
UMOWA

mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Mongolià o pomocy
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach 

cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych

Rzeczpospolita Polska i Mongolia,

przywiàzujàc du˝e znaczenie do rozwoju wzajem-
nej wspó∏pracy w zakresie pomocy prawnej i stosun-
ków prawnych, 

uzgodni∏y, co nast´puje:

Cz´Êç pierwsza

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artyku∏ 1

Ochrona prawna

1. Obywatele jednej Umawiajàcej si´ Strony korzy-
stajà na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony
z takiej samej ochrony prawnej w sprawach osobistych
i majàtkowych, jaka przys∏uguje obywatelom drugiej
Umawiajàcej si´ Strony.

2. Obywatele jednej Umawiajàcej si´ Strony majà
prawo swobodnego i nieskr´powanego zwracania si´
do sàdów i prokuratur, zwanych dalej „organami wy-
miaru sprawiedliwoÊci”, i innych organów drugiej
Umawiajàcej si´ Strony w∏aÊciwych w sprawach cywil-
nych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, wyst´po-
wania przed nimi, wytaczania powództw, sk∏adania
wniosków, jak równie˝ dokonywania innych czynnoÊci
procesowych na tych samych warunkach, co obywa-
tele tej Umawiajàcej si´ Strony.

3. Postanowienia niniejszej umowy dotyczàce oby-
wateli Umawiajàcych si´ Stron stosuje si´ odpowied-
nio do osób prawnych utworzonych zgodnie z prawem
tej Umawiajàcej si´ Strony, na której terytorium majà
swojà siedzib´.

Artyku∏ 2

Udzielanie pomocy prawnej

1. Organy wymiaru sprawiedliwoÊci Umawiajà-
cych si´ Stron udzielajà sobie wzajemnie pomocy
prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowni-
czych i karnych, zgodnie z niniejszà umowà.

2. Organy wymiaru sprawiedliwoÊci udzielajà po-
mocy prawnej równie˝ innym organom Umawiajàcych
si´ Stron w sprawach wymienionych w ust´pie 1.

3. Inne organy w∏aÊciwe w sprawach wymienio-
nych w ust´pie 1 przekazujà wnioski o udzielenie po-
mocy prawnej za poÊrednictwem organów wymiaru
sprawiedliwoÊci.

Artyku∏ 3

Zakres pomocy prawnej

Pomoc prawna obejmuje dokonywanie czynnoÊci
procesowych przewidzianych przez prawo wezwanej
Umawiajàcej si´ Strony, a w szczególnoÊci przes∏uchi-
wanie stron, pokrzywdzonych, podejrzanych, oskar˝o-
nych, Êwiadków i bieg∏ych, sporzàdzanie opinii, ogl´-
dziny, wydawanie dowodów rzeczowych, dor´czanie
i przesy∏anie dokumentów oraz przesy∏anie informacji
o karalnoÊci.

Artyku∏ 4

Tryb porozumiewania si´

1. W sprawach o udzielenie pomocy prawnej orga-
ny wymiaru sprawiedliwoÊci Umawiajàcych si´ Stron
porozumiewajà si´ za poÊrednictwem Ministerstwa
SprawiedliwoÊci Rzeczypospolitej Polskiej i Minister-
stwa SprawiedliwoÊci Mongolii.

2. Organy centralne Umawiajàcych si´ Stron, o któ-
rych mowa w ust´pie 1, mogà zawrzeç dodatkowe po-
rozumienie, ˝e organy wymiaru sprawiedliwoÊci poro-
zumiewajà si´ bezpoÊrednio.
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UMOWA

mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Mongolià o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach 
cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych,

sporzàdzona w Warszawie dnia 19 paêdziernika 1998 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 19 paêdziernika 1998 r. zosta∏a sporzàdzona w Warszawie Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Mongolià o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i kar-
nych, w nast´pujàcym brzmieniu:



Artyku∏ 5

J´zyk w obrocie prawnym

1. Wnioski o udzielenie pomocy prawnej sporzàdza
si´ w j´zyku urz´dowym Strony wzywajàcej, do∏àcza-
jàc t∏umaczenie na j´zyk urz´dowy Strony wezwanej
lub j´zyk angielski albo rosyjski.

2. Przy wykonywaniu pomocy prawnej dokumenty
sporzàdza si´ w j´zyku urz´dowym Strony wezwanej,
do∏àczajàc t∏umaczenie na j´zyk urz´dowy Strony wzy-
wajàcej lub j´zyk angielski albo rosyjski.

3. Je˝eli wed∏ug postanowieƒ niniejszej umowy
wymagane jest do∏àczenie do przesy∏anych pism ich
t∏umaczenia, t∏umaczenia te powinny byç poÊwiadczo-
ne przez t∏umacza przysi´g∏ego, notariusza, w∏aÊciwy
organ lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo
urzàd konsularny.

Artyku∏ 6

Sporzàdzanie pism

Pisma sporzàdzane  na podstawie niniejszej umo-
wy przez organy jednej z Umawiajàcych si´ Stron po-
winny byç opatrzone piecz´cià urz´dowà w∏aÊciwego
organu i podpisem uprawnionej osoby.

Artyku∏ 7

Forma wniosku o udzielenie pomocy prawnej

1. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej powinien
zawieraç:

1) oznaczenie organu wzywajàcego,

2) oznaczenie organu wezwanego,

3) oznaczenie sprawy, w której wyst´puje si´ o udzie-
lenie pomocy prawnej,

4) imiona i nazwiska, obywatelstwo, zawód, miejsce
zamieszkania lub pobytu stron lub innych osób,
w sprawie których wystàpiono z wnioskiem, a co
do osób prawnych — ich nazw´ i siedzib´,

5) imiona, nazwiska i adresy przedstawicieli osób,

6) treÊç wniosku, a w sprawach karnych dodatkowo
opis i kwalifikacj´ prawnà pope∏nionego czynu
przest´pnego.

2. Do wniosków o udzielenie pomocy prawnej mo-
gà byç u˝ywane druki w j´zykach polskim i mongol-
skim, które zostanà uzgodnione przez organy central-
ne Umawiajàcych si´ Stron.

Artyku∏ 8

Tryb wykonywania wniosku

1. Przy wykonywaniu wniosku o udzielenie pomo-
cy prawnej organ wezwany stosuje przepisy prawne
swego paƒstwa. Zastosuje on jednak, na wniosek or-
ganu wzywajàcego, przepisy procesowe Strony wzy-
wajàcej, je˝eli nie jest to sprzeczne z prawem wezwa-
nej Umawiajàcej si´ Strony.

2. Je˝eli organ wezwany nie jest w∏aÊciwy do wy-
konania wniosku, przekazuje wniosek organowi w∏a-
Êciwemu, zawiadamiajàc o tym organ wzywajàcy.

3. Organ wezwany zawiadamia organ wzywajàcy
o terminie i miejscu wykonania wniosku, je˝eli zwróci∏
si´ o to organ wzywajàcy.

4. Po wykonaniu wniosku organ wezwany przesy∏a
dokumenty organowi wzywajàcemu; je˝eli wniosek
nie mo˝e byç wykonany, organ wezwany zwraca wnio-
sek organowi wzywajàcemu, zawiadamiajàc o przyczy-
nie niewykonania wniosku.

5. Je˝eli adres osoby, której dotyczy wniosek, jest
niedok∏adny lub nieznany, organ wezwany podejmie
odpowiednie czynnoÊci zmierzajàce do jego ustalenia.

Artyku∏ 9

Dor´czanie dokumentów

Organ wezwany dor´cza dokumenty zgodnie
z przepisami prawnymi obowiàzujàcymi w jego paƒ-
stwie, je˝eli dor´czane dokumenty zosta∏y sporzàdzo-
ne w j´zyku urz´dowym Strony wezwanej albo je˝eli
do∏àczono uwierzytelnione t∏umaczenie na j´zyk tej
Strony. Je˝eli dokumenty nie zosta∏y sporzàdzone w j´-
zyku Strony wezwanej ani nie do∏àczono t∏umaczenia,
dor´cza si´ je adresatowi, je˝eli zgadza si´ dobrowol-
nie je przyjàç.

Artyku∏ 10

Dowód dor´czenia

Dowodem dor´czenia jest potwierdzenie odbioru
opatrzone datà dor´czenia, podpisami odbiorcy i dor´-
czajàcego oraz piecz´cià organu dor´czajàcego albo
zaÊwiadczenie organu dor´czajàcego stwierdzajàce
dat´, miejsce i sposób dor´czenia. Je˝eli pismo do∏à-
czono w dwóch egzemplarzach, potwierdzenie odbio-
ru mo˝na równie˝ umieÊciç na jednym z tych egzem-
plarzy.

Artyku∏ 11

Dor´czanie dokumentów i przes∏uchiwanie obywateli
przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urz´dy

konsularne

Umawiajàce si´ Strony sà uprawnione do dor´cza-
nia dokumentów w∏asnym obywatelom i ich przes∏u-
chiwania za poÊrednictwem swych przedstawicielstw
dyplomatycznych lub urz´dów konsularnych. W tych
wypadkach nie mo˝na stosowaç Êrodków przymusu.

