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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 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/11, 
00-979 Warszawa. P-1. do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 
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