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3. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące obywa
teli Umawiających się Stron stosuje się odpowiednio do osób ' 
prawnych, utworzonych zgodnie z prawem tej Wmawiającej , 
się Strony, na której terytorium mają swoją siedzibę. ' 

Artykuł. 2 
Udzielanie. pomocy I?rawnej 

, , 

Sądy i prokuratury, zwane dalej "organami lI\Iymiaru 
sprawiedliwości", i inne organy Umawiających' się ' Stron, 
właściwe w sprawach cywiln'ych,rod~i'nnych; : pracowni~ . 
czych i karnych, udzielają 'sobie IN tychsprawachwżajeinnie 
pomocy prawnej. 

. Artykut 3 

Tryb porozumiewanią się 

1. W sprawach objętych niniejszą umową , organy Wy
miaru sprawiedliwości oraz inne organy Umawiających się ' 
Stron, właściwe w sprawach cywilnych, rodzinnych, praco
wniczych i karnych, porozumiewają się za pośrednictwem 
organów centralnych, chyba że niniejsza umowa stanowi 
inaczej . 

2. Organy centralne mogą uzgodnić, że organy wymiaru 
sprawiedliwości Umawiających się Stron porozumiewają się 
bezpośrednio. 

3. W rozumieniu niniejszej umowy organami central
nymi są: ze strony Rzeczypospolitej Polskiej ----: Ministerstwo 
Sprawiedliwości, a ze strony Republiki Litewskiej - Minis
terstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Generalna. 

Artykuł 4 

Język we wzajemnym obrocie 

1. W sprawach objętych niniejszą ur'nówą wnioski spo
rządza się w języku urzędowym Strony wzywającej, dołącza
jąc tłumaczenie na język urzędowy Strony wezwanej albo na 
język rosyjski lub na język angielski. 

2. Jeżeli według postanowień niniejszej umowy wyma
gane jest dołączenie do przesyłanych pism i dokumentów 
tłumaczenia ich na język drugiej Umawiającej się Strony, 
tłumaczenia te powinny być sporządzone przez tłumacza 
przysięgłego lub urzędowo dopuszczonego jednej z Uma
wiających się Stron. 

Arty.kuł 5 

Zakres pomocy prawnej 

Umawiające się Strony udzielają · sobie wzajemnie po
mocy prawnej, w szczególności przez sporządzanie, przesy
łanie i doręczanie dokumentów, dokonywanie , przeszukań, 
odbieranie i wydawanie dowodów rzeczowych, opracowy
wanie opinii przez biegłych, przesłuchiwanie stron, uczest
ników postępowania, świadków,- biegłych; podejrzanych, 
oskarżonych i innych osób. 

Artykuł 6 

Treść i forma wniosku o udzielenie"pomocy prawnej 

1. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej powinien 
zawierać: 

1) oznaczenie organu wzywającego; 

2) oznaczenie organu wezwanego; 

3) oznaczenie sprawy, w której występuje się o udzielenie 
, 'pomocyprawnej; 

4) ' imiona i nazwiska stron, podejrzanych, oskarżonych lub 
'sKazanych, ich miejsce stałego lub czasowego pobytu, 
obywatelstwo, zawód, a Vv sprawach karnych, w miarę 
możliwości, również miejsce i datę urodzenia, imiona ich 
rodziców, a co do osób prawnych - ich nazwę i siedzi-
bę; ) , 
;, . ; 

5) imiona, nazwiska i adresy przedstawicieli osób wymie
i ' ,nionych w punkcie 4; 

6) treść wniosku i informacje niezbędne do jego wykona
(nia, a zwłaszcza imiona, nazwiska i adresy świadków, 
jeśli są one znane; 

7) , w sprawach karnych dodatkowo opis i kwalifikację 
prawną popełnionego czynu przestępnego. 

2. Wniosek b udzielenie pomocy prawnej powinien być 
opatrzony podpisem i pieczęcią urzędową organu wzywają
cego; 

3. Umawiające się Strony mogą do wniosków o udzie
lenie pomocy prawnej używać dwujęzycznych druków. 

Artykuł 7 

Wykonywanie wniosku o udzielenie pomocy prawnej 

1. Przy wykonywaniu wniosku o udzielenie pomocy 
prawnej organ wezwany stosuje przepisy prawne swego 
Państwa. Zastosuje on jednak sposób dokonania czynności 
wskazany przez organ wzywający, jeżeli nie jest to sprzeczne 
z prawem wezwanej Umawiającej się Strony. 

2. Jeżeli organ wezwany nie jest właściwy do wykona
nia wniosku, przekazuje wniosek organowi wtaściwemu, 
zawiadamiając o tym organ wzywający. 

3. Jeżeli dokładny adres osoby, której dotyc2Y wniosek, 
jest nieznany, organ wezwany podejmie odpowiEdnie czyn
nościzmierzające do jego ustalenia. 

4. Na wniosek organu wzywającego orgar wezwany 
zawiadamia we właściwym czasie bezpośrednio organ wzy
wający i strony o terminie i miejscu wykonania lIIniosku. 

5. Po wykonaniu wniosku organ wezwany p'zesyła akta 
organowi wzywającemu; w wypadku gdy wniosek nie może 
być wykonany, organ wezwany zwraca wniose< organowi 
wzywającemu, zawiadamiając o przyczynie niewykonania 
wniosku. 

Artykuł 8 

Ochrona świadków i biegłych 

1. Jeżeli w postępowaniu przed organami wymiaru 
sprawiedliwości jednej Umawiającej się Strony zajdzie po
trzeba osobistego stawiennictwa świadka lub biegłego prze
bywającego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, 
należy zwrócić się do właściwego organu wymiaru sprawie
dliwości tej Umawiającej się Strony o doręczenie wezwania. 