Artyku∏ 12

Wezwanie Êwiadka, pokrzywdzonego lub bieg∏ego
i ich ochrona

1. Je˝eli organ wymiaru sprawiedliwoÊci jednej
Umawiajàcej si´ Strony uzna, ˝e zachodzi potrzeba
osobistego stawiennictwa Êwiadka lub bieg∏ego, prze-
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bywajàcego na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
Strony, zwróci si´ do w∏aÊciwego organu wymiaru
sprawiedliwoÊci tej Umawiajàcej si´ Strony o dor´cze-
nie wezwania.

2. Wezwanie nie mo˝e zawieraç zagro˝enia zasto-
sowania Êrodków przymusu na wypadek niestawien-
nictwa.

3. Âwiadek lub bieg∏y, bez wzgl´du na posiadane
obywatelstwo, który stawi∏ si´ na wezwanie przed or-
ganem wzywajàcej Umawiajàcej si´ Strony, nie mo˝e
byç na terytorium tej Strony pociàgni´ty do odpowie-
dzialnoÊci za przest´pstwo lub wykroczenie ani aresz-
towany, ani nie mo˝e odbywaç kary z powodu prze-
st´pstwa b´dàcego przedmiotem post´powania,
w zwiàzku z którym zosta∏ wezwany, ani z powodu in-
nego przest´pstwa, pope∏nionego przed przekrocze-
niem granicy paƒstwowej wzywajàcej Umawiajàcej si´
Strony lub b´dàcego w zwiàzku ze z∏o˝eniem zeznania
lub opinii.

4. Âwiadek lub bieg∏y traci ochron´, je˝eli nie opu-
Êci terytorium wzywajàcej Umawiajàcej si´ Strony
w terminie pi´ciu dni od dnia zawiadomienia go przez
organ wzywajàcy, ̋ e jego obecnoÊç nie jest ju˝ potrzeb-
na. Do tego terminu nie wlicza si´ czasu, w ciàgu które-
go Êwiadek lub bieg∏y nie móg∏ opuÊciç terytorium wzy-
wajàcej Umawiajàcej si´ Strony bez w∏asnej winy.

5. Âwiadek lub bieg∏y ma prawo do zwrotu kosztów
podró˝y, pobytu za granicà i utraconego zarobku, a bie-
g∏y ponadto prawo do wynagrodzenia za wydanie opi-
nii. W wezwaniu podaje si´ rodzaj i wysokoÊç nale˝no-
Êci, do jakich majà prawo osoby wezwane. Na ich
wniosek wzywajàca Umawiajàca si´ Strona udzieli za-
liczki na pokrycie kosztów.

6. Postanowienia ust´pów 1—5 stosuje si´ tak˝e do
pokrzywdzonego, który ma byç wezwany w celu z∏o˝e-
nia zeznaƒ.

Artyku∏ 13

Uznawanie dokumentów

1. Dokumenty, które sporzàdzi∏ lub uwierzytelni∏
w∏aÊciwy organ jednej z Umawiajàcych si´ Stron, opa-
trzone piecz´cià urz´dowà i podpisem osoby upraw-
nionej, posiadajà moc dowodowà na terytorium dru-
giej Umawiajàcej si´ Strony bez potrzeby legalizacji.
Dotyczy to tak˝e odpisów i t∏umaczeƒ dokumentów,
które uwierzytelni∏ w∏aÊciwy organ.

2. Dokumenty, które na terytorium jednej z Uma-
wiajàcych si´ Stron traktowane sà jako dokumenty
urz´dowe, uwa˝ane sà za takie równie˝ na terytorium
drugiej Umawiajàcej si´ Strony.

Artyku∏ 14

Koszty pomocy prawnej

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron ponosi koszty
powsta∏e na swym terytorium w zwiàzku z udzieleniem
pomocy prawnej.

2. Organ wezwany zawiadamia organ wzywajàcy
o wysokoÊci powsta∏ych kosztów. Je˝eli organ wzywa-
jàcy pobierze nale˝nà kwot´ od osoby zobowiàzanej
do jej zap∏acenia, kwota ta przypada tej Umawiajàcej
si´ Stronie, która jà pobra∏a.

Artyku∏ 15

Przekazywanie informacji

1. Organy centralne Umawiajàcych si´ Stron prze-
kazujà sobie wzajemnie wa˝niejsze akty ustawodaw-
cze z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy i kar-
nego.

2. Organy centralne Umawiajàcych si´ Stron udzie-
lajà sobie wzajemnie na wniosek informacji o swych
przepisach prawnych, jak równie˝ o praktyce.

Artyku∏ 16

Przekazywanie przedmiotów i wartoÊci dewizowych

Je˝eli w wykonaniu niniejszej umowy nast´puje
przekazanie przedmiotów lub wartoÊci dewizowych
z terytorium jednej Umawiajàcej si´ Strony na teryto-
rium drugiej Umawiajàcej si´ Strony albo przedstawi-
cielstwu dyplomatycznemu lub urz´dowi konsularne-
mu drugiej Umawiajàcej si´ Strony, odbywa si´ to
z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa tej
Umawiajàcej si´ Strony, której organ dokonuje prze-
kazania.

Artyku∏ 17

Ustalanie adresów i innych danych

1. Organy wymiaru sprawiedliwoÊci Umawiajà-
cych si´ Stron udzielajà sobie na wniosek pomocy przy
ustalaniu adresów osób przebywajàcych na ich teryto-
rium.

2. Je˝eli przed sàdem jednej z Umawiajàcych si´
Stron wszcz´te zostanie post´powanie w sprawie o ali-
menty od osoby przebywajàcej na terytorium drugiej
Umawiajàcej si´ Strony, organ wymiaru sprawiedliwo-
Êci tej Umawiajàcej si´ Strony udzieli na wniosek po-
mocy przy ustalaniu miejsca pracy i wysokoÊci docho-
dów osoby zobowiàzanej.

Przesy∏anie aktów stanu cywilnego i innych 
dokumentów

Artyku∏ 18

1. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron prze-
sy∏ajà sobie wzajemnie wypisy z aktów stanu cywilne-
go dotyczàcych obywateli drugiej Umawiajàcej si´
Strony. Bezp∏atne przesy∏anie tych wypisów nast´puje
niezw∏ocznie po dokonaniu wpisu w akcie stanu cywil-
nego.

2. Postanowienie ust´pu 1 stosuje si´ równie˝
w wypadku dokonania w akcie stanu cywilnego
wzmianki dodatkowej, sprostowania lub uzupe∏nienia.

Dziennik Ustaw Nr 43 — 2818 — Poz. 370



Przesy∏a si´ wówczas wypis z aktu stanu cywilnego
z dokonanymi zmianami.

3. Urz´dy stanu cywilnego jednej Umawiajàcej si´
Strony przesy∏ajà na wniosek organów wymiaru spra-
wiedliwoÊci drugiej Umawiajàcej si´ Strony równie˝
inne wypisy z aktów stanu cywilnego.

4. Wnioski obywateli jednej Umawiajàcej si´ Stro-
ny o nades∏anie wypisów z akt stanu cywilnego mo˝na
przesy∏aç bezpoÊrednio w∏aÊciwemu urz´dowi stanu
cywilnego drugiej Umawiajàcej si´ Strony. Dokumen-
ty te wnioskodawca otrzymuje za poÊrednictwem
przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz´du kon-
sularnego tej Umawiajàcej si´ Strony, której organ wy-
da∏ te dokumenty, po pobraniu nale˝nej op∏aty.

Artyku∏ 19

Umawiajàce si´ Strony przesy∏ajà sobie wzajemnie
odpisy prawomocnych orzeczeƒ dotyczàcych stanu cy-
wilnego obywateli drugiej Umawiajàcej si´ Strony.

Artyku∏ 20

Podania obywateli jednej Umawiajàcej si´ Strony
o wydanie i nades∏anie dokumentów dotyczàcych wy-
kszta∏cenia, sta˝u pracy i innych dokumentów dotyczà-
cych osobistych lub majàtkowych praw i interesów
tych obywateli mogà byç przesy∏ane bezpoÊrednio do
w∏aÊciwych organów drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
Dokumenty przesy∏a si´ obywatelowi za poÊrednic-
twem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz´-
du konsularnego tej Umawiajàcej si´ Strony, której or-
gan dokumenty te wyda∏. Przedstawicielstwo dyplo-
matyczne lub urzàd konsularny, przekazujàc obywate-
lowi dokumenty, pobiera op∏at´ za ich wystawienie.

Cz´Êç druga

SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRACOWNICZE

Rozdzia∏ pierwszy

Koszty procesu i u∏atwienia procesowe

Artyku∏ 21

Zwolnienie od z∏o˝enia kaucji na zabezpieczenie
kosztów post´powania

Obywatelom jednej z Umawiajàcych si´ Stron, któ-
rzy zamieszkujà lub przebywajà na terytorium którejkol-
wiek z tych Stron i wyst´pujà przed sàdami drugiej
Umawiajàcej si´ Strony, nie mo˝na nakazaç z∏o˝enia
kaucji na zabezpieczenie kosztów post´powania tylko
z tego powodu, ˝e sà cudzoziemcami lub ˝e nie majà
miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium tej
Umawiajàcej si´ Strony, przed której sàdem wyst´pujà.

