
UMOWA

mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà
o zmianie i uzupe∏nieniu Umowy mi´dzy Polskà

Rzeczàpospolità Ludowà a Czechos∏owackà
Republikà Socjalistycznà o pomocy prawnej

i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych,
rodzinnych, pracowniczych i karnych,

podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.,
sporzàdzona w Mojmirovcach

dnia 30 paêdziernika 2003 r.

Rzeczpospolita Polska

i Republika Czeska,

dà˝àc do pog∏´bienia wspó∏pracy na podstawie
Umowy mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità a Czechos∏o-
wackà Republikà Socjalistycznà o pomocy prawnej
i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzin-
nych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warsza-
wie dnia 21 grudnia 1987 r.

postanowi∏y zdecentralizowaç porozumiewanie
si´ w sprawach dotyczàcych przej´cia Êcigania karne-
go oraz wprowadziç mo˝liwoÊç odmowy przej´cia Êci-
gania karnego i uzgodni∏y co nast´puje:

Artyku∏ 1

W Umowie mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludo-
wà a Czechos∏owackà Republikà Socjalistycznà o po-
mocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cy-
wilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpi-
sanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r., wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany i uzupe∏nienia:

1. skreÊla si´ ust´p 3 w Artykule 3,

2. w artykule 59, po ust´pie 1, dodaje si´ nowy
ust´p 1a w nast´pujàcym brzmieniu:

„1a. Wezwana Umawiajàca si´ Strona mo˝e od-
mówiç Êcigania karnego, je˝eli:
a) uwa˝a, ˝e przest´pstwo, którego dotyczy

wniosek, jest przest´pstwem o charakterze

politycznym lub przest´pstwem wy∏àcznie
wojskowym,

b) uwa˝a, ˝e istniejà uzasadnione podstawy do
przyj´cia, ˝e z∏o˝enie wniosku jest spowodo-
wane wzgl´dami dotyczàcymi rasy, wyzna-
nia, narodowoÊci lub poglàdów politycznych,

c) wykonanie wniosku by∏oby sprzeczne
z podstawowymi zasadami porzàdku praw-
nego wezwanej Umawiajàcej si´ Strony.”.

Artyku∏ 2

Umowa niniejsza stanowi integralnà cz´Êç Umo-
wy mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Czecho-
s∏owackà Republikà Socjalistycznà o pomocy prawnej
i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzin-
nych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warsza-
wie dnia 21 grudnia 1987 r., i obowiàzuje przez ten
sam okres czasu.

Artyku∏ 3

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji; wymiana
dokumentów ratyfikacyjnych nastàpi w Pradze.

2. Umowa niniejsza wejdzie w ˝ycie po up∏ywie
miesiàca od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyj-
nych.

Na dowód czego osoby nale˝ycie do tego upowa˝nio-
ne podpisa∏y niniejszà umow´.

Sporzàdzono w Mojmirovcach dnia 30 paêdziernika
2003 r. w dwóch egzemplarzach, ka˝dy w j´zykach pol-
skim i czeskim, przy czym oba teksty sà jednakowo
autentyczne.

W imieniu W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Czeskiej
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UMOWA

mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà o zmianie i uzupe∏nieniu Umowy
mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Czechos∏owackà Republikà Socjalistycznà o pomocy prawnej

i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych,
podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r., sporzàdzona w Mojmirovcach dnia 30 paêdziernika 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 30 paêdziernika 2003 r. w Mojmirovcach zosta∏a sporzàdzona Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Pol-
skà a Republikà Czeskà o zmianie i uzupe∏nieniu Umowy mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Czechos∏o-
wackà Republikà Socjalistycznà o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych,
pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r., w nast´pujàcym brzmieniu:



Dziennik Ustaw Nr 222 — 14826 — Poz. 1911



Dziennik Ustaw Nr 222 — 14827 — Poz. 1911



Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod-
stawie ustawy z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umo-
wy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà
o zmianie i uzupe∏nieniu Umowy mi´dzy Polskà Rze-
czàpospolità Ludowà a Czechos∏owackà Republikà
Socjalistycznà o pomocy prawnej i stosunkach praw-
nych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowni-
czych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia
21 grudnia 1987 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1644), sporzà-

dzonej w Mojmirovcach dnia 30 paêdziernika 2003 r.,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowa∏ dnia
3 wrzeÊnia 2004 r. wy˝ej wymienionà umow´.

Zgodnie z artyku∏em 3 ust´p 2 Umowy, wesz∏a ona
w ˝ycie dnia 17 wrzeÊnia 2005 r.

Minister Spraw Zagranicznych: A. D. Rotfeld
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 listopada 2005 r.

w sprawie zniesienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn

1912

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 18 wrzeÊnia 2005 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà
o zmianie i uzupe∏nieniu Umowy mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà

a Czechos∏owackà Republikà Socjalistycznà o pomocy prawnej i stosunkach prawnych
w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych,

podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.,
sporzàdzonej w Mojmirovcach dnia 30 paêdziernika 2003 r.

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 3 wrzeÊnia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.

Nr 24, poz. 199, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238,

poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.


