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jakiegokolwiek innego czynu popelnionego przed 
przekroczeniem granicy panstwa wzywajacego. Nie 
moze bye rowniez w stosunku do niego na terenie 
Strony wzywajgcej wykonana zadna kara za taki 
czyn.

(2) Z ochrony tej nie korzysta swiadek lub biegly, 
jezeli w ciagu tygodnia od dnia, w ktörym przesluchu- 
j^cy go organ oznajmil mu, ze jego obecnosc nie jest 
juz potrzebna, nie opuScl obszaru Strony wzywajacej, 
chociaz mogi to uczynic.

Artykul 8 
Forma pisma

Na pismach przesylanych na podstawie niniejszej 
umowy konieczne jest umieszczenie * odcisku pieczeci.

Artykul 9 
Wniosek o doreczenie

(1) Organ wezwany stosuje przy doreczaniu przepisy 
przewidziane przez jego prawo wewnetrzne, jezeli 
pismo, ktöre nalezy doreczyc jest sporzgdzone w jezyku 
Strony wezwanej, albo jezeli dol^czony zostal uwierzy- 
telniony przeklad na ten jezyk. W przeciwnym razie 
organ wezwany tylko wöwczas wrecza pismo adresa- 
towi, jezeli wyrazi on gotowosc przyjecia.

(2) Wniosek o doreczenie powinien zawierac doktadny
adres odbiorcy i oznaczenie pisma, ktöre ma bye 
doreezone. v

(3) Jezeli doreczenie pisma nie moze nastgpic pod 
adresem wskazanym we wniosku, wöwczas organ 
wezwany powinien przedsiewzigc stosowne kroki 
celem ustalenia adresu. W przypadku, gdy ustalenie 
adresu przez organ wezwany okaze sie niemozliwe, 
organ ten zawiadamia o tym organ wzywajgcy, 
zwracajec jednoczesnie pismo, ktöre mial doreczyc.

Artykul 10 
Zawiadomienle o dokonaniu doreczenia

Doreczenie nastepuje wedlug przepisöw o doreczeniach. 
Strony wezwanej. Organ wezwany zawiadamia organ 
wzywaj^cy o czasie i miejscu doreczenia.

Artykul 11 
Doreczanie wlasnym obywatelom

(1) Umawiajgce sie Strony s$ uprawnione do 
dokonywania doreczen wlasnym obywatelom za 
posrednictwem swych przedstawicielstw dyploma- 
tycznych lub konsulamych.

(2) Przy doreczeniu w tym trybie nie mozna 
stosowac zadnych srodköw przymusu.

Artykul 12 
Uznawanie dokumentöw

(1) Dokumenty, ktöre na obszarze jednej z Umawiajg- 
cych sie Stron zostaly w przepisanej formie wydane 
lub uwierzytelnione przez organ panstwowy albo 
przez osobe zaufania publieznego w zakresie ich 
wlasciwosci i ktöre opatrzone pieczecia urzedowa, 
nie wymagaja legalizaeji na obszarze drugiej Strony. 
To samo dotyezy podpisöw uwierzytelnionych zgodnie 
z przepisami obowigzujacymi na obszarze jednej z 
Umawiajecych sie Stron.

(2) Dokumenty majace na obszarze jednej z 
Umawiajgcych sie Stron Charakter dokumentöw

urzedowych, posiadajg rowniez na obszarze drugiej 
Strony moc dowodowa dokumentöw urzedowych.

Artykul 13 
Koszty pomocy prawnej

(1) Strona wezwana nie bedzie zgdac zwrotu kc^ztöw 
powstalych w zwiazku z udzieleniem pomocy prawnej. 
Umawiajace sie Strony ponosza wszystkie koszty 
powstale na ich obszarze z tego tytutu, w szczegölnosci 
takze wydatki zwiazane z przeprowadzeniem dowodu.

(2) Organ wezwany zawiadamia organ wzywajacy 
o wysokoSci powstalych kosztow. Jezeli organ 
wzywajacy koszty te od zobowiazanego pobierze, 
przypadna one Stronie, ktöra je pobrala.

Artykul 14 
Odmowa udzielenia pomocy prawnej

Pomocy prawnej mozna odmowic iezeli jej udzielenie 
mogloby zagrozic suwerennosci lub bezieczeristwu 
Strony wezwanej. O zasadnosci odmowy decyduje 
Minister Sprawiedliwosci lub Generalny Prokurator 
Strony wezwanej.

Artikul 15 
Udzielanie informaeji

Ministrowie Sprawiedliwosci i Generalni Prokura- 
torzy Umawiajacych sie Stron udzielaja sobie wzajem- 
nie w drodze bezposredmej korespondeneji wyjasnien 
co do prawa, ktöre w ich panstwie obowiazuje lub 
obowiazywalo.

Artykul 16 
Jezyk uzwany w obrocie prawnym

(1) Organy Umawiajacych sie Stron posluguja sie 
we wzajemnym obrocie prawnym wlasnym jezykiem 
lub jezykiem rosyjskim.

(2) Celem ulatwienia obrotu prawn ego nalezy w miare 
moznosci dolaczac do wnioskow odpisy w jezyku Strony 
wezwanej nawet w tych przypadkach, w ktörych Umowa 
niniejsza takiego obowiazku nie przewiduje.

Czesc druga 
Przepisy szczegölne

Rozdzial 1
Pomoc prawna w sprawach cywilnych i rodzinnych

a) Postanowienia o kosztach
Artykul 17

Na obywateli jednej z Umawiajacych sie Stron wy- 
stepujecych przed sadami drugiej Strony nie mozna 
nakladac obowiazku zabezpieczenia kosztow lub zlozenia 
do depozytu tylko z tego powodu, ze sa cudzoziemcami 
lub ze nie maja miejsca zamieszkania albo pobytu na 
obszarze drugiej Strony.

Artykul 18
Obywatelom jednej z Umawiajacych sie Stron za- 

pewnia sie na obszarze drugiej Strony tymezasowe 
zwolnienie od kosztow sgdowych na tych samych za- 
sadach i w tym samym zakresie jak obywatelom wlas
nym.

Artykul 19
(1) Zaswiadczenie o stosunkach osobistych, rodzinnydi, 

dochodach i majatku wymagane do uzyskania zwol- 
nienia od kosztow sadowych wvdaje wlasciwy organ tej


