ten majątek. Postanowie
nie ' teg<;> ustępu stosuje się odpowiednio do sporów po
wstałych na ~ podstawie prawa spadkowego. 

''''.' . 5. W razie gdy cały majątek ruchomy pozostały po 
· śmierci obywatela jednej Umawiającej się Strony znaJ-

" 

" o " 

, duje się na terytorium 'drugiej Umawiającej się Strony, 
na wniosek spadkobiercy postępowanie spadkowe prze
prowadzają organy tej drugiej Umawiającej się Strony, 
jeśli wyrażą na to zgodę . wszyscy znani spadkobiercy . . 

6. Do otwarcia testamentu i jego ogłoszenia wła~ci
wy jest organ tej Umawiającej się Strony, na której te
rytorium znajduje ' się testamenŁ. Odpis testamentu oraz 
odpis protokołu' otwarcia i ogłoszenia testamentu, a w 
razie potrzeby równiez oryginał \estamentu- przesyła się 

· właściwemu organowi tej Umawiającej się Strony, której 
obywatelem był spadkodawca. 

Artykuł ' 26 

Warunki uznawania ąrzeczeń 

Orzeczen!a sądowe w sprawach cywilnych i rodzin
nych o charakterze niemajątkowym, wydane na ' tery
torium jednej z Umawiających się Stron, podlegają uzn'~ 

_ '-Piu na terytorium ' drugiej Strony, jeżeli odpowiadają na
-- stępującym warunkom: , 

al według prawa tej Umawiającej się Strony, na której 
terytorium orzeczenie ma być uznane, sąd tej Strony 
nie jest wyłącznie właściwy do osądzenia sprawy, 

\ 

b) strona przegrywająca brałe: udział w postępowaniu' 

lub nie brała udziału, chociaż zawiadomienie zostało 
jej, prawidłowo. doręczone zgodnie z prawem Umawia
jącej siG Strony, na której terytorium orzeczenie zo
s\ało wydane, 

CTaTbJl 25 

I. rpallt):(aiłe o):(HoA AoroBapHBalOweAclf CTOPOHbl MoryT npH-

06peTaTb' Ha TeppHTOpHH ,a;pyroit AorOBapłlBalOwe1!cJI CTOpoHbl HMy

wecTBeHHble npaila " Ha OCHOBaHHH HaCJle,l(OBaHHJl. no JaKOHy HnH no 

JaBewlUłJlIO Ha Tex lite ycnOBHlIX H B TOM lite 06'bCMe, KaK rpaJl(,I(aac 3TOA 

CTOPOHLI: rpallc,l(aHe o,a;KoA ,lloroBapHBalOweitclI CTOpoHbI MorYT pac

nQPltllCaTbCJI cornaCHO ·3aBewaHHIO CBOHMHM)'WecTBOM, Haxo,a;lIwHMCJI 

-Ha -TCPPHropHH ,a;pyroA AOrOBapłlBalOwelłclf CTOpOHbI. ·-

2. no .tteJlaM o . HaCJre,!(OBaHHH npHMeHReTClI 3aKOHo.ttaTeJTbCTBO 

ToA ,llorosapHBalOweAclf CTOPOHbl, rpallt,a;aHHHOM KOTOPOI! 6blJl Bacne-
" . 

·,no,a;aTenb B MOMeHT ero cMepTH. 

3. CIlopMa l8BeWIlHHlf, cnoc06HocTb coCTaBnllTb H OTMeHJlTb 3a

BewaHHe, a TaKlll:e npaBOBble nOCJlej{CTBHJI He)tOCTaTKOB JaBewaHHJI 

onpe)teJllOOTCJI 3aKOHaMH TOA ,llorOBapHBalOweiłcJl CropOHbl, rpaJl(,!la-

HHHOM KOTOpolł Hacne,!lo,a;aTeJlb 6blJl B MOMeHT COCTllBJleHHII JaBewaHHII. 

AnJl tPoPMbI COCTaBJleHHJl H OTMellhl JaBewaHHJI MorYT ' 61>ITb c06mo

,n:eHbl, O,!(HaKQ, 3aKOHbI .L'{orOBapHBalOweHCJI CTOPOHbl, Ha TeppHTopHH 

· KOT"Olł . COCTaBJleHO HnH OTMtHeHO 3aBewaHHe. 

4. no )tenaM o HaCJle,a;OBaHHH ,!(BHlItHMOrO HMywecTBa KOMIle-

3'eHTHbI opraHbI ToA ,llorOBapHBalOweAcJI CTOPOHbl, rpalKAaHHHOM 

KOTOPOH 6b1J1 Hacne,a;O.D;aTeJlb B MOMeHT CMepTH, a no ,!leJlaM o HacJle,lui

BaHHH He,!lBHlItHMOrO HMywecTBa - cooTBeTcTBylOWHe opraHbl ' TOK 

,llorOBapHBalOweAcJI CTOPOHbI, Ha TCPPHTOPHH XOTOPOii: lfaXOAHTCJI 

3TO HMYWecTBO. nOnOlKeHHJI~łliCTOlfWerO nyHXTli npHMeHlllOTCII COOT

BeTCTBeHHO .H x CROpaM, B03HHXWHM Ha OCHOBaHHH HaCJle)tCTBeHHoro 

npaBa • 

. 5. EcJlH BCC ,!(BHlKHMOe· HMYWecTBO, ocTaBweeclf nOCJIe CMepTH 

rpallC)taHHHa o,!(HoA ,lloroBapHBalOweAcll CTOPOHbl, HaXO,!lHTCll Ha TCppłl

TOpHH ,npyroit ,lloroBapHBlllOweAcJl CTOPOHbl, TO no xo,a;aTaAcTBY Ha- . 

·CJle,!(HHica, . npOH3BO,!lCTBO no ,I(eJly o Hacnę,noBaHHH Be.ll}'T oprilHbl TOl! 

,LWrOBapH,BalOwel!cll CTOPOHbI, ecnH c 3THM cornacHbI sce H3BeCTHble 

HaCJJe,!(HHJCH. 

6. 3aBewaHHe BCKpblBaeTCll H ornaWaeTCJl KOMITeTeHTHblM opraHOM 

,lloroBapHBaIOw;ęACll CTOPOHbI, Ha reppłlTOpHH XOTopoił HaXO}(RTCll 

JaBewaHHe. KonHJl 3aBeWaHHll II KonHlI npOTOJCOJla BCKpblTHJI K orJla-

· WeHHJl JaBewaHHlf, a B CJIy'lae Heo6xo,a;HMOCTH TaKlIte H nO.I(JlHHHHK 

JasewaHRJlA nepecbl'JlaIOTClf KOMIIeTeHTHoMy opraHy TOl! ,llorOBapH

BlIlOweDcJl CTOPOHbI, rpalK,a;aHHHOM KOTopoD/ 6b1J1 Hacne,!(o)taTCnb. 