Zwolnienie od kosztów sàdowych

Artyku∏ 22

1. Obywatele jednej Umawiajàcej si´ Strony korzy-
stajà na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony ze

zwolnienia od op∏at, zaliczek i innych wydatków w po-
st´powaniu oraz z bezp∏atnego zast´pstwa procesowe-
go na tych samych warunkach i w takim samym zakre-
sie co obywatele tej Umawiajàcej si´ Strony.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust´pie 1, dotyczà
wszystkich czynnoÊci post´powania, ∏àcznie z czynno-
Êciami egzekucyjnymi.

3. Zwolnienie od kosztów udzielone w okreÊlonej
sprawie przez sàd jednej Umawiajàcej si´ Strony roz-
ciàga si´ równie˝ na koszty powsta∏e w razie dokony-
wania czynnoÊci post´powania w tej samej sprawie na
terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony.

Artyku∏ 23

1. Dla uzyskania zwolnienia od kosztów lub przy-
znania bezp∏atnego zast´pstwa procesowego nale˝y
z∏o˝yç zaÊwiadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej
i majàtkowej wnioskodawcy. ZaÊwiadczenie takie wy-
daje w∏aÊciwy organ tej Umawiajàcej si´ Strony, na
której terytorium ma miejsce zamieszkania lub pobytu
wnioskodawca.

2. Je˝eli wnioskodawca nie zamieszkuje ani nie
przebywa na terytorium którejkolwiek z Umawiajàcych
si´ Stron, zaÊwiadczenie mo˝e wydaç przedstawiciel-
stwo dyplomatyczne lub urzàd konsularny tej Umawia-
jàcej si´ Strony, której obywatelem jest wnioskodawca.

3. Sàd orzekajàcy o zwolnieniu od kosztów mo˝e
˝àdaç od organu, który wyda∏ zaÊwiadczenie, dodatko-
wych wyjaÊnieƒ lub uzupe∏nienia danych.

Artyku∏ 24

1. Obywatel jednej Umawiajàcej si´ Strony zamie-
rzajàcy ubiegaç si´ o zwolnienie od kosztów lub bez-
p∏atne zast´pstwo procesowe przed sàdem drugiej
Umawiajàcej si´ Strony mo˝e zg∏osiç taki wniosek pi-
semnie lub ustnie do protoko∏u w sàdzie w∏aÊciwym
wed∏ug swego miejsca zamieszkania lub pobytu. Sàd
ten przesy∏a w∏aÊciwemu sàdowi drugiej Umawiajàcej
si´ Strony wniosek, wraz z zaÊwiadczeniem okreÊlo-
nym w artykule 23.

2. Wniosek wymieniony w ust´pie 1 mo˝e byç zg∏o-
szony jednoczeÊnie z pozwem lub wnioskiem wszczy-
najàcym post´powanie.

Artyku∏ 25

Sàd jednej Umawiajàcej si´ Strony, wzywajàc stro-
n´ procesowà lub uczestnika post´powania zamiesz-
ka∏ego lub przebywajàcego na terytorium drugiej
Umawiajàcej si´ Strony do uiszczenia kosztów sàdo-
wych lub do uzupe∏nienia braków pozwu lub wniosku,
wyznaczy równoczeÊnie termin nie krótszy ni˝ jeden
miesiàc. Bieg terminu rozpoczyna si´ od daty dor´cze-
nia pisma w tym przedmiocie.

Artyku∏ 26

Terminy

1. Je˝eli sàd jednej Umawiajàcej si´ Strony wyzna-
czy stronie procesowej lub uczestnikowi post´powania

Dziennik Ustaw Nr 43 — 2819 — Poz. 370



zamieszka∏ym na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
Strony termin do dokonania czynnoÊci procesowej,
o zachowaniu terminu rozstrzyga data stempla urz´du
pocztowego tej Umawiajàcej si´ Strony, z której teryto-
rium zostanie wys∏ane pismo stanowiàce wykonanie
czynnoÊci.

2. W wypadku przekazania w zakreÊlonym terminie
˝àdanych przez sàd op∏at i zaliczek na terytorium drugiej
Umawiajàcej si´ Strony, o zachowaniu wyznaczonego
terminu rozstrzyga data wp∏acenia ich do banku tej
Umawiajàcej si´ Strony, na której terytorium zamiesz-
kuje strona procesowa lub uczestnik post´powania.

3. Do skutków uchybienia terminu sàd rozpoznajà-
cy spraw´ stosuje prawo swego paƒstwa.

Rozdzia∏ drugi

Uznawanie i wykonywanie orzeczeƒ 
(postanowieƒ i wyroków)

Artyku∏ 27

Uznawanie orzeczeƒ w sprawach niemajàtkowych

Prawomocne orzeczenia niemajàtkowe w spra-
wach cywilnych, rodzinnych i pracowniczych, a w
sprawach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej równie˝
orzeczenia nieprawomocne, wydane przez sàdy jednej
Umawiajàcej si´ Strony, podlegajà uznaniu na teryto-
rium drugiej Umawiajàcej si´ Strony bez przeprowa-
dzania post´powania o uznanie, je˝eli sàdy drugiej
Umawiajàcej si´ Strony nie wyda∏y wczeÊniej prawo-
mocnego orzeczenia w tej samej sprawie ani te˝ nie by-
∏y wy∏àcznie w∏aÊciwe na podstawie prawa wewn´trz-
nego tej Umawiajàcej si´ Strony.

Uznawanie i wykonywanie orzeczeƒ w sprawach
majàtkowych i w sprawach niemajàtkowych wyma-

gajàcych wykonania

Artyku∏ 28

1. Na warunkach przewidzianych niniejszà umowà
Umawiajàce si´ Strony uznajà i wykonujà na swym te-
rytorium nast´pujàce orzeczenia wydane na teryto-
rium drugiej Umawiajàcej si´ Strony:

1) orzeczenia sàdów w sprawach cywilnych, rodzin-
nych i pracowniczych,

2) orzeczenia sàdów w sprawach karnych w cz´Êci
dotyczàcej naprawienia szkody spowodowanej
przest´pstwem.

2. Za orzeczenia sàdowe w rozumieniu ust´pu 1
uwa˝a si´ równie˝ ugody zawarte przed sàdami
w sprawach cywilnych, rodzinnych i pracowniczych
o charakterze majàtkowym.

Artyku∏ 29

Orzeczenia wymienione w artykule 28 podlegajà
uznaniu i wykonaniu na terytorium drugiej Umawiajà-
cej si´ Strony, je˝eli:

1) wed∏ug prawa tej Umawiajàcej si´ Strony, na któ-
rej terytorium orzeczenie zosta∏o wydane, jest ono
prawomocne i wykonalne, a w sprawach dotyczà-
cych zobowiàzaƒ alimentacyjnych równie˝ orze-
czenie nieprawomocne, o ile jest wykonalne,

2) sàd, który wyda∏ orzeczenie, by∏ w∏aÊciwy na pod-
stawie prawa wewn´trznego tej Umawiajàcej si´
Strony, na której terytorium orzeczenie ma byç
uznane i wykonane,

3) strona nie by∏a pozbawiona mo˝noÊci obrony
swych praw, a w szczególnoÊci strona, która nie
uczestniczy∏a w post´powaniu, otrzyma∏a wezwa-
nie na rozpraw´ we w∏aÊciwym czasie i trybie,
a w razie posiadania ograniczonej zdolnoÊci proce-
sowej, strona nie by∏a pozbawiona nale˝ytego
przedstawicielstwa,

4) ta sprawa mi´dzy tymi samymi stronami nie zosta-
∏a ju˝ prawomocnie osàdzona przez sàd tej Uma-
wiajàcej si´ Strony, na której terytorium orzeczenie
ma byç uznane i wykonane, i je˝eli mi´dzy tymi sa-
mymi stronami nie zosta∏o wczeÊniej wszcz´te po-
st´powanie w tej sprawie przed sàdem tej Uma-
wiajàcej si´ Strony, na której terytorium orzeczenie
ma byç uznane i wykonane,

5) orzeczenia organu paƒstwa trzeciego mi´dzy tymi
samymi stronami i w tej samej sprawie nie by∏o ju˝
uznane lub wykonane na terytorium tej Umawiajà-
cej si´ Strony, gdzie orzeczenie ma byç uznane
i wykonane,

6) zastosowano prawo w∏aÊciwe na podstawie prawa
kolizyjnego (prywatnego mi´dzynarodowego) tej
Umawiajàcej si´ Strony, na której terytorium orze-
czenie ma byç uznane i wykonane.

Artyku∏ 30

1. Wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia mo˝e
byç z∏o˝ony bezpoÊrednio we w∏aÊciwym sàdzie tej
Umawiajàcej si´ Strony, na której terytorium orzecze-
nie ma byç uznane i wykonane, lub te˝ za poÊrednic-
twem sàdu, który rozpoznawa∏ spraw´ w pierwszej in-
stancji.

