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POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warsźa~łl, dnia 14 ,kwietnia 1987r. Nr 11 
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U. M o W A M I ę DZ y N A R o D o W A 
' 7,1 - Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy -i>rawn~j w spra-

wach cywilnych i karnych. podpisana w Warszawie dnia 22 marta 1985 r. . . . . . 125 
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,UMOWA 

między Polską Rzecząpospolltą - Ludową a Republiką Tunezyjsk-ą 'opómocy prawnej w .prawach cywUnych 
- IbmyC:h, ' 

podpisan4 w Warszawie -dnia 22 . marca 1985r. 

W Imieniu Polskiej -Rzeczypospolitej Ludowej 

, RADA PAŃSTWA 
POLSKlj:iJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 22ma~ca 1985 r. została podpisanaw 'Warszawie.. llmo'Y'a między Polską Rzecząpospolitą Ludow", 
Ił - Republiką Tunezyjską o p0n:'0cy prawnej w sprawach cywilnych 1 karnych w nas,tępującym brzmieniu: 

. , 
UMOWA CONVENTION 

między Pol~ką ' Rl.ecząpospolitą Ludową 

". 0'8 . Re~ubliką Tunezyjską ·0 pomocy'. prawn~j w spra-wat?h 
cyWilnych ' lkilrnYch. ' 

enlre ,la Republique Populalre_ de Pologne et la RepubliquE! 
Tunlshlnne relatlve A l'entralde judłcłaire en matlere 

dvlle et peliale. 

_ - Polska RzeczpospołHa Ludowa r 
Republika Tunezyjska, 

' pragnąc uregulować w , duchu przYJazm I współp(acy 

sWe stosunki - prawne, postanowiły -zawrzeć mmeJszą 

" umowę i w tym ce!'u wyznaciyły jako -, swych pełno
mocilików ~ 

"Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej ludowej 
Lech{l Domerackiego - ' Ministra Sprawiedliwości Polskie j 
Rzeczypospolitej Ludowej, ' 

La Republique Populaire de Pologne et la RepubHque 
Tunisienne 

- desireuses de regler dans un esprit d' amitie et de _coope
"nition -leurs relaJions dans ledomaine j!1diciaire et juridl
, que, sont convenues de conclule la · presente convention 
et li Eet eHe! ont designe com~e leur!; ple~ipotentiaires: 

' Le ' Conseil .d'Etat de ta --Republique Populaire de Pologne, 
Lecha Domerackiego - Ministre de la Just1ce de la · Ra
publique . Populaire de _ Pologne, 

Le President de la Republique Tun i~ieGne Prezydent Republiki Tunezyjskiej 
Mohame'd Ridha Ben Ali - ' Minis tra 

--' Republiki Tune~yjskiej, 
Sprawiedliwośc.i ' łv16hamed Ridha Ben Ali ..:..... Ministre de la Justice de la 

' Republique Tunisienne, 

którzy' po dokonaniu wymiany swych pełnomocnictw, 
. uznanych za dobr-e . J ,sporządzone , w· narużytej formie, 

zgOdzili się nanastępitjąQe postanowienia' 

lesquels apn!s avoir echange leurs pleins pouvoirs re
,connusenbonne et d:ue forme sont convenus des dispo-
sitións qui suiveru: 
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Roz "dział I 

postanlrWteniit ·ógóhu~. 

Artykuł 1 

Zakres , ocbumy pra~ej. , 

1. ObywateJe ' k.ażdej z Umawiającycł:(się Stron' ko
rz\,stają w źakreSie swych praw osobistych i majątko. 
wych . z takiej samej ochrony prawnej na terytorium 
drugiej Strony, jaka przysługuje jej własnym , obywate
lom, Mają oni prawo swobcidnęgo dostępu do , organów 
,sądoWych, administracyjnych i innych właściwych ~ orga
nów.Mogą bronić swych !llteresów'przed tymi ~rya
nami, składać wnioski i wytaczać powództwa. ' 

, 2. Postanowienia: ustępu 1 stosuje, sięrównteżdo 
osób prawnychutw9!zonych' zgodnie 2; prawem Uątawia
jącej się Strony, na któfej terytorium znajduje ' się ich 
siedziba. ' 

Artykul.2 ' ' 

Trybpotozumiewania się. 

Właściwe organy. Umawiających się Stron udzielają 
sobie wzajemnie, na wnióseK, pomocy prawnej w spra
wach cywilnych i -karnych na warunkach przewidzianych 
W niniejszej umowie. Po.rozumiewają się one między' 
sobą drogą' dyplomatyczną,- chyba że umowa niniejsza 
stanowi inaczej. ' 

-Artykuł 3' ' 

Język urzędowy. 

1. Pi~ma \vnioski dotyczące pomocy prawn~j spo-
rządza się w języku wzywającej Umawiającej się Strony 
z załączonym tłumaczeniem na język wezwanęj Umawia
jącej się Strony · lub" na język fral,lcuskLWnioskio udzie-
lenie ,pomocy ' prawnej powinny byc podpisane opa,; 
trzone pieczęcią urzędową właściwego organu. -

2. Tłumaczenie powinno być dokonane. przez tłu
macza przysięgłego zgodnie z prawem' Strony wzy
wającej. 

Artykuł .4 

Odmowa udzieleniapomtScy prawnej. 

,Udzielenia pomocy prawnej można odmówić: 

a) jeżeli wykonanie wniosku " o udzielenie pomocy praw~ 
nej, .wedł,ugoceny wezwanej Umawiającej się Stro
ny, , mogłoby, zagrozić 'jej suwereJ1ności, bezpieczeń
,stwu lub porządk9wi publicznemu, 

b) jeżeli ' prze~tępstwo, z Jttórego 'powodu żąda ' sIę udzie· 
lenia pomocy prawnej, jesl uważane przez wezwaną 
Umawiającą się Stronę za przestępstwo ocharatte· 
rze poHtycźnym, . 

c) jeżeli przestępstwo, z którego powodu żąda się udzie
lenia pomocy. jest uważane przez wezwaną UmawIa
jącą się Stronę za przestępstwo przeciwko obowiąz
kowi wojskowemUf , 

-
d) jeżeli' czyn będący podstawą Wniosku nie jest za,· 

grożony karą przez ' prawo , Strony wezwanej. 

Chapllr-e L 

. Disposltions " ge:ii~[ales. 

Article ' 1 

Etendue de la protection juridiqu~; .· 

1. Les nationaux . de chactine des. parties 
jouissent, en ce qui concerne .leurs <leoHs 
patrimoniaux, ~ur le territóire de l'autre 
meme protection juridique que . ses propres 

Us auront libre acc~s aupres' des autorites judici 
administratives et· toutesautresaulorites competentesi 
peuvent defendre ' leurs,Interets devarit . ces autorites, f?t; 
!!l,er (les 'demandes et engager de~. actions. . 

2. Les dispositions de l'alinea 1 ex s'appliquent 
ment aux personnes morales creees c'Onformement 
10is de la partie . contractante sur le- territoire de laqueHe ' 
se trouve ' leur si'ege. ' 

Article 2 

Mode de communlcation. 

Les autorites competentes des parties 
se preteront sur demande muŁuellement, l'entr.aid(> , 
ciaii'e en matiere ' civile et penale- conformeIIientaux 
conditions prevues par' la presente conventibn; ell~ ' 

, communiquent entre elIes par la voie diplomatique, s.aul ' 
stipulation conlraire. 

AfUcle 3 

Langue offićielle. 

t Tous les rapports et documents relatifs a l'entraide 
, judiciah:e serant rediges c.dans la langue de la 
requerante .et accompagnes de le ur. traduction dans' 
langue de la partie reqiiise ou dans la langue fran~aise. 

Le.s demandes d'entraide judiciaire doivent . 
sign-ees et porter le caChet officiel de l'autorite com': 
petente. ' , 

2. " La Łraduction sera certifiee par un traduct~ur 

assermehtedont la signature sera authentifiee selon 1.4 
legislation , des parties contractantes. 

. Article 4 

Refus d'entraide judiciaire.' · 

1., L'entraidE! judiciaire peut etce refusee: 

a) si l'execution de la demande d'enŁraide 
est consideree . par la partie requise . conurie 
natureli porter aUeinteli sa somz:erąinete, 
curite ou ,a son 'ordre public, _ '-. 

b) sil'infraction. poUl . laquelle l'entraide judiciaire 
demaridee, esi consideree par la partie requise 
une i'nfraction li . caractere politique, . 

c) si l'infraction .motivant la demande d'entraide-
, consideree par la 'partie, requise commeune mtra{:ttclD ' 
li uneoblfgation militaire, 

d) si l' ac te 'servant de base li. l,a 
punisśable selo,n ]a Jegislation de la 



11 127 -

Artykuł 5, ATticle 5 

' Zwolnienie od zabezpieczenia kosztów ,procesu. Djsuens.e de caution. 

, L Od obywateli i od osób prawnych lfmawiających 1. II ne pouna elre ,exige des nationuu,x ,ni dęs per-
się ,Stron, które występują przed organami sądowymi sonnes morales de chacune 'desparties 'contractanles .com- ' 

', drugiej Umawiającej ' się Strony, nie , można żądać za bez- paraissant devanl les atitorites jucl.Lciaires de I'autre partie 
"pieczenia kós'ltów ' procesu- ani kaucji, nieza~eżnie od ich ' ćontractanteni cautionni depót sousquelque' 'denomi: 
, MZWY, z' tego powodu, te są cudzoziemca'mi' lub " że nie , nation que 'ce soit, a, raison soit de leur qualite 'd'etran" 
mają miej!;ca zamieszkan~a,pobytulub siedziby na tery" g,er, soiŁ du defaut de domicile; de residence ou de slege 
10rium Strony" przed której organem- sądowym , toczy się" sur le territoire de' la Pilrtie dont ,releve l'autorite judi
postępowanie, "jeżeli mają miejsce zamieszkania, pobytu clalre ' saisie des lors, qu'iIs ont:tin domicile, I,me residence 
h.lb ' siedzibę ną ' terytorium drugiej Umawiającej się ' ou~ un siegesur le territoire d,e I'autre partie contractanle. ~ 
Strony, ' ' 

" '2,' Jednakże zalip:t;k pa wydatki sądowe,które stro- , 
, ag prqcesoWa obowiąza na jest uiScićw toJ(u postępowa

nia, można ządać od , oGywateli I od osób ,prawnych 'dru-, 
, glęj ' lfmawiąjącej ,śię strony na tyc,h samych warunkach ' 
",:,; T Vi takim samym zakr esie, jak od ' obywateli lub ,od ' 

' osób prawnych Umawiającej się :Strony, ria której , tery-
torium ,toczy się 'postępowanie, ' 

- Artykuł 6 

od ,kosztóW sądc:>wych ' ł. bezpłatne zastępstwo 
procesowe. 

, . 1. 'Obywa t~1e jednęj ź Umawiających , się Stronko
iz)rstają , przed org'anami sądowymi drugiej Umawiającej 
się 'Strony ż,e zwolnienia od kosztów s.ądowych oraz 
z bezpłatnego . zastępstwa Proces9wego, jak ' również ze 
zwolnienia z należności, opłat r wydatKów sądowych 
przyznawanego ' obywatelom tej ' ostatniej Stlony,którzy 
ni~ , posiadają wystarczających środków na pokrycie 
kosztów postępowania, na tych samych warunkach co: 
obywatele tej StrQny. 

,2. ' Póslanowienia ustępu 1 stosuje się równięż d;) 
'dynn'Qści procesowych dokonywanych w tej samej spra
wie przed organami sądowymi drugiej Umawiającej się 
,Stróriy, jak również do postępowania ' w sprawie o uzna
nie luh wykonanie orzeczenia sądowego. 

i " P6stano\,vienia . ustępu 1 i ~ stosuje się również 
osól;> ,prawnych. 

, Artykuł 7 

Zaświildczenie uzasadniające zwolnienie· ' od kosztów 
S~dowycll j przyznawanie bezpłatnego zastępstwa ' 

procesowego. 

L Zaświadcz8nIp. uzasadniające ' zwolnienie od kosz
tów sądowych i przyznanie bezpłatąego zastępstwa pro- , 
cesowego w y-daje " właś,ciwy organ Umawiająpej się 

" Strony, ' na k~órej terytorium wnioskodawca ma miejsce 
za~if's'(.:kania lub pobytu. ' 

2. Jeż.Eilimiejsce zamieszka,nia lub pobytuwnioskv-
, dawcy znajduje ' się ~a te~ytoriiim państwatrzecieg.o, Zp,
,'. " świadCZenie takie może -wydać przedstawicielstwo uypio- . 