CTaTbJl 26 

Cy,a;e6HblepeweHHlf no rpallC.!laHCKHM H ccMełiHwM ,a;enaM He

HM.YwecTBeHHOrO xapaxrepa. npHHlfTble Ha TeppHTopHH . OMOl! Aoro-

· BapHBaIO~eDclf CTOpoHti, nO.I(JlCjKaT ' npłl3HaHHIO Ha reppHTOpJfH .ttpy-

· roll CTOPOHbI, ecnH OHH OTBe'laIOT cne,!(ylOWIIM YCJlOBHilM: 

.a) no 3aKOHO)taTeJTbCTBY TolI AOrOBapHBalOweii:clI CTOpOHbl, Ha 

TeppHTopHH KOTOpolł peWCHHe ,nOJllKHO 61>1Tb npH3HaHO, CY,I( 3ToII CTO

pOHbI He JlBJlJleTCJl HCKJlIO'lHTeJlbHO KOMIleTCHTHblM .ttmf paCCMOTpeHHII 

,a;aHHoro ,!leJla, 

6) npoHrp~IBalOwalf CTopOHa npHHHMana y'laCTHe B npoH3BO,!(CTBe 

HnH He npHHHMana .y'laCTHlf, XOTlf H3BeQleHHe ·ee .o CYl1e6HOM npOIQBO,!l

CT.Be 61>1J10 npaBHJlbHO elł apy'leHO B noplfAKe, npe,!lycMOTpeHHOM JaKO

HaMH AorOllapHBalOweAclf CTOPOHbl, lIa TeppHTopHH KOTOpołł npHHlfTO 

'peWCHHe, .... 

_, .0"·' 
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c) orzeczenie stało się prawomocne zgodnie z prawem 
Umawiającej się 'Stn:>ny, na której terytorium zostało 
wydane, 

d) nie zostało wczesmej wydane prawomocne orzec,ze
niew-tej samej sprawie przez sąd~ tej Umawiającej 
się Strony, na której terytorium orzeczenie;na być 
uznane, 

e) ni!,! zostało· wszczęte' postępowa.nie w te{ samej spra· 
wie przed ,sądem wezwanej Umawiającej się strony 
wcześniej, aniżeli wszczęto · postępowanie przed są~ 
dem, który wydal orzeczenie będące przedmiotem 
żądania o uznanie. 

Artykuł 27 

WykOlNlłność orzeczeń 

Nadające sięclo wykonania w drodze egzekucji orze
czenia sądów iednej ' z . Umawiających się Stron podlegają 
wykonaniu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, 
jeżeli zachodzą warunki -. do ich uq;mlnia przewidziane~ 
artykule 26 i jeżeli orzeczenia podlegają wykonaniu 
zgodnie z prawem państwa, w którym zostały wydane. 
Dotyczy to również prawomocnych wyroków sądów, 
uwzględniających powództwo cywilne w,-sprawach · kar
nych. 

Artykuł 28 

Postępowanie 

1. Postępowanie w sprawacn o uinanie i wykonanie 
orzeczenia podlega prawu tej Umawiającej się Strony. 
na której terytorium orzeczenie ma być uznane lub wy
konane. 

2. Do wriiosku o uznanie i wykonanie orzepenia 
sądowego należy dolączy~: 

a) uwierzytelniony odpis- orzeczenia z uzasadnieniem, 

b) dokument, urzędowy stwierdzający prawomocność 
orzeczenia, jeżeli· nie wynika to z. treści samego orze
czenia, 

c) . w wypadku orzeczen\a wydanego zaocznie doku
ment stwierdzający, że stronie . w sposób prawidłowy 
i w odpowiednim q:asie dokonano doręczenia odpisu 
pozwu lub wniosku oraz zawiadomienia o terminie 
rozpra:wy. 

3. Do wniosku o wykonanie orzeczenia nalety pq
nadto . dołączyć dokument stwierdzający, żę orzęczenie 
podlega . wykonaniu zgodnie z prawem państwa, w któ
rym zostało wydane. 

4. · Do dokumentów wymienionych :'fI ustępach 2 i 3 
'Jliniejszegoartykułu należy dołączyć tłumaczenie na ję
zykwezwanej Umawiającej się Strony, uwierźytelnione 
przez są~, od którego poc;:hodzi dokument. 

Artykuł 29 

Ugody sądowe 

B) peweHHe no 3aJeOHllM TaJt AoroBllpHBalOIlleAcJI CTOPoHbI, B )(0-

TOPOil: OHO npHRJITO, BC~O ·B . 3aKOHIfYIO CHJJY, 

r) He 6b1J10 Upe,llIUecTBYIOlllerOj -BCT)'IIBBwero B 3aJCOHH)'1O CHJly, 

pemeHHJI no 3TOM)' .n:eJl)', npHHsToro Cy,l(O~ ToAAorOBllpHBalOllleAcII 

CTO·poRbI, Ha TCppHTOpHH KOTOpoA. OHO JJ:OJllKHO 6b1Tb npH3HaHO, ~ . 

.n:) He 6b1J10 B03Óyxc.z.eHo npOJJ3Bo.n:CTBO no .:I'OM)'lICe aeHy nepe,l( 

cy.n:OM 3a!lp3IIl11B8CMoA )J;oroBapBBalOllleiłcJI CTOpoHbl T1.0 Ha'laJIa 1103-_ 

6}'lE.!leiu111 BpoJl3Bo,l(cTBa nepe,lJ; Cy.n:OM, KOropWI: nPJIHlIJT peWCHIIe, 

TpC6Y1OD.\ee npH3HaHRII. 

CTaTbll 27 

IIo.nxo.l(JlU.\Re Je npHIIYT1.HTeJILHoMy HCnOJTHeHHIO peWCHJUł cy.nos 

OARoA AoroBllPJłB8lOllleAcJI CTOPOHbl, nOWIellCaT HcnOlIHeHRIO Ha TCppH

TOpRH ,l(pyroA AorOBllpHlialOweAcJI <;:TOpoHbl npH ycnoBHIIX ~npH3Ha~ 

HRIl, npen,yCMOTpeHHblX B CTan.e 26, ecJTH 3TH peweHBlI nO.z(JTelKllT, IICIIOJl

HelłHlO no 3aJCOHo.n:aTe.JJbCTBy rocy,l(apcTBa, B JCOTOpoM' OHH 6b1J1H npll

HJlTbI. 3T0 npHMeHJIeTC!" TaJClICelf x BCTynHBWHM B 3llKO~HyrO CHJIy npK: 

rOBopoM Cy.n:OB, no yrolloBHbIM .n:eJTaM, )"IHTblBalOlllHM rpallC)(aHcKlle , 

HCD. 

CraTbM 28 

ł. IIpoHlBo,l(CTBo 110 .n:eJlaM o npH3HaHHH H HCnOJIHeHHH CYJ(e6KOI'G 

peWCHBIf onpe,lJ;eJTIfCTClI 3aJCOHaMK AOrOBaPHB8IOUICACII CTOPOHbI, BIl 

TepparopHH KOTOpoA peweHHe ,l(OJIJmO 6b1Tb nPH3HIlHO . HJIH BcnOffiłCHo. 

2. K xo.n:~TaACTBY o npH3HaHHH H HCnOJTHeHHHcy.n;e6Horo peweH~lf 
Hc06xo.u;HMO npBJlOllCHTI?: • , 

a) 3aaepeHHylO KOUHIO ·PeweHHII c MOTIł8łlpoBKOii, 

6) o4IBQHaJlbHbllt ,l(oxyMeHT OBCT)'nJTeHHH B 3llKOHHylO ·CHJIy, ecJtH 

3TOHe CIlY,I(yeT H3 co.n:cpllCaHHJł caMoro peweHHJI, 

B) B cJIy'lae, ecJIJI peweH~e npHHJlTO 3ao'lil0, - ,I(ox~eHT, H.3 )(OTO

poro CJIe)XyeT, '1TO cropoHenpaBHJlLHO H aloeBpeMeHHO Bp.Y'leHa JCOUHIf , 

HCJCOBOro 3aIlBJIeHHII HJTHxo.n:a11liłCTBa H BlBCD.\eHHII O cpoKe npoB3BO):(

CTBa no p.eJl)'. 