2. Wezwanie nie może zawierać zagrożenia zastosowa
nia środków przymusu na wypadek niestawiennictwa. 

3. Świadek lub biegły, który stawił się na wezwanie 
przed organem wzywającej Umawiającej się Strony, nie 
może być na terytorium tej Strony, bez względu na posiadane 
obywatelstwo, pociągnięty do odpowiedzialności karnej 
lub karnoadministracyjnej ani aresztowany, ani nie może 
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odbywać kary orzeczonej przez sąd z powodu przestępstwa 
będącego przedmiotem postępowania, w związ~u z którym 
został wezwany, ani z powodu innego przestępstwa p,ąpeł, 

nionego przed przekroczeniem granicy państwowej wzywa
jącej Umawiającej się Strony, lub będącego w , iwiązku ze 
złożeniem zeznania. 

4. Świadek lub biegły traci ochronę, jeżeli 'nie opuści 
terytorium wzywającej Umawiającej się Strony w terminie 
siedmiu dni od dnia zawiadomienia 'go przezbrgan wzywają
cy, że jego obecność nie jest już potrzebna: Do tegb terminu 
nie wlicza się czasu, w ciągu którego świadek lub biegły nje 
mógł opuśc ić terytorium wzywającej Umawiającej się Strony 
bez własnej winy. 

5. Świadek lub biegły ma prawo do zwrotu kosztów 
podróży, pobytu i utraconego zarobku, a biegły - ponadto 
prawo do wynagrodzenia za , czynności biegłego. W we
zwaniu zamieszcza się informację o rodzaju , i wysokości 
kosztów, jakie należą się świadkowi lub biegłemu . Na wnio 
sek świadka lub biegłego wzywająca Umawiająca się Strona 
udzieli zaliczki na pokrycie kosztów, 

~ 
Artykuł 9' 

1\ 
Doręczanie pism 

Organ wezwany doręcza pisma zgodnie z przepisami 
prawnymi obowiązującymi w jego państwie, jeżeli doręczane 
pisma zostały sporządzone w języku urzędowym Strony 
wezwanej albo jeżeli dołączono uwierzytelnione tłumaczenie 
na język tej Strony. W innym wypadku doręcza się pisma 
adresatowi, jeżeli dobrowolnie je przyjmie. 

Artykuł 10 

Dowód doręczenia 

Dowodem doręczenia jest potwierdzenie odbioru opat
rzone datą doręczenia, podpisami odbiorcy i doręczającego 
oraz pieczęcią organu doręczającego albo zaświadczenie 
organu doręczającego stwierdzające datę, miejsce i sposób 
doręczenia. Jeżeli pismo sporządzono w dwóch egzemp
larzach, potwierdzenie odbioru można również umieścić na 
jednym z tych egzemplarzy. 

Artykuł 11 

Koszty pomocy prawnej 

1. Każda z Umawiających się Stron ponosi koszty po
wstałe na swym terytorium w związku z udzieleniem pomocy 
prawnej. 

2. Organ wezwany zawiadamia organ wzywający o wy
sokości powstałych kosztów. Jeżeli organ wzywający pobie
rze należną kwotę od osoby zobowiązanej do jej zapłacenia, 
kwota ta przypada tej Umawiającej się Stronie, która ją 

pobrała. 

Artykuł 12 

Informacje o prawie 

1. Organy centralne Umawiających się Stron przekazują 
sobie wzajemnie ważniejsze akty ustawodawcze z zakresu 
prawa cywilnego, rodzinnego, pracy i karnego. 

, 2. Organy centralne Umawiających się Stron udzielają 
sobie wzajemnie, na wniosek, :informacji o swych przepisach 
prawnych, jak również . o praktyce organów wymiaru spra-
wiedliwości. ' ' . 

Artykuł 13 

Ustalarii~ 'adrśs'ów' i innych danych 

".' \ . :" , . : : .. 
1. Organy w,ymia(u sprawiedliwości Umawiających się 

Stron I,ldzielają sobię, ; na '!IIniosek, pomocy przy ustalaniu 
adresów ()sóit> przebywających r)a ich terytorium. 

2. Jeżeli przed sądem jednej z Umawiających się Stron 
zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o alimenty od 
osoby przebywającej na terytorium drugiej Umawiającej się 
Strony, organ wymiaru sprawiedliwości tej Umawiającej się 
Strony udzieli, na wniosek, pomocy przy ustalaniu miejsca 
pracy :i wysokości dochodów osoby zobowiązanej. 

Artykuł 14 

Przekazyvvahie przedmiotów i wartości dewizowych 

Jeżeli w wykonaniu niniejszej umowy następuje przeka
zanie przedmiotów lub wartości dewizowych z terytorium 
jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Uma
wiającej się Strony albo przedstawicielstwu dyplomatycz
nemu lub urzędowi konsularnemu drugiej Umawiającej się 
Strony, odbywa się to z zach<;>waniem odpowiednich przepi
sów prawa tej Umawiającej się Strony, której organ dokonuje 
przekazania. 

Artykuł 15 

Uznawa'nie dokumentów 

1. Dokumenty, które sporządził lub uwierzytelnił właś
ciwy organ jednej z Umawiających się Stron, opatrzone 
pieczęcią urzędową i podpisem osoby uprawnionej, posiada
ją moc dowodową na terytorium drugiej Umawiającej się 
Strony bez potrzeby legalizacji. Dotyczy to także odpisów 
i tłumaczeń dokumentów, które uwierzytelnił właściwy or
gan. 

2. Dokumenty, które na terytorium jednej z Umawiają
cych się Stron traktowane są jako dokumenty urzędowe, 
uważane są za takie również na terytorium drugiej Umawiają
cej się Strony. 

Przesyłanie aktów stanu cywilnego innych doku
mentów 

Artykuł 16 

1. Właściwe organy Umawiających się Stron przesyłają 
sobie wzajemnie wypisy z aktów stanu cywilnego dotyczą
cych obywateli drugiej Umawiającej się Strony. Bezpłatne 
przesyłanie tych wypisów następuje niezwłocznie po doko
naniu wpisu w akcie stanu cywilnego. 

2. Postanowienie ustępu 1 stosuje się również w wy
padku dokonania w akcie stanu cywilnego wzmianki dodat
kowej, sprostowania lub uzupełnienia, dotyczących stanu 
cywilnego obywateli drugiej Umawiającej się Strony. Przesy
ła się wówczas wypis z aktu stanu cywilnego z dokonanymi 
zmianami. 
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3. Urzędy stanu cywilnego jednej Umawiającej się Stro
ny przesyłają na wniosek organów wymiaru sprawiedliwości 
drugiej Umawiającej się Strony wypisy z aktów stanu cywil
nego. 