:matyczfie lub uiżąą konsularny.UmawiaJącej się Strony, 
:k.tórei; wnioskoci~Wca je;t 'obywatelem,'" M@e· ono ' rów
, n'ież ' uwierzylelnic zaświad(:zeniewyda,neprze~ organy 

:~.,,~'- pa.ńst'\\ta tt~edego. ",' . - ' , ,,' , " , 
, ; 3, " Organ sądo'Wyrozpoznający wnios~k.Q zWolnt~-

·:'.' ,. nre" od kosz,tów " sądQ-wych i przyznaniebezpłatnego "za
.. )Fstęp~twa 'procesowego ,~Qrzeka zgodnie 'Z prcfwem!iwe~o 

,(~:; ' ,:,pailstwa . Może Ón w.; raiie potrzeby zwr,()cić się o użu
~t:' . ';,:_pelpj,?j,ą<r'e dane do organu, który :wystawił zaśwtadcżenie, 
;':':',>- "'.";- ". 

," 

2, Cependant, les acomptes ', li yaloir sur le.s Jtals 
judiciaire~ que' Ja: partie au proces ,est teriue ' ,de verser 
en co~rs d'instance, peuvent etre ' exiges desnationaull 
ou des ' Eersonnes morale$, de I'autre partiecontrą.ctante 
dans les memes conditionset dans la' meme mesure qu'ils 
le sont des nationaux ou des personnes mor.ales dę li! 
partiecoiihactante' sur le tetritoire de iaqueIle 'se, d~r~ule 
le proc~s. ' 

Artide 6 

A-ssistanc,e , judlciaire. 

1. Le~ , nationaux de chacune des parties contrac-
1antes beneficient devant ' les autorites judidaires situes '" 
sur le territoire de l'autre partie de l'assis.Łance judicialre 
et de la dispense ' des droits, . taxes et frais judiciaires 
accordes aux nationaux de cette derniere si ceux-ci ne 

. disposent pas des moyens suffiśants pour faire face alix 
frals de justice, dans les rn:emes ' conditionsqueles na-
tionaux eux-memes. ' 

2, L-es dispositions .. du 'paragr'aphe ler s'appliquent 
egalement a tou~ les actes de , 'procedure falts dans 111 
·meme cause devant ' les autąrites judiciaires!le l'autre 
'partie contractante ainsi qu' aux actes de procedure rela-
tifs A l~ recbnnaissance et li l'executlon' de · la decision 
judiciaire. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s' appli
qlrent egalement aux personnes morales: 

Article 7 , 

Cęrtiflcat motlvaut l'octro.1 de l'a<:isistance judlciaire. , 

l, L'attestation motivafit L'octro! .Q-e l'assistance judi
cialreserą. ,delivree par l'autorite competente de la partie 
contractante- sur le territoire de laquelIe le d~mandeur , 

, /1:' son domicile ou sa residente. 

2, si le' domicile '. ou ,la residence du demandeur S8 

trouve s.ur lę t~rritoire 'd'un 'Eta L Tiers;ladite , att~station ' 
pourra etx:e delivree par la mission / diplomatique ou ,le 
poste consulaire ' territorfalement coinpetent de ' la partie 
contractante dont . le demandeurest national; ceux·d ' 

' pe~vent egalem~nt · terUneT l'authęnŁicite ,, : de cert,~icat 
deIivre par lesa.utorite~ de l'Etat Hels. ", 

3. ',:L'aut~rite judiciairesa!siE! d;'~e ~ cl.emahde d~ssis~ 
tance , ' jl1~i<;:iaire ' decide ' conformemenL, aux ,1015 d~ ~on 
Etat; elk ,peut, au besoin,' demanderdes rensęignements 
compleinentaire.s . aupres des autorites · qui ont delivre" .la 
certificat. . 

" 
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Artykuł 8 

InforJDacje O 'praWie. 

ArHcle ,8 ' 

łnlQlInaUon łtą>idłque: 

, \ Ministerstwa , Sprawiedliwoś~i , Umawiających się: Les MInisteres de la -Justh:e : .des parties~ontractante$ , 
, itr oń , udzlelają , sobie wzajemnie na wniosek informacji ' se 'Cońlmuniqueront sur , leui ·dełJlande ., tes information. 
~otyczącychprawa ich' Państw. 're'laHves ,a'leurs legislations. 

Pomoc .prawna ' w ,sprawachcywiiiiych; 

Ar!Ykuł 9 

,J]dzielanie pomocy prawnej:--

l. UiawiaJące ,się Strony zobowiązują się do wza
Jemnego, ydzielaIiiasobie pomocy , .prawnej., w sprilwach 
cyWilńych,. na warunkach ustalonych w niniejszej 
limCllwiEi. '-

2. W rwumieniu nini,ejszej umowy wyrażellie "spra
wy wwilne" obejmuje ... sprawY cywilne, i- han..dI6w~ oraz 
.prawy dotycząCE: ' stium cYWilnego. , ' 

Artykułi.O 

Przedmiot pomocy ,prawneJ, 

Pomoc prawna w sptawachcywHnych obejmuje do. 
rętzcmie pism i dokonywan~e czynnosCl procesowych, 
takich Jak przesłuchiw~lłie świadków lub stron, przePI,o. 
wadzanie dowodu ż opinii bieglego" oględziny orazwszel
kie inne Ś1"odk-i zbierania ' danych. (Jddela sję jeJró~vnież 
wcęlu ustalenia ' adresów osób, kt'óre mają być , pózwi:me 
w sprawie cywilnej przed sąd , przez osoby. zamieszkałe 
na terytorium wzywają'tej Umawiającej ,się S~rony. 

ArtyklJł. ł1 

,Forma wnloskli ó' udi.leleaie pomocy praWJiej. ~ -. . 

C hap.i t r e II 

EDtJaide judiciaireen matiere dvile. 

Article 9 " 

ExerCtce d'enlralde ' ludieJałre. , 

Les parties contrac.tantes ,conyienlien~ de s'accorq~r i 
mutueBement l'entraide judidair.e entre l'eurs ' autorites 

, judiciaires ~ enIl1ati~recivi1e ' dans Jeś c6ndmons~ -:fLKees 
pa:r, la ,Presęnte convention. ' 

Article 10 

Objet d'enfraide jądlciaire. 

l .... . .>.": .... ~ ',, . 
L'eiltraide judici.aire, en' lIlatiere ' dvila, - comprend. 

la signification de- pieces et J'executión d'actes' de pro~. 
cedure. tels que l'audition -de terllOinsou - de ' parties, 
l'expertise, ' -1e - trimsportsur les Iieuxet tOt,ltes autres 
mesuresd'enqueŁe. ' EHe ś'applique auss! li la recherche 
d'adressede personnes qJli 'pe~vent faire l'objet' .d'uha; 
aitation en , jllStice ci:vile de la part ąes .personnes dom!-
ciliees sur le ' territoire de la ' partie requeranle. ' 

Article 11 

Forme de!! 'commissions rogatoires ou demandes
d'enqu~te. 

'L Wniosek o udzielenie pomoc)' prawnej ' powinien • 1. La , commission rogatoire OIJ demande dLenque,to 
lawierać oznaczt'ilie organu wzywającego i organu we- , indiquera l'a,Utbrite requerant.e et l'auforite reQuislY, / 
zwanego, określenie sprawy, której .dotyc;zywnioselo;.. I'affair.e que la commission roga'to1re ou demande d'enr , 
imiona i ' nazWiska- stron; charakter, Vi jakim ; wyslępuJ<\ ' quete , cóncerne, le nom, prenom _et, ' adresse "de leutś: 
w ' postępowaniu, ,ich zaw,ód, :, ll)iejscę .;;zamleszk,!nia lub maildataires l'obJet de ,la commission rogatoire ,~ 
pobytu, imiona, nazwisKa i adresy ićh pełnomocników,' mande d'enquHe,la nature des actes li accomplir et. ftj'ś 
przedmiot wniosku. rodzaj c~yrJnQści. jakich należy do- renseignemęnts 'nece,ssaires ą!eurexecutioll. 

konac, oraz tnforińa'Cje.p:iezhęQne ' do' wykonania wniosku. 
2. PQstanowienia' ustępu poprzedzającego stoSIUje się 

również do , osób prawnych. ' ' 
, " 3~ ',WniQsek -o lłdzi~lenie pOlTIocy prawnej, jakr6w

nież 'łnnę pismapochodiąceod organów sądowych Uma
wiających ,się Stron "powinriy być podpisane i opatrzone 
piet:zęcią organu, od którego pochodzą. 

Artykuł ' 12 . 

Wr~onywaDle wni()sków O ' ~d-~h~leme pemocy prawnej. 

;:1:, Przy, wYkop,Yian,iu wniosku :o ud~fe,lenie P<iłlJpcy 
prawnej Jl.fgan . w€Zwilny , stosuje pfdWÓ'ÓbowiązlAjące' w ' 
JegQ. " pańs.hvie; 'Jelfu'a1cZe Jo fórgan , wezwany ,moZe ,,'ria. , wnio
.ek' wzyw~lącef 'lJlną'WiaJątejslę Strony ząS1:qs:ow~ć pra~ 
~o ,.tęj , ośtatnieJ 'Strony w takim za:k-i-esie.\v? jakimn'ie 
Jesf 0I?o , sprzectne ',ż ' , p:r:aw~Ili Strony' wezw::?nej.' ,_ ' 

2. Les dispositi"ons de l'a'lin'ea precedE'nt s'appliquent 
egaleni~llLćlux perSGnnes IDOraies. 

3. Lacommissl9n , rog~t~ire -'ou ' demande , ~renquetii- , 
alnsi que tes autres " pi.eces '; .em!lnańt,'des~utorH~s judi- ,:f 

'-Ciaires des ' paTtiesc,Pntl'actantes doivęntetre sigm~es et 
revetues de sceau de J'autorite dont ęlles emanent. ' 

Article 12 

ExtkuUon. 'de . cQrnll1lsslons ' .rog~tolre!i , ęt deS' 
r ':"a~i~ ,~; . . d'.epqU~ł~. · . · .. A_/ 

L ?-our .... e l et'uter ' unectimmission Jogatoiręou 
mande- d' eńqu~te ":1' au tOfile ' reqtii5e a ppIiq;,;e "';ł~S:; ; :Uis'P9-
~J1ions Jurldlques . en v:igueu!,-,Qans 'so,n ,Etat. ';; . , 
, :' \ Cependant, ,YautdT,iti! r.eguise ' ~t ,, ~urdeiil.andei . 
pą,f-tiecQntiactallte lequerant,e, appJique.r; les' , 

, jQridiquesde c~tte derniere dans 'lani,~:u.Te',,~u ~1i ,' , , 
i>ont pas,1cQntraires aui 10is deła par.ł.e Te.qiit~~, , ~ ; ,, < 

, '. ," . .. ,,·t:', ~' . 

'.' 
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2. ,Jeżeli organ wezwany ' nie jest właściwy do wy
: kónania wniosku O' udżielenie pomocy prawnej, przeka
źuje go ' właściwemu organowi Śtrony wezwanej i zaWia-
damia o tym Stronę , wzywającą. " , , - ' 

. 3, . Na ' wniosek organ)1 wzywającego organ we;zwany i'< ~ zawiadamia ' w odpowiednim czasie ~rgan ' wzywający 
';f~ .- i zainteresowane strony listem poleconym o terminie 

i~·. ~'::~L~::::~:: oW:~:'::ni: p:::::n::a::~:: 
może 'być wykonany, 'wezwana UmawiaJąca się Strona 
zwrac~ go' niezwłocznie Stronie wtYW!ijącej, wskazując 
przyczynę" z której ,powodu wniosek - nie 'mógł, by.ć wy,-

, -k~nany. .'" 

Artykuł 13 

~~'t~:-~ , Doręczanie pism ' sądowych I p()zasądo~ch. 

~';~>,~~' _ 1. Strona ,wezwan'a doręcza pisma zgbdnie ze swym 
~.;~;' ':.:' ; prawem w.ewnętrznym. Jeżelipiswa nie , zostały sporzą
~r"j: - dzone w języku Strony wezwanej lub nie załączon<>
"~:::- " nwierzytelnionego ich tłumaczenia na język francuski, 
'"~:,C':_ Strona , wezwana doręczy 'je adresatowi tylko wowczas, -

~t~~:·; ~" 
.,;-5._' _\~ ..... -

~."'- .'. 

gdy zgodzi si C) ' on na ićh przyjęcie. . 