:l. K XO.n:OTaACTBY . 06 HCnOJIHeHHH peWCHBJI He06xoAH.~.tO; KpoMe 

Toro, IlPHJlOlKHrb .n:OK)'MeHT, H3 KOToporo CJIeAyeT,'1To pewCHHe no):(

J1elDlT HCIIOlIHCHHIO no 3aKOHo.n:aTeJTbCTByrocy.n:apcTBa, B KoTOpoM OIfQ 

6~0 npHHJITo. 

I · 

4. K ';n:OJCYMeHTaM, yKa3aHHblM B .llYHJCTax2 B 3 HaCTOJlllleA. C11lTb1l, ,/ 

npBJlar&eTCJI nepeBO.n: Ha I13blK 3anpaWHBaeM6ił : )J;orOBllPJPl8lOmeAcll 

CTOPOHbl, 3aBepeHHblił Cy.n:OM, ÓT KOToporo HCXOAHT .i\oXYMeHT. 

C11lTbJł 29 

Postanowienia artykułów 26-28 niniejszej umowy IIOJlOlKCitHII CTaTCIł 26-2ąBacTolillleró Aor()B()pa QpRMedlOTcll, 

stosuje się odl>owiednio do ugÓ? sądowYch. #" C~OJC MIlPOJlbIM caemcaM,3HJIIO'IeHHbIM 'B cY,I(aX. 
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Rozdział II 

Pomoc prawna w sprawach karnych 

Artykuł 30 

Obowiązek wydania 
\, 

). Umawiające ' się Strony zobowiązują się wydawać 

sobie wzajemnie na żądanie, na warunkach określonych 
w niniejszej umowie, osoby znajdujące się na ich tery
torium, w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej 
lub w celu wykonania kary 

2. Wydanie ' następuje z powodu takich przestępst\~T, 

których popełnienie nioże być uznane za przestępstwo 
zagrożone według prawa obu Umawiających się" Stron 
karą pozbawienia wolności na okres powyżej jednego 
ro)tu lub katą surowszą. 

3. Wydanie w c~lu wy,konania kaIy następuje tylko 
z powodu przestępstw określonych w ustępie 2 niniej
szego artykułu i jeżeli daną osoba została skazana na 
karę .pozbawienid wolności na okres powyżej jednego 
roku' lub na karę surówszą. 

Ar~ykuł 31 

Odmowa wydania 

1. Wydanie nie nastęl>uje, jeżeli osoba, której wy
óania zażądano, jest obywatelem Strony wezwanej. 

a) 
; 

b) 

c) 

2. Wydania można odmówić, w razie gdy: 

oS?ba, której wydania zażądano, popełniła przestęp
stwo na terytorium wezwanej Umawiającej" się Strony, 
według prawa wezwanej Umawiającej Się Strony 
ściganie jest niedopuszczalne lub wyrok nie może 
być wykonany z powodu przedawnienia albo z po
wodu innej okolicznośCi ustawowej, 
w stosunku do osoby, której wydanid zażądano, wy

. dany został na terytorium wezwanej Umawiającej się 
Strony wyrok za to samo przestępstwo lub postano
wienie umarzające postępowanie w sprawie. 

Artykuł 32 

Wniosek o .wydanie 

1. Do wniosku o wydanie w celu po'ciągnięcia do 
odpowiedzialności karnej dołącza się uwierzytełniony od
pis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, opis , 
czynu przestępnego oraz tekst przepisu ustawy, według 
którego przestępstwo ma być zakwalifikowane, a jeżeli 
czynem przestępnym wyrządzono szkodę materialną, na
leży wskazać jej wysokość 

2. Do wniosku o wydanie w celu wykonania wyroku 
dołącza się uwierzytelniony odpis wyroku i tekst prze
pisu ustawy, według ' którego zakwalifikowano przestęp

, stwo. Jeżeli osoba SKazana już odbyła c~ść kary, należy 
o tym zawiadomić. 

3. Do wniosku o wydanie dołącza się dane o obywa
telstwie osoby, której wydania zażądano, oraz w miarę 

.możności jej dane osobowe, "o miejscu zamieszkania i ce
chach zewnętrznych oraz fotografie i odciski palców. 

rJJasa II 

np ABOBAJI nOMO~ no yrOJIOBHbIM .l(EJlAM . 

CTaTbll 30 

I . .u:orOBapHBalOllUICCll CTOpoHbl 06113YlOTClI łła ycnOBHlIX:, yCTa

HOBJJeHHblX B :nOM .u:orOBOpe, no Tpe60BaHHIO BblAaBaTb llpyr .llpyry 

,!JHU, HaxoMwHXClI Ha HX TeppHTopHH, MlI npHBJleoieHHlI K yrOJlOBHolt 

OTBeTCTBeHHOCTH HJlH .. Mil npHBe,L\eHHII B HC:JOJlHeHHe HaKa3aHHlt. 

2. BbI,L\a'la npoH3Bo,L(HTCII 3a TaKHe npeCTynJleHHII, cOBepweHHe 

KOTOpblX MOlKeT npHlHaTbClI [JpecTynJleHHeM H nOBJle'lb Ja c060lt co

rJIaCHO JaKoHOJlaTeJJbCTBy 06eHx .u:orO!lapHBaIOWHXClI CTOPOH HaKa

JaHHe B 8H.lle JlHWeHHlI CB060AbI Ha CpOK CBblwe OAHoro rO,L\a HJlH 60JJee 
f· 

TlIlKKoe HaKaJaHHe. 

3. BblJla'la B ueJlllX npHBeJleHHII B 1ron0JlHeHHC ' HaKaJaHHII npoH3-

BO,L\HTCII TOJlbKO Ja npecTynJJeHHIl, onpclleJleHHble B nyHne 2 HacTollwelł 
CTaTbH, H CCJJH JlaHHoe JJHUO npHroBopeHO K HaKaJaHHIO JlHWeHHII CBO-

60AbI Ha CpOK CBb/We O,L\HOrO rOAa HJlH 60JJec TlrlKKOMY HaKaJaHHIO. 

CTaTbll 31 

I. BbI,L\a'la HC HMeeT MccTa, ceJlH JIlIUO, BbI,L\a'la lCOropOro Tpe-

6yCTCll, IIBJIlICTCII rplllKllaHHHOM JanpaWH8aeMoA: .u:oroBapHBalOWeHCII 

CTOpOHbl. 

2. OT BbIAa'lH MOlKHO OTICa3aTbCII B cJly'lac, KorAa: 

a) JlHUO, BbIJl.a'la KOT9poro Tpe6yeTclI, COBCpWHJJO npecTynJleHHC 

Ha TeppHTOpHH 3anpaWHB3:eMOll: .u:orOBapHBalOwell:CII CTOpoHbI, , 

6) cornaCHO JaxoHo,a;aTeJlbCTBY JanpawHBacMoll: .u:oroBapHBalO

weA:c1l CTOPOHbI, yrOJJOBHOC npecJJc,a;OBaHHe He MOlKeT 6b1Tb B036)'lK,a;eHO 

HJJH . npHrOBOp He MOllCeT 6b1Tb npHsc,a;eH B HCnOJIHeHHe BClIeACTBHe' 

HCTe'leHHJI cpOKa .Z(aBHOCTH HJJH no HHOMY JaKOHHOMy OCHOBaHHIO, 

. B) B OTHOWCHHH lIHua, BbJJXa'la Koroporo rpe6ycTclI, Ha rcppHrOPHH 

. JanpaWHBaCMOlł .u:orOBapHBalOwclI:CII CTOpoHbIo no TOMy lKe [JpecrynJJe~ 
HHIO 6b1JJ BblHeceH npHrOBOp HJlH nOCraHOBJIeHHe O npeKpaweHHH OpOH3-

BO.Z(CTBa 00 .n:eJTY. 