4. Wnioski obywateli jednej Umawiającej się Strony 
o nadesłanie wypisów z akt stanu cywilnego można przesyłać 
bezpośrednio właściwemu urzędowi stanu cywilnego dru
giej Umawiającej się Strony. Dokumenty te wnioskodawca 
otrzymuje za pośrednictwem przedstawiciela dyplomatycz
nego lub urzędu konsularnego tej Umawiającej się Strony, 
której organ wydał te dokumenty, za pobraniem należnej 
opłaty . 

Artykuł 17 

Umawiające się Strony przesyłają sobie wzajemnie od
pisy prawomocnych orzeczeń dotyczących stanu cywilnego 
obywateli drugiej Umawiającej się Strony. 

Artykuł 18 

Podania obywateli jednej Umawiającej się Strony o wy
danie i nadesłanie dokumentów dotyczących wykształcenia, 
stażu pracy i innych dokumentów dotyczących osobistych 
lub majątkowych praw i interesów tych obywateli mogą być 
przesyłane bezpośrednio do właściwych organów drugiej 
Umawiającej się Strony. Dokumenty przesyła się obywatelo
wi za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego 
lub urzędu konsularnego tej Umawiającej się Strony, której 
organ te dokumenty wydał. Przedstawicielstwo dyplomaty
czne lub urząd konsularny przekazując obywatelowi doku
menty pobiera opłatę za ich wystawienie. 

Część II 

SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRACOWNICZE 

POSTANOWIENIA OGOLNE 

Artykuł 19 

. Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy do 
podjęcia czynności właściwe są organy wymiaru sprawied 
liwości obu Umawiających się Stron, a wniosek o wszczęcie 
postępowania został wniesiony do organu jednej z nich, 
wyłączona jest właściwość organu wymiaru sprawiedliwości 
drugiej Umawiającej się Strony. 

Rozdział I 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO 

Artykuł 20 

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 

1. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych 
osoby fizycznej ocenia się według prawa tej Umawiającej się 
Strony, której osoba ta jest obywatelem. 

2. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych 
osoby prawnej ocenia się według prawa tej Umawiającej się 
Strony, zgodnie z którym osoba ta została utworzona. 

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe 

Artykuł 21 

Jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, do ubez
własnowolnienia całkowitego i częściowego właściwy jest 

sąd tej Umawiającej się Strony, której obywatelem jest osoba 
mająca być ubezwłasnowolniona . Sąd ten stosuje prawo 
swego państwa. 

Artykuł 22 

1. Jeżeli sąd jednej Umawiającej się Strony stwierdzi, że 
zachodzą przesłank i do ubezwłasnowolnienia całkowitego 
lub częśc iowego obywatela drugiej Umawiającej się Strony, 
mającego miejsce zamieszkan ia na terytorium pierwszej 
Umawiającej się Strony, zawiadomi o tym właśc iwy sąd 
drugiej Umawiającej się Strony. 

2. W wypadkach nie cierpiących zwłok i sąd określony 
w ustępie 1 może wydać tymczasowe zarządzenie potrzebne 
dla ochrony tej osoby lub jej majątku . Odpisy tych zarządzeń 
przesyła się właściwemu sądowi tej Umawiającej się Strony, 
której obywatelem jest ta osoba. 

3. Jeśli sąd drugiej Umawiającej się Strony, zawiado
miony zgodnie z ustępem 1, oznajmi, że pozostawia dalsze 
czynności sądowi miejsca zamieszkania tej osoby, albo nie 
wypowie się w termini6', trzech miesięcy, sąd miejsca zamie
szkania tej osoby może pr~1prowadzić postępowanie o ubez
własnowolnienie całkOlĄMe lub częściowe według prawa 
swego państwa, o ile tctl~ samą przyczynę ubezwłasnowol 
nienia przewiduje równiez prawo tej Umawiającej się Strony, 
której dana osoba jest obywatelem. Orzeczenie o ubezwłas
nowolnieniu całkowitym lub częściowym przesyła się właś
ciwemu sądowi drugiej Umawiającej się Strony. 

Artykuł 23 

Postanowienia artykułów 21 i 22 stosuje się odpowied 
nio do uchylenia ubezwłasnowolnienia całkowitego i częś
ciowego. 

Artykuł 24 

Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu 

1. Do uznania osoby za zmarłą i do stwierdzenia zgonu 
właściwe jest prawo tej Umawiającej się Strony, której 
obywatelem była ta osoba w czasie, gdy według ostatnich 
wiadomości pozostawała przy życiu. 

2. Do uznania osoby za zmarłą i do stwierdzenia zgonu 
właściwy jest sąd tej Umawiającej się Strony, której obywa
telem była ta osoba w czasie, gdy według ostatnich wiado
mości pozostawała przy życiu. 

3. Sąd jednej Umawiającej się Strony może uznać 
obywatela drugiej Umawiającej się Strony za zmarłego lub 
stwierdzić jego zgon : 

1) na wniosek osoby zamierzającej zrealizować swoje 
uprawnienia wynikające z dziedziczenia lub stosunków 
majątkowych między małżonkami co do majątku nieru
chomego osoby zaginionej lub zmarłej, znajdującego się 
na terytorium tej Umawiającej się Strony, której sąd ma 
wydać orzeczenie; 

2) na wniosek małżonka osoby zaginionej lub zmarłej, 
zamieszkującego w czasie złożenia wniosku na teryto
rium tej Umawiającej się Strony, której sąd ma wydać 
orzeczenie. 

4. Orzeczenie wydane na podstawie ustępu 3 wywiera 
skutki prawne wyłącznie na terytorium tej Umawiającej się 
Strony, której sąd wydał orzeczenie. 
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2. W sprawach, o których mowa w ustępie 1, właściwy 
jest sąd tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma 
miejsce zamieszkania osoba ubiegająca się ó alimenty. 

. ~rtykuł ~1 

Przysposobienie 

1. Do przysposobienia właściwe jest prawo tej Uma
wiającej się Strony, której obywatelem jest przysposabiający 
w czasie zgłoszenia wniosku. Jeżeli przysposabiający jest 
obywatelem jednej Umawiającej ' się Strony, a ma miejsce 
zamieszkania na terytorium. drugiej Umawiającej się Strony, 
właściwe jest prawo tej Umawiającej się Strony. 

2. Do przysposobienia stosuje się także prawo tej Uma
wiającej się Strony, której obywatelem jest przysposobiony, 
w zakresie jego zgody, zgody jego przedstawiciela ustawo
wego, zezwolenia właściwego organu państwowego, nie
zbędnych do przysposobienia, oraz ograniczeń z powodu 
zmiany dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposa
bianego na miejsce zamieszkania w innym państwie. 

3. Jeżeli dziecko przysposabiają małżonkowie, z któ
rych jeden jest obywatelem jednej Umpwiającej się Strony, 
drugi zaś - obywatelem drugiej Umawiającej się Strony, 
muszą być spełnione wymagania przewidziane przez prawo 
obu Umawiających się Stron. Jeżeli jednak małżonkowie 
mają miejsce zamieszkania na terytorium jednej z Umawiają
cych się Stron, właściwe jest prawo tej Umawiającej się 
Strony. 

4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się 
odpowiednio do zmiany i rozwiązania przysposobienia. 

5. Właściwy w sprawach o przysposobienie, zmianę 
i rozwiązanie przysposobienia jest organ tej Umawiającej się 
Strony, której obywatelem jest ·przysposabiany w czasie 
zgłoszenia wniosku. Jeżeli . przysposabiany jest obywatelem 
jednej Umawiającej się Strony, a ma miejsce zamieszkania na 
terytorium drugiej Umawiającej się Strony, gdzie ma miejsce 
zamieszkania także przysposabiający, właściwy jest również 
organ tej Umawiającej się Strony. 

Opieka i kuratela 

Artykuł 32 

1. Do opieki i kurateli właściwe jest. jeżeli niniejsza 
umowa nie stanowi inaczej. prawo tej Umawiającej się 
Strony, której obywatelem jest osoba, dla której jest lub ma 
być ustanowiony opiekun lub kurator. 

2. Stosunki prawne między opiekunem lub kuratorem 
a osobą pozostającą pod opieką lub kuratelą podlegają 
prawu tej Umawiającej się Strony, której organ ustanowił 
opiekę lub kuratelę. 

3. Obowiązek przyjęcia opieki lub kurateli podlega pra
wu tej Umawiającej się Strony, której obywatelem jest osoba 
mająca zostać opiekunem lub kuratorem. 

4. Dla obywatela jednej Umawiającej się Strony może 
być ustanowiony opiekun lub kurator, będący obywatelem 
drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli zamieszkuje on na 
terytorium tej Umawiającej się Strony, na której terytorium 
opieka lub kuratela ma być sprawowana, i jeżeli jego ustano
wienie najbardziej odpowiada interesom osoby podlegającej 
opiece lub kurateli. 

. 5. Do opieki i kurateliwłaś'ciwy jest organ tej Umawiają
cej się Strony, której obywatelem jest osoba, dla której jest 
lub ma być ustanowiona opieka lub kuratela . 

.' , 
Arty/<i.Jł 33 

f , 

1. Jei.eli dla o;chrony interesów obywatela jednej Uma
wiającejsię Stron'y~ którego miejsce zamieszkania lub pobytu 
albo którego majątek znajduje się na terytorium drugiej 
Uinawiającej się Strony, zachodzi potrzeba podjęcia środ
ków w zakresie opieki lub kurateli, organ tej Umawiającej się 
Strony zawiadomi o tym. niezwłocznie organ właściwy wy
mieniony w artykule 32 ustęp 5. 

2. W wypadkach ni~ cierpiących zwłoki organ drugiej 
Umawiającej się Strony zastosuje odpowiednie środki tym
czasowe według własnego prawa i niezwłocznie zawiadomi 
o tym organ właściwy wymieniony w artykule 32 ustęp 5. 
Tymczasowe środki pozostają w mocy do czasu podjęcia 
przez ten organ innych zarządzeń. 

Artykuł 34 

1. Organ właściwy w myśl artykułu 32 ustęp 5 może 
przekazać sprawowanie opieki lub kurateli organowi drugiej 
Umawiającej się Strony, jeżeli osoba pozostająca pod opieką 
lub kuratelą ma miejsce zamieszkania lub majątek na obszarze 
tej Umawiającej się Strony. Przekazanie stanie się skuteczne, 
gdy organ wezwany przejmie sprawowanie opieki lub kura
teli i zawiadomi o tym organ wzywający. 

2. Organ, który stosownie do ustępu 1 podjął się usta
nowienia opieki lub kurateli, stosuje prawo obowiązujące 
w jego państwie. 

Rozdział III 

SPRAWY MAJĄTKOWE 

Artykuł 35 

Forma czynności prawnej 

1. Forma czynności prawnej podlega prawu tej Uma
wiającej się Strony, które właściwe jest dla samej czynności. 
Wystarczy jednak zachowanie formy przewidzianej przez 
prawo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium 
czynność zostaje dokonana. 

2. Forma czynności prawnej odnoszącej się do nieru
chomości podlega prawu tej Umawiającej się Strony, na 
której terytorium nieruchomość jest położona. 

Artykuł 36 

Nieruchomości 

Do stosunków prawnych dotyczących nieruchomości 
właściwe są prawo i organy wymiaru sprawiedliwości tej 
Umawiającej się Strony, na której terytorium nieruchomość 
jest położona. 

Artykuł 37 

Zobowiązania ze stosunków umownych 

1. Zobowiązania ze stosunków umownych podlegają 
prawu tej Umawiającej się Strony, na której terytorium 
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jącej się Strony, na której terytorium praca jest, była lub miała 
być wykonywana. Jeżeli pracownik wykonuje pracę na 
terytorium jednej Umawiającej się Strony na podstawie 
stosunku pracy łączącego go z zakładem pracy, który ma 
siedzibę na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, to 
powstanie, zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku 
pracy oraz roszczenia z niego wynikające podlegają prawu tej 
Umawiającej się Strony. 

3. W sprawach dotyczących powstania, zmiany, roz
wiązania i wygaśnięcia stosunku pracy oraz roszczeń z niego 
wynikających właściwe są sądy tej Umawiającej się Strony, 
na której terytorium praca jest, była lub miała być wykonywa
na. Właściwe są również sądy tej Umawiającej się Strony, na 
której terytorium ma miejsce zamieszkania pozwany, jak 
również - na której terytorium ma miejsce zamieszkania 
powód, jeżeli na tym terytorium znajduje się przedmiot sporu 
albo majątek pozwanego. 

4. Właściwość określoną w ustępie 3 strony stosunku 
pracy mogą zmienić w drodze umowy. 

Rozdział VI 

KOSZTY PROCESU I UŁATWIENIA PROCESOWE 

Artykuł 46 

Zwolnienie od złożenia kaucji na zabezpieczenie ko
sztów postępowania 

Obywatelom jednej z Umawiających się Stron, którzy 
zamieszkują lub przebywają na terytorium którejkolwiek 
z tych Stron i występują przed sądami drugiej Umawiającej 
się Strony, nie można nakazać złożenia kaucji na zabez
pieczenie kosztów postępowania tylko z tego powodu, że są 
cudzoziemcami albo że nie mają miejsca zamieszkania lub 
pobytu na terytorium tej Umawiającej się Strony, przed której 
organem występują. 

Zwolnienie od kosztów sądowych 

Artykuł 47 

1. Obywatele jednej Umawiającej się Strony korzystają 
na terytorium drugiej Umawiającej się Strony ze zwolnienia 
od opłat, zaliczek i innych wydatków w postępowaniu oraz 
z bezpłatnego zastępstwa procesowego na tych samych 
warunkach i w takim samym zakresie co obywatele tej 
Umawiającej się Strony. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ustępie 1, dotyczą 
wszystkich czynności postępowania, łącznie z czynnościami 
egzekucyjnymi. 

3. Zwolnienie od kosztów udzielone w określonej spra
wie przez sąd jednej Umawiającej się Strony rozciąga się 
również na koszty powstałe w razie dokonywania czynności 
postępowania w tej samej sprawie na terytorium drugiej 
Umawiającej się Strony. 

Artykuł 48 

1. Dla uzyskania zwolnienia od kosztów lub przyznania 
bezpłatnego zastępstwa adwokackiego należy złożyć za 
świadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej 

wnioskodawcy. Zaświadczenie takie wydaje właściwy organ 
tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce 
zamieszkania lub pobytu wnioskodawca. 

2. Jeśli wnioskodawca nie zamieszkuje ani nie przeby
wa na terytorium którejkolwiek z Umawiających się Stron, 
zaświadczenie może wydać przedstawicielstwo dyplomaty
czne lub urząd konsularny tej Umawiającej się Strony, któr~j 
obywatelem jest wnioskodawca. 

3. Sąd orzekający o zwolnieniu od kosztów może żądać 
dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia danych. 

4. W wypadku gdy prawo jednej z Umawiających się 
Stron nie wymaga złożenia zaświadczenia o sytuacji osobis
tej, rodzinnej i majątkowej, wnioskodawca powinien złożyć 
oświadczenie. 

Artykuł 49 

1. Obywatel jednej Umawiającej się Strony ubiegający 
się o zwolnienie od kosztów lub bezpłatne zastępstwo 

adwokackie przed sądem drugiej Umawiającej się Strony 
może zgłosić taki wniosek pisemnie lub ustnie do protokołu 
w sądzie właściwym według swego miejsca zamieszkania lub 
pobytu. Sąd ten przesyła właściwemu sądowi drugiej Uma
wiającej się Strony wniosek wraz z zaświadczeniem okreś
lonym w artykule 48. 

2. Wniosek wymieniony w ustępie 1 może być zgłoszo
ny jednocześnie z pozwem lub wnioskiem wszczynającym 
postępowanie. 

Artykuł 50 

Sąd jednej Umawiającej się Strony, wzywając stronę 
procesową lub uczestnika postępowania zamieszkałego lub 
przebywającego na terytorium drugiej Umawiającej się Stro
ny do uiszczenia kosztów sądowych lub do uzupełnienia 
braków pozwu lub wniosku, wyznaczy równocześnie termin 
nie krótszy niż jeden miesiąc . Bieg terminu rozpoczyna się od 
daty doręczenia pisma w tym przedmiocie. 

Artykuł 51 

Terminy 

1. Jeżeli sąd jednej Umawiającej się Strony wyznaczy 
stronie procesowej lub uczestnikom postępowania zamiesz
kałym na terytorium drugiej Umawiającej się Strony termin 
do dokonania czynności procesowej, o zachowaniu terminu 
rozstrzyga data stempla urzędu pocztowego tej Umawiającej 
się Strony, z której terytorium zostało wysłane pismo stano
wiące wykonanie czynności. 

2. W wypadku przekazania w zakreślonym terminie 
żądanych przez sąd opłat i zaliczek na terytorium drugiej 
Umawiającej się Strony, o zachowaniu wyznaczonego ter
minu rozstrzyga data wpłacenia ich do banku tej Umawiają
cej się Strony, na której terytorium zamieszkuje strona proce
sowa lub uczestnik postępowania. 

3. Do skutków uchybienia terminu organ rozpoznający 
sprawę stosuje prawo swego państwa. 
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Rozdział VII 

UZNAWANIE I WYKONYWANIE ORZECZEŃ 

Artykuł 52 

Uznawanie orzeczeń w sprawach n iemajątkowych 

1. Prawomocne orzeczenia niemajątkowe w sprawach 
cywilnych, rodzinnych i pracowniczych, a w sprawach 
dotyczących władzy rodzicielskiej również orzeczenia nie
prawomocne - jeśli są wykonalne - wydane przez organy 
jednej Umawiającej się Strony podlegają uznaniu na teryto
rium drugiej Umawiającej się Strony bez przeprowadzenia 
postępowania o uznanie, jeżeli organy drugiej Umawiającej 
się Strony nie wydały wcześniej prawomocnego orzeczenia 
w tej samej sprawie ani też nie były wyłącznie właściwe na 
podstawie niniejszej umowy, a w wypadku braku takiego 
uregulowania w umowie - na podstawie prawa wewnętrz
nego tej Umawiającej się Strony. 

2. Prawomocne orzeczenia niemajątkowe w sprawach 
rodzinnych, wydane przez, inne niż sądy, organy jednej 
Umawiającej się Strony podlegają uznaniu na terytorium 
drugiej Umawiającej się Strony na zasadach określonych 
w artykułach 54-56. 

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach 
majątkowych i w innych sprawach n iemajątkowych 

Artykuł 53 

1. Na warunkach przewidzianych ninIejszą umową 
Umawiające się Strony uznają i wykonują na swym teryto
rium następujące orzeczenia wydane na terytorium drugiej 
Umawiającej się Strony: 

1) orzeczenia sądów w sprawach cywilnych, rodzinnych 
i pracowniczych; 

2) orzeczenia sądów w sprawach karnych, w części doty
czącej naprawienia szkody spowodowanej przestępst
wem. 

2. Za orzeczenia sądowe w rozumieniu ustępu 1 uważa 
się również ugody zawarte przed sądami w sprawach cywil
nych, rodzinnych i pracowniczych o charakterze majątko 
wym. 

Artykuł 54 

Orzeczenia wymienione w artykule 53 podlegają uzna
niu i wykonaniu na terytorium drugiej Umawiającej się 
Strony, jeżeli: 

1) według prawa tej Umawiającej się Strony, na której 
terytorium orzeczenie zostało wydane, jest ono prawo
mocne i wykonalne, a w sprawach dotyczących zobo
wiązań alimentacyjnych - również orzeczenie niepra
womocne, jeśli jest wykonalne; 

2) sąd, który wydał orzeczenie, był właściwy na podstawie 
niniejszej 'umowy, a w wypadku braku takiego uregulo
wania w umowie - na podstawie prawa wewnętrznego 
tej Umawiającej się Strony, na której terytorium orzecze
nie ma być uznane i wykonane; 

3) strona nie została pozbawiona możności obrony swych 
praw, a w razie posiadania ograniczonej zdolności 
procesowej - należytego przedstawicielstwa, a w 
szczególności strona, która nie uczestniczyła w po
stępowaniu, otrzymała wezwanie na rozprawę we właś
ciwym czasie i trybie; 

4) sprawa m iędzy tymi samymi stronami o to samo rosz
czenie nie została już prawomocnie osądzona przez sąd 
tej Umawiającej się Strony, na której terytorium orzecze
nie ma być uznane i wykonane, i jeżeli między tymi 
samymi stronami nie zostało wcześniej wszczęte po
stępowanie w tej samej sprawie przed sądem tej Uma
wiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie ma 
być uznane i wykonane; 

5) orzeczenie właśc iwego organu państwa trzeciego mię
dzy tymi samymi stronami i o to samo roszczenie nie było 
już uznane lub wykonane na terytorium tej Umawiającej 
się Strony, gdzie orzeczenie ma być uznane i wykonane; 

6) przy wydaniu orzeczenia zastosowano prawo właściwe 
na podstawie niniejszej umowy, a w wypadku braku 
takiego uregulowania w umowie - na podstawie prawa 
wewnętrznego tej Umawiającej s ię Strony, na której 
terytorium orzeczenie ma być uznane i wykonane. 

Artykuł 55 

1. Wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia może być 
złożony bezpośrednio we właściwym sądzie tej Umawiającej 
się Strony, na której terytorium orzeczenie ma być uznane 
i wykonane, lub też za pośredn ictwem sądu, który rozpoz
nawał sprawę w pierwszej instancji. 

2. Do wniosku należy dołączyć : 

1) orzeczenie lub jego uwierzytelniony odpis wraz ze 
stwierdzen iem, że orzeczenie jest prawomocne i wyko
nalne, a w sprawach dotyczących zobowiązań alimen
tacyjnych, jeżeli orzeczenie jest nieprawomocne, wraz ze 
stwierdzeniem, że jest ono wykonalne, jeżeli nie wynika 
to z samego orzeczenia; 

2) dokument stw ierdzający, że strona, przeciwko której 
wydane zostało orzeczenie i która nie uczestniczyła 
w postępowaniu, otrzymała wezwanie na rozprawę we 
właściwym czasie i trybie, zgodnie z prawem tej Uma
wiającej s ię Strony, na której terytorium orzeczenie 
zostało wydane; natomiast w wypadku ograniczonej 
zdolności procesowej strony - dokument stwierdzają
cy, że strona ta była należycie reprezentowana; 

3) uwierzytelnione tłumaczen ie wniosku oraz dokumen
tów wymienionych w punktach 1 i 2 na język tej 
Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie 
ma być uznane lub wykonane. 

Artykuł 56 

Tryb uznawania i wykonywania orzeczeń 

1. Do uznania i wykonania orzeczenia właściwy jest sąd 
tej Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie 
ma być uznane i wykonane. 

2. W postępowaniu tym sąd ogranicza się do zbadania, 
czy zostały spełnione warunki przewidziane w artykułach 54 
i 55. 

3. Do uznania i wykonania orzeczenia stosuje się prawo 
tej Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie 
ma być uznane i wykonane; dotyczy to także formy wniosku 
o uznanie i wykonanie orzeczenia. Do wniosku o uznanie 
i wykonanie orzeczenia należy dołączyć jego odpisy i odpisy 
załączników dla doręczenia uczestnikom postępowania. 

4. Jeżeli na skutek wznowienia postępowania lub 
wszczęcia postępowania o uchylen ie lub zmianę prawomoc-
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Artykuł 72 

Zwolnienie osoby aresztowanej 

1. Wezwana Umawiająca się Strona może zwolnić oso
bę aresztowaną stosownie do artykułu 70, jeżeli w terminie 
określonym w artykule 69 nie nadesłano uzupełniających 
danych, o które ta strona wystąpiła. 

2. Osobę aresztowaną stosownie do artykułu 71 ustęp 
1 zwalnia się, jeżeli wniosek o jej wydanie nie wpłynie 
w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym druga 
Umawiająca się Strona została powiadomiona o tymczaso
wym aresztowaniu. 

Artykuł 73 

Odroczenie wydania 

Jeżeli na terytorium wezwanej Umawiającej się Strony 
przeciwko osobie, której wydania się żąda, toczy się po
stępowanie karne lub została ona skazana za inne przestępst
wo, wydanie może ulec odroczeniu do czasu zakończen ia 
postępowania karnego lub całkowitego wykonania orzeczo
nej kary albo do chwili zwolnienia tej osoby przed ukoń
czeniem odbywania kary. 

Artykuł 74 

Wydanie czasowe 

1. Wydanie czasowe osoby, której wydan ia się żąda, 
następuje na uzasadniony wniosek wzywającej Umawiającej 
się Strony wtedy, gdy odroczenie wydania spowodowałoby 
przedawnienie postępowania karnego lub poważnie utrud
niałoby postępowanie w sprawie o przestępstwo popełnione 
przez tę osobę. 

2. Osoba wydana czasowo zostanie przekazana z po
wrotem niezwłocznie po zakończeniu czynności proceso
wych, dla których przeprowadzenia została wydana, nie 
później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania 
czasowego. 

Artykuł 75 

Zbieg wniosków o wydanie 

Jeżeli wydania tej samej osoby domaga się kilka państw, 
wezwana Umawiająca się Strona rozstrzygnie, któremu 
z państw osobę tę wyda. Przy podejmowaniu takiej decyzji 
bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności , w szczególno
ści obywatelstwo danej osoby, miejsce popełnien ia i rodzaj 
przestępstwa. 

Artykuł 76 

Ograniczenie ścigania osoby wydanej 

1. Przeciwko osobie wydanej nie można bez zgody 
wezwanej Umawiającej się Strony wszcząć postępowania 
karnego ani wykonać w stosunku do niej kary, nie może ona 
być również wydana trzeciemu państwu z powodu innego 
czynu przestępnego, popełnionego przed wydaniem, aniżeli 
ten, za który została wydana. 

2. Zgoda wezwanej Umawiającej się Strony nie jest 
wymagana, jeżeli: 

1) osoba wydana nie opuściła w ciągu 30 dni po zakoń
czeniu postępowania karnego lub po wykonaniu kary 
terytorium wzywającej Umawiającej się Strony; do tego 

terminu nie wlicza się czasu, w którym osoba wydana nie 
mogła bez swej winy opuścić terytorium wzywającej 
Umawiającej się Strony; 

2) osoba wydana opuściła terytorium wzywającej Uma
wiającej się Strony, lecz na to terytorium dobrowolnie 
powróciła . 

Artykuł 77 

Wykonanie wydania 

Wezwana Umawiająca się Strona zawiadomi wzywającą 
Umawiającą się Stronę o miejscu i dacie wydania. Jeżel i 
wzywająca Umawiająca się Strona nie przejmie osoby pod
legającej wydaniu w terminie p iętnastu dni od daty ustalonej 
do wydania, osoba ta może być zwolniona. 

Artykuł 78 

Ponowne wydanie 

Jeżeli osoba wydana uchyli się w jakikolwiek sposób od 
postępowania karnego lub od wykonania kary i powróci na 
terytorium wezwanej Umawiającej się Strony, zostanie ona 
wydana na ponowny wniosek bez potrzeby przesyłania 
dokumentów przewidzianych w artykule 68. 

Artykuł 79 

Zawiadomienie o wyniku postępowania karnego 

Wzywająca Umawiające s ię Strona zawiadomi niezwło 
cznie wezwaną Umawiającą się Stronę o wyniku postępo
wania karnego przeciwko osobie wydanej. W razie wydania 
prawomocnego orzeczenia, przesyła się jego odpis. 

Artykuł 80 

Tranzyt 

1. Jedna z Umawiających się Stron zezwoli , na wniosek 
drugiej Umawiającej się Strony, na tranzyt przez swoje 
terytorium osób wydanych przez państwo trzecie wzywającej 
Umawiającej się Stronie. Wezwana Umawiająca się Strona 
może nie udzielić zezwolenia, jeżeli stosownie do niniejszej 
umowy nie istnieje obowiązek wydania. 

2. Wniosek o zezwolenie na tranzyt składa się i rozpat
ruje w takim samym trybie jak wniosek o wydan ie. 

3. Wezwana Umawiająca się Strona dokonuje tranzytu 
w taki sposób, jaki jej najbardziej odpowiada. 

4. Zezwolenie na tranzyt nie jest wymagane w razie jego 
dokonywania drogą powietrzną bez międzylądowania . 

Artykuł 81 

Koszty wydania i tranzytu 

Koszty wydania ponosi ta Umawiająca się Strona, na 
której terytorium koszty te powstały . Koszty tranzytu ponosi 
wzywająca Umawiająca się Strona. 

Rozdział" I 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POMOCY 
PRAWNEJ W SPRAWACH KARNYCH 

Artykuł 82 

Czasowe przekazywanie osób pozbawionych 
wolności 

1. Jeżeli osoba wezwana w charakterze świadka, które
go przesłuchanie jest konieczne, jest pozbawiona wolnośc i 
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Artykuł 92 

W sprawach o przestępstwa skarbowe nie może nastąp ić 

odmowa przejęcia wykonan ia orzeczenia z tego tylko powo
du, że prawo Państwa wykonania wyroku nie zawiera 
przepisów dotyczących danin publicznych, ceł, monopoli lub 
obrotu dewizowego albo przepisów o handlu zagranicznym 
lub reglamentacji towarów tego samego rodzaju, które są 
zawarte w prawie Państwa wydania wyroku. 

Artykuł 93 

Przejęcie wykonania orzeczenia nie następuje, jeżeli : 

1) czyn stanowiący podstawę orzeczenia jest przestępst
wem o charakterze politycznym; 

2) czyn stanowiący podstawę orzeczenia polega wyłącznie 
na naruszeniu obowiązków wojskowych; 

3) wykonanie kary lub środków zabezpieczających uległo 
przedawnieniu według prawa jednej z Umawiających 
się Stron; 

4) wyrok został wydany przez sąd szczególny; 

5) wyrok został wydany pod nieobecność skazanego; 

6) skazany został w Państwie wykonania wyroku prawo
mocnie skazany lub un iewinniony za ten sam czyn; 

7) zdaniem Państwa wezwanego naruszałoby to jego po
rządek publiczny lub zasady porządku prawnego. 

Artykuł 94 

1. Przejęc ie wykonania orzeczenia może nastąpić tylko 
za zgodą skazanego. Jeżeli skazany nie jest zdolny do 
wyrażenia skutecznej prawnie zgody, to musi ją wyrazić jego 
przedstawiciel ustawowy. 

2. Przejęc ie wykonania orzeczenia nie nastąpi, jeżeli 
skazany jest pozbawiony wolności w Państwie wydania 
wyroku i w dniu wpłynięcia wn iosku pozostała do odbycia 
kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający nie 
przekraczające 4 miesięcy. Przy ocenie tej przesłanki dodaje 
się wszystkie kary pozbawienia wolności i środki zabez
pieczające albo ich części pozostałe do wykonania. Jeżeli 
czas trwania środków zabezpieczających nie został okreś
lony, to przyjmuje się dzień, w którym według prawa Państwa 
wydania wyroku doszłoby najpóźniej do ich uchylenia. 

Artykuł 95 

Rozstrzyganie wniosku 

Państwo wezwane zawiadamia w możliwie krótkim 
czasie Państwo wzywające, w jakim zakresie wniosek o prze
jęcie wykonania orzeczenia został uwzględniony . Całkowita 
lub częściowa odmowa wymaga uzasadnienia. 

Artykuł 96 

Wykonywanie orzeczeń 

1. Jeżeli nastąpi przejęcie wykonania orzeczenia, to 
sądy Państwa wykonania wyroku określą według swego 
prawa podlegającą wykonaniu karę pozbawienia wolności 
lub środki zabezpieczające, biorąc pod uwagę w możliwie 
największym stopniu karę pozbawienia wolności lub środki 
zabezpieczające orzeczone w Państwie wydania wyroku . 

2. Na skutek przejęcia wykonania orzeczenia przez Pań 

stwo wykonania wyroku skazany nie może być w żadnym 
wypadku w sytuacji mniej korzystnej od tej, w jakiej by się 
znajdował w razie dalszego wykonywania orzeczenia w Pań 

stwie wydania wyroku . 

3. Wykonanie orzeczenia włącznie z warunkowym zwo
lnieniem następuje zgodnie z prawem Państwa wykonania 
wyroku . Jeżeli przepisy prawa Państwa wydania wyroku 
dotyczące warunkowego zwolnienia są dla skazanego korzy
stniejsze, podlegają one zastosowaniu. 

4. Na poczet kary pozbawienia wolności lub środków . 

zabezpieczających zalicza się w Państwie wykonan ia wyroku 
okres pozbawien ia wolności lub stosowan ia środków zabez
p i eczających w Państwie wydania wyroku . 

Artykuł 97 

. Wykonanie części orzeczenia 

Jeżeli nastąpiło skazanie za więcej niż jedno przestępst
wo, a przejęcie wykonania orzeczenia dotyczy tylko kary 
pozbawienia wolności lub środka zabezpieczającego, od
noszących się do niektórych z tych przestępstw, to sąd 
Państwa wykonania wyroku określi w postępowaniu, o któ 
rym mowa w artykule 96, karę pozbawienia wolności lub 
środek zabezpieczający, podlegające wykonaniu wodniesie
niu do tych przestępstw. 

Artykuł 98 

Skutki przejęcia wykonania 

1. W czasie wykonywania kary pozbawienia wolności 
lub środka zabezpieczającego w Państwie wykonania wyro
ku Państwo wydania wyroku nie podejmuje dalszych czyn
ności związanych z ich wykonaniem. 

2. Państwo wydania wyroku jest uprawnione do wyko-· 
nania pozostałej części kary lub środka zabezpieczającego , 

jeżeli skazany, uchylając się od wykonania orzeczenia w Pań 

itwie wykonan ia wyroku, opuścił jego terytorium. Państwo 
wykonania wyroku zawiadamia niezwłocznie Państwo wy
dania wyroku o tych okolicznościach. 

3. Uprawnienie Państwa wydania wyroku, o którym 
mowa w ustępie 2, wygasa ostatecznie, jeżeli kara po
zbawienia wolności lub środki zabezpieczające zostały wy
konane lub darowane. 

Artykuł 99 

Ułaskawienie i amnestia 

1. Ułaskawienie skazanego może nastąpić w Państwie 
wykonania wyroku . Państwo wydania wyroku może zwrócić 
się do Państwa wykonania wyroku z postulatem ułaskawie
nia. Postulat ten będzie życzliwie potraktowany przez Państ
wo wykonania wyroku. Nie . narusza to prawa Państwa 

wydania wyroku do ułaskawienia ze skutecznością na swoim 
terytorium. 

2. Państwo wykonania wyroku stosuje wobec skazane
go amnestię wydaną zarówno w Państwie wykonania wyro
ku, jak i w Państwie wydania wyroku . 
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Artykuł 108 

Umowa niniejsza jest zawarta na okres pięciu lat. Ulega 
ona przedłużaniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna 
z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfika
cji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu. 

Na dowód czego wyżej wymienieni pełnomocnicy Uma
wiających się Stron podpisali niniejszą umowę i opatrzyli ją 
pieczęciami. 

Sporządzono w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r. 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i litews
kim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. 

Z upoważnienia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Z. Dyka 

Z upoważnienia Prezydenta 
Republiki Litewskiej 
J. Prapiestis 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że : 

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, 

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

- będzie niezmiennie zachowywana. 

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

Dano w Warszawie dnia 7 czerwca 1993 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
L.S 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 9 listopada 1993 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych 

i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 107 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Repu
bliką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych 
w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, 
sporządzonej w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r., dokonana 

została w Wilnie w dniu 19 sierpnia 1993 r. wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych wymienionej umowy. 

Zgodnie z postanowieniem artykułu 107 powyższej umo
wy weszła ona w życie dnia 18 października 1993 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski 
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