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UMOWA
między Polską Rzecząpospolitą Ludową

a Królestwem Szwecji o pomocy prawnej w sprawach karnych,

podpisana w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
PREZYDENT
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
podaje do powszechnej

wiadomości :

W dniu 10 lutego 1989 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Polską
Szwecji o pomocy prawnej w sprawach karnych w następującym brzmieniu:

a Królestwem

UMOWA

AGREEMENT

między Polską Rzecząpospolitą Ludową

between the Polish People's Republic
and the Kingdom ot Sweden
on legal assistance in criminal matters

a Królestwem Szwecji o pomocy prawnej
w sprawach karnych

' The Polish People's Republic and the Kingdom ot Sweden,

Polska Rzeczpospolita Ludowa i Królestwo Szwecji
pragnąc uregulować, rozwijać
ną

Rzecząpospolitą Ludową

w sprawach karnych,

i

pogłębiać współpracę

uzgodniły ,

ROZDZIAŁ

co

praw-

następuje :

CHAPTER I

I

Postanowienia ogólne
Artykuł

General Provisions

1

Article 1

Umawiające się Strony zobowiązują się do udzielania
sobie wzajemnie, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, pomocy w sprawach karnych.
Artykuł

1. Pomocy prawnej można
udzielenie dotyczy czynu:

desiring to regulate, develop, and enhance lega I co-operation in criminal matters, have agreed as tollows:

The Contracting Parties undertake to afford each other,
in accordance with the provisions ot this Agreement, assistance in criminal proceedings.
Article 2

2

odmówić, jeżeli

wniosek o jej

1. Assistance may be retused it the request tor assistance concerns an act,

a) którego ściganie w chwili wystąpienia z wnioskiem
o udzielenie pomocy nie należy do właściwości sądów
Strony wzywającej ;

a) the punishment ot which, at the time ot the request tor
assistance, talls outside the jurisdiction ot the judicial
authorities ot the requesting Party;

według

prawa Strony wezwanej;

b) which is not punishable under the law ot the requested
Party;

c) który jest uważany przez Stronę wezwaną za przestępstwo
o charakterze politycznym lub przestępstwo wojskowe;

c) which is regarded by"the requested Party as an offence ot
a political or military nature;

d) w związku z którym na terytorium Strony wezwanej lub
w państwie trzecim toczy się postępowanie lub zostało
ono zakończone prawomocnym orzeczeniem, umorzeniem lub odmową wszczęc i a postępowania;

d) with regard to which criminal proceedings in the territory
ot the requested Party or a third state are pending ar have
been detinitely concluded or it has been decided to
discontinue or not to initiate such proceedings;

e) za którego popełnienie z uwagi na upływ czasu, zgodnie
z prawem Strony wezwanej, nie można przeciwko danej
osobie wszcząć ścigania.

e) with regard to which, owing to lapse ot time according to
the law ot the requested Party, the person concerned
cannot be prosecuted.

zajęcia

2. Assistance regarding search and seizure may be
retused it the request tor assistance concerns an act tor
which, under the law ot the requested Party, it would not be
possible to impose a punishment ot deprivation ot liberty tor
more than one year.

b) który nie podlega karze

2. Pomocy prawnej w zakresie przeszukania i

można odmówić , jeżeli wniosek o jej udzielenie nie odnosi się
do czynu , za który według prawa Strony wezwanej nie
byłoby możliwe
powyżej

wymierzenie kary pozbawienia
jednego roku.

wolności

3. Pomocy prawnej można odmówić, jeżeli Strona wezwana uzna, że wykonanie wniosku mogłoby naruszyć jej
suwerenność , bezpieczeństwo , porządek publiczrw lub inne
podstawowe interesy państwa .

3. Assistance may be retused it the requested Party
considers that execution ot the request is likely to prejud ice
the sovereignty, security, order ,public ar other essential
interests ot its country.

-
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3

1. Wni oski o udzielenie pomocy prawnej przekazywane
odpowiednio przez M inisterstwo Sprawiedliwości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ministerstwo Spraw Zagra nicznych Szwecji.
W zakres ie pomocy prawnej udzielanej zgodnie z artyku łami 4, 15 i 16 wnioski mogą być przekazywane przez
Prokuraturę Ge n eralną Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej .
Wn ioski mog ą być również przekazywane w drodze dyplomatycznej .