CTaTbII 32 

I : K Tpe60BaHHIO o BbI,!J.a'le Mil npJłBlIC'ICHHII K yrOJJOBHoll: orBcr

CTSCHHOCTH o)1HJlaralOTCII JaSCpeHHalI KOOHII nOCraHOBJJCHHlI 06 apecrc, 

,a;aHHble o COCTa~ opecTynJJeHHII H TeKCt CTarbH 3aK0Ha. 00 KOTOpOMy 

XBaJJHcjlHQHpylOTCII npecrynJJCHHlI, ~ ecI/H npecryoncHHCM 6blJI npH'IHHeH 

MaTepHallbHbllI: ymep6, He06x0J1HMO yxaJaTb ero pa3Mep. 

2. K Tpe60BaHHIO o Bbl,ąa'tC ,a;1I11 HcnOllHeHHII HaKa3aHHII 0PH

JJaraerCJl JascpeHHall KOOHII npHrOBOpa H TexCT CTaT},H 3aKOHa, 00 KOTO

poMy KBaJJHcjlHUHpyCTCII npeCTynJleHHC. ECJlH OC}'lKllCHHOC JlHUO ylKe 

OT6bIJJ0 'taCTb HaKa3aHHlI. co06waeWII 06 :nOM. 

3. K Tpe6?saHHIO o BblJ1a'le npHJlaralOrCII AaHHble o rpalK.z(aHcTBe 

JJHQa. BbI,L\a'la KOToporo Tpe6yeTclI, a raKlKe no MCpe B03MOlKHOCTH 

.. llaHHblC o cro !lH'IHOCTH, MCCTOlKHTeJlbCTBO. onHcaHHe BHewHocrfł"; 

cjIoT.orpacjlRH H Orne'łaTKH naJTbUt'1!. 

.""'''.,\, 
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, 4 Wzywająca Umawiająca się Strona nie ma , obo~ 
wiązku dołączania dowodów winy osoby, której ,wydania 
zażądano. 

Artykuł 33 

Uzupełniające dane do wniosku o wydanie 

Jeżeli wezwana Umawiająca się Strona nie otrzy
mała niezbędnych dokumentów, może ządać dostarczenia 
uzupełniają<::ych ", danych w terminie· nie przekraczają
(ym dwóch miesięcy. Termin ten może być, z przyczyn 
uzasadnionych ... _ przedłurony o dalsze 15 dni. 

Artykuł 34 

Obowiązek wszczęcia ftłgarua 

1. Każd'a z Umawiających się Stron zobowiązuje się 
na wniosek drugiej Umawiającej się Strony ścigać zgod
nie z prawem swego kraju swoich obywateli, którzy na 
terytorium drugiej Umawiającej się Strony popełnili erze
stępstwo. 

2. Umawiająca się Strona , zawiadamia drugą Uma
wiającą się Stronę o wyniku ścigania, a jeżeli został wy
dany wyrok, który się uprawomocnił, przesyła odpis wy
'roku. 

Artykuł 35 

Wniosek o ściganie 

Do wniosku o ściganie załącza się: 

a) dane o osobie podejrzanego, / 

" '."~ .. - ,-

I " , 

Poz. 135 

4, lanpawHBalOWaJI .uoroBapHBaIO.I.LlallCII CTOpoHa ,HC ()6I1JaH~ 

npHJlaraTb .nOKalaTCJlbCTBa BHHOBHOCTH JlHua, BbJ,na'ła XOT<>POro ype-
6ye-rClf. 

CTaTl,J1 33 

, .uOlJOJlHHTeJlbHble CBeAeHHII Je TpeOOB8HH1O o awAll'te 

3anpaWHBaCMall .uoroBapHBalOLllaJIClI CTOPOKll, ceJlH HC noil)"lHJla 
Hc06xOAHMblX .nOxyMCHTOB, MOlKCT Jarpe60BaTb ./lOnOJlHHTCJlbHble cac
./leHHII Ha nporlllKeHHH HC CBbJWC ' ./lByX MCCIIUCB. 3rOT CpOK MOlKCT 6b1r .. 
npoJlJlC/ł no yBalKHrCJlbHbJM npH'łHHat,f CLllC Ha l S .D:Helł. 

CraTbll 34 

1.- KalKlIalI noroBapHBalOLllallclI CTopoHa 06l11yCTCJI ,no nopy~ , 
HHIO ,[\pyroA ,lloroBapHsalOwcAclI CTOPOHbJ 1I016yllt.naTb B COOTBC~~., 
CTBliK c laKoHo.naTCJlbCTBOM CBoeH CTpaHbI yroJloBHOC npccne.a:osaH~ 
npoTKB ,CBOHX I'palK;:(aH, KOTOpblC Ha TCPPHTOPHH ./lpyróif ,llorosaplI-' 
BalOLllcAclI CTOpOHbJ COBCpWHJlH npecTynncHHc. ,~ 

2. ,llorOBapHBaIOWalI'CJl CTopoHa yse.LtOMJlllCT ,[\pyr)'lO ,lloroilapH" 
BalOLllYlOC1I' CTOPOHY o pe3ynbTaTax yrOJlOBHOrO npecJlc.nOBaHHII,·a B TOM 
cny'łae, COJlH 6bJJl BHeCCH npHroBOp, BCTynHBwHli B laxollHylO COJlY, 
nepecblJlaeT xonHIO npHr<;lBopa. 

CTaTU 35 

B ueJlIlX ocywecTBncHHII' yroJlOBHOrO npeCJlc,[\oBaHHJl K nOPY'łCHHIO 
npOJlaralOTclI: 

ar CBe,[\eHHII o JlH'IHOCTH nOJl03pesacMoro, 

6) o MeCTOlKHTenbCTBe OJlH MeCTonpe6b1BaHHH nO,[\OlpeBaeMQro" 

:.~ ,, -

, , 
/ 

" 

.~ . 

b) dane o mIejscu zamieszkania lub pobytu podejrza
nego, ' 

• -e) opis przestępstwa, 

d) posiadane dowody, 

B) onHcaHHC npecTyńJICHHlI, .; 

r} IłMelOlUHeCII ,!(OKaJaTeJlbCTBa, , ' , 

e) , opis zewnętrzny podejrzanego jego fotografię. ,[\) onHcallHc BHeWIIOCTH nOJl03peBaeMoro /H cro cPOiOrPacPHII. 

Wniosek o ściganie powinien być opatrzony pie- B nopy'leHHIł o npeCJlc,[\oBaHHH AonlKHbl co,[\cplKaTbClf ne'laTb Ja~ 
częciąorganu wzywającego oraz podpisem. nplllUHBalOlUero opraHa H nOllnOCb. 

, 
Artykuł 36 

Aresztowanie w celu wydanią, 

1. Po otrzymaniu wniosku o · wydanie wezwana Uma
wiająca się Strona podejmi~, zqodnie z niniejszą. umową. 
właściwe śroqki w celu aręsztowanja osoby, której wy-
dania zażądano. ' 

2, Właściwy organ wezwanej Umawiającej się Stro
ny może aresztowat osobę, ' której wydania się żąda, 
przed otrzymaniem wniosku o wydanie. jeżeli o to zwróci 
się właściwy organ wzywające] Umawiającej się Strony, 
z . powołaniem się na postanowienie o tymczasowym 
aresztowaniu tub na prawomocny wyrak. oraz z<;lpowie 
nadesłanie wniosku o wydanie . Wniosek taki może być 
przekazany przez pocztę i telegraf. 