2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) orzeczenie lub jego uwierzytelniony odpis, wraz ze
stwierdzeniem, ˝e orzeczenie jest prawomocne
i wykonalne, a w sprawach dotyczàcych zobowià-
zaƒ alimentacyjnych, je˝eli orzeczenie jest niepra-
womocne, wraz ze stwierdzeniem, ˝e jest ono wy-
konalne, je˝eli nie wynika to z samego orzeczenia,

2) dokument stwierdzajàcy, ˝e strona, przeciwko któ-
rej wydane zosta∏o orzeczenie i która nie uczestni-
czy∏a w post´powaniu, otrzyma∏a wezwanie na roz-
praw´ we w∏aÊciwym czasie i trybie, zgodnie z pra-
wem tej Umawiajàcej si´ Strony, na której teryto-
rium orzeczenie zosta∏o wydane; natomiast w wy-
padku ograniczonej zdolnoÊci procesowej strony
— dokument stwierdzajàcy, ˝e strona ta by∏a nale-
˝ycie reprezentowana,
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3) uwierzytelnione t∏umaczenie wniosku oraz doku-
mentów wymienionych w punktach 1 i 2 na j´zyk
tej Umawiajàcej si´ Strony, na terytorium której
orzeczenie ma byç uznane lub wykonane.

Artyku∏ 31

1. W post´powaniu o uznanie i wykonanie orzecze-
nia sàd ustala jedynie, czy zosta∏y spe∏nione warunki
przewidziane w artyku∏ach 29 i 30.

2. Do uznania i wykonania orzeczenia stosuje si´
prawo tej Umawiajàcej si´ Strony, na której terytorium
orzeczenie ma byç uznane i wykonane; dotyczy to tak-
˝e formy wniosku o uznanie i wykonanie orzeczenia.
Do wniosku o uznanie i wykonanie orzeczenia nale˝y
do∏àczyç jego odpisy i odpisy za∏àczników dla dor´cze-
nia uczestnikom post´powania.

3. Je˝eli na terytorium tej Umawiajàcej si´ Strony,
której sàd wyda∏ orzeczenie, wykonanie orzeczenia zo-
sta∏o wstrzymane, na terytorium drugiej Umawiajàcej
si´ Strony zawiesza si´ post´powanie w sprawie
o uznanie i wykonanie orzeczenia lub post´powanie
egzekucyjne.

4. W sprawie o uznanie i wykonanie orzeczenia sàd
mo˝e ˝àdaç od stron wyjaÊnieƒ oraz dodatkowych in-
formacji od sàdu, który wyda∏ orzeczenie.

Wykonywanie orzeczeƒ o kosztach

Artyku∏ 32

1. Je˝eli osoba, która na podstawie artyku∏u 22 by-
∏a zwolniona od kosztów post´powania, zostanie pra-
womocnym orzeczeniem wydanym na terytorium jed-
nej Umawiajàcej si´ Strony zobowiàzana do zap∏aty
tych kosztów uczestnikowi post´powania, w∏aÊciwy
sàd drugiej Umawiajàcej si´ Strony, na której teryto-
rium ma nastàpiç Êciàgni´cie kosztów, orzeknie bez-
p∏atnie na wniosek o wykonalnoÊci tego orzeczenia.

2. Kosztami post´powania sà równie˝ koszty po-
Êwiadczenia prawomocnoÊci i wykonalnoÊci orzecze-
nia oraz koszty t∏umaczenia wymaganych dokumen-
tów.

Artyku∏ 33

1. Sàd, który rozstrzyga o wykonaniu orzeczenia
o kosztach, sprawdza jedynie, czy orzeczenie to jest
prawomocne i wykonalne.

2. Do wniosku o wykonanie orzeczenia do∏àcza si´
orzeczenie lub uwierzytelniony odpis cz´Êci orzeczenia
ustalajàcej wysokoÊç kosztów, wraz ze stwierdzeniem,
˝e orzeczenie to jest prawomocne i wykonalne, oraz
uwierzytelnione t∏umaczenie tych dokumentów.

3. Organ tej Umawiajàcej si´ Strony, na której tery-
torium koszty post´powania zosta∏y wy∏o˝one zalicz-
kowo przez paƒstwo, zwróci si´ do w∏aÊciwego sàdu
drugiej Umawiajàcej si´ Strony o Êciàgni´cie tych
kosztów. Sàd ten Êciàgnie koszty zgodnie ze swym pra-

wem bez pobierania op∏at i przeka˝e Êciàgni´te kwoty
przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urz´dowi
konsularnemu drugiej Umawiajàcej si´ Strony. Posta-
nowienia ust´pów 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

Cz´Êç trzecia

SPRAWY KARNE

Rozdzia∏ pierwszy

Przej´cie Êcigania karnego

Artyku∏ 34

Obowiàzek przej´cia Êcigania karnego

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron zobowiàzuje si´
na wniosek drugiej Umawiajàcej si´ Strony do Êciga-
nia karnego swych obywateli oraz osób majàcych
miejsce sta∏ego pobytu na jej terytorium, podejrza-
nych o pope∏nienie przest´pstwa na terytorium wzy-
wajàcej Umawiajàcej si´ Strony.

2. W wypadkach, o których mowa w ust´pie 1, w∏a-
Êciwe organy wymiaru sprawiedliwoÊci wezwanej
Umawiajàcej si´ Strony stosujà prawo swego paƒ-
stwa.

3. Je˝eli z czynu, którego dotyczy przej´te Êciganie
karne, wynikajà roszczenia odszkodowawcze i z∏o˝one
zosta∏y odpowiednie wnioski o odszkodowanie, w∏à-
cza si´ je do przej´tego post´powania.

Artyku∏ 35

Postanowienia szczególne

1. Je˝eli zgodnie z prawem wzywajàcej Umawiajà-
cej si´ Strony czyn wymieniony w artykule 34 ust´p 1
jest przest´pstwem, a wed∏ug prawa wezwanej Uma-
wiajàcej si´ Strony — jest wykroczeniem, wezwana
Umawiajàca si´ Strona zgodnie ze swym prawem
nada bieg otrzymanemu wnioskowi.

2. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron zobowiàzuje si´
na wniosek drugiej Umawiajàcej si´ Strony do przej´-
cia i rozpatrzenia sprawy zgodnie z artyku∏em 34
ust´p 1, je˝eli dotyczy to osób nieletnich podejrzanych
o pope∏nienie czynów naruszajàcych prawo.

Artyku∏ 36

Wniosek o przej´cie Êcigania karnego

1. Wniosek o przej´cie Êcigania karnego powinien
zawieraç:

1) oznaczenie organu wzywajàcego,

2) imi´ i nazwisko osoby podejrzanej, jej obywatel-
stwo oraz inne dane osobowe,

3) opis i kwalifikacj´ prawnà czynu, w zwiàzku z któ-
rym zostaje z∏o˝ony wniosek o przej´cie Êcigania
karnego.
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2. Ponadto do wniosku do∏àcza si´:

1) tekst przepisów karnych, a w miar´ potrzeby — i in-
nych przepisów Strony wzywajàcej istotnych dla
Êcigania karnego,

2) akta sprawy lub ich uwierzytelnione odpisy oraz do-
wody,

3) wnioski o odszkodowanie oraz w miar´ mo˝liwoÊci
informacje dotyczàce wysokoÊci szkody,

4) wnioski osób pokrzywdzonych o Êciganie, je˝eli
prawo Strony wezwanej tego wymaga.

Artyku∏ 37

Odes∏anie podejrzanego

1. Je˝eli w chwili z∏o˝enia wniosku o przej´cie Êci-
gania karnego podejrzany jest tymczasowo aresztowa-
ny na terytorium wzywajàcej Umawiajàcej si´ Strony,
nale˝y spowodowaç jego odes∏anie na terytorium we-
zwanej Umawiajàcej si´ Strony.

2. Je˝eli w chwili z∏o˝enia wniosku o przej´cie Êci-
gania karnego podejrzany przebywa na wolnoÊci na te-
rytorium wzywajàcej Umawiajàcej si´ Strony, Strona
ta, w razie potrzeby, podejmie zgodnie ze swoim pra-
wem dzia∏anie w celu jego powrotu na terytorium we-
zwanej Umawiajàcej si´ Strony.

Artyku∏ 38

Zawiadomienie o koƒcowym wyniku rozpoznania
przej´tej sprawy

Wezwana Umawiajàca si´ Strona zawiadomi wzy-
wajàcà Umawiajàcà si´ Stron´ o orzeczeniu koƒczà-
cym post´powanie w sprawie. Na wniosek wzywajàcej
Umawiajàcej si´ Strony przesy∏a si´ odpis tego orze-
czenia.

Artyku∏ 39

Nast´pstwa przej´cia Êcigania karnego

Po przej´ciu Êcigania karnego organy wymiaru
sprawiedliwoÊci Strony wzywajàcej nie mogà prowa-
dziç post´powania przeciwko tej samej osobie o ten
sam czyn, z wyjàtkiem wypadków gdy wzywajàca
Umawiajàca si´ Strona zastrzeg∏a we wniosku, ˝e za-
chowuje prawo podj´cia Êcigania karnego w tej spra-
wie, je˝eli wezwana Umawiajàca si´ Strona odmówi
wszcz´cia Êcigania karnego lub umorzy post´powanie.