1. Req uests for assistance shall be made through the
M inistry of J ustice of the Polish People's Republic and
t hrough the M inistry for Foreign Affairs of Sweden respectively.
As regards assista nce in accordance with Articles 4, 15
an d 16, requests may be mad e through the General Prosecu tor's Office of the Polish People's Republic. Requests may
also be made through the diplomatic channel.

2. Dokumenty przekazywane. na podstawie niniejszej
umowy są zwolnione od legalizacji.

2. Doc uments transmitted pursuant to th is Agreement
shall not require any form of legalization.

będą

ROZDZIAŁ

D oręcz anie

li

dokumentów

Artyku ł

CHAPTER "
Service ot Documents
Article 4

4

p i śmi e

1. W niosek o doręczen i e powinien być sporządzo n y na
i poch odzić od sądu lub od prokuratora . Wniosek
powinien zawierać :

1. A request for service shall be in writing and shall
emanate f rom a court of law or a public prosecutor. The
request shall contain:

a) nazwę organu, który go sporządził,

a) the name ot- the authority making the request;

b) i m i ę i nazwisko, miejsce zamieszkania i obywatelstwo
osoby, której mają być doręczone dokumenty,

b) the name, address and citizenship of the person to be
served;

c) ozn aczenie dokumentów, któ.re

mają być doręczone,

c) a descri ption of the nature of the document to be served;

d) opis czynu przestępnego, w zw i ązku z którym żąda się
udzielenia pomocy, czas i miejsce jego popełnienia oraz
kwalifi kację prawną .
'

d) a descripti on of t he nature, time and place of the criminal
act and the applicable statutory provisions w ith regard to
whi ch assista nce is requested.

2. Wniosek o do ręc zenie dokumentów powinien być
s p o rzą dzony w język u Stron y wzywającej i być przekazany
w raz z tłumaczenie m na język Strony wezwanej lub na język

2. The request for service of documents shall be transmitted in the language of the requesting Party and be
accom panied by a tra nslation into the language of the
requested Party or into English.

an gielski.
3. Dokumenty podlegające doręczeniu przesyła się
w dwóch egzemplarzach. Powinny być one przekazane wraz
z tłu ma cze n iem na język Strony wezwanej. Dokumenty
doręcz a się również bez załączonego ich tłumaczenia, jeżeli
osoba, której mają być one doręczone , zgodzi się je przyjąć.
Artykuł

Article 5

dokonywane przez Stronę welub w sposób okreś l ony przez
on zgodny z prawem Strony

1. Service shall be effected by the requested Party
accordi ng to its law or in a manner demanded by the
requesting Party, if consistent with the law of the requested
Party.

2. Dowód doręczenia sporządzany jest zgodnie z prawem Strony wezwanej . Dowód doręczenia wraz z jednym
egzemplarzem doręczonego dokumentu zwraCa się Stron ie
wzywając ej.

2. Proof of service shall be given in accordance with the
law of the requested Party. One copy of the document served
toget her with a certif icate of service shall be sent to the
requ esting Party.

3. J eżeli osoba, której ma być dokonane doręczenie , nie
przebywa pod wskazanym adresem, Strona wezwana podejmuje działania w celu ustalenia jej miejsca pobytu.

3. If t he person to be served cannot be found at the
address indicated, the requested Party shall endeavour to
ascertain his whereabouts.

4. Jeżeli doręczenie nie może być dokonane, Strona
Wezwana zawiadam ia niezwłoczn ie o przyczynach Stronę
wzywającą, zwracając jej dokumenty

4. If service cannot be effected, the reasons shall immediately be comm unicated by the requested Party to the
requesting Pa rty w ith the return of the documents.

5. Wniosek o doręczenie wezwan ia do sta'w iennictwa
przed sądem osobie oskarżonej, przebywającej na terytorium
Strony wezwanej, powin ien być przekazany organom tej
Strony w stosownym czasie. Osobie oskarżonej należy dorę. czyć wezw ani e nie później niż na trzydzieści dni przed
terminem rozprawy, na którą ma się ona stawi ć .
'

5. A request for service of a summons, to appear before
a court of law, on an accused person who is in the territoryof
therequested Party, shall be transmitted to the authorities of
that Party in due t ime. The accused person shall be served the
summo ns ,not later than th irty days before the date set for
appearance.