2. Jeżeli oso.ba -wskazana we wniosku o doręczenie 
'nie zost~nle ·ocfnal€ziona pad ' wskazanym adresem,organ ' 
wezwariy ustali w miarę możliwośCi jej dokładny adres. 

3. Dowoclemdoręczenia pisl)1a będzie bądź potwier~ 
dzenie ociiJioru ' zewskaz!1niemdaty dor~czenia, opatr~o
ne podpisem adresa ta i osoby, która dokonała dorqcze
nia, orćiz pieczęcią organu wezwanego" b'ądż protokół, 
or-gahu, 'klóry' dokonał ' doręczenia, ze wskazaniem daty 

sposobu dokonania doręczenia. 

4. -Jeże li 'pismo nie ' mogło zostać doręczone, Strona 
wezwana . zwróci je niezwłocznie S~f(inie wzywającej, 

-wskazując przyczynę , z której powodu doręczenie nie) 
' zostało dokonarie. . 

Artykuł , 14 
~-.~ . 
(/,: ~~' .. 
"";;;co" Uprawnienia przedstawicielstw dyplomaty,cznych 
,c; u .' " urzędów _koo,suIarnych w zakresie doręczeń 

',~,',',.,:_,_~,:,;,;,:;.. . W"'\ki~mą;~':,:;~::;;~;;~~~~:;Y;~1:::~::~ 
_ "ich w charakterze stron, świadków , lub ' biegłych za' P9~ 

,~.','~~,_!~'" , , średnictwem swych przeds,tawicieli dyploma'tycznych lub 

2. Lorsque l'autorite requise n 'est pas , competente 
pour executet la commission rogatoh'e ou la den'lande 
d'enquete, elle transmet celle-ci A l'autorite com~tente 

. de la partie requise et ,en informe la partie requerante. 

3. A la demande de l'autorite requerante, l'a~to!itś 
requise p:brtera en. temps utHe li ' la cOlmaissance dE" 
l'aU'torlte requerante et des parties int-eresseeipar lettre 
recommandee la date et le lieu de l'execution de la 
commis~ion rogatóire ou de la demande d'enquete. 

. 4. · Dans le cas ou la commission rogatoire ou la 
demande d'enquete nia pu etre satisfaite, la partie requis6I 
enverra, sans delai, lesactes a. la partie requera,nte en 
indiquanŁ. le moti! ' pour lequel l'execution- n'a pu avoir 
Heu . .- ' ' , 

Article 13 ' 

Co.mmuąiciltion d~S:' actes ·.judiClalre.s ou extra j'udicla!rea. , 

1. La partie requise ' transmet les , actes selon sa 
legislation. Si les actes , ne sont , pas rediges danssa 
langue ou ne ,sont pas accompagnes , d~une ' traduction 
certifh~e c<;mfgrn'le en Iimgue fran~aise,la partie ' requis. ' 
remettra ces actes au destinataire ,s'u ' ąccepte de les , 
recevolr. 

2. Si la persomie ,designee dans la demanda. d. ' 
communicątion n'est , pas retrouvee li. l'adresse indlquee, ' 
l'autorite requise ~ablira l'adresse exacte dans la mesur. 
du possib.1e. , 

" . 
, 3. La preuve de la remis'e des actes sera etablie solt 
par un accusede reception indiquanŁ la date ,de la remis. 
et portant les śignatures du desUnataire et de lapersonn. 
qui a proce~e Ala remis~, ainsique JEr scęau de l'auto
rite requise, soit parun , proces - verbal ' de l'autorit4 

, qui I'a {aIte en indiqllantla date et le mode de notifi
cation. 

_ ~. Lorsque I'acte n'a pu' etre M1ivre, la p~rtie requis. 
le rer,tvoiesans , delai li la partie requerante en , itidiquant 
le motif paur leq,-!ei la delivrance n'a pu etre effectue .. , 

ATticle 14 
>-, 

, Poąvoirs ',dE;S missions ~' dilllomatlques et des postes 
consuhlltes en matii~re de comniunication et d'audlUon.; 

1. Les 'parties coritractantes on'1 la possibilite, de fair. 
parvenir , tous ' -les ' ades li leurs nationawć el , de le. 
entendre en quaJite de , parties, de ' feIrioins ou d'experts, 
pąr la voie de ', leurs agents diplomatiques 01.1 corisulaires. 

ulzędnikówkonsuJarnych. ' , , 
~~;:" ' 2. Przy doręczaniu i' /przesłuchiwaniu w sposób prze- ' , ' 2. En, cas , de "I)otification ou d'auditJon suivantl. 
&,-:::";,,,':, wid,iiany w ustępie l zakazane jest stosowanie jakich- mode ' inqique ' au , parągraphe precedent toutes ; mesurel 

.- ,kol wiek środków przymusu. de coe'rcit,wn , sont prohibees. 

.< 

- Artykuł is-
I' • ~ 

Koszty l>0m~cy prawnej. 

Wzy:wająca Umawiająca się Strona nie jest zobowią
zap.a· do zwrot~ kosztów udzielenia pomocy prawnej, 

. z wyjątki~m wynagrodzenia biegłych -i kosżtów eksper~_ 
tyzy, o których rodzaju i Wysokości Strona ta zostanie 
,powiadomlon a. 

Article 15 -. frals de I'entraide Judidaire. 

L'exercice de J'entraide judiciaire ne donhera Heu 
en ce , qui concerhe -la partie requerante au rembour
sement d'aucunsfrais, exceptę Ję,s honoraires d'experts 

, et les (rais d'e-Xpertisedont Je montant et la, natura 
seront communiqu-es ci la partie r~querahte. 

. , "\/" - ..... 
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Artykuł 16 ArlicIe 16 

Ochrona $wiadków l biegłycb. Protecłion des lemoins et 

t. Przeciwko świadkowi lub biegłemu, który bez ,1.Un temoin ou un ,expert, quelle, que,soitsa 
względu na ' posiadalleobywatelstwostawił sil:: w spra- n a lite , qui corrl1'afait . dans ~ unQ:- affal,re .~iv.ile ,deva 
wie rcywil~eJ . przed sądem wzywaj'ącejtlmawiającej się juridictions de la partie mtuerantesuite une ......... U''''.~ .". 
Stronyńa podstawie wezwaniadóręcźonego" mu prźez qui luia ete' sIgnifiee par une a,utorit-e 'IU(nc:lat:~e 
organ sądowy, Strony' ~ezwanej, nie może . byćprową- partie Teąuerante, ne peut ątre ni soumis ił ,une enque~t:~< 
dzon~ postępow.anIe katne, jak; ;równiez nie. mozna; gG preliminaire ou ił. unepoursuite /jucliCiaire,ni • 
iatrzymać , z- powodu przestępst\'lapopelnibnęgo , pried pour une ińftactio,n commi,se ' avant d'~oir . ""'~" '>. ''''' 
przektoczeIliem ' granicy wzywającej . Umawtajiłcej ' ,się. ' .' frontierede la partie contractante requerante ni ', . ' 
$tr,OI\Y ~mizmusić ' do od!Jycia kary ~, podstawieorze- apurger une . peineen vertu d'une decfsion anterj 
czenia wydanego wcześniej przez s1ld S!rnny ",zywającet. pronąncee par une juridicticn de/la partie ,contractante 

reql.lerante. 
iSwiadek lub , bfegły tnici ochronę pr~Y$n~ną .mu · " 2.l:.e t~moin oul'ęxperl 'perd la 'proteetion 

napol,lstawie ustępu l, jezeli, , mająC; ,taką możliwość, !lie es'taccorQee "salon l'alinea · l.eidu . present article, 
opuści , terytorium w~ywającer Umawfajilcejsię . Strony . pas,aJors ątl'U. eJ} a eu la possipilite; quilte le t.,,. .. it,ń\p ... ,;; 
w ci4gu 15 drtiod ,dnia, \ .. . którym zostałpowiadolnlony, de la partiecontractante , reqjlerante, 15-jour$apres . 
te Jegotlbecność nIe jest ' już nietbędria., - ' -' . lUtait ~tesignifie quesa pr6sence n'eśt cpJus nec~' E $s,~iJie. 

3. Osoba wezwana W , 'ćharaktęrze ś~iadka lub . 3; La persimne .citee comme temoin ouexpert 
- biegłego iowinna by(:i>Quczona przez wzywający org<!n '" etre. inf()fmee par Tautoritejudiciairerequerante " 
&ądowy, że zostaną -jej zwrocone koszty podroży ipoby- s~ra remboursee de ses .frais de voyageet de '_ .Lcl'_.~_'·c, 
ttl.N~ żą4anie ' takiej osoby organ ten wypłaci jej za· . Cette autorite verseTa, sm dema rtde de cette 
liczkę na koszty p.odróży i pobytu. " uIlacompte ił ,celle-ci sur iesfr~rsąe voyage el de '''''0111r, 
, ~ "".' ' .. 

/ / .,. 

Dok~efity. 

Artykuł 17 

" 

Korzystanie z dokumentów. 

C h ap i t r e III " 
Documents . 

Article. .17 

Utili~atłon delt documenls. 

Doktlmenty 'wydane lubnalezycie uwierzyteJnionę Les documentsdelivres ou ce~tifies exacts par uo$ , 
~' przez organ sądowy lub a.dministracyjny, ootariusza albo autorite judiCiaire ou administrative tell e , que.juridi<;.tiWt. : 
wł,aściwego funkcjonariusza " państwowego jednej z Uma- . notaire ou foncti'onnaire ' cąmpetent de l'une desparties '. 
wiających się Strąn f opatrzone . pieczęcią, urzędową nie " contractantes et portant un ' sceau officiel" n'ont ' plus 
wymagają legalizacji 'IN' cetu korzystanIa z nich przez besoin de legalisation pąur leur. tltilisationparles 
organy drtlgiej Umawrająćej' się Strony.autorites de l'autre partie contractante. 

To samo dotyczy podpisów należycie uwierzytelnio-Ilenest de meme en ce ' qulcont('fne 
nych zgognię z prawem: jednej z Umawiających się Stron. certifiees conformes, selon la legislation 

Artykuł 18 

Moc dowodowa dokumentów. 
, -' 

Dokurriooty urzędowe sporządzol,le natery.torium 
jednej z 'Umawiających się Stron mają na terytorium 
drugie'j.. . UIlławłająeelsię Strony taką samą moc' dowo
dową jak 'dokumenty , sporządzone na terytorium tej 

. Strony. ' . 

Artykuł 19 

Przesyłanie aktów stanu cy~ilQ.ego. 

1. Każda ,'z · Umawiających się Stron IJi..dzie przeka
zywała drugiehUmawiając;ej Się Stronie nPjej wniosek 
odpisy aktew stanu cywilnego' sporządzonych, wpisanych 
lub sprostowanych na jej terytorium oraz, odpisy prawo, 
mocnych orzecz-en sądowych wydanych w tym , przed
miocie przez jej . organy śądówe, dotyczących obywateli ' 

, Umawiających się Stron:' 
' 2. Przesyłanie to n.astępuje niezwłoczpie 1 bezpłat

nie w drodzedyplQmatYcznej.' 
, I 

partię s contraCtantes. . 

Article 18 

Force ' probante des .documents. 

Lesdocuments officię'ls d!;livres sur . Ie ' territoire , de'
rune des partie s cóntractantes. ont sur le territoire dli 
l'auŁre partie, iaineme force probante que les docutp.ents: 
delivres par c.ette derniere. 

ATUcle '1-9 

Communication des actes de l'etał dvn. '. 

1. Chacune des partiescoritractantes · communiquera 
sur demande ił l'autre partie les' extraits d'actesde i 
I:etat civil dresses,transcrits pu . rectitiessu~, son ,lerri'" 
toire, ainsi que .,les decisións jtldiciaires -defini.ti,ves 
dues en la matiere par seS autor'itesjudiciair,es et ,cpn~ ' 
.cernant les . nationaux :des parties contractantes. 