3. W!asciwy wgan Umawiającej się Strony ' bez ta
kiego wniosku może aresztować obywatela drugiej Uma- ' 
wiającej się Strony, znajdującego się na jego terytorium, 
jeżeli posiada wiadomość. że popełnił on przestępstwo 
uzasadniające wydanie; 

,< 

CTaTbll 36 

, l. 00 nony'leHKH ipe60BaHHlI ~ Bbl,[\a'łe lanpalUHBackall ;n:or,?~ 
IłllP~BaIOLllaJlCII' CTopoHa npHHHMae; B' coorBeTCT~HH c ~acTciJJWHM 
,lloroBopdM Ha.l(nelKaLllHe MCpbi Mil , apĆCTa JI,~u~:~bI,[\a'l~KOTóporo 
Tpe6ycrclI. "," 

2. ·KoMneTeHTHbIH opraH 3anpawHBacMoli ,llorosapH8alOlUcilclI 
CrOPOHbl ' MOlKCT o LlO nOJl)"lCHHII Tpe6oIJaHHJI- ' o Bbl,[\a'łc: :apecTosatJ. 
JlHUO, BblJla'la KOToporo Tpe6yerclI, B cJly'lac xo,[\aTalicTBa COCTOpOHbI, 
xOMneTeHTHor~ oprali a 3anpaWllBalOlUeii ,lloroBapHBaIOiucliclI CT0P<łHbI 
co CCblJlKoii Ha nOCTaHOBneHHe 06 apeCTC HJlH Ha npHrOBO,p,:BCTYIlHBWHA 
B 3aKoHHylO cHny, H,YKaJaHHe tlaTO, 'ITO Tpe60BaHKC o ,~~,~a'łC ,6y;aeT 
npe.uCTaSJleHO. ~axoe XOAaTaiicTBO MOlKer 6bITb ncpe;aaH~ ' no , nO'lrc 
H TencrpacPY. 

3, KOMnCrCHTHblii Opf.aH ,llorooapHBalOLlleHclI eTOpOHbl 6e:f Ta
KOro lKC XOĄaTa~rBa MOlKCT apeC1'OBaTb rpa,K-!iaHHHa .npyn,>H ,lloro
BapHBalOweiiclI CTOPOHbI, HaXO,[\II'U!CrOCIl -Ha CBoell TCPPIłTOP,HHJ CCJlH 
HMelOTCII cBe,[\eHHII, 'ITO Ol! coseplUlln npccTynncHHc, BJlCKyWCC Bbl;:(a'ły. 

" 
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4", Jedna Umawiająca się -Strona powinna niezw.łocz

nie zawiadoinićarugą Umawiającą się Stronę o dniu' 
aresztowania przewidzianego w ustępach 1 i 2 niniejszego 
artykułu. · Osoba aresztowana' może być zwolniona, jeżeli 

v· 
-. w terminie jednego. miesiąca od dnia wysłania zawiado

mienia drugiej Umawiającej się Stronie nie wpłynął 
wniosek o /wydanie. 

Artykuł 37 

Tryb wydania 

1. Wezwana Umawiająca się Strona zawiada'mja 
:. ' j - c miejscu i czasie wydania wzywającą Umawiającą si~ 

.. " Stronę. Jeżeli wzywająca Umawiająca się Strona nie: 
. .. . . przejmie osoby podlegającej wydaniu w ustalonym 

)n~ejscu i czasie, osoba ta może być zwolniona. Wydanie 
" , ·nie może być odroczone dłużej niż o jeden miesiąc. 

( :' .. 
"'. 2. Jeżeli wydana osoba uchyli się od wymiaru ,spra-

. . " .. wiedliwości i powróci na terytorium wezwanej Umawia
" ' jącej się Strony, to ta Umawiająca się Strona powinna 

ponownie ją wydać bez potrzeby przedstawienia doku
mentówwymienionych w artykule 32 niniejszej umowy. 

,Artykuł 38 ' 

. Odroczellle _wydania 

Jeżeli pr~ciwko osobi-e, której 'ł'ydania zażądano, na 
terytorium wezwanej Umawiającej się Strony jest pro
:wadzone postępowanie karne iub jeżeli została ona ska
zana za inne przestępstwo, wydanie może być odroczone 
do chwili ukończenia "postępowania karnego lub odbycia 
kary. 

Artykuł 39 

Zbieg wniosków o wydanie 

Jeżeli kilka państw zwraca siQ o wydanie tej samej 
. t'soby, Strona wezwana rozpatrując wniosek wzywającej 
Strony przede wszystkim ' uwzględni obywatelstwo osoby, 
której wydania się żąda. 

Artykuł 40 

Zakres ścigania osoby wydanej 

1...<?-o~a ,~~dalJa ni~ ~oże by~ ~z . zg~dy wezwanej 
Um.awlaJąceJ Sl~ Strony -sclgana am me morna w stosun
Jtudo niej wykonać kary za inne przestępstwo .popeł
nione prz.ed wydamem, jak również ,nie można jej wydać 
kzeciemu, pańs~wu. . 

2. Zg.oda ta nie. jest:" wymagana w następujących wy-
.padkach: . 

,.)jeżeU osoba wydana 'nie opuściła terytorium wzywa
jącej Umawiającej się Strony, której zo~tała wydana. 
w ciągu miesiąca od, dnia zakończenia postępowania 
w· sprawie albo od dnia odbycia kary lub uwolnienia 
od taryj 

b) jeżeli I osoba wydana po o~szczeniu terytorium 
Stronf wzywającej następnie dobrowolnie tam po
w;cóciła. 

• 

,4. O,[(Ha JJ:orOBapHBalOw:allclI CroP9lła .AOJIlIClła lłeMe,o:JlelłlłO yBe

,D;OMHTb ,D;pyrylO JJ:orOBapHBalOW:YIOCII CTOpOlły o BpeMeliH apecra, 

npe.uycMoTpeHHoro nylłXTaMH 2 H 3 Hacrollw:eA CTaTI.lł . ApecroBalłlłoe 

JIHUO ·MOlKeT 6b1TI. oCBo60lKilelło, ecJJH B Te'lelłHe o,[(Horo Mecllua co ,D;HII 

ompaBICH yae.nOMJIelłHII ,D;pyrolł JJ:orOBapHBaIOw:eitCJl CTopolłe He, nOC

T)'IlBT Tpe60BaHHe o BI.I,D;a1fe. 

CraTI.Jl 37 

1. 3anpaWHBaeMlUI JJ:orOBapi'malOw:aIlCJI CTopoHa y&e,D;OM1IJIeT o Me

CTe H BpeMCHH Bbl)la'lH 3anpalllHBalOw:yJO JJ:orOBapHBaIOW:ylOClI CTOPOlry. 

ECJlH 33npaIUHBaioIUlUI .z:{orOBapBBaiOw:aJlc. CTOpolł1l He npHMeT JlHUO, 

nO,D;JIellCaw:ee BbI.\II11fe, B YCTaHOBneHHOM MeCTe H .B Ha3Ha'leHHOe BpeMR, 

3TO JlHUO MOllCeT 6I.lTI. OCBo6ollC,ll,eHO H3-nO,D; Cl'pallCH. Bl.1,D;a'fa He MOllCeT 

6b1TI. 'OTCpo'leHa 6oJTee, 'leM Ha O,D;HH MecIlU. 