1.

Doręczen i e będzie

5

3. The documents to be served shall be transmitted in
duplicate. They shall be accompanied by a translation into
t he language of the requested Party. Service of documents
will, how ever, be effected even if not accompanied by
a translati on into the language of the requested Party,when
t he person to be served voluntarily receives the documents.

zwa n ą zgodnie z jej prawem
S tr onę wzywającą, o ile jest

w ezwanej.

-
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7

If the requesting Party considers the persona I appearan ce of a witness or expert especially necessary, it shall so
mention in its request for service of the summons. The
requested Party shall inform the requesting Party of the reply
of the witness or expert.
Article 8

8

Świadek lub biegły, który nie stawił się na wezwanie,
doręczenie wnoszono, nie może
podlegać karze lub środkom przymusu.

o którego

Artykuł

Witnesses' and experts' allowances, including compensation for loss of income, travel and living costs, as well as
experts' remuneration, shall be paid by the requesting Party in
accordance with its law . The witness or ex pert summoned to
appear should be informed about these rules.
Article 7

Jeżeli Strona wzywająca uzna osobiste stawiennictwo
świadka lub biegłego za szczególnie niezbędne, powinna to
nadmienić we wniosku o doręczenie wezwania. Strona
wezwana powinna zawiadomić Stronę wzywającą o stanowisku świadka lub biegłego.
Artykuł

Poz. 368
Article 6

Należności świadków i biegłych, w tym zwrot utraconych zarobków oraz koszty podróży i pobytu, jak również
wynagrodzenie biegłych, będą ponoszone przez Stronę wzywającą zgodnie z jej prawem. Świadka lub biegłego wezwanego do stawiennictwa należy poinformować o powyższych zasadach .
Artykuł

-

z tego

tytułu

9

A witness or expert who has failed to answer a summons
to appear. service of which has been requested, shall not be
subjected to any punishment or coercive measures.
Article 9

1. Przeciwko świadkowi lub biegłemu, bez względu na
jego obywatelstwo, który stawił się na wezwanie przed
sądem Strony wzywającej, nie może być prowadzone postępowanie karne; nie może być on pozbawiony wolności lub
poddany wszelkim innym formom ograniczenia wolności
osobistej na terytorium tej Strony z powodu czynów popeł
nionych lub orzeczeń wydanych przed opuszczeniem przez
niego terytorium Strony wezwanej.

1. A witness or ex pert, whatever his nationality, appearing on a summons before a court of law ot the req uesting
Party shall not be proceeded against or detained or subjected
to any other restriction of his personaiiiberty in the territory ot
that Party in respect of acts or convictions prior to his
departure trom the territory ot the requested Party.

2. Przeciwko każdej osobie, bez względu na jej obywatelstwo, wezwanej przed sąd Strony wzywającej do odpowiedzialności za czyny stanowiące przedmiot postępowa
nia nie może być prowadzone postępowanie karne, nie może
być ona pozbawiona wolności lub poddana wszelkim innym
formom ograniczenia wolności osobistej z powodu czynów
popełnionych lub orzeczeń wydanych przed opuszczeniem
przez nią terytorium Strony wezwanej i nie wymienionych
w wezwaniu.

2. A person, whatever his nationality, summoned betore
a court of law of the requesting Party to answer for acts
forming the subject of proceedings against him, shall not be
proceeded against or detained or subjected to any other
restriction of his personaiiiberty for acts or convicti ons prior
to his departure trom the territory of the requested Party and
not specitied in the summons.

3. Ochrona określona w niniejszym artykule przestaje
obowiązywać, jeżeli świadek, biegły lub osoba oskarżona,
mając możliwość opuszczenia w ciągu piętnastu dni od dnia,
w którym jej obecność na terytorium Strony wzywającej nie
była już wymagana przez Sąd, na tym terytorium pozostała
lub, po jego opuszczeniu, dobrowolnie na nie powróciła .

3. The immunity provided for in this Article shall cease
when the witness or expert or accused person, having had for
a period of fifteen consecutive days from the date when his
presence is no longer required by the court of law an
opportun ity of leaving, has nevertheless remained in the
territory, or having left it, has volunta ril y returned .