Rozdzia∏ drugi

Wydanie w celu Êcigania i wykonania wyroku

Podstawy wydania

Artyku∏ 40

1. Umawiajàce si´ Strony wydajà sobie wzajemnie
na wniosek, stosownie do postanowieƒ niniejszej
umowy, osoby znajdujàce si´ na ich terytorium, w ce-

lu przeprowadzenia post´powania karnego lub wyko-
nania wyroku.

2. Wydanie w celu przeprowadzenia post´powania
karnego nast´puje tylko z powodu takich przest´pstw,
które wed∏ug prawa obu Umawiajàcych si´ Stron za-
gro˝one sà karà na czas powy˝ej jednego roku pozba-
wienia wolnoÊci lub karà surowszà.

3. Wydanie w celu wykonania wyroku nast´puje
tylko z powodu takich czynów, które sà przest´pstwa-
mi wed∏ug prawa obu Umawiajàcych si´ Stron, i je˝e-
li osoba, której wydania si´ ˝àda, zosta∏a skazana na
kar´ co najmniej szeÊciu miesi´cy pozbawienia wolno-
Êci lub na kar´ surowszà.

Artyku∏ 41

1. Wydanie nie nast´puje, je˝eli:

1) osoba, której wydania za˝àdano, jest obywatelem
wezwanej Umawiajàcej si´ Strony lub osoba ta ko-
rzysta na jej terytorium z prawa azylu,

2) przest´pstwo zosta∏o pope∏nione na terytorium we-
zwanej Umawiajàcej si´ Strony,

3) zgodnie z prawem wezwanej Umawiajàcej si´ Stro-
ny post´powanie karne nie mo˝e byç wszcz´te lub
wyrok nie mo˝e byç wykonany z powodu przedaw-
nienia lub innych ustawowych przyczyn,

4) na terytorium wezwanej Umawiajàcej si´ Strony
przeciwko osobie, której wydania za˝àdano, o ten
sam czyn przest´pny toczy si´ post´powanie karne
lub zosta∏ wydany prawomocny wyrok albo post´-
powanie karne zosta∏o prawomocnie umorzone,

5) post´powanie karne mo˝e byç wszcz´te z oskar˝e-
nia prywatnego,

6) przest´pstwo ma charakter polityczny; nie b´dzie
uwa˝ane za przest´pstwo o charakterze politycz-
nym takie przest´pstwo, które przy wzi´ciu pod
uwag´ wszystkich okolicznoÊci konkretnego wy-
padku, a w szczególnoÊci: pobudek dzia∏ania, spo-
sobu dokonania czynu, Êrodków u˝ytych lub któ-
rych u˝yciem gro˝ono, jak równie˝ skutków rzeczy-
wistych lub zamierzonych, ma bardziej charakter
kryminalny ni˝ polityczny,

7) przest´pstwo polega wy∏àcznie na naruszeniu obo-
wiàzków wojskowych,

8) narusza∏oby to porzàdek publiczny lub zasady po-
rzàdku prawnego.

2. Je˝eli wydanie nie nast´puje, wezwana Umawia-
jàca si´ Strona zawiadomi wzywajàcà Umawiajàcà si´
Stron´ o podstawach odmowy wydania.

Artyku∏ 42

Ograniczenie wydania dotyczàce kary Êmierci

Je˝eli przest´pstwo zagro˝one jest karà Êmierci
przez prawo Strony wzywajàcej, a nie jest zagro˝one
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takà karà przez prawo Strony wezwanej, na terytorium
Strony wzywajàcej nie mo˝na orzec lub wykonaç kary
Êmierci.

Artyku∏ 43

Wniosek o wydanie

1. Do wniosku o wydanie w celu przeprowadzenia
post´powania karnego do∏àcza si´ uwierzytelniony od-
pis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu z opi-
sem czynu przest´pnego oraz tekst przepisów praw-
nych dotyczàcych czynu pope∏nionego przez osob´,
której wydania si´ ˝àda. Przy przest´pstwie przeciwko
mieniu nale˝y ponadto podaç wysokoÊç szkody, jaka
powsta∏a lub mog∏a powstaç na skutek czynu przest´p-
nego.

2. Do wniosku o wydanie w celu wykonania wyroku
do∏àcza si´ uwierzytelniony odpis prawomocnego wy-
roku oraz tekst przepisów prawnych dotyczàcych czynu
pope∏nionego przez skazanego. Je˝eli skazany rozpo-
czà∏ odbywanie kary, nale˝y podaç, jakà cz´Êç odby∏.

3. Do wniosku o wydanie nale˝y równie˝ do∏àczyç
w miar´ mo˝liwoÊci rysopis osoby, której wydania si´
˝àda, dane o jej obywatelstwie, sytuacji rodzinnej
i miejscu pobytu, o ile dane te nie wynikajà z wyroku
lub postanowienia o tymczasowym aresztowaniu,
a ponadto jej fotografi´ i odciski palców.

Artyku∏ 44

Uzupe∏nienie wniosku o wydanie

Je˝eli otrzymane dane nie sà wystarczajàce do roz-
strzygni´cia wniosku o wydanie, wezwana Umawiajà-
ca si´ Strona mo˝e ˝àdaç ich uzupe∏nienia, zakreÊlajàc
w tym celu termin do dwóch miesi´cy. Termin ten mo-
˝e byç przed∏u˝ony z wa˝nych przyczyn.

Aresztowanie w celu wydania

Artyku∏ 45

Po otrzymaniu wniosku o wydanie wezwana Uma-
wiajàca si´ Strona podejmie niezw∏ocznie Êrodki celem
aresztowania osoby, której wydania si´ ˝àda, z wyjàt-
kiem wypadków, gdy jest oczywiste, ˝e zgodnie z ni-
niejszà umowà wydanie nie mo˝e nastàpiç.

Artyku∏ 46

1. Aresztowanie mo˝e nastàpiç tak˝e przed otrzy-
maniem wniosku o wydanie, je˝eli wzywajàca Uma-
wiajàca si´ Strona wyraênie o to wystàpi, powo∏ujàc
si´ na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu
lub na wyrok stanowiàcy podstaw´ wniosku o wyda-
nie. O aresztowanie wystàpiç mo˝na pocztà, telegra-
mem lub przy pomocy innych Êrodków wykluczajàcych
jakiekolwiek wàtpliwoÊci.

2. O aresztowaniu dokonanym stosownie do ust´-
pu 1 nale˝y niezw∏ocznie zawiadomiç drugà Umawia-
jàcà si´ Stron´.

Artyku∏ 47

Zwolnienie osoby aresztowanej

1. Wezwana Umawiajàca si´ Strona mo˝e zwolniç
osob´ aresztowanà stosownie do artyku∏u 45, je˝eli
w terminie okreÊlonym w artykule 44 nie nades∏ano
uzupe∏niajàcych danych, o które ta Strona wystàpi∏a.

2. Osob´ aresztowanà stosownie do artyku∏u 46
ust´p 1 zwalnia si´, je˝eli wniosek o jej wydanie nie
wp∏ynie w terminie jednego miesiàca od dnia, w któ-
rym druga Umawiajàca si´ Strona zosta∏a powiado-
miona o tymczasowym aresztowaniu.

Artyku∏ 48

Odroczenie wydania

Je˝eli na terytorium wezwanej Umawiajàcej si´
Strony przeciwko osobie, której wydania si´ ˝àda, to-
czy si´ post´powanie karne lub zosta∏a ona skazana za
inne przest´pstwo, wydanie mo˝e ulec odroczeniu do
czasu zakoƒczenia post´powania karnego lub ca∏kowi-
tego wykonania orzeczonej kary albo do chwili zwol-
nienia tej osoby przed ukoƒczeniem odbywania kary.

Artyku∏ 49

Wydanie czasowe

1. Wydanie czasowe osoby, której wydania si´ ˝à-
da, nast´puje na uzasadniony wniosek wzywajàcej
Umawiajàcej si´ Strony wtedy, gdy odroczenie wyda-
nia spowodowa∏oby przedawnienie post´powania kar-
nego lub powa˝nie utrudnia∏oby post´powanie
w sprawie o przest´pstwo pope∏nione przez t´ osob´.

2. Osoba wydana czasowo zostanie przekazana
z powrotem niezw∏ocznie po zakoƒczeniu czynnoÊci
procesowych, dla których przeprowadzenia zosta∏a
wydana, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu trzech miesi´-
cy od dnia wydania czasowego.

Artyku∏ 50

Zbieg wniosków o wydanie

Je˝eli wydania tej samej osoby domaga si´ kilka
paƒstw, wezwana Umawiajàca si´ Strona rozstrzygnie,
któremu z paƒstw osob´ t´ wyda. Przy podejmowaniu
takiej decyzji bierze si´ pod uwag´ wszystkie okolicz-
noÊci, w szczególnoÊci obywatelstwo danej osoby,
miejsce pope∏nienia i charakter przest´pstwa.