2. EcJTH BbI):(aHHOC JJHllO YKnOHHTClI OT yrOJIOBOOrO npecne,D;OBa

HHJl Ił BHOBI. B03BpaTHTCJI Ha TeppHTOpHIO 33IJpaWllBaeMoA .ll;oroBa

pHBalOIUelłclI CTOPOHI.I, jTa JJ:orOBapHBaIOIUaJlCJl " CTopoHa ,D;OnlKHa 

eHoBa Bbl)l!lTI. eło 6e3 npe.nOCTaBJIeIIHII AOICYMeHTOB, ylCa33HHblX B CTaTLe 

32 HacroJOUeroJJ:or()BOpa. 

CraT ... 38 

EtJlH lIHUO, BbI,D;a'la 1C0TOporo Tpe6yeTCJI, npHBlIe'ltHO J( yroJlOBHoA 

OTBeTCTBCHHOCTH 1I11H OC)'1r,D;eHO la BIł()e JJpeCTyIIJIeHHC Ha TePPHTOpHH 

33llpanUntaeMoJl CTOPORW, TO ·BLllIa'la Mom 6L1Tb o~a .Ile OKOH- . 

'1aHHJl yrOJlOBHDrO npecneilOBaHHJI' HlIH OT6b1TRIIRBlCa38WRR. 

CTaTbll 39 

Koi'ila HCCICOJTI.ICO rocy,D;apcTB npocllT o Bbl)la'le O.llHoro H Toro 

lICe JlHua, 33npaWHBaeMall CTopoHa 6YileT OCYIUecTBJTIITb npocI.6y - 3a

npaWHBaIOw:ell: CTOpoHbI lTpe)K.ne acero, 'Y'IBTblBaJl rp8l1Cil8HCTao nHua 

BWJtll'la KOTopÓroTJ)C6yeTCJI. 

CTaTI.Il 40 

I. 6e3' COTJIaCRlI 33npamHB8eMolI JJ:OTOIlllPHBałOlUdClr CTOPOHW 

~HHoe nH~O He MOllCCT .6I.ITI. npHBlIe'leHO IC yrOJlOBHOlł OTBCTCTBeH'

KOC'TII 11 HeJIb3. ńp~prHYT" ero H8xa3aHJIJO 31 HRocnpecTymneHHe, 

eoaepuieHHOC .I(O. BWna'llł; OHO He Mo.et &m. nlDCe BbI.lJaHO"TJ)eTi.eMY 

rocy 1tllJlCT8Y· 

2; He Tpe6yeTCJI cornacHe B Cile.QyIOUlHX CJTy'łaJIX: 

a) ecJJH BW.lIIlHHOe nHUO He nOItHHYffl> TeppRTOpJIM 3aJIpaWHBaIO!Ue# 

.ZJ;orOBapRaalOUJeACJl CTOpoRLI B "J'CIIeJłRe OJXRoro MCcawt co ~IU: OKOR

, 'IaRBII npÓH:JBOllCTBa no )lCny RJHI -ĆO J[If. O1'6bITRJlRaX8Jalł'Jr1l Mim OCBO-

6oll(J(eRHJI OT 1ł8KaJaIUłJf, 

'6) ccnR BbI,ll.aHROC JlAIlO JIOIfHHyOO Tel'PllTOpHlO 33np3wasalOweJl 

CTOPOKbl, HO 3aTeM .n06poBOJTbHO B03&paTtlJrOCb TYmi 06paTHO. 

..... -
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Artykuł 41 

Wydanie przedmiotów 

1. Jedna Umawiająca się Strona zebowiązuje się w 
związku z wydaniem przestępcy wydać drugiej Umawia
jącej się Stronie przedmioty, Jsjóre były wykorzystane 
w przestępstwie lub uzyskane ' w wyniku przestępstwa. 
Przedmioty te należy wydać również w razie śmierci 'prze
stępcy. 

2. Wez\yana Strona może czasowo odroczyć wydanie 
przedmiotów, jeżeii są one niezbędne w innym postępo-
waniu karnym. • 

3. Umawiająca się Strona, która ' otrzymała przed
mioty, po rozpoznaniu sprawy powinna zwrócić te przed
mioty drugiej Stronie w celu przekazania osobie upraw
nionej. 

CTaTbll 41 

1. O~a ,C(oTOBapHBaioll(aJJclł CTopoHa . 06l13YeTClI B CBlI3R C BY. 

~a'lelł npecTynHHKa Bbl.naBaTb ~pyrolł ,C(oroaapRBaIOll(cłłCll CTOpoae 

npełXMeTbI, KOTOpblC 6b1J1H HCnOJ1b30BaHbl B npecTynJlCHHR HJlR npH-

06pereRLl nyTeM npecTynnCRHlł. 3TH npe~CTbI cJle~CT BbI,lUI1h H • 

CnY1Iae CMCpTH npecTylIHHKa. 

2. 3anpawHBaeMalł CTopoHa MOllCeT BpeMeH~o OTCpO'lRTb BbI,lUI'I)' 

npe~eTOB, ecJIH OHR, ełt Heo6xo~HMbI BilPyroM yrOJIOBHOM npoH3BO. 

CTBe. 

3. ,C(oroBapHBaioll(aRClł CTopoHa, XOTopalł nOJIY'lHJIa npe)lMeTY. 

nocJle paccMoTpeHHlł ;a:eJIa ,l:(OJ1lKHa BO:ll!paTHTb 3TH , npe,nMeTY ~pyrołł 

CTopoHe )lJIlI HX BbI,na'lH !,HlIY, KOTOpoe. HMeeT npaBO Ha 3TH npe~eTY. 

4. Przedmioty, które są wydawane zgodnie z niniej- , 4. npe~MeTbI, KOTopble Bbl~alOTClł B COOTDeTCTBHR C 3T8M .zloro-

szą umową, nie podlegają ograniczeniom oraz opłatom BOpOM, He nOĘlellCaT OrpaHH'IeHHIO H nnaTe TaMOllCeHHblX c60POB H Ha-

celnym i podatkowym. Jlora. 

Artykuł 42 

Przewóz 

t. Każda z Umawiających się Stron jest obowiązana 
na wniosek drugiej Umawiającej się Strony zezwolić na 
przewóz przez swoje terytorium osób wydanych przez 
państwo trzecie. 

2. Sposób przewozu, jego trasę i inne warunki ustala 
się , każdorazowo w drodze porozumienia się właściwych 

organów obu Stron. 

3, Wniosek o przewóz pOWIDlen być zgłoszony , i roz
patrzony w takim samym trybie jak wniosek ' o wydanie. 

Artykuł 43 

Koszty . wydanła I przewozu 

Koszty związane z przygotowaniem wydania prze· 
stępców oraz przedmiotów, stosownie do postanowięń ni
niejszej umowy, ponosi wezwana Umawiająca się Strona. 
Koszty przewozu obciążają Stronę wzywającą. 

. Artykuł 44 

'Zawiadomienie o wynikach post~powanla karnego 

, LUmawiające się Strony informują się wzajemnie 
o wynikach postępowania karnego dotyczącego wydanej 
im osoby. W razie wydania przeciwko takiej osobie wy
roku skazującego, po jego .uprawomocnieniu ,się przesyła 
się jego od}>is. 

2 . Umawiające się Strony powinny co roku przesyłać 
sobie wzajemnie dane o prawomocnych wyrokach ska · 
zujących obywateli drugiej Umawiającej się Strony. 

3. Umawiające!?ię Stróny na ządanie będą dostar
czały sobi,e wzajemnie dla celów postępowania karnego 
danych o karalności osób zamieszkałych poprzednio na: 
terytorium Strony wezwanej . 

• 

CTaTbll 42 

1. ~alK,ll;all H3 ,C(oroBapHBaIOIl(HXClI CTOPO~ no xo~aTaiiCTBY )lpy

roił ,C(orosapHBalOll(e.llelł CTOpOHbI o6lł3yeTclł pa3peWHTb nepeB03K}' 

no cBoeił n:ppHTOpHH JlHl{, Bbl,l:(aBaeMbIX TpeTbHM rocyilapcrBOM. 

2. Cnoc06 nepeB03KH,. MapwpyT H HHble ycnoBHR B KUC,nOM OT

,JleJlbHOM CJIy 'lae cornacylOTClł Melk,l(y COOTBCTCTBylOWHMH OpraHaMJI 

06eHX CTOpOH. 

- 3. Tpe60BaHHC o pa3peweHHH TpaH311THOił nepeB03KH npe.I(hllB

JllłeTCR H pa~MaTpHBaeTCll B TOM lICe nOPllne, KaK H rpeOOBaHHe o BbI"" 

,Jla'le. 

CTaTbll 43 

Pacxo,nw no abI,M'łe H T)MIH3IITIIOi nepeH3Ke 

" Pacxo)lbl, CBlł3aHHble c' i10WOTOBKOił K BbI~a'łe' npeCTymł1ncoa 
H npe~MeTOB, COrJIaCHO nOCTaKOBJTeRHlIM HaCTOllmero ,C(orOBOpaHea:T 

' 3lUlpaWHBaeMaJI )loroBapHBalOwallĆJI CTopOHa, Pacxo~bI \lO TpaH'JHT

Roił ne~BOllCe HeceT 3anpaWH OalOWalł CTo pOHa • 

CTaTblł 44 

Yae.noMJ"!lIlIe o pely.1ioTaTaX yro.'1OBHOTO npecJIe,noea_ 

l. ,C(or ooapHB8lOUllleClI CTOPOHbI C006Wa19T.Zlpyr ,npyry pelyJ11.

TaTw yrOJIOBHO!:.O npCCJIeJlOOaHIł A rrpOl'HB BbI~aHiIOro HM JIHUa. EcJIR 

B OTHoweUUH noro JTRua ,6b1Jl 8blHecelf npHrOBop,TO nOCJTe BCTyrrJIeHHII 

~\1HToBopa B 3aKOHHYlO c'II"y rrOC~tnaeTClł ero KonHlI. 

2. ,lJ.oroSaplłBalOUlllecA C TOPOHbI .!lOJIlICHbI CJKefo~o coOOwan. 

ilPyr ilPyry cae.neHlłll o BqyrTRBWlix B 38KOHHyro CHJIy 06BHHHTeJlbHblX 

npHToBOpaX, BblKeceHKblX B OTKo w eHIIH r palKilaH ~pyrOA ,C(orOBapH

BaIOll(eAClłCTOpOKbI. 

3. ,C(oTOoapilBaIOUlllecll CTOPOiłbl 6Y,l(yT 'npe.nocraBJIlITb ,npyr 

.!lpyry no npocb6e ,nITR L\eJIeli yr OJIOBHOrO npOH380L{CTBa CDeJteUH" o cy- , 
,nHMOCTK JIHl{, fipOlICHBaBwiłx paRee Ha TeppHTOpHH 3anpaWHBae~qłł 
CroPOllW. 
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Artykuł 45 

PrzekazyWanie .J)sób skazanych 

Jeżeli obywatele jednej UmawJ.ająclO!j się Strony zo-
l'itaWskazani prawomocnym wyro~iem .na karę pozbawie

. nia wolności na terytorium drugiej Umawiająt:ej się Slro
ny. mogą być oni przekązywani za obopólną zgodą, Uma· 
wiającej się Stronie, której są obywatelami, w celJ.;l wyko-
Ilania Jtary 'na terytorium tej Strony. " 

Arty-kuł- 46 
:.~ , 

KobsUłlacja I współpraca 

. Uma~iające się Strony w celu zacieśnienia współ
pracy w walce z przestępczością oraz skutecznego wyko
nywania niniejszej umowy będą aktywnie przeprowadzać 
konsultacje między centralnymi organami prokuratury 
i sądów lub w drodze dyplomatyćznej. ' . , 

DZIA-Ł III 

POSTANOWIENIA KOł'lCOWE 

Artykuł 41 

Wątpliwości -dotyczące wykładni i stoso~anja niniej
szej umowy będą ·rozstrzygane międzyc~ntraln-ymi orga
nami Jub w drodze dyplomatycznej. 

Arty~uł 48 

" " C;;., l. Umowa nImejsza podlega ratyfikacji i ,wejdzie 
w życie ' po ', ueływie _ 30 dni od dnia wymiany dokuinen· 
I~ratyfikacyjilych, która nastąpi w Warszawie. . 

2. Umowa będzie' obowiązywała przez okres pięciu 
lat; licząc od dnia jej wejścia w życie, i ulega automa
tycznie - prze~użeniu każdorazowo na dalsze 5 lat, je,ś.li 
żadna z Umawiających się Stron nie wy'powie w drOdze 
/notyfikafji- , , ~ini~f.$ze j umowy na sześć -miesięcy p~ed 
uPłyWem odpowiedąiego okresu. 

" Umowęn~iejszą$porządzono w ' Phenianie dnia 
:.. ' ~ Wrz~nial98f) r.w-dwóthegzempliu'zach, każdy w ję

zykach ' polsklm,koreańskim i ros-yjskimiPrzy ' czym 
~wszystkie teksty mają jednakeWą.~ lJloc. . 

. ''''~ 

. '·l.IWszelłtierozbieznolści 'powstałe przy , interpretacji 
tekstu w językach polskim i kor-eańskim będil u~gadni .. ne 

, na: ' podstawie ,.tekstu , w język-u rosyjskim. 

" ZupowaŻJłienia 

"~,polskiej ,RzeCzypospolitej ' 
", " ' Ludowe'j' , 

Jan Majewski , 

: -!' 

'z ',upowa:inienia 

Koreańsk1iE!j Republiki , 
Ludowo-Demokratyczne} 

Kim Hion , 
Riul 

CTaTIoJt 45 

ńepema'lll ~x 'JIIIQ 

'\ 

EcnR rpax.AaHe OAHOlł AoroaaPHBaJOwelłclI ' CTOPOULl oeylK,ileJlJrl 

BCT)'IIHBWRM ,B 3aKOHHylO CUJIy npHrOBopoM K' JIRWeUHIO CBo6o.D;Ll Ha 

TeppHTOpHH ' Jlpyrolł AOrOBaPHBalOll(clłCII CTOpoUbI, TO OHH MotyT 

6b1T&, no B3aHMHOM)' cornaCHlO, nepct(aHbI AorOBapHBalOll(elłcJ( 'CTO

pOHe, rpaXc)(aHaMH KOTOpolł OHH lIBJlJlIOTCJ(, Mil HCrIOJlHeHHII HIllCa3aUHlI 

Ha TeppHTOPHH :h'ołłCTOPOJlJrl. 

~orOBapHBaIOUlHecll CTOjlOHLl Mil YKPenneUHII COTPY)(HH'ICCTBa 

Ił 6opL6e , c npecT}1mOCTblO K, ycnewHoro HCnOJIHeHHIIUaeTOlIUlerO 

AOroBOpa 6YA)'T arnmuo BecTII 1C0ucym.Tal{JllO '1epe3 ' llCHT))aJlbHble 

opraHw npolCyparypLl H Cy)(OB HJIH ~OMaTJI'ICCJCHJł lCaH8JJ. 