4. Ochrona określona w niniejszym artykule stosuje się
odpowiednio do świadków, biegłych i podejrzanych, którzy
stawili się na wezwanie przed prokuratorem Strony wzywającej,
o ile ochrona taka jest przewidziana przez prawo tej Strony.

4. The immunity referred to in th is Article shall apply
correspondingly to witnesses, experts and suspected persons
appearing on a summons before a public prosecutor of the
requesting Party, when such immunity is foreseen in the law
of the requesting Party.

Artykuł

o

Article 10

10

Koszty powstałe w związku z wykonaniem
doręczenie ponosi Strona wezwana.
ROZDZIAŁ

wniosku

III

Wnioski o udzielenie pomocy prawnej
Artykuł

11

1. Wnioski o udzielenie pomocy prawnej, takiej jak
przesłuchanie świadków, biegłych lub osób oskarżonych,
dokonanie przeszukania lub zajęcia majątku, przekazanie

The requested Party shall be responsible for the costs
connected with the execution of a req uest for service.
CHAPTER III
Letters Rogatory
Article 11
1. Letters rogatory for the purpose of legal assistance
such as hearing of witnesses or experts or accuised persons,
search or seizure of property and transmitting articles to be

-
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przedmiotów stanowiących dowody, akt lub dokumentów,
powinny być sporządzone przez sąd Strony wzywającej
i skierowane do sądu Strony wezwanej . Powinny być one
sporządzone w języku Strony wzywającej i być przekazane
wraz z ich tłumaczen i em na j ęzyk Strony wezwanej .

produced in evidence, records or document. shall emanate
from a court of law of the requesting Party and be addressed
to a court of law of the requested Party. They shall be drawn
up in the language of the requesting Party and be accompanied by a translation into the language of the requested
Party.

2. Wnioski o udzielen ie pomocy prawnej, wymienione
1 niniejszego artykułu , powinny zawierać :

2. Letters rogatory referred to in paragraph 1 of this
Article shall contain:

w

ustępie

a)

nazwę sądu ,

b)

im i ę i nazwisko, miejsce zamieszkania i obywatelstwo
osoby, której dotyczy wniosek,

b) the name, address and citizenship of the person concerned;

c) opis czynu przestępnego oraz przepisy prawne, które mają
zastosowan ie,

c) a description of the offence and a summary of the facts of
the case and of the applicable law;

d) przedmiot i podstawę wniosku oraz, w stosownych
wypadkach, pytan ia, które mają być zadane podczas

d) the object of and reasons for the request and, where
appropriate, questions to be put at a hearing.

który

sporządził

wniosek,

a) the name of the court of law making the request;

przesłuchania .

Artykuł

12

Article 12

1. Wn ioski o udzielenie pomocy prawnej będą wykonywane niezwłocznie przez Stronę wezwaną zgodnie z jej
prawem lub w sposób określony przez Stronę wzywającą ,
o ile nie jest on sprzeczny z prawem Strony wezwanej .

1. Letters rogatory shall be executed promptly by the
requested Party according to its law or in a manner demanded
by the requesting Party if not contrary to the law of the
requested Party.

2. Jeżeli osoba, której dotyczy wniosek, nie przebywa
pod wskazanym adresem, Strona wezwana podejmuje dzia łania w celu ustalenia jej miejsca pobytu.

2. If the person concerned cannot be found at the
address indicated, the requested Party shall endeavour to
ascertain his whereabouts.

Jeżeli

wniosek o udzielenie pomocy prawnej nie
wykonany, Strona wezwana zawiadamia o tym
Stronę wzywającą, informując ją jednocześnie o przyczynach
niewykonania wniosku .
3.

może być

Artyku ł

13

3. If the letters rogatory cannot be executed, the requested Party shall inform the requesting Party accordingly,
stating the reasons.

Article 13

1. Strona wezwana zawiadamia Stronę wzywającą, na
jej wniosek, o termin ie i miejscu wykonania wniosku o udzielenie pomocy prawnej.

1. The requested Party shall inform the requesting Party
of the date and place of execution of the letters rogatory, if the
requesting Party so demands.

2. Strona wezwana może przekazać poświadczone odpisy żądanych protokoł ów lub dokumentów, chyba że Strona
wzywająca wniosła o przekazanie oryginałów, które powinny
być wówczas przekazane przez Stronę wezwaną.

2. The requested Party may transmit certified copies of
records or documents requested, unless the requesting Party
expressly requests tne transmisson of originals, in which case
the requested Party shall endeavour to comply with the
request.

3. Strona wezwana może odroczyć przekazanie żąda
nych protokołów, dokumentów lub przedmiotów, jeżeli są
one niezbędne w związku z toczącym się na jej terytorium
postępowaniem karnym.

3. The requested Party may delay the handing over of
records, documents or objects requested, if they are required
in connection with pending criminal proceedings in its
territory.

4. Oryginały protokołów lub dokumentów, przekazane
w związku z wykonan iem wniosku o udzielenie pomocy
prawnej. powinny być zwrócone przez Stronę wzywającą
Stronie wezwanej możliwie najszybciej, o ile ta ostatnia tego

4. Original records or documents, handed over in execution of letters rogatory, shall be returned by the requesting
Party to the requested Party as soon as possible, if the latter
Party so demands.

zażąda .

Artykuł

14

Strona wezwana ponosi koszty związane z wykonaniem
wniosku o udzielenie pomocy prawnej. Jednakże wynagrodzenie i inne koszty biegłych powstałe na terytorium
Strony wezwanej ponosi Strona wzywająca .

Article 14
The requested Party shall bear the costs connected with the
execution of letters rogatory. However, remuneration and other
costs incurred by the attendance of experts in the territory of the
requested Party shall be refunded by the requesting Party.

-
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CHAPTER IV

Preliminary Investigation

przygotowawcze

Artykuł

Poz. 3.ę8

Article 15

15

1. Wn ioski o udzielenie pomocy prawnej w toku poprzygotowawczego mogą pochodzić od prokuratora Strony wzywającej i być kierowane do prokuratora
Strony wezwanej .

1. Requests for assistance during a preliminary investigation may emanate trom a public prosecutor of the
requesting Party and be addressed to a public prosecutor of
the requested Party.

stosuje się

2. In regard to a request. referred to in paragraph 1, the
provisions of Chapter III shall be correspondingly applicable.

3. Przy wykonywaniu wniosków o przesłuchanie świa
dków, biegłych lub osób podejrzanych, zgodnie z niniejszym
artykułem, mogą być stosowane środki przymusu, jeżeli są
one przewidziane przez prawo Strony wezwanej .

3. In the execution of requests for the hearing of
w itnesses, experts or suspected persons according to this
Article, coercive measures may be applied, when such
measures are foreseen in the law of the requested Party.

stępowania

2. Do wniosku określonego w ustępie
odpowiednio postanowienia rozdziału III.

ROZDZIAŁ

Przekazanie
Artykuł

CHAPTER V

V

ścigania

Transfer of Proceedings

16

Article 16

1. Każda z Umawiających się Stron może wnosić, zgod nie ze swoim prawem, o wszczęcie postępowania karnego na
terytorium drugiej Strony za' przestępstwo popełnione na
terytorium Strony wzywającej .

1. Either Contracting Party may request, in accordance
w ith its legislation, crim inal proceedings to be instituted in
the territory of the other Party for an oftence committed in the
territory of the requesting Party.

2. Strona wezwana stosuje swoje prawo do wykonania
wniosków o przekazanie ścigania .

2. The requested Party shall apply its law for the
execution of a request for transfer of proceedings.

Artykuł

1. Wniosek o przekazanie

17

Article 17

ścigania

powinien

zawierać :

a)

nazwę

b)

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i obywatelstwo
osoby, której dotyczy wniosek,

organu, który go

sporządził,

a) the name of the requesting authority;

c) opis czynu przestępnego i stanu faktycznego sprawy,

b) the name, address and citizensh ip of the person concerned;
.
c) a description of the oftence and a summary of the facts of
the case;

popeł

d) a summary of the penal law applicable to the alleged
oftence.

2. Wniosek powinien być sporządzony w języku Strony
i być przekazany wraz z tłumaczeniem na język
Strony wezwanej .

2. The request shall be dr~wn up in the language of the
requesting Party and be accompa nied by a translation into
the language or the requested Party.