Artyku∏ 51

Ograniczenie Êcigania osoby wydanej

1. Przeciwko osobie wydanej nie mo˝na bez zgody
wezwanej Umawiajàcej si´ Strony wszczàç post´po-
wania karnego ani wykonaç w stosunku do niej kary,
nie mo˝e ona byç równie˝ wydana trzeciemu paƒstwu
z powodu innego czynu przest´pnego pope∏nionego
przed wydaniem ani˝eli ten, za który zosta∏a wydana.
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2. Zgoda wezwanej Umawiajàcej si´ Strony nie jest
wymagana, je˝eli:

1) osoba wydana nie opuÊci∏a w ciàgu trzydziestu dni
po zakoƒczeniu post´powania karnego lub po wy-
konaniu kary terytorium wzywajàcej Umawiajàcej
si´ Strony. Do tego terminu nie wlicza si´ czasu,
w którym osoba wydana nie mog∏a bez swej winy
opuÊciç terytorium wzywajàcej Umawiajàcej si´
Strony,

2) osoba wydana opuÊci∏a terytorium wzywajàcej
Umawiajàcej si´ Strony, lecz na terytorium to do-
browolnie powróci∏a.

Artyku∏ 52

Wykonanie wydania

Wezwana Umawiajàca si´ Strona zawiadomi wzy-
wajàcà Umawiajàcà si´ Stron´ o miejscu i dacie wy-
dania. Je˝eli wzywajàca Umawiajàca si´ Strona nie
przejmie osoby podlegajàcej wydaniu w terminie pi´t-
nastu dni od daty ustalonej dla wydania, osoba ta mo-
˝e byç zwolniona.

Artyku∏ 53

Ponowne wydanie

Je˝eli osoba wydana uchyli si´ w jakikolwiek spo-
sób od post´powania karnego lub od wykonania kary
i powróci na terytorium wezwanej Umawiajàcej si´
Strony, zostanie ona wydana na ponowny wniosek bez
potrzeby przesy∏ania dokumentów przewidzianych
w artykule 43.

Artyku∏ 54

Zawiadomienie o wyniku post´powania karnego

Wzywajàca Umawiajàca si´ Strona zawiadomi nie-
zw∏ocznie wezwanà Umawiajàcà si´ Stron´ o wyniku
post´powania karnego przeciwko osobie wydanej.
W razie wydania prawomocnego orzeczenia przesy∏a
si´ jego odpis.

Artyku∏ 55

Tranzyt

1. Jedna z Umawiajàcych si´ Stron zezwoli na
wniosek drugiej Umawiajàcej si´ Strony na tranzyt
przez swoje terytorium osób wydanych przez paƒstwo
trzecie wzywajàcej Umawiajàcej si´ Stronie. Wezwana
Umawiajàca si´ Strona mo˝e nie udzieliç zezwolenia,
je˝eli stosownie do niniejszej umowy nie istnieje obo-
wiàzek wydania.

2. Wniosek o zezwolenie na tranzyt sk∏ada si´ 
i rozpatruje w takim samym trybie, jak wniosek o wy-
danie.

3. Wezwana Umawiajàca si´ Strona dokonuje tran-
zytu w taki sposób, jaki jej najbardziej odpowiada.

4. Zezwolenie na tranzyt nie jest wymagane w razie
jego dokonywania drogà powietrznà bez mi´dzylàdo-
wania.

Artyku∏ 56

Koszty wydania i tranzytu

Koszty wydania ponosi ta Umawiajàca si´ Strona,
na której terytorium koszty te powsta∏y. Koszty tranzy-
tu ponosi wzywajàca Umawiajàca si´ Strona.

Rozdzia∏ trzeci

Postanowienia szczególne dotyczàce 
pomocy prawnej w sprawach karnych

Artyku∏ 57

Czasowe przekazywanie osób pozbawionych 
wolnoÊci

1. Je˝eli osoba wezwana przez organy wymiaru
sprawiedliwoÊci w charakterze Êwiadka, którego prze-
s∏uchanie jest konieczne, jest pozbawiona wolnoÊci na
terytorium wezwanej Umawiajàcej si´ Strony, w∏aÊci-
we organy tej Umawiajàcej si´ Strony zarzàdzà przeka-
zanie osoby na terytorium wzywajàcej Umawiajàcej
si´ Strony. Osoba ta b´dzie pozostawaç w areszcie i po
zakoƒczeniu przes∏uchania zostanie niezw∏ocznie prze-
kazana z powrotem.

2. Je˝eli wyniknie potrzeba przes∏uchania w cha-
rakterze Êwiadka osoby pozbawionej wolnoÊci na tery-
torium paƒstwa trzeciego, w∏aÊciwe organy wezwanej
Umawiajàcej si´ Strony udzielà zezwolenia na tranzyt
tej osoby przez terytorium swego paƒstwa.

Artyku∏ 58

Wydawanie przedmiotów

1. Wezwana Umawiajàca si´ Strona wydaje przed-
mioty uzyskane przez sprawc´ w wyniku przest´pstwa,
jak równie˝ przedmioty mogàce stanowiç dowody rze-
czowe w post´powaniu karnym, tej Umawiajàcej si´
Stronie, która wystàpi∏a z wnioskiem.

2. Wezwana Umawiajàca si´ Strona mo˝e czasowo
odroczyç wydanie przedmiotów, je˝eli sà one niezb´d-
ne w innym post´powaniu karnym.

3. Prawa osób trzecich do przedmiotów, które zo-
sta∏y wydane drugiej Umawiajàcej si´ Stronie, pozo-
stajà nienaruszone. Po zakoƒczeniu post´powania kar-
nego przedmioty te zostajà zwrócone tej Umawiajàcej
si´ Stronie, która je wyda∏a, lub za zgodà tej Strony zo-
stajà wydane bezpoÊrednio osobom uprawnionym.
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4. Przy wydawaniu przedmiotów stosownie do ni-
niejszego artyku∏u nie majà zastosowania przepisy
ograniczajàce wwóz i wywóz przedmiotów i wartoÊci
dewizowych.

Zawiadomienie o wyrokach

Artyku∏ 59

Umawiajàce si´ Strony zawiadamiajà si´ wzajem-
nie o prawomocnych wyrokach wydanych przez sàdy
jednej Umawiajàcej si´ Strony wobec obywateli dru-
giej Umawiajàcej si´ Strony.

Artyku∏ 60

Umawiajàce si´ Strony udzielajà sobie na uzasad-
niony wniosek informacji o prawomocnych wyrokach
wydanych przez sàdy jednej Umawiajàcej si´ Strony
wobec osób nieb´dàcych obywatelami wzywajàcej
Umawiajàcej si´ Strony.

Artyku∏ 61

Umawiajàce si´ Strony przesy∏ajà sobie wzajemnie
na wniosek odciski palców osób wymienionych w ar-
tyku∏ach 59 i 60.

Artyku∏ 62

Informacje z rejestru skazanych

Umawiajàce si´ Strony przesy∏ajà sobie na wnio-
sek pe∏ne informacje z rejestru skazanych dotyczàce
obywateli drugiej Umawiajàcej si´ Strony, jak równie˝
informacje o póêniejszych orzeczeniach dotyczàcych
wyroków, o ile skazania te podlegajà wpisaniu do reje-
stru skazanych wed∏ug prawa tej Umawiajàcej si´ Stro-
ny, której sàd orzeka∏.

Artyku∏ 63

ObecnoÊç przedstawicieli przy udzielaniu pomocy
prawnej

Przedstawiciele jednej Umawiajàcej si´ Strony za
zgodà organu centralnego drugiej Umawiajàcej si´
Strony, o którym mowa w artykule 4 ust´p 1, mogà byç
obecni przy podejmowaniu czynnoÊci z zakresu pomo-
cy prawnej na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
Strony.

Rozdzia∏ czwarty

Wykonywanie orzeczeƒ sàdowych 
w sprawach karnych

Artyku∏ 64

Definicje

1. W rozumieniu niniejszego rozdzia∏u wyra˝enie
„medyczny Êrodek zabezpieczajàcy” oznacza:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej — umieszczenie spraw-
cy w szpitalu psychiatrycznym albo w innym odpo-
wiednim zak∏adzie i umieszczenie sprawcy w zak∏a-
dzie leczenia odwykowego, 

2) w Mongolii — umieszczenie sprawcy w odpowied-
nim zak∏adzie medycznym w celu ustalenia przy-
padku choroby psychicznej lub na∏ogowego u˝y-
wania alkoholu, innych Êrodków odurzajàcych,
a w wypadku ustalenia, ˝e jest chory — umieszcze-
nie go w takim zak∏adzie.

2. W rozumieniu niniejszego rozdzia∏u nast´pujàce
wyra˝enia oznaczajà:

„Paƒstwo wydania wyroku” — paƒstwo, w którym
zosta∏o wydane orzeczenie sàdowe okreÊlajàce kar´
pozbawienia wolnoÊci lub medyczny Êrodek zabez-
pieczajàcy, które majà byç wykonane,

„Paƒstwo wykonania wyroku” — paƒstwo, które
przej´∏o lub ma przejàç wykonanie kary pozbawienia
wolnoÊci lub medycznych Êrodków zabezpieczajà-
cych.