P A 3,llE.JI III 

~HOrJJaC:II., B03HHJCalOIl(HC npH TOJlICOBaHHH H .npHMeHeURH Ha

cTO.Ulero AorollOpa, pemalOTCJI ~ COOTIICTCTBYIOUl~MH llCHTpaJJJ.

HIrIMJI OpraH8MH KJIH ~JlOMaTllllecICHM JC8H,anOM. 

CTan.1I 48 

l ,. HacTollUlHiłAoroaop no,tUIeXCHT paTH4ImcaQHR H aC-rymrr B CHny 

no HCTe'leRHR 30 ,JlReR co )(H1I oOMeHa paTR4ImcaUHORHWMu rpaMOTaMII, 

1C0TOpwIł COCTOBTC. B 'B8pllUlllC. 

2 • .u;oroBOp 6y,llet .IlCRCTBOBan. B Te'leRRC f JlCT, e'AltU co,l.qłJ( 
1ICyYIIJIICRRtero B cRny, H aBTOMllTIl'ICCICK IIPO.IVlCBIICTCJI ~ pa3 

-Ha CJIC,I(yIO~e S JIeT, ecnH HH o~ H) ' ,lJ;OroBaplłB8IOUl1IXClI CroPOHHe ' 

3UBjIT'. 8 mi~BOM nopllJllCe o paCTPo:.eHlIJI' HaCTOfillCrO' AorOBOpa 

:!li 6 ~i:(o IICTe'lCKHII cOOTBCTCTBy.oll(ero epoKa. 

- ' 
HaCToltUlRJt .l{oroBop cocraaneH B IIxcHJ.lIHe 28 c~JłTlI6p. 1986 rOJlll 

.B .)9łyX 3IC3CMJJJIJIpaJt DlK,lXbIJt HanOJilrCl(OM, lCopelłcxOM HpycclCOM lObI

JqlX, npJi'IeM BCCTeJ:CTW 'IIMeIOT oJJ;RHaKOBYIO eHny: 

BcIocHe pacxo~1I npH HCTOJIJ(OB8HRH TClCCTa Ha nOm.j:KOM K , KopcI

eKOM R31rfJ(aX 6y):(yT. cornaCO,BWBaTIrCII Ha OCJlose TeJCCTa Ha pyCCXOM 

1Il1rJJCC. 

no )'DOJlHOMQ,'lH1O 'nOJIl>CJColł 
,lłapmlołł Pecny6J1HltH 

\ 

no 'YUOJIHOMO'lRIO KopeJłaolł 

\ HapJlRo-.lJ:eMolCpaTJl'ł~OA 
Pecny6nlml . 

... 
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Po zaznajomjeniu się z powyższą umową" Rada ' Państwa uznała ' ją i uznaje za słusiną 'zarównq w ctiłościL 
jak ikażd.e z . postaną.wień w niej zawartych; oświadcza, . że fest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzgna; 
przyrzeka, że będzie , niezmiennie zachowywana. - , ' , ' - ' : ' 

, < 

Na dowód czego wydany został akt nip.iejszy, opa.trzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; 

Dano w Warszawie ' dnia 9 marca 1987 ro 

L So 

Przewodniczący Rady Państwa : Wo Jaruzelski 
\ 

Minister Spraw ,Z-agranicznych: w z. H. ,Jaroszek , 

136 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 10 czerwca 1987 r. 

" 

'-- -'~" '~ 

,i..{ 

w ' sptawiewyilliąny · dokumentów ratyfikacyjnych· Umowy ~iędzy POI8~ąRzecząp08politą 

Republiką Ludowo-Demokratyczną ', o pomocy: prawnej w sprawach cywilnych" rodzinnych 
w Phenianie dnia 28 września 1986 r. 

Ludową ' ł 

i karnych, 

I 

Podaje się mmeJszY!1l dow:iadomości; że zgOdnie 
z artykułem ' 48 ust. l Umowy między Polską ' Rzecząpospo
litą Ludową i Koreańską Republiką Ludowo-Demókra
. tyciną o . pomocy prawnej w' sprawach , cywilnych, rOdzin
nych i karnych, podpisanej' w ,Phenianie dnia 28 ,września 

1986 ro, nastąpiła IW Warszawie dnia 2tmaja 1987 ro Wy" '" 
miana dokumentów ratyfikacyjnych wymienionej' umowy. 

Powyższa ' umowa wchodzi w życie dnia 20 czerwca 
' 1987 r. 

Minister ' Spraw Zagraniczrwch:--M. Orze(:howShi 

\ 

\ 

< ......... 

~-./ : .. ,> --;~- ,#--:.< 
--.,.....,....., .,....--. ----...... -----,.;...-.---':".-------, --.. ,-:, ,~ __ -.. -, ~~_;\:_1 '_" ""_:Gę 
~Prenumeratę na rok następny (rocznil lub P9łroczną) przyjmuje się do dnia at : ...... · ,;;;' 
dzierDłka. ~Ięnumerate można zgłaszał: za l półrocze bieiąc('go roku do drlia 31 .. ~ .>,; 
ca, .za II półrocze' bądź za cały bieź<1cyrok ,,- do dnia 30 września. Do 'abonen~ " /O~ 
którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysył~a pierwszych numerów ,~ <, ' , 

, naiła zoslanie z op6iDieniem. !ł ponadto zos,taną policzone kos~ przesyłki.~. ' "v 
za prenumeratę powinna -być , 'ookondna przelewem lub tr.wodcinkowym przek~"'.< 
pocztowym nakOJllo ' Wydziału Administracji Wydawnictw l:Jtzętht , Radr' .~' ·~:~:" 
w Narodowym Bauku. Polsldm, IV Oddział Miejski, Warsza ... 'a nr 1040,-3151-lbL-, ' '; 
RachUnków za prenumeratę nie wystawia się,.. Naodt:inku wpłaty ' należy, :pódltt . 
dokładną. nazwę instytucji . {bez skrótów), dokładny ,adres z numerem kodu poezto~ , . , l 

, o1'ł1Z liczbę zamawianych egzemplarzy Dziennika Ustaw. .' _ 
" " • .J'';'-

' Reklanłac~, : z . po';"'oduńiedoręczenia ' POslc7:ególnych ruimcrów z!Jłas%.a~ ~a~ży, rił' ~·~, • 
. piśmie do Wydziału' Aumil'liStracjf Wydawnictw Ur:iędu. Rady ,Ministrów (ul. Pąwsif,~<~- ?,~' 
ska b'9/71. ,00-979 Warszawa, skrytka pocztowa 81) po otrzymaniu następbego kolęf .. :,~, 
, . -" '. DefJo bUmera . . §," 

Redakcja: Urząd Rady Mini~trów - Biuro Prawne, Warszawa, AL Ujazdówskiełl;Jo .: .'. 
Administracja: Wydział Administracji Wydawnictw Urzędll R~dy Ministt()w, :':utP~ : /~'''< 
wsi~ska69n,t. 09-979 War~zawa (skx:ytka pocztowa 31). tel. 694-67~50i!42-1'l;'18° ' : ' 

'-.'-',.,: ";i. 

TIocZonóz polet~hra Prezesa Rady Ministrów ,'·' <-> ;" :~ S~ 
w Zakładach Graficznych .. Tamka" Zakład mI: Warszaw~uL Tamka 3. "": ', ;"7 ' o' , 

" f > . 

Zamo 0615-1300-87. Ce •• 32,tO". 