3. Do wniosku o przekazanie ścigania powinny
wszelkie stosowne dowody.

być

dołączone

3. The request shall be accompanied by all relevant
evidence.

4. Strona wezwana zawiadamia Stronę wzywającą
o sposobie załatwienia wn iosku o przekazanie ścigania
i przesyła jej odpis prawomocnego orzeczen ia.

4. The requested Party shall notify the requesting Party
of the outcome of a request for transfer of proceedings and
shall forward a copy of the record of the final verdict.

d) przepisy ustawy karnej
nionego przestępstwa.

mającej

1. A request for transfer of proceedings shall contain :

zastosowanie do

wzywającej

ROZDZIAŁ

VI

Traktowanie obywateli drugiej Strony
Artykuł
Każda

18

CHAPTER VI

Treatment of Nationals of the Other Party
Article 18

Each Contracting Party agrees to afford nationals of the
z Umawiających się Stron zobowiązuje się przyobywatelom drugiej ' Umawiającej się Strony, wobec . other Contracting Party, who are subject of an investigation
or proceedings in a criminal matter, t he same facilities for their
których toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądo
we, takie same ułatwienia w zakresie prawa do oQrony jak defence aS it affords its own nationals, including the assisswoim własnym obywatelom, w tym również prawo do tance of a public defence counsel.
korzystania z obrońcy z urzędu.
znać

-
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CHAPTER VII

Information

Informowanie
Artykuł
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Article 19

1. Umawiające się Strony informują się wzajemnie, na
wniosek, o ustawodawstwie karnym obowiązującym na ich
terytorium .

1. The Contracting Parties shall inform one another,
upon request about penal law statutes in force in their
territories.

2. Umawiające się Strony przesyłają sobie wzajemnie,
na wniosek, wyciągi z rejestru skazanych dotyczące osób,
wobec których toczy się postępowanie karne.

2. The Contracting Parties shall supply one another,
upon request with extracts from the criminal record of
a convicted person who is the subject of criminal proceedings.

"

ROZDZIAŁ

Postanowienia
Artykuł

VIII

CHAPTER VIII

końcowe

Final Provisions

20

Article 20

1. Niniejsza umowa podlega ratyfikacji, a dokumenty
ratyfikacyjne zostaną wymienione w Sztokholmie.

1. This Agreement shall be ratified, and the instruments
of ratification shall be exchanged at Stockholm.

2. Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego
po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych. Może być ona wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron poprzez zawiadomienie drugiej Umawiającej się Strony w drodze dyplomatycznej. Umowa przestanie obowiązywać w sześć miesięcy po otrzymaniu takiego
zawiadomiemia.

2. The Agreement shall enter into force on the first day of
the second month following the exchange of the instruments
of ratification . It may be terminated by either Contracting
Party by giving notice to the other Contracting Party through
the diplomatic channel. The Agreement shall cease to be
effective six months after the date of receipt of such notice.

Na dowód czego pełnomocnicy Umawiających się
Stron podpisali niniejszą umowę i opatrzyli ją pieczę
ciami .

In witness whereof the Plenipotentiaries of the Contracting Parties have signed the present Agreement and
affixed seals thereto.

Sporządzono w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r.
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, szwedzkim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową
moc. W wypadku rozbieżności rozstrzygający będzie tekst
w języku angielskim.

Done at Warsaw, this 10 day of February 1989 in two
copies, both in the Polish, Swedish and English languages,
all texts being equally authentic. However, in case of
divergencies between the texts, the text in the English
language shall prevail.

miesiąca następującego

Za

Polską Rzeczpospolitą

For the Polish People's
Republic

Za Królestwo Szwecji

S. Andersson

Ludową

T. Olechowski

T. Olechowski

Po zaznajomieniu
-

została

-

jest

-

będzie

się

z

powyższą umową

ona uznana za

przyjęta,

For the Kingdom
of Sweden
S. Andersson

słuszną

w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

zarówno w

całości,

jak i

każde

z

postanowień

oświadczam, że:

w niej zawartych,

ratyfikowana i potwierdzona,

niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany

został

Dano w Warszawie dnia 16

akt niniejszy, opatrzony

października

pieczęcią

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

1989 r.

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: W. Jaruzelski
L.S ..

Minister Spraw Zagranicznych: w z. B. Kulski