Artyku∏ 65

Zasada ogólna

1. Umawiajàce si´ Strony zobowiàzujà si´ wzajem-
nie, na wniosek, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, do przejmowania wykonania orzeczeƒ w spra-
wach karnych, na mocy których sàdy jednej Umawia-
jàcej si´ Strony orzek∏y prawomocnie wobec obywate-
li drugiej Umawiajàcej si´ Strony kar´ pozbawienia
wolnoÊci lub medyczne Êrodki zabezpieczajàce.

2. Z wnioskami, o których mowa w ust´pie 1, mo-
gà wystàpiç okreÊlone w artykule 4 ust´p 1 organy cen-
tralne zarówno Paƒstwa wydania wyroku, jak i Paƒ-
stwa wykonania wyroku.

Artyku∏ 66

Prawo skazanego

1. Skazany, jego przedstawiciel ustawowy, pe∏no-
mocnik, wspó∏ma∏˝onek, krewni w linii prostej lub ro-
dzeƒstwo mogà wyst´powaç z inicjatywà podj´cia
czynnoÊci, o których mowa w artykule 65, do ka˝dej
z Umawiajàcych si´ Stron.

2. Ka˝dy skazany, do którego mo˝e mieç zastoso-
wanie niniejsza umowa, zostanie powiadomiony przez
Paƒstwo wydania wyroku o postanowieniach niniej-
szego rozdzia∏u.

Artyku∏ 67

Wymóg karalnoÊci sàdowej

Przej´cie wykonania orzeczenia nastàpi tylko w wy-
padku, gdy czyn stanowiàcy podstaw´ orzeczenia jest
karalny sàdownie równie˝ wed∏ug prawa Paƒstwa wy-
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konania wyroku lub by∏by karalny sàdownie, gdyby
czyn taki zosta∏ pope∏niony na terytorium Paƒstwa wy-
konania wyroku.

Artyku∏ 68

Przest´pstwa polityczne

1. Przej´cie wykonania orzeczenia nie nastàpi, je˝e-
li czyn stanowiàcy podstaw´ orzeczenia jest przest´p-
stwem o charakterze politycznym.

2. Nie b´dzie uwa˝ane za przest´pstwo o charakte-
rze politycznym takie przest´pstwo, które przy wzi´ciu
pod uwag´ wszystkich okolicznoÊci konkretnego wy-
padku, a w szczególnoÊci: pobudek dzia∏ania, sposobu
dokonania czynu, Êrodków u˝ytych lub których u˝y-
ciem gro˝ono, jak równie˝ skutków rzeczywistych lub
zamierzonych, ma bardziej charakter kryminalny ni˝
polityczny.

Artyku∏ 69

Przest´pstwa wojskowe

Przej´cie wykonania orzeczenia nie nastàpi, je˝eli
czyn stanowiàcy podstaw´ orzeczenia polega wy∏àcz-
nie na naruszeniu obowiàzków wojskowych.

Artyku∏ 70

Przest´pstwa skarbowe

W sprawach o przest´pstwa skarbowe nie mo˝e
nastàpiç odmowa przej´cia wykonania orzeczenia z te-
go tylko powodu, ˝e prawo Paƒstwa wykonania wyro-
ku nie zawiera takich samych przepisów regulujàcych
podatki, c∏a, monopole, obrót dewizowy, handel zagra-
niczny lub reglamentacj´ towarów, jakie sà w Paƒstwie
wydania wyroku.

Artyku∏ 71

Przedawnienie

Przej´cie wykonania orzeczenia nie nastàpi, je˝eli
wykonanie kary lub medycznych Êrodków zabezpiecza-
jàcych uleg∏o przedawnieniu wed∏ug prawa jednej
z Umawiajàcych si´ Stron.

Artyku∏ 72

Sàdy szczególne

Przej´cie wykonania orzeczenia nie nastàpi, je˝eli
wyrok zosta∏ wydany przez sàd szczególny.

Artyku∏ 73

Wyroki wobec nieobecnych

Przej´cie wykonania orzeczenia nie nastàpi, je˝eli
wyrok zosta∏ wydany pod nieobecnoÊç skazanego.

Artyku∏ 74

Zakaz podwójnego karania

Przej´cie wykonania orzeczenia nie nastàpi, je˝eli
skazany zosta∏ w Paƒstwie wykonania wyroku prawo-
mocnie skazany lub uniewinniony za ten sam czyn.

Artyku∏ 75

Zasada przestrzegania porzàdku publicznego

Przej´cie wykonania orzeczenia nie nastàpi, je˝eli
narusza∏oby to porzàdek publiczny lub zasady porzàd-
ku prawnego.

Artyku∏ 76

Przes∏anki przej´cia

1. Przej´cie wykonania orzeczenia mo˝e nastàpiç
tylko za zgodà skazanego. Je˝eli skazany nie jest zdol-
ny do wyra˝enia skutecznej prawnie zgody, konieczna
jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

2. Przej´cie wykonania orzeczenia nie nastàpi, je˝e-
li skazany jest pozbawiony wolnoÊci w Paƒstwie wyda-
nia wyroku i w dniu wp∏yni´cia wniosku pozosta∏a do
odbycia kara pozbawienia wolnoÊci lub medyczny Êro-
dek zabezpieczajàcy — nieprzekraczajàce 4 miesi´cy.
Przy ocenie tej przes∏anki dodaje si´ wszystkie kary po-
zbawienia wolnoÊci i medyczne Êrodki zabezpieczajàce
albo ich cz´Êci pozosta∏e do wykonania. Je˝eli czas
trwania medycznych Êrodków zabezpieczajàcych nie
zosta∏ okreÊlony, to przyjmuje si´ dzieƒ, w którym we-
d∏ug prawa Paƒstwa wydania wyroku dosz∏oby najpóê-
niej do ich uchylenia.

Artyku∏ 77

Rozstrzyganie wniosku

Wezwana Umawiajàca si´ Strona zawiadamia
w mo˝liwie krótkim czasie wzywajàcà Umawiajàcà si´
Stron´, w jakim zakresie wniosek o przej´cie wykona-
nia orzeczenia zosta∏ uwzgl´dniony. Ca∏kowita lub cz´-
Êciowa odmowa wymaga uzasadnienia.

Artyku∏ 78

Wykonywanie orzeczeƒ

1. Je˝eli nastàpi przej´cie wykonania orzeczenia, to
sàd Paƒstwa wykonania wyroku okreÊli wed∏ug swego
prawa okres podlegajàcej wykonaniu kary pozbawienia
wolnoÊci lub stosowania medycznych Êrodków zabez-
pieczajàcych, w takim wymiarze, jak w orzeczeniu sàdu
Paƒstwa wydania wyroku. Je˝eli jednak prawo Paƒ-
stwa wykonania wyroku przewiduje za to przest´pstwo
najwy˝szy wymiar kary pozbawienia wolnoÊci ni˝szy
od kary w orzeczeniu sàdu Paƒstwa wydania wyroku, to
sàd Paƒstwa wykonania wyroku okreÊli kar´ pozbawie-
nia wolnoÊci w najwy˝szym wymiarze przewidzianym
przez prawo tego Paƒstwa za to przest´pstwo.
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2. Na skutek przej´cia wykonania orzeczenia przez
Paƒstwo wykonania wyroku skazany nie mo˝e byç
w ˝adnym wypadku w sytuacji bardziej niekorzystnej
od tej, w jakiej by si´ znajdowa∏ w razie dalszego wy-
konywania orzeczenia w Paƒstwie wydania wyroku.

3. Wykonanie orzeczenia w∏àcznie z warunkowym
zwolnieniem nast´puje zgodnie z prawem Paƒstwa
wykonania wyroku. Je˝eli przepisy prawa Paƒstwa wy-
dania wyroku dotyczàce warunkowego zwolnienia sà
dla skazanego korzystniejsze, podlegajà one zastoso-
waniu.

4. Na poczet kary pozbawienia wolnoÊci lub me-
dycznych Êrodków zabezpieczajàcych zalicza si´
w Paƒstwie wykonania wyroku okres pozbawienia wol-
noÊci lub stosowania medycznych Êrodków zabezpie-
czajàcych w Paƒstwie wydania wyroku.

Artyku∏ 79

Wykonanie cz´Êci orzeczenia

Je˝eli nastàpi∏o skazanie za wi´cej ni˝ jedno prze-
st´pstwo, a przej´cie wykonania orzeczenia dotyczy
tylko kary pozbawienia wolnoÊci lub medycznego
Êrodka zabezpieczajàcego, odnoszàcych si´ do niektó-
rych z tych przest´pstw, to sàd Paƒstwa wykonania wy-
roku okreÊli w post´powaniu, o którym mowa w arty-
kule 78, kar´ pozbawienia wolnoÊci lub medyczny Êro-
dek zabezpieczajàcy, podlegajàce wykonaniu w odnie-
sieniu do tych przest´pstw.