2. Cetti! ' communicationsefera .gratuitement :et 
delai, par la vJ>iediploinatique. 



131 

::I, Wnioski , obywateli Umawiających się , Stron do
tyczące ' przesyłania dokumentów stanu cywilnego mogą 
być kierowane bezpośrednio do właściwych organów 
drugiej S~rony, Ządane w ten sposób akty zostaną prz.e
kazane za ' pośrednictwem ' przedstawiCielstwa dyploma

'tycznego iub urzędu konsularnego ' Umawiającej ,się Stro
Dy, które} organ sporządził akt. 'Przedstawicielstwo, dy-. 
plomalyczne lub " urząd ' konsularny pobiorą 'stosowne 
opluty w 'chwili doręczenia aktu. ' 

R o z d z i a ł ,IV 

Uziiawanie wykonywanie orzeczeń, sądowych. 

Artykuł 20 ', 

Znaczenlewyrazu '"orzeczęnie". 

Poz. 71 
. • : .- r , 

3, Les demandes ,' ces ' nationaux des parHes contrac" 
tantes '- relatives ił I'erivoi des pieces , coilcernant I'etat 
civil peuvent etre adressees directement ił l' autorite ' 
competente d~ I' autre partie. 

Les' actes ainsi requis seront envoyes au requerant 
par la mission diploma~ique oU te poste consulaire de la 
partie contractante dont l'autorite avait -etabli l'acte: 

Ceux-ci percevront les dro1ts respectifs au moment 
de la remise de 'fa'cte. 

C h,api t re IV 

De la reconnaissance, et de l'exe,cution des declslons 
judicla-lres. 

Article 20 

. , 
Sens dti mot .. decIsion". 

, ' , 

, PfZt:~ z "orzeczenia"rozumfc , się ' orzeczenia ""ydane , Par ' ,,!lecisions" on entend I,es decisions rendues ąinsi ' 
' . po aniu wejścia w , zycie niniejszej umowy otaz ugody - quę les transactions conclues ,ctevant les , autorites' juOi
żawarte ' w :sprawaćh cywilnych przed organamiS:ądowy- ciaires en matiere civile, et ce apresl'entree en vigueur ' 
m,i' po tym <lniu. ' de la pre~ente convention. ' , 

" Artykuł _21 

Or,zec'zenia podlegające uznaniu ,l wykonaniu. 

Umawiające się SJrony uznają i wykonują na swym 
terytorium na warunkaeh ,', :przewidzianych " w niniejszej 
umoWie następujące orzeczenia sądowe wydane na tery
torium ,drugiej Umawiającej się Strony: 

" a) orzeczenia sądowe 'w sp;awach ~ywilnych, 
)) or,zeczenia sądowe w , sprawacp. karnych, dotyczące 

wyłącznięnaprawienia szkody lub zwrotu mienia 
poszkodowaneml!, 

eL ugody , zawarte w sprawach c'ywilnych przed organa
mi sądowymi, 

, d) orzeczenia w swawach spadkowych, ~ydaneprzE:z 
organy Umawiającej się Strony, właśCiwe zgodni a 

, z jej prawem 'do rozpoznaw.ania -spraw spadkowych. 

'Artykul ,P 

'Warullki uznawania wykonywania orzeczeń sądowych. " 

Wymienione w aitykule, 2-l. orzeczenia sądowe podle
I gają uznaniu i zezwala się na ' ich wyk..onanie, jeżeli speł
niaj~ następujące warunki :, ' 

a) orzeczenie zostało wydane :przez ,właściwy organ są
dowy; nie uznaje się właśCiwości organów sądowych 
wzywającej Umawiającej się ?trony. jeŻeli ' według 
prawa Strony wezwanej wYlącżnie właściwe są orga-

'ny sądowe tej StrOny, ' 

b) orzec~enie sądowe jest praw0m.0cne.l i podlega wy
konaniu zgodnie z prawem Strony wzy:wającej, 

c) uzn~uii~ lub wykonanie' orzeczenia sądowego nie na
rusza suwerenności, bezp'ieczeństwa, porządku pu
blicznego lub podst-awowych zasad prawa Strony we
zwanej, 

-' 

Article 21 

Declsions sU$ceptibles" d'etre executees. 

Dans les conditio~s sfi.puiees par la presehte eon
vention, les deux 'parties ' coh-tractantes reconnaissent et 
executent s,ur leur territoire le's decisions ' judiciaires 
suivantes ,rendues sur Je territoire de l'autre partie 
contractante: 
a) les dedsions judieiaires ,reńdues en mati'ere ci vile, 

, b) les decjsions ;judieiaires rendues dans des cąuses 
penales concernant c seulement la reparation des 
dommages et la ,restitution des biens ' a la 'personne 
łesee, 

c) les transactions conclues devant les autorites judk 
eiaires en matiere civife, ' 

d) les decisions rendues en matiere successorale par 
les organ es, d'une partie con'tractante, qui d'apr.es sa 
legisJation, sont competents pour connaitre des causes 
successorales.· .. 

Arti'c1e 22 

Conditions de recoilOalssance et dr~xecution' de8 
declslops ' judiclaires. 

Les decisions judiciaires mentionnees ił I'article 21 
seront re'connues et lem ęxecution sera autori;ee dans 
les conditi~ns sujvante~: 

a) lorsque' la decisionemune d'une autorite judiciair~ 
cQmpetente; la cornpeterice des juridictions de la ' 
partie requerante n'estpas admise lorsque le ,dróit 
de la partie requise ' reconnait comme excJusivement .,. 
competęntesses prop)'es juridictions.. ' 

b) "'Iorsque la decision jltdiciaire est definiti ve et exe
, cuŁoire selon la loi de la partie requerante, 

c) lorsąue I~ reconnai~sance ou I'exe~uijon, de la deci
sion judiciaire ne porte pas aUeinte ił la souvera
inete, ił la securite, lJ ,'ordre public ou aux pricipes 
fondamentaux de la ' Jegislation de la partie requis~~ 

l . 



, .. 

.. 

L 

, ,.; 

,~':??,"~~irt~ :0:;r:V~,~:~~;:~::jJ;~';~:: ,~7:tf~;~",:i~~~,~~}~ . '. 
-I - ~ 

pzlenJlfkUstaw Nr 11 132 . I 

d) ,w tI!j salI).ej , sprawie niezostalo wydane wcze-sniej 
przez właściwy organ sądowy Śtrony wezwanej orz(>- ' 
cżenie korzystające z powagi rzeczy ' osądzonej, ," 

e) osoba; przeciwko której or:zeczenie zostało wydane, 
stawiła się przed sądem, a w razie ' niestawienia się 
ótrzylIlala wezwanie zgodnie z' prawem Strony . Y'l,zy
'tającej; nie uwzględnia się wezwaniadokonanegó 
przez obwieszczenie, - , 

f) przed organem sądowym Strony '- wezwanej ' nie zo
sJalo wszczęte ' postępowanie między ' tymi ' samymi 
stronami, na tej samej podstawie i o ten sam przed
!piot przed wpłynięciem sprawy do organ i.! , sądowego, 
który wydał , orzeczenie objęte ' wnioskiem o uznanie 
lub o ' zezwot:nie na wykonanie. ' 

/ , 

Artykuł 23 

WnIosek o uZJ,lanle h,lb ' o zezwolerlie na wykonanie. 

l. Wniosek' o uZllanie lub o zezwolenje na wykoria- . 
nie mQże być ' ' złożony pr~ez osol1ę zainteresowaną bezpo
łredIlio do właściwego organu sądowego wezw\lnej Uma
wlającej , się Strony. .Wniosek taki może być złożony 
również, do właściwego organu sądowego Strony , wzywa-

. J'lcej" który przekaże ten wniosek właściwemu órganowl 
''ldowemu Strony, wezwanej zgodnie z postanowien'iami 
artykułu 2 niniejszej umowy. ' 

2. Do .wniosku należy dołączyć: 

uwierzytelniony odpis orzeczenia sądo~egQ ,-lub ,ugo- . 
dy sądowej, jak również ŻBśWiadczeril.e stwier'dzają
ce, że órzecienie ' lub . ugoda ' są prawomocne l pod
I€gają wykónaniu, chyba że okólic'znóści te wynikają 
z orzecZenia .' lub ugody, ' . 

b) zaświadczenie- stwierdiaJące, , Że slrqna przegrywa
Jąc~; w stoś\Jnku do ,ktprej orzecz,enie 20&tało wy,- " 
d(lne, była , yfe- właściwym ,czasie weZWi;U1a zgodnie 
• prawem -Stwny ' wzywającej, 

c) uwierzytelnione, tłumaczenie 'dok\tmentów , wymienio
nych pod lit. a) i b), 'jak również tłumaczenie wniosku 
na, Język Stro,liy '. wezwanej, ił' jeżeli' taki'ego tłuma
czenianiema :.;., pa , jęźykfrancuśkL .' ' 

3. " Bównocteśniez wnioskiem o uznanie można zło
łyćwniosek o 'Wszczęde egzekucji. 

Artykuł 24 

_.". ". 1 • •. 

1. ' JeżeJf nml€Jsza umowa nie 'stanowi inaczej, właści: 
we organy sądowe ~ wezwairej'tJrilawiającej siEr S,trony 
orzekają, na wniosek, . o uznanilli zezwólenhl !I,a wyko
nanie óraz ' nadają lclallzulę \VYkonaJnoś.ci zgodnie ze 
swym prawem. 

2. Organ sądowy , rozpatfllją<;y - wnjose,k o ~lIznanie 
lub zezwolenie na wykonęnie ogranicza się do .spraw
dl-enfa, czy , zos,tałysRelnione wąrunki przewidziańe w 
nińlejsżeJ :umowie. W'fazie uznania '. orzeczenia , za wyko
nalnę, organ rozpatrujący wniosek nadaje orzecz.eniu 
kJauzulę wykonalności. 

" 

d) lorsque, dans lameme 'causa, ił n'a pas eŁe prononce 
anterieuręment une 'decision pcissee en foreede chose " 

" jugee f'en-due piuune autorite ' .lUdi<;iair'e ' ~ competente -- , 
de ta partie requis~, ' 

e)lorsque' fa -personne contrę laq\lelle la óecision a , ~te 
rendue j'I cómparu ou a . fait defaut "bien qu'elle alt 
recu 'la diation .conformement ił lalegi~lation de la 
paftie requeraote, La citation faite par voie d'affl':': 
chage n'esi pas prise en ~ consideration, 

, f) ' lorsqu'aucuneautorite judicJaiie, de lapartierequise~" 

n'a " ete saisie anterieuremeńt li ' l'introduction de ' I'a 
demand(~ devant l'autorite' judiciaire q\.li a rendu la . 
decisiondont la . reconnaissall,ce et I'exetulipn est , 
demandee, ' d'una instante ' entre le~rriemes parties " 
foprlee 'sur les memes faits et ayant le meme ' objet. '_ . 

Dem,n::";:,::u,tu, . śl 
I. ' La demande ' ą'exequal Uf 'peut~ 'etre ' , ibtHlduite ' " :?,:i 

directement, partoute personne interessee, ~evant ",t~·:::U 
I'autorite judiciair.e competente de la partie requise, Lo " :;;~ ~\} 

. demande d'exequatur peut etre egalemeńt" , d~oseQ " "\,~ 
a I'autorite judiciaire comp.etente' dela partie requerante '~::;; 
qui la ' tfansmetlra " ił l'autorite judiciaire ., comMtente' de '.,;:, 
I'autre partie, conforlhemEmtaux dispositionS .de. l·a~icle .2 " 
de ,111- presente ' convention. ~:$, 

___ 2. La demande do~tetre accompagnee: 

a) d'une ' copie -certifiee conforme de 'la decisiori- judl;' ': <~;,;~ 
ciaire oude la lransaction judiciaire, ainstque d'una ~,' _., 
litlestationcertifiant ' que la decision ou h.l 'trimsacti()D ~~: ,_-;; 
estdefinitive ' et execuloire si ces elements ne . resul.~ ;,;-;! 

tellt pas de la de~iston ou ' de la " transadion; ',,; 1':f. 
h) d'ilne alte~talion ' certifilmt qu~ Ja partie" defaillantQ :~~:; 

. contre laquelle -- la decision a ete 'lfendu'e, ae{-e citeę , ~~~~~ 
en tempsutile el conformement ił la legislation : de la ',:;:,. 
partie requerarite, '>;:~~~ 

c) d'une traduction,. certifiee conforme de's actes mel,1- , J~5 
tionnes .aux alineas ,a) et h), ainsi que de " lćł,tr.a=- \')) 

.. :i.~~!~;o!:~~t;:Ji::L~::':::;' 1:~2~~p~~n~~%~ ,:;~ 
· 3. La demahde d'execution 1>eut etre 'for~lęe en ' ~ ;~'1'it.~ 

meme temps que ' Ia demande d'exequatur, 

'Article ' 24 

'. Proced,ire. 
., ' 

• <-," 

",:;:~t~ 
, ~-f' 

" ~~ 
" , 

-1. Les 8utQrite~ tonipetentes de la partie , -requise, :, ~,:~i 
statu€roilt sur lademande d'exequattir 'et · executeront fa.,,:i:7~~ 
decision ju(liC;iaire conformem~nt ił leur legiślatign saut' , iKS~ 
disposition contra"lre de la presente - conventfon, , ~ ,' ~ :;-'';;fi: 

.- ~ł~ 
2, , L'autorit'e judiciairę saisie 'de la demandę ,d'exe- - '~'~-5; 

quatui Se bornera ił verifier(ii lęs cO,lJditions prevuespar . ~~ 
la pnisente conventio.nsont · remplies" Dans le 'cas OU ' ra '\~,~_:t;.,' 
oecision ęst -reconnue executoire, elle en' ordonnera , ", 

,~~ .. ; ...... ,,' 
l'executiun. 

, , 
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Artyku! 25 

Wykolly"'anie orzeczeń o kosztach procesu: > 

i'L Jeżeli na stronę zwolnioną od · zabezpieczenia 
'kosztów ' pro.cesu na podstawie art y_kulu 5 zostal prawo
mo.cnym . orzeczenfem sądowym nałożony, obowiązek za

~ płaty kosztów prOCesu, orzeczenie to zostanie na wnio
sek drugiej stro.ny , bezpłatniewyko.nane na terytorIulll 

. diugi~ . Umawiającej się Strony.' Ko.sztami sądowymi są 
r6:wnież k~sztypoświadczeńia, tłumaczenia i legalizacji'. 

Article 25 

Extkution des decislons relatives au)' irals de procedure. 

l. Lorsque l'une desparties au prpces, aispeńsee 
de la caulion judicalum solvi. , en applicatlon de I'article 5, 
est con.damnee par d(kision judiciairedefinitive . a, payer 
leli fraisde .justice, cette decision sera executee gratuite
men t SUf le territoire de l'autre, partie contraclar.te, -~ la 
demande ', de I'autre partie au proces i les frais judiciaires 
'comporteri't 'egalement les Irais d'attestation, de traduction 
et de legalisation, 

2. Koszty ' Po.stępo.wania;- Po.niesione" przez wzywa- 2, Les sommeS representant les frais de justice-: 
jącą UmaWiającą się Stronę, ' jak również należności avancees par la partie requerante ainsi que le.s drans ' 
i opłat)', o.d · których o.sobaprzegrywająca była zwomió: et ' taxe~ . ą,ont ' la personhe succombante 'a eŁ.e . dispensee; 
na, zostaną ścicfgnięte i przekazane- przedstawicielstwu seront rećouvrees et misęs a la disposition de lamissio.n 

'. dyploniatyczhemu ·" rub,:ur,z~w} ;kOliGulru:nelńU- ,teVStrony dipl~matique Oli du ' posf~ consulairede celte partie, 
zgoctnie- z usta~odawstwerit ' Państw~wezwane90' coilfuimement ' a la legislatio.n de la par:tie n~quise. 

3. Downio.sku wymienio.nego w ustępie I należy 3. 'La ,demande , prevue ali paragraphe 1 er sera, · 
doiączyć' uwierzytelnio.ny odpts części orzeczenia - sądo- accompagnee d'une-copie certifiee confotme de la partie 

,wego., ustalającej wysokość kosztów postępowania, za- de la dtkision judiciaire fixant re mo.ntąnt des fraiś de 
świadczenie stwierd?:ające, że - orzeczenie jest prawomÓc- · justice, {j'une -attestation certifiant que la. d(kision est 
ne; o.raz < uwier~ytelnjone ' tłumaczenie-tych'-· :tI~:{{!ln!:ntÓ'w; :,: idefinłłfvEr- . etd'une ttaductioncertiliee c;onforme de ces 

actes. 

4. Organ sądowy, który zezwślla na wyk0I1anie, 
(jgran~czysię ,do. sprawdzenia, . czy zoslały spełnio.ne wa
rupki ' przewidżiane w niniejsźym artykule. 

Artykuł 26 

Wydanie, wywóz lprzekazywanłe mienia. 

-Stosowanie ' przepisów ' dotyczących wyko.nywania 
orzeczeń' sądowych i ugód sądowych nie naWSZd prze'· 
pisewt;mawiąjących się Stron, dotyczących ' wydawania, . 
wyWo.ZU i · ptżekazywani-a .\';ierzytelno.ści, pieńiędzy . 
1 przedmiotów. . . 

4, L'autoritEi judiciaite qui ąutorise l'execution se 
bomera averifier si les conditions prevues par 1e present 
DrUcie so'nt rempIies. ' I 

• , 

ArtiCle 26 

Remlse, exportation, transfer t. des biens . et creances -et 
des ' movens de palement. . 

L'application des dispositions relativesa l'executio.n 
des- decisions ' judiciaires et des trans,actions judiciaires 
ne . peuventporter atteinte auxlois des parties coni'nic
lantes relativesa la re~ise,a l'e?,portalion et au trans
fert des creances, moyens de pafement 'et des bienS; 

Ch~pitre V . 

~~t;:.,- .. . l ' ~ołÓOC , prawna w spr~ił~:b - kM,nych~ , 
~ 

. Erifraide ju~i~ia:ir~ en matiere ':pellaIe: ' -

~5' Artykuł 11 

Ud:tJelanle' pomocy prawńej; ' 

Article27 · 
., 1 ' 

. , 
"' Exerdce ,derenlralde judiclalr~: 

fJ/~;; 
~; ';" Uma.\v'iające się, Sfrony 'zobowi4źujq się do. wzajem~ 
;.;j- ńego. udzielania so.bie pom9~Y prawnej w sprawach kar-

' hes parties contractahtes , co.n~ienhent de 5' acco.rder ' . 
mutuellement : I'entraide' judiciaire en matiere penale 

~+~ ';ych', n, wamnk'cl> .,t"onych", nlnie".ej 'u!n,,,,',,, , dans . Ies cónditionsfix~es' par 'da presente ' convention. 

f{}r:' >:c , Artyktll ' 28 , 'ArticIe 28 

~?~'; 
,V. ::-

~ "'~ . , . 

Przedmiot pomocy prawnej. Objel de l'enttiJ1de J~dlcialre. _ 

. Po.l!loC-'prawna w sprawach karnych o.be.jmuJe dorę- L'entr.aide judiciaire en matiere penale comprend la 
ezanie ' pism ido.konywanie ' czynno.ści procesO'wyth;-'4a~ significatiąn de piec€s ainsique I'accomplissement d'a,ctes 
kich jak o.debranie . wyjaśnień podejrz«lnycłl' :- i "·6!tht~6f de pff,)cedure 'tels que :- interrogatóire des inculpes, augit jon 
ny{;h ; ~ przesłuchanie ' świadków i .. ' biegłych," 1:bif!ril'r:tłe· f>da~·~ des: ·tem'hll}'t ~L ~' ~llf1erts, (mlłt!:~tes " judiciaires, exper
nych, dowód z o.pinH" bieg~gbi , : lfuW9ni1me '> 'przesl:uk'an ,' tises;' perquisitions et ':visites' deslieux. ' 
i oględzin. . 

I . 
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" 
Artykuł ' 29 

Wnioski o udzielenię, . pomocy prawnej' i ich 
wykonywanie. 

, . :posta!l0wienia , artykułu 11 ustę~ _3 oraz ar~ykułów 12 
cIo ' ,16 niniejsze} umc)'wy sto~uje ' siit ?dpowiedlłio do udzie
la~a pOIIlOc.yprawnej w spraw~ch ~aJhych: . Ponadto 

, strona 'wzywająca wsk'aztije kwalifikację prawną popeł
nionego czynu, jego ' opis, 'wiek . podejrzanego,:' oskarżo
nego lub'. skazanego~ W razie potrzeby \vniosek zawiera 
równieź pytania, ktOre należy z\łdać. 

, Artyk~ł ~ · 3,O :. " '. 

Informacje o · wyni~ach postępowania karnego. . 

Każaa' z Uńiawiających się" Stro~ przeka~drugiej 
Stronie 'informację o pr.awoInocnych skazaniach; na ,; kę.~y 
pozbawienia wolności" orzeczonych w stosunku do oby' 
wateli tej Strony. ,Jednocześnie, w razie potrzeby, 7;ostąną 
przekazane odciski ,pakó",?skazanyd~. .. 

Artykuł 31 , 

Informacje z . rejestru .skazanych. 

. Właściwe organy każdej . z ' Umawiających się Stron 
prz~syłają 'sobie ' nawniosekórganów sądowych drugiej 
Strony ' tńtormacje dbtyczącepoprzednich skazań' osob 
sciganych lub skażanych. 

R ozdz i a ł ' VI ' 

Pflejęcie ścigania kar~ego. 

, Artykuł 32 

, Strona wezwana zobowiązuje się do wszczęcia postę; 
'powania karnego, zgodnie ze swym ' prawęm; przeciwko 
wlasny@ooywatelbIil,którzypopełnili na terytorium dru
giego państwa przestępstwa ' będące w obu panstwach 
zbrodniami lub -wV'.tępkami, jeżeli druga Strona przęśie 
'jejdrogą __ dyplornatyczną wniosek o ściganie wraz ,z akta~ 
mi, dokumentami" p~zedmiotami mogącymi służyć - jako 

' dowody i informacjami ., dotyczącymi , zwlas·zcza oskarżo
nego,kwalifikacją przestępstwa oraz tekstem przepisów 
mających zasto~owanie. Str,onawzywająca Zostanie po
wiadomiona .'o wyd,anym orzeczeniu. 

R oz d z i a ł Vlf 

Wydawanie i prźewóz Qsób wydawanych. 

Artykuł 33 

Obowląze!twydania . 

. Stosownie ' do . posfanowienniniejszej UJllowy Urri~ 
_ wiającę się St.rony zohowiązują się do wydawania sobie 
wzajemnie na wniosek, w trybie jna ·warunkach określo
nych w niniejszym rozdziale, osóbznajdyj4cyth się na 
terytorium jednej z l,Jmawiających się' Stron w celu po-' 
ciągnięcia ich do odpowiedzialności karnej lub wykona-
nia kary .na terytorium drugiej Strony. ' 

'..;' 

Article 29 

C~l'D:m!s..słons , rogatglres ~t leur · execu~ion. 

Les dispósitions des ,article 11 (p'aragraphes 'ler et 3), 
12, 13, 14, 1,5 et 16 de hl presente conventióri s'app'riqueiit; 
de facon analogue, ił I'octroi de l;entraide' judJdaire en 
matiere penalę. . '. , -, . .' . 

En o utn:l , la partie requeninte indiquera la qu.alifi~' 
caticin legale,de I'infraction commise, l'&ge ,de la personne 
poursllivie ou condainn;eeet fourniraun ' breI expose de.s 
faits. El} ' cas de besein. la . commission: róga'toire ' indiquera 
egalement les questions ' fi poser. ' ' 

. , ' 

Artic1e30 

' lnformatióit sur le iesultal de, la procedure penale. 

Chacunę des. parties contractanJęs . cemmuniquera. _ 
ił l'aurtepartie les avis de' condamnation dęfinitive ' 

. relatives . itdes peinesprivatives deliberte prononcees 
ił l' encontre des nationaux de cette Ra'rtie. Seront traI}s- ' 
mises, ' erimeme tel'nps. les empreintes digitales deS cOil". 
damnes, s'il y a Heu. '",-

Article 31 

Inf0/mation sur le , cas~er judiciaire. 

Les autori\es CQmpetentes de ' chaCl.uie des pill:ti~S 
contractantes commi.miqueront ił<lademande deś- a'titorites 
jlidiciaires .de . I'autre partie, les renseigneIi1ents ~ ;relatit~ 
.auX pntecedents, judiciaires des personnes poursuivi~s -ou. 
co~daymees . 

C h a p i t r e VI 

!łeprise de ht, poiirsuite penale. " 

Article -32 

La partie ' requise s'i:mgage ił executer la poursuite, 
conformerhent a sa legislatio;}, a I'encontre "de ses propres 
nationauxqui aUfoIltcommis sur lę territoire de ' l'a\Jtre, 
Etat des infractions ' punies, c,omme crimes oudelits. dans 
les deux Etats, lorsque I' autr,e partie lui adressera 'par la 
voie " diplomat'ique une de!TIande accompagne:e des _ 
dossiers~ docUl1leI)ts, objets pouvańl servir 'de preuves, 
renseignements csmcernant patticuIieremen! I'iriculpe, ta 
qualification de I'infraction commise et le texte appli
cable.La partie requerimte . sera, tenue informee de la 
decision intervenue .. 

Chapitre vn 
" ExtradiUon ;et ' transit des- personnes extradees. 

" 

Article 33 . 

ObUgation d·exlradltion. 

Conformement aux ' ~lispositions de la presente con~ 
vention les parties con1ractan'tes s'engagent, sur demande, 
ił se livrer reciproquetpent, -selon les regles et conditiOnsc
determin~es par ' lepresent chapitre,ies indiv!dus guiSQ 
troU\Terit sur le terrrltoire de I'une des ' parties, en 'vu€l 
d'ette poursuivis au, ' ju.g~s au de purg er une 
lę territoire de l'autre partie. 

" 
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Artykuł 34 

Przestępstwa uzasadniające ~k$tradycję. 

Wydanie ,następuje: 

a) w" razie popełnieniączynu lub c.zynów, które według 
prawa _obu . Umawiających ·' się Stron są zbrodniami 
lub. wysfępkami ' zagrdz6nymi przez .te prawa co naj·· 
mniejkąrą po.zbawienia wolności jednego roku albo 
'karą surowszą, . , 

'b) W · razie skazania: na karę co najmniej 6 . miesięc'y 
" pozł?awienia wolności przez Stronę. wzywającą . z<) 

,przestępstwo wymienione w punkcie poprzedzającym. 

Odmowa .ekstra.d)'~ii. , ' 

ArtykUł 35 

Nie wydaje się:· 

~) osób b~dącycb obywatelami' wezw~~ef IJ.mawiająceJ . 
się Stron~, '- . . 

b) .os9l), których wyd'ani~ jes(-ńiedopuszczailłe według 
prawa we):wcmej U~awiającej s'fę Stro~y. 

Artykuł 36 , 

'l. ' Wydanie nie jest dopuszczalne, jeżeli: 

a) przestępstwo , zosiało popelnionena terytotiu!ll we
zwanęj Umawiającej się Strony, 
przestępstwo, w związku z którym żąda się wydania, 
zostało popełnione poza, terytorium Strony wzywa-
jącej., a praw.o, Strony wezwanej nie pozwala ll-il 
ściganie takiego czynu, w razie gdyzostal on po;. 
pełniony 'poza 'jej tery tori).im, , 

c) przestępstwo, z powodu kt.órego żąąa się wydania, 
jest uWażane prżez Stronę wezwaną za przest~pstwo 
o charakte~ze. politycznym, -

d) przestęps,two, z powodu kalTego żąda ~ię wYsiania, 
jest uważane przez Stronę weżwaną za przestępstwo 

prżeci~ko obowiązkowi wojskowemu, , 
e) zgodnie z prawem jednej z Umawiających się Stron 

postępb,..,anie' karne może być . wszczęte dopiero ,po 
złozeniu skargi , przez osobępokrzywdzollą, ' , 

f) ze w.,zględu na przedawnienie; amnestię albo istnie
ni~ innej' przeszkody prawńej wsZ'Częcie postępowa

, ni", karnego' lub wykonanie kaiy za, przestępstwo, 
.z którego powodużęda $i~ wydania, nie jest do
puszcząlpe, , ' 

9) osoby, któr'ych wydania ' się żąda, -zos.taly prawo
" - II,locńieskazane, u\\,olńiohe od kary lub uniewinnione 

albopos~ępowanie vi stosunku do takich 'osób zostało 
umorzone, chyba,' , że orzeczenie ltIkie iapadłow wy
nik u braku jur:ysdykcji, organów sądowych Strony 
wezwanej; , ,', 
2. Wydania 'można odmówić, jeżeli przestępstwo, 

z. ~tórego powodą żąda~ się Wydania, jest przedmiotem 
postępowania -"ha terytorium Strońy- wezwanej albo było 
przedmiotem postępowania w paitstwie trzecim. 

Artykuł 37 

Wydanie .z ' powodu przestępstw dotyćzą~ych po
datków, opła~, cel i wymiany, na warunkach ' przewidzia
hyci) w niniejszej ttmowie, następ~lje tylko w razie gdy 
wyrazi na to zgodę Strona wezwana. 

,-

Artic1e 34 

Infracłjons lI)olivant rextradition. 

L'extradition est accordee: 
a) pOUI le ou les faifs qui, aux termes des legislations 

,des deU)~ parties contractantes constituent deserimes 
o,u deliti plinispar ces legislations d'une peine pri
vativ~ de Hberte d'au moins un an ou d'une peine 
plus severe, . . . 

r r . 

b) pou( les condamnations a'une peinę privativę dj;) 
liberte d'au moins six -mois, ' prononc,ees par lestrl
bunaux de la partie requerante pour les infractions 
visees a I'alim\a precedent. , 

Refu!! d'extradition. 

Article 35 

N~ pęuvent elre extnłdees: I 

'a) les natioI]aux de la partie re~uise, 

b) 'les personnes dont l'extradition est interdite par la 
legislation de 1<1 partie ł'equise, 

A!ticle 36 

1. L'extraditicin H'est Ras admise: 
a) si l'infraction a eŁe cOJ;nmise ' sur le territo.ire de-- Ia . ." . , 

partie requise, ; 
b) si I'infractiona " raison de łaquelle l'extradition est 

demandeea ete commise hors du territO'ire -de la 
pa!tie requerante et lorsque la' legtslation 'de. la partie 
requisen~utorise- pas la poursuite de la meIne 
infract,ion commise Q.ors de son i:erritoire; , 

c) si ł'infracti9D Paur I~quelle elle est demandeeest 
consideree par la partie reąuise ' cOlJlme une' infraction 
.i caractere 'politique,. ' 

d) si l'infraction pour laquelle elle .est; demandee, elit 
consideree par Ja partie requise comme une infraction' 
a I,me obligatfon mflitaire, 

e) si , conformement 'aux ' IQis de l'unedes deux parties _ 
'contractantes, l'actiQn penaJe ne peut etre ,declenc1;lee 
que pa~ la ,plainte pr~alable dę la personne lE~see, 

"f) si l-'infraction - pour ' laqueJle !'exlradition est deman
dee, est conformement A ialeg~lation de\ I'une des 
parties contractantes, prescrite óu amnistieę, ou s'ił 
existeune autrecause Jegaiequi empe~he le declen
chement del'actió'Il penale ou ,I'extkuti.on de la 'peine, 

g) siles personnes reclamees ont ete definitivement 
cóndamnees, absoutes ,ouacquittees ou qu'unnon-Ifeu . 
a ete pronQnce a moins qu'il ne s/agit d'une decision 
d'in comp,ętence des autotites judiciaires de la pilrtie 
requise, 

2.' L'extradition peut ' etrerefusee si l'infracfion pOlir 
laque!le elle est demandee fait I~objet de poursułtessur 
le ten:itoire de la partie requise ou a ete jugee dam; un 
Etat Ti~rs. ' 

Article 37 

L'extradigon pour, I~s !nfractions , en Iltatiere de taxes 
-et d'impóŁs, dedouaneetde, change ne sera accordee 
dans les coriditions prevues ił la pres,ente" convention que 
dans lamesure ou ,ił en aura ete ainsi decide par ' lii 
partie requise. 
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;d~':lnlk Ustaw Nr ' t 1 , 136,' ..,:.; Poz~ 

Artykuł ,38 

W razla odmQwy wydania, Strona wezwaIla' powia-
C10mi stróną, wzywającą o swej decyzji., ' 

" 

Artykuł 39 

Równoczesne wystąpienie o ekstradycję pfzez kilka 
" państw;' 

Jeżeli o wydanie lej samej osoby wyśtąpirówno-
cześnie kilka państw, .z powodu , tych samych lub różnych 
czynów, Strona ,' wezwana rozstr:.tyga, ,który 'wniosek 
uwzględni,biorącJ>od uwagę W szczególności obyw~: 
telstwo osoby, o której wydanie ,cQodzi, daty ' złożenia 
:wniosków, miejsce! wagę przestępstwa. ' 

Artykuł 40 

Wniosek o,:wyd.anJe. 

1. Do wniosk,\l. , o w.ydahie, ' sporządzonego na piśmie 
ł adresowanego ' do Strony wezwanej. należy dołączyć; 

a)' uwierzytelniońy odpis nakazu aresztowania, a jeżeli 
wydaIlia żąda się w celu wykonania kary uwie-, 
rzytelnlony odpis prawomocnego wyroku, 

b) opis czynów, ' za które żąda się wydania, zewska~ 
;zaniem czasu i miejsca jch popełnieni,a, ich kwalifi
kację prawną oraz wskazanie przepisÓw, :kt6re' ma]~ 
zastosowanie, wraz z, odpiseIl} tekstu tych przepisów, 

, " , c) informacje ' dotyczące okresu , katy nie, ' wykonanej. ' 
w razie żądpnia}. wydania ,osoby skazanej, 'która od
cierpiała tylkoczęsć wymierzone} kary, 

d) , wszelkie , dane dotyczące osoby; której wydaIłia się 
żąda, a zwłaszcza jej imię i nazwisko, obywatelstwo ' 
i miejsce zamieszkania lub pobytu; w ,m;iar() moż.11-

wóŚci do wniosku_ należy dołączyć ryso.pis tej osoby. 
jej fotografię i odci~ki palców., ' 

, 2. Strona wezwana ~oże żądać, uzupełniających infor
macji, "jezelid'ane wymienione w . ustępie poprzedzającym 

' nie są , wystarczające. Strona wzywająca ' powinna odpo
wiedzieć na to ' żądanie w termi,nie ' uie przekraczającym 
dwóch miesięcy. Termin ten może być , przedłuzony 
o 15 'dni na podstawie wzajemnego porozumienia się 
Umawiających się< Stron, ..,. 

3, Jeżeli Strona 'wżywająca I~e udzieli uzupełnia
jqcych ' informacJi w ' zakreś'lonyin ternlinie, Strona we
zwana zwolni osobę aresztowaną: 

Artykuł ' 41 -

\ Tymczasowe areSztowanie w celu ,wydania. 
" 

Jeżeli warunki wydania' są spełnione; ' ?trona we
zwan~ za~ządzi niezwłocznie, zgodi1i~ ze swym prawem, 
o.res~towanie ' osoby, ktÓrej wydania: , się i,ąda. 

Article ,38 

'En cas-de ref~s ' d'extradition la partie requlse eD , 
informera la partie requerant.e. 

ArticIe, 39 

De,niaiid,e d'exłradition de plusieurs Etats ' A.la fols. 

Si l'ex:tradition de la menie personneeśt . :dem~ridea , 
conc;urremient- paL plusieursEtats $~it póur, lestneme$ 
faits, soiŁ , pou des faits differents, la partie requ'ise statuo' o,","<lJ"'",'; 

era, 'compte tenu 'tiotamment de la natfonalite de l'indi
vidu 'nklame, <te's' dątes respe.ctives , des demandes,d.\l 
Heu et de la gravjte de l'infractiÓn. 

ArticIe 40 

Demande d'extradition. ' 

1. La dęmandę d'ex1raditioń quisera .- formulee par 
, ecrit ' et ' adressee a la partie requise devra etre aCćom~ 
~agnee de: " ' 

0.) lacopie ' certifiee conformedu mandat d'arrel :et, 
dans 1e cas ou l'extradition est demandee en vue .de' 
l'execution d'une peine, ' la , copiecertifiee ' conforme, 
du jugement definitif. ' ' 

b) un expose des faits pour lesql!els l'extradition est 
'deinandee mention,nant le temps et le Heu de leur, 
perpętration, leur qualification et ,les references aux: ' 
dispositions legales qui kur sont applj:cables ainsi 
qu'une copie , de ces dispositions, 

c) les rehseignements concernant la duree de ia peine' 
, non purgee, en cas de d.emande , d'extrarlition d'\lhe 
personhecondąmnee et n'ayant purge qu'une parti~ 
de la peine infligee, , _ 

d) ,toutes indications concernarit la personne dont l'extra,- , 
dition est demand.ee, notarnment seS nom et prenom," 
sa nationaUte, son dornicileou son lieu dę - sejour, 
si possible, la, communication de son signalement, < 
d; sa" photographie et de sesempreintes digit:lęs. 

2. La partie requise peut demaIl(!er des' r--enseigne~ 
ments ' cołilp[eme.ntaires si les ';111dfcations 'prevues au para
graphe precectent : sont 'jncQmpletes, ' L'atifre p~l'He' d()it .
tepondte ci cette dem,ande dans un dęłai n'exc,edanlpas 
deux.moi~;ce deTal peut etreprolQng:ś dę 15 jours trUD 
commun iiccord enire les parties contractante~. '. 

3, Si la partie requerante ne fournit pas les rensei~ 
gnements complementaires, aans le delai fixe, la 
requise remet en ' Iiberte la personne artetee, 

, Ar.ticle 41 

Arrestation provisolre aux ' Jins ' d'extradition. 

Lorsque' les · conditions de l'extraditioI1 soriŁ-remplies, 
la-, partierequisę procedera sansreta!d ' et conformemell.t, 
a sa legislation a l'arrestation de lal personne don t 
dition est demandee~ 

. ". ~ 
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Artykuł 42 Artide ' '42 

:rYmcz~sowe aresitowalUeprzedotrzymanlem wniosku A-rrestationprovisołCf avant lartk;ephon ,.de ,la demande. 
, o ' wyminlę. 

1. W wypadku nie cie'fpiąeym zwłoki tymczas'Owe ,1. En , cas d'urgente, l' arres talion' plovisoire '<i'une 
,8tesz,towanie może 'nastąpieprzed otrzymaniem wnlos.ku personne peut aVGir licu avant la recep tiQn de la deman-
o ~ydanie;jeżen 'wzywająca Umawiająca się Strona " de d'extradition, ,si la partie ,requerante la ' sollicite. 
o to wnosi. Należy powolać się na nakaz aresztowanIa ' CeIle:ci mentfonneta Je ma'ndat O' aeret, óu le juqement 

" lub naprawómocny wyrok, wydane przeciwko. tej 'oso- definiUJ. rendu contlre ceHepersOiltle toul ' en sp,ecifiant 
ble, wraiz zapewnieniem" że następnie zostanie "'~- quel~ demande ' ,d'extr-adition s~ra en'wilyee ulterieure

.. , słany wniosek o. wydanie. Wniosek Q tymczasowe aresz- ment. La demande , d'Ettresłalion provlsolre pelit elre 
.. ,' towaI)ie 'możebyć pq:ekazany drogą P9czt~Wą, telegra. transmise 'par la vóie postale, tel~graphiqlle ou par telex. 

ficznie ' lub ' teleltsem. ' .. ' . ' 

i. Strona wzywająca powinna ' byc niezwłocznie ża- - _ 2. La ' partie requeral1te sera immediatement avisee 
wiadomiona. o 'tymczasowym ,aresztowani!l, - zgodnie z, de }'arrestation fait~conform(..mentął'alinea ' precedent 

poprzedzającym, i o dacie ares:z;lowania. ' -et de sa dale: 
/' 

Artykuł ' 43 

-<: wypuszczeałe na wolność osoby tymczasowI.) 
: are&zl~wa~el. 

, 1. Czas trwania tymczasowego aresztowania przed 
'::' ,v~rzymaniem ,wniosku o wydanie nie , może przekraczać 
' Jednego miesiqca. Na wniosek 'Strony wzywająceJ termin 

' ten może być prZedRl'iony o . piętnaście dni. '. 
2. Strona wezwana zwolni osobę tymczasowo areszto

waną przed upływem tego t~rmimi, jeżeli . Wcześniej zo
stanie • zawiadomiona, że Strona wzywająca niema już 

_ 'zdrniarużądać wydania, ' , , 

. Arty'kuł 44 

Odrocżenie wydania. 

, Jeżeli ., przeciwko osobie, której , wydapia się żąda, 

'loczy się ' przed wł\.lŚciwymi organami Stropy wezwanej 
'póstępówanie karne , o inne ctyny albo jeżeli powinna 
ona odbyć karę pozbawienia wolności orzeczoną , przez te 
or'gany, wyda!Jie ' może ,być ' odroczone do chwiliukoń4 

' czenia postępowania karnego lub odbycia 'albo darowania 
kąry. 

Artykuł 45 

Wydanie czasowe. 

, Artid'e ' ·43 

" Mise en , Uberte de la ·persoBłle pr~visoiremeDl 'arretec. ' 

,t ' La · duree de ' l'arrestation provisoire aV(intla re
ceptionde la - demande ne peut ' excMer un ,1110is. Ce 
delai p,ourra 'etre .proroge de quinze jours, li..Ia demande 
de la partie ·requerante. 

2. La 'partie req.tise' petit mettre en liberteavallt 
}'expiration de ce de\.ai la ,personn~prbvisoirement 
arret~ si elle est anterietirement informeeque la , partie 
nąuerimte n'a plus '}'intention de demander rextradition. ' 

Articie 44' 

Ajournement de l'exlradłlion. 
" 

L'extradition pelIt etre ' ajournee ' si : Ia personne dont 
l'extrąditi(:m est demandee' est lmpliquee pou! d'autres 
faits dans un proces penal en , coursdevant les autorites 
competentes de la partie requise,ou doit purger une 
peine privative de Iiberle prononcee par ces . autorites. 
L'aJournement prend fin li. III cl6ture du proces bu avec 
l'execution ou ia temise' de la peine. , 

Al;ticłe 45 

Extraditłon tempor'lre. 

~ 

, Jeżeli odroczenie w1dańi~ dopr<?wadziłoby'~do 'upły-
wu ~ terminu przedawnienia karalności lub wykonania 

'kiil'yalbQ ' mogłoby przeszkodzić ustaleniu oko1i~znośc1 
' mających ..istotne znaczenie dla. Postępowania, można żgo
:. dzic si~ na czasowe wyqanie, po~warunkiem ~" osoba 
: wydana .~ost~ni~ niezwłoczni: odesłan~. na lerytori~m 
, Strony węzwaneJ . ',po dokonamu , czynnosClpost~pow·ama, 

,dla których zgODzono się dókomic wydania. ': 

-Dam; ' le' cas ou j'ajeurnerii'ent de TexhaditioJi epuise- , 
ralt le delai. de' prescription de I'action OU de I'executicin 
de , la peip.e ou pourrait , .entrave·rl' etabHssement " des 
faits majeurs, l'extradition ptovisoire pourra etre acc,ordee 
sous la condition expressegue lapersonne extradee soit "
recondQite immedialement sur Je , terriloire de la partie . ~ 
requise : ,apres l'accompl.issementdesactes de procedura · 
pour Iesquels, rextraditiÓn <a '~te : ~ccorlMe. 

Artykuł 46 

Ograniczenie ' $~ąnja ' ~ilflłego. 
o:. 

l. ,Osoba' wydana nie może być bez zgody wezwa. 
_ ~n~j UmaWiającej s,ię Stropy pociągnięta do odpowiedzial
, ; -p.oŚcikarnęj 'ani niemozna w~osunku ,do niej wykonać 
' kary i powodu innegotzynu pl:'Ze~tęilllegó, popelnion-ego 

. , prżed wydaniem" anfżełi ten, z kt6rego powodu została 
'Wyd~na. ',9~obytej -l\ie ;~'~Qżna rów.riie~ , wydać pańslwu 
trzęciemu ',bez zgo-dy wezwa'n~j ' Umą.w.'iającej sif}Strony~ 

.~~ .. 

ArUcIe 46 ' 

J. Sa;n~ . Ię consen,tement de', la ' partie ,con.tractante 
requise,la personne extrade~" ne ' peut fa,ile ·l'objel d,'uop 
poursuitepenale ni subir unep'einepour une infraGtibn 
commise av'tmt. I'extradition et: autre ąue ,ce li e. ,ay/int 
jus~ifie l'extradiUm1~ , Cette p ersctnne n:,e peut no,nplus 
ełre ' IivTee a 1.!Jt , Eta t liers sans , 'le. cbnsentemeiH , de 'la < 
partie ~oJ.ltracta'n"te requise. ' ",,;' 
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ł)dennik Ustaw Nr ' t 1 

2. Zgoda nie jest wymagana, Jeżeli: 

.) osoba wydana, po zakończeniu postępowania karne- ' 
go albo po WYKonaniu kllry lub jeJdarowan(uw ter-

. Ulinie jednego ' miesiąca nie opqścUa terytorium' wzy· 
w. ającej Umawiającej się Strony; ,do tego terminu 
nfe wlicza się I;zasu, w którym tlsoba' wydana nIe 

, miała moż}fwości opuśc;tć tęrytorium:wzywająceJ ,' 
Umawiającej się Strony, '" 

. ,- ,'- , . " . '" '- . i - .. ... _ " 
b) osobawyda.na po ' ,opuszczeniu terytorium wiywa-

jącej Umawi,ającej się ,StronY' ponownie na tery to· 
ri um to dobrowolnie. powróciła. 

Artykuł 47 

Ibform~ja o' następstwać'k wyd;mia. , 

. Wzywająca Umawiająca $ię -stromi· ' zawiadomi we
zwaną Umawiającą Sl.ę Stronę ' o wyniku postępowania 
karnego , przeciwko osobie wydanej." Na wniÓsek wezwa
n€J UmawiaJącej się Strony ' wzywająca Umawiająca się 

Strona, dołączy do te'l informacji odpi~ prawom?cnego, 
orzeczenia. 

Artykuł 48 

Przekazanie o~by wydanel. 

l.WezW'ana Umawiająca 'się Strona, która zgadza 
się na· dokonanie, wydania, zawiadamia wzy;wającą Umą.~ 
wiającą się Stronę o miejscu . i czasie wydanta danej 
osoby., ' ,. . 

2. Osoba, na której wydanie zgodzonosfę, zostanie 
zwolniona, jeżeli wzywająca Umawiająca się j ' Strona ' nie 
przejmie .jej W terminie 15 d,ni od, daty ustp.loneJ dM wy
dania, chyba że Strona ' ta ubiega s.lę o O!:;roczenie wy-, 
~~~ , 

Artykuł 49 

Ponowne wydanie. 

, OsC)b~ wydana, która uchyliła się' od postępowanifa.-~ 
• ' ~ • I 

karnego' lub od , wykonania kary i powróciła na tery-
tortum Strony ' wezWIl,nej, może być ponownie wydana. 
W takim wypadku niezact;odzi potrzeba , ąołącza,nia' 'do 
wniosku dokumentów przewidzi'ctnych, w artykule 40 ni-
nIejszej umowy. , ', ' 

Artykuł 50 
• ' l 

Prze~azywdńie przedmiotó~. 

t. Na ' wniosek wzywającej Uwawiającej się Strony 
Strona wezwana ;zajmuje na warunkach przewidzianych 
w,jej prawie wewnętrznym przekazuje prz~d(nioty; 

a) które mogą ŚłuZyć jako dow,:octy ' w sprawie, 

b) kt6iepoehddzą.z, przestępstwa i zostały ujawnió'ne 
przed przekazaniem .. 1SQbY, której wydania się żąda, 
lub po jej przekazĘlnlg, <, 

ciktóre osoba ta uzy;Sk~ł~',w , z am~an ' za przedrriioty 
.'~ pochodząc;ez. . przestępstwa. (-. " 

2. ,Przek~zanie to moze " nastąpić .' równlet wówtzas, 
gd.y wy:~nie J?ie może ' .nastąpić ńa . skut~k ucieczki ' lu~ 
~mierd "óso1?Y, . której wydania. się żąda. ' 

- Poz. ,71 

·2. Le consentemi:mt n'estpas~xige lórsque: '_ 

a) la p'ep;onne extradee 'aprM !a cłóture 'de- la proce
dure penalecnt eneore apres ,l'ei~uti&n oula rem,ise 
de la peine' n'a pas quitte "dans le mois le tęrritoire · 
de la partie' contractante requerantę. Cedelai ' ne 
comprendpas le temps ' durantlequel.ła personne 

' extradee etait · dans l'impossibilue de quitter lę terri· 
toire ,de la parti~ requerante, 

b) 'la ,,-personneextradee,apres; avoir qult~~ łe 
'pe·i la ,partie requerante, y est re~tree 
pIein gra. 

Articłe 47 

IOfo,nna.HpiI sur laS\ł~te dbnnee a 'l'extradiUon . 
.: ' 

Les partie s contqlCtantęs , ,!!e commuriiquetont 
hlformations relatives au' resultat des poursuites penałes .. 
.e~gagees li I!e.ncontre de la personne extradee. En eas de 
(lecislon definitive une copie ' eh sera communiquee 
ci ł'aut~e partie sur sa demande. 

ArUcle 48 

Remlse 'de, la personne ' extradee. 

t. La part~e eontra<;tante 'requise qui co.nsent a l'extra
dition, informe ,la partie requerante du ' Jieu et de la data 
de l'extradition' de la personne donf iI s'agit., 

, . . 

2. La peisonne dont ł'extradition , a . ele accordee, 
sera mise en .liberte si la partie requerante ne la prend 

, pas ' en charge dans un delai de' quinze jours a parUr 
du jourfixe ~ pour l' extradition. 

Article49-

Reextradition ," 

Si la personne extradee se . soustrait aux pou.rsuites 
penales ou a l'e,xecutian de lą peine et revient sur le 
territoire de la partie requise, -elle pOllrra. erre extradee 
de nouveau. Dans ce caa, iI n'est plus nece'isaire .d'anne~er · 
ci la demaride fes aetes 'prevusa l'article 40 ' de la pre
sente Convention. 

Article 50 

Remise d'objets. 

_1. A la demande de la . partie requerante, la 
requise saisit dans les ' c~mditions .. prevues par' sa 
lation et .. ~emet les «bjets-: ' 

a) 'ql1i~uvent servir de , piecesa convictlOn, 

b)quL provenant clę I'infra,ction, ~nt et~ trouv-es a,vant 
ou api~s la remisę ' 'de ' lapersonne recla.mee 
extradee, I ' . 

cj 9:ui Qntete ~ a.cquis...en~.ćontrepartie d'objets 
de . l'infractitm. . ',-. . 

2: 'Cette remise 'peut avoir 'ii~u -m~me sil'extrad.ition 
n..e,peut ~'accom~Ur par suite '~" J'evasi~n 0'U.;pu (i.eees 

' de , la perśonnexeCkaJllee. ,," " . ' .. 

" 
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3. Państwo wezwane może; jeżeli uzna to · za ko
niecznedla celów postępowa,uia , karnego, żatrzy.mac cza

. sowo tę przedmioty. lub pr~ekazać . je pod warunkiem 
zwrotu. · .. . , 

4. Przekazanie · przedmiotów ~ie może naruszać praw, 
które Strona wezWana lub osoby trzecie ' nabyły w stO" 
sunku do tych przedmiotÓw. Jeżeli prawa takie istnieją, 
przedmioty te ~ostaną zwrÓcone Stronie wezwanej bez 
kosztów, gdy tylko . będzie ' to możliwe. po zakQńczeniu 
postępowania : karneg'o .na terytorium wzywającej Uma-
wiającej ~ię Strany. ' , 

5. W razie wydania przedmiotów i wartQści dewize::
wych zgodnie . ~ postanowieniami niniejszego . artykułu, 
nie mają zastosowania przepisy dotyczące, ,wwozu i wy
wozu przedmiotów · i . wartości dewizowych. 

Artykuł 51 

Tranzyt osób. 
. / 

3. La partie 'requise petit, si ' eHe . juge . necessaireI)our 
une ' proeM,ure . penale, relenir temporairement ces objets 
ou les remettre sou,s coriditiori de restitution. 

4.S6nt toutefois reserves_ les droits que ~a partie 
requise ou" des tiers auraient acquis sur ces obje ts. Si 
de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tOt 
pośsible' et sans,. frais, a' la partie requise a la fin c!les 
poursuites , exercees sur Ie ' territoire de la , partie reque
rante. 

5. En cas de remise des objets et .valeurs en vertu 
des dispositions du present article, les dispositions rela
thres a l'exportation . et l'importation des dits , objets et 

'valeurs ne s'appliquent pas. . 

Article 51 

Tran~it de persbnnes . 

1. Jedn,a z Umawiającycp się Stron--na wniosek .dru- ' 1. L'une · des parties contractantes permErttra, sur 
giej Umawiającej się Strony zezwoli na tranzyt przez demanqe de l'~utre partie, te transit a travers son' , terri
'swoje terytoJium osób wydanych przez państwo trzecie. ' , .tofte des perso,.mes extradees par un Etat tiers. Cetle 
Przepis ten nie ma · zastosowania, gdy według postano- dispOSiti9n n'est pas applicable lorsque. selon les dispo
w!eń niniejszej umowy nie i&tnieje obowiązek wydania.sitions de la presenle convention ,l'obligation d'extr~ 

2 . . Wniosek o zezwolenie na tranzyt składa sią i roz
patruje w tym saIJlym trybie co wniosek o wydanie. 

\ 

, 3. W€zwana UU1awiająca się Strona dokonuje tran
zytu w taki sposób, jaki jej najbardziej odpowiada. 

Artykuł 52 

Koszty wydania i tranzytu. 

dition n'existe pas. ' 

2. La requęte sollicitant le tranśit est notifiee et 
,examine.e suivant la ,meme' . prpcecture que la demande 
d'extraditión. 

3. La partie requise , effectue le transit de la maniere 
qui lui convient le' mieux. 

ArticIe 52 

Frais d'exłraditión et de transit. 

L Koszty spowodowane postępowaniem ekstradycyj- 1. ' Les frais occasionnes par la procedure d'extra-
nym ai do chwili · przekazania osoby wydanej ponos~ . dition ' sont a la. charge de la partierequise jusqu'au mo- ' 
Strona Wezwana. ' . , ment de, la remise de l'extrade. ' . 

2. Koszty spowodowane tranzytem ponosi Str.ona 
wzywająca. 

Artykuł 53 

Tryb pQrozUJJiiewania się w sprawach ·0 wydanie \ 

i przewóz. 

W ' sprawach o wydanie io tranzyt porozumiewają 
się Minister Sprawiedliwości lub Prokurator ,Generalny 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Minister Spr4'~ 

' wied!iwości Republiki Tunezyjskiej. 

Ro z dz i a ł VIII 

Postanowienia . końcowe. 

r '-
Artykuł 54 

Wejście w życie , umowy. 

2. Les frais occasionnes par le tran~it ser.ont a la 
charge de la partierequerantę. 

~ Ar ti'cl e 53 

Mode de transmisslon en matlere d' e~.tradition et .do 
transit. 

Dans les affaires d'extradition et . de transit; les 
relations sońt assurees pOU! la Republique Populairede 
Pologne . par le Minislre de la Justice ou le Procureur 
Generał et pour la Republique Tunisienne par le Ministre' 

'de la .:Justice. 

C h a p i t r e' VIII 

'. ;; Dispositions finales. 

ATUcle 54 

Entr.ee en v1gueur de la Convention. 

1.. Umowa . nimeJsza podlega ratyfikacji. Wymiana 1. La presenJe Convention sera ratifiee. les ' instru-
dokumentóvi ratyfikacyjnycjl nastąpi w Tunisie. . ments de ratification seront echa:nges a Tunis . .. 



>. 

'-. ' .... 

"--.. 

pziennik Ustaw Nr 11 ' 140 Poz. 71,1'12: 
: ...... ~ 

2. Umowa mmeJsza wejdzie w : życie po upływie 

30 dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjńych . . 

/ 
. . . - ( ,'~.:. _.:~.:~:~; . ;.'C,~§ 

2; La presente Convention entrera en , ' vigu~ln: .:~ f,',: 
30 jours apres l'echange, des illBtrumentsde ratification, ' <.c>,r':" 

3. Umowa niniejsza zawarta , jest na okres pięciu ' lat 
1 ulega automatycznemu przedłużeniu ha, dalsze pięci 0-

letnię okresy, jeżeli żadna: z Umawiających srę Stron nie 
wypowie jej co najmniej na sześ( miesięcy przed upły-
wem danego okresu. . 

3. La presente ' Ćonyention es! c~~clue póuiu~e\<'1>'ć>;'! 
periode de cinq annees,et sera prorogeechaque . {o'is "2/i 

. pourune .autre periode de cinq annees, sauf si l'une -de3 , .):;; 
paI:ties contractantes ladenonce six mois 'au moinsavant ' > tj: 
I'expiratton de hi periodeconsideree. , 

Sporządzono w Warsz ć\.wiednia 22 marca 1985 r. w 
dwóch egzemplarzach, każdy w językach ' polskim. arab
skim i francuskim, przy .. czym wszystkie teksty są jedna
kowo ' autentyczne. W razie rozbieżności interpretacyj
nych między tekstami polskim i arabskim, decyduje tekst 
ft ancuskL ' . 

Fait 'a Varsovie le 22 mars 1985 en deux , exemplaires 
originaux fa~ntegalemeIit foi, chaque exemplaire etant ' 
rediga . en arabe, enpolonais et en franr;ais . En cas ·de 
divergence d'interpretation entre les textes arabe et 'poto
nafs le texte ' franr;ais prevaudra. 

Na d~wód czego pełnomocriicy obu Umawiających .' En foi de quqi les plenipotentiaires des deux partfes 
. się Stron podpisali niniejszą umowę i opatrzyli ją pie'· · contractantes ontsigne l,a presente Convention et y ont 
częciami. . ' appose leurs sce.aux. 

Za Polską Rzeczpospolitą 
Ludową , 

-Lech Dómewcki 

Minister " Sprawiedliwości 

Za Republikę Tunezyjską 

Mohamed Ridha Ben ' Ali 

Minister ' Sprawiedliwości 

Pour la Republique 
Populaire de Pologne 

Lech ' Domeiacki 

Ministre de la Justice 

Pour la Republique ·· 
Tunisienne 

Mohamed Ridha Ben' Ali 

Ministre .de la Justke ' 
/' 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Pall.stwa uznała jąi uznaje za sI uszną ' zarówno w cało"ci, 
jak i· każde ' z postanowień w niej zawartych; oświadcza, ze jest ona przyję Ła, ratyfikowana i potwierdzona, oraz: 
przyrzeka, że będzie niezmieunie zachowywana. . 

-
~a: dowód czego wydany ·został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w Warszawie dnia 16 stycznia 1986 r . . ' 

Przewodniczący Rady Państwa: W . . Jaruzels1d ' ' 

. L S. 

Minister Spr.aw Zagranicznych: M. ' Orzechowski 

72 ' 

OSWIADCZENIE RZ.ĄDOWE 

. z dnia ? lutego 1987 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy p1iędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a RepuJJlUtił 
Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisaDE!j w Warszawie dnia 22 marca 1985 ,'. 

Podaje się niniejszym do wiado,mości,że zgodnie 
z artykJłem 54 ustęp l Umowy między Polską Rzeczą
pospolitej" Ludową a Republiką Tunezyjską o pomo.cy 
prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w 
Warszawie dnia 22 marca 1985 r., nastąpiła w Tunisjp 

dnia 11 listopada 1986 r. wymiana dokumentów ratyfi-
kiicyjnychwymieniQnej uPłowy. . 

Powyższa umowa weszła VI życie dnia 11 grudniit 
1986 r. 

I 

Minister Spraw Zagranicznych: ' M: ,Oriechowskl 

-< 
Oplata za p;eIlu~eratę Dziennika Ustaw wynosj.: rocznie 1600 zł; półrocznie 1000 ,L 

Opłata zapreniJmeratę załącznika do Dzienmka Ustaw wyno~i 300 zł. ' 

Rekła'macje ,z powodu niedoręcze'nia poslczegółńych numerów' zgłaszać 'n~leży . na 
pi ś mie do Wydziału Administracji Wydawni ctw Urzędu Rady Mjnistrów' (ul~ ' Powsm-' 
sk a 69/7100-979 Warszawa, sk ry tka pocztowa 81) po olT'Zymaniu nastęvne!ło 'koJel~ 

. Deg(~ 011mer~. ' 

Redakcja ; Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, Al. Ujazdowskie Wł. 
Administracja ' W l'dz i a ł Admini strac ji Wydawfiictw U rzędu Rady Ministrów .. ul. Po~ 
.w siIiska 69/71. 00-919 Warslawa (skrytka pocztowa. 81), tel. 694-67-50 i 42·14~18.' 

Tłoczono z polecenia Prezesa Ra~y Ministró,w 
w Zakładach Grafi Czllych "Tamka" , Zakład nr l I., Warszawa, ul. ramka 3. ",_":-""~ 

Za m, 0298-1300-87. , Cena ' 32~OO . Id 
• _ J _ . .:-=;..:,-._ 
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