Artyku∏ 80

Skutki przej´cia wykonania

1. W czasie wykonywania kary pozbawienia wolno-
Êci lub medycznego Êrodka zabezpieczajàcego w Paƒ-
stwie wykonania wyroku Paƒstwo wydania wyroku nie
podejmuje dalszych czynnoÊci zwiàzanych z ich wyko-
naniem.

2. Paƒstwo wydania wyroku jest uprawnione do
wykonania pozosta∏ej cz´Êci kary lub medycznego
Êrodka zabezpieczajàcego, je˝eli skazany, uchylajàc si´
od wykonania orzeczenia w Paƒstwie wykonania wyro-
ku, opuÊci∏ jego terytorium. Paƒstwo wykonania wyro-
ku zawiadamia niezw∏ocznie Paƒstwo wydania wyroku
o tych okolicznoÊciach.

3. Uprawnienie Paƒstwa wydania wyroku, o któ-
rym mowa w ust´pie 2, wygasa ostatecznie, je˝eli kara
pozbawienia wolnoÊci lub medyczne Êrodki zabezpie-
czajàce zosta∏y wykonane lub darowane.

Artyku∏ 81

U∏askawienie i amnestia

1. U∏askawienie skazanego mo˝e nastàpiç w Paƒ-
stwie wykonania wyroku. Paƒstwo wydania wyroku

mo˝e zwróciç si´ do Paƒstwa wykonania wyroku z po-
stulatem u∏askawienia. Postulat ten b´dzie ˝yczliwie
potraktowany przez Paƒstwo wykonania wyroku. Paƒ-
stwo wydania wyroku ma prawo u∏askawienia ze sku-
tecznoÊcià na swoim terytorium.

2. Paƒstwo wykonania wyroku stosuje wobec ska-
zanego amnesti´ wydanà zarówno w Paƒstwie wyko-
nania wyroku, jak i w Paƒstwie wydania wyroku.

Artyku∏ 82

Uchylenie lub zmiana orzeczenia

Do uchylenia lub zmiany orzeczenia przej´tego do
wykonania w∏aÊciwe wy∏àcznie jest Paƒstwo wydania
wyroku.

Artyku∏ 83

Zawiadomienie

1. Umawiajàce si´ Strony zawiadamiajà si´ wza-
jemnie, w mo˝liwie krótkim czasie, o wszystkich oko-
licznoÊciach, które mog∏yby mieç wp∏yw na wykonanie
orzeczenia.

2. Paƒstwo wydania wyroku zawiadamia Paƒstwo
wykonania wyroku w szczególnoÊci o amnestii oraz
uchyleniu lub zmianie orzeczenia przej´tego do wyko-
nania.

3. Paƒstwo wykonania wyroku zawiadamia Paƒ-
stwo wydania wyroku w szczególnoÊci o wykonaniu
orzeczenia.

Artyku∏ 84

Przekazanie

1. Je˝eli skazany przebywa na terytorium Paƒstwa
wydania wyroku, Paƒstwo to podejmie w mo˝liwie
krótkim czasie wszelkie konieczne Êrodki do przekaza-
nia skazanego organom Paƒstwa wykonania wyroku.

2. Paƒstwo wydania wyroku i Paƒstwo wykonania
wyroku porozumiewajà si´ co do czasu i miejsca prze-
kazania skazanego organom Paƒstwa wykonania wy-
roku, a w miar´ koniecznoÊci organom paƒstwa tran-
zytowego.

3. Osoby eskortujàce jednej z Umawiajàcych si´
Stron, które majà doprowadziç drogà powietrznà ska-
zanego na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony
lub jego z tego terytorium odebraç, sà uprawnione do
zastosowania na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
Strony niezb´dnych Êrodków w celu uniemo˝liwienia
ucieczki skazanego, a˝ do jego przekazania lub po jego
przej´ciu.

4. Paƒstwo wydania wyroku mo˝e po przej´ciu wy-
konania orzeczenia przez Paƒstwo wykonania wyroku
odroczyç przekazanie skazanego w celu przeprowadze-
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nia post´powania karnego w zwiàzku z innym prze-
st´pstwem albo w celu wykonania kary pozbawienia
wolnoÊci lub medycznego Êrodka zabezpieczajàcego
orzeczonych przez jej sàdy za inne przest´pstwa.

Artyku∏ 85

Ochrona skazanego

1. Je˝eli skazany zosta∏ przekazany zgodnie z niniej-
szà umowà z Paƒstwa wydania wyroku do Paƒstwa
wykonania wyroku, nie mo˝e byç on w Paƒstwie wyko-
nania wyroku Êcigany, skazany ani poddany w inny
sposób ograniczeniu wolnoÊci w zwiàzku z czynem po-
pe∏nionym przed przekazaniem, którego nie dotyczy
zgoda na przej´cie wykonania.

2. Ograniczeƒ, o których mowa w ust´pie 1, nie sto-
suje si´, je˝eli:

1) Paƒstwo wydania wyroku wyrazi zgod´ na wszcz´-
cie post´powania karnego, wykonanie kary lub
medycznych Êrodków zabezpieczajàcych,

2) przekazany skazany pozosta∏ w Paƒstwie wykona-
nia wyroku d∏u˝ej ni˝ 30 dni po ostatecznym zwol-
nieniu, chocia˝ mia∏ prawo i móg∏ terytorium tego
Paƒstwa opuÊciç, albo gdy po opuszczeniu tego
Paƒstwa dobrowolnie tam powróci∏.

Artyku∏ 86

Wniosek i za∏àczniki

1. Wnioski przewidziane w niniejszym rozdziale
sporzàdza si´ w formie pisemnej.

2. Do wniosku Paƒstwa wydania wyroku za∏àcza si´:

1) orygina∏ albo poÊwiadczony odpis lub kopi´ orze-
czenia z potwierdzeniem prawomocnoÊci i wyko-
nalnoÊci,

2) tekst zastosowanych przepisów prawnych, jak rów-
nie˝ przepisów dotyczàcych warunkowego zwol-
nienia,

3) mo˝liwie dok∏adne dane o skazanym, jego obywa-
telstwie oraz miejscu zamieszkania lub pobytu,

4) zaÊwiadczenie o okresie pozbawienia wolnoÊci lub
stosowania medycznych Êrodków zabezpieczajà-
cych, który podlega zaliczeniu,

5) dokument, z którego wynika zgoda skazanego lub
jego przedstawiciela ustawowego na przej´cie wy-
konania kary pozbawienia wolnoÊci lub medycz-
nych Êrodków zabezpieczajàcych,

6) inne dokumenty, które mogà mieç znaczenie dla
rozstrzygni´cia wniosku,

7) t∏umaczenie na j´zyk drugiej Umawiajàcej si´ Stro-
ny  wniosku i dokumentów wymienionych w ni-
niejszym ust´pie.

3. Do wniosku Paƒstwa wykonania wyroku za∏àcza
si´ informacje i materia∏y wymienione w ust´pie 2
punkty 3, 6 i 7.

4. W wypadku uwzgl´dnienia wniosku okreÊlonego
w ust´pie 3 Paƒstwo wydania wyroku przekazuje doku-
menty wymienione w ust´pie 2 punkty 1, 2, 4 i 5, wraz
z ich t∏umaczeniem na j´zyk drugiej Umawiajàcej si´
Strony.

Artyku∏ 87

Uzupe∏nienie wniosku

Je˝eli wezwana Umawiajàca si´ Strona uzna prze-
kazane dane i dokumenty za niewystarczajàce, zwraca
si´ o konieczne uzupe∏nienie. Dla uzyskania tego uzu-
pe∏nienia wezwana Umawiajàca si´ Strona mo˝e usta-
liç stosowny termin; na uzasadniony wniosek termin
ten mo˝na przed∏u˝yç. W braku uzupe∏nienia rozstrzy-
ga si´ wniosek na podstawie posiadanych danych i do-
kumentów.

Cz´Êç czwarta

POSTANOWIENIA KO¡COWE

Artyku∏ 88

Umowa niniejsza nie narusza zobowiàzaƒ wynika-
jàcych z innych umów obowiàzujàcych jednà lub obie
Umawiajàce si´ Strony.

Artyku∏ 89

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w ˝y-
cie po up∏ywie szeÊçdziesi´ciu dni od dnia wymiany
dokumentów ratyfikacyjnych. Wymiana dokumentów
ratyfikacyjnych nastàpi w Ulaanbaatar.

Artyku∏ 90

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreÊlo-
ny. Mo˝e byç ona wypowiedziana w drodze notyfikacji
przez ka˝dà z Umawiajàcych si´ Stron. W takim wypad-
ku utraci moc po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia wy-
powiedzenia.

Sporzàdzono w Warszawie dnia 19 paêdziernika
1998 r. w dwóch egzemplarzach, ka˝dy w j´zykach pol-
skim i mongolskim, przy czym obydwa teksty majà jed-
nakowà moc.

Na dowód czego pe∏nomocnicy Umawiajàcych si´
Stron podpisali niniejszà umow´ i opatrzyli jà piecz´-
ciami.

W imieniu W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej Mongolii
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Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,
— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,
— b´dzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 grudnia 2001 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

L.S.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller


