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(2) W przypadku smierci w czasie podrözy ua obszarze 
jednej z Umawiajacych sie Stron obywatela drugiej 
Strony, ktöry na tym obszarze nie mial miejsca zamiesz- 
kania ani pobytu, nalezy rzeczy znajdujgce s.ie przy 
zmarlym niezwlocznie przekazac wladzy konsularnej 
lub dyplomatycznej.

Artykul 48 
Otwarcie testamentu

Do otwarcia i ogloszenia rozporzadzenia na Wypadek 
smierci wlasciwy jest organ spadkowy tej z Umawiajg- 
cych sie Stron, w ktörej posiadaniu to rozporzgdzenie 
sie znajduje. Jezeli spadkodawca zamieszkiwal na 
obszarze drugiej Strony, wöwczas nalezy wlasciwemu 
organowi spadkowemu przeslac odpis rozporzadzenia 
na wypadek smierci oraz protokol o stanie tego roz
porzadzenia i jego tresci, ewentualnie röwniez o jego 
otwarciu i ogloszeniu; na zgdanie nalezy przeslac röw
niez oryginalny dokument.

Artykul 49
Zarzadzenia dotycz^ce zabezpieczenia spadku

(1) Organy spadkowe Umawiajacych sie Stron maja 
obowigzek wydawac zgodnie ze swoim prawem wszel- 
kie zarzadzenia konieczne do zabezpieczenia lub zarzgdu 
znajdujgcego sie na ich obszarze spadku, pozostalego 
po obywatelu drugiej Umawiajacej sie Strony. Miejs- 
cowo wlasciwy jest organ spadkowy, w ktörego okregu 
znajduje sie majgtek spadkowy w calosci lub w znacz- 
nej czesci.

(2) O zarzgdzeniach wymienionych w usteie 1 nalezy 
niezwlocznie zawiadomic przedstawicielstwo dyploma- 
tyczne lub konsularne drugiej Umawiajacej sie Strony, 
ktöre moze wspoldzialac przy podejmowaniu tych 
zarzgdzen bezposrednio lub przez pelnomocniköw. Na 
wniosek przedstawicielstwa dyplomatycznego lub kon- 
sulamego zarzadzenia podjete zgodnie z ustepem 1 albo 
inne konieczne zarzadzenia moga bye zmienione, odro- 
czone lub uchylone.

(3) Na wniosek organu spadkowego drugiej Umawiaja- 
cej sie Strony /artykul 45 ustep 1/ zarzadzenia podjete 
zgodnie z ustepem 1 podlegaja uchyleniu.

Artykul 50 
Wydanie spadku

(1) Rzeczy ruchome nalezgce do spadku albo sumy 
.osiggniete ze sprzedazy ruchomosci lub nieruchomosci 
spadkowych, przypadajgce spadkobiercom przebywa- 
jgeym na obszarze drugiej Umawiajacej sie Strony po 
przeprowadzeniu postepowania spadkowego, postepo- 
wania o stwierdzenie praw do spadku oraz postepo
wania dzialowego — nalezy wydac przedstawicielstwu 
dyplomatycznemu lub konsularnemu tej Strony.

(2) Organ spadkowy zarzgdza wydanie spadku przed
stawicielstwu dyplomatycznemu lub konsularnemu 
wöwczas, gdy:

a) na skutek wezwania wierzycieli do zgloszenia 
roszczen, wierzyciele w terminie trzech miesiecy 
od chwili wezwania nie zglosili sie, a w razie zglo
szenia sie — wierzytelnosci zostaly zaspokojone 
lub nalezycie zabezpieczone;

b) wszystkie podatki i inne daniny publiezne przy- 
padajgce od spadku i spadkodawey zostaly zapla- 
cöne lub zabezpieczone;

c) wlasciwe organy wydaly przewidziane zezwolenia 
na wywöz przedmiotöw spadkowych; przekazanie 
sum pienieznych odbywa sie zgodnie z obowiazu- 
jacymi przepisami dewizowymi.

e) Uznawanie orzeczen i egzekucja 
Artykul 51

Uznawanie orzeczen w sprawach niemajatkowych
Prawomocne orzeczenia sgdow jednej z Umawiaja- 

cych sie Stron w sprawach niemajgtkowych sg prawnie 
skuteezne na obszarze drugiej Umawiajacej sie Strony 
bez przeprowadzania postepowania o uznanie, jezeli w 
chwili uprawomocnienia sie orzeczenia jedna ze stron 
procesowych byia obywatelem panstwa, ktörego sgd 
wydal orzeczenie, a zaden z sadöw drugiej Strony wczes- 
niej nie orzekl prawomocnie w tej sprawie ,ani tez nie 
byl wylaeznie wlasciwy wedlug postanowien niniejszej 
Umowy.

Uznawanie orzeczen w sprawach majatkowych
Artykul 52

Wydane na obszarze jednej z UmawiajEjcyeh sie Stron 
prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych i 
rodzinnych odnoszace sie do roszczen maja.tkowych 
bedg uznawane na obszarze drugiej Umawiaj a.cej sie 
Strony, jezeli wydane zostaly po wejsciu w'zycie niniej
szej Umowy.

Artykul 53
(1) Z prawomoenymi orzeczeniami w rozumieniu arty- 

kulu 52 zröwnane sg orzeczenia sgdöw polubownych 
oraz zawarte przed tymi s^dami ugody, jezeli conaj- 
mniej jeden z uczestniköw postepowania byl osoba 
prawna majgca swoja siedzibe na obszarze jednej z 
Umawiajacych sie Stron.

(2) Prawomoenymi orzeczeniami w rozumienia arty- 
kulu 52 sg röwniez orzeczenia sgdöw karnych w czesci 
dotyczacej roszczen cywilnoprawnych przypadajacych 
pokrzywdzonemu.

Wytkonanie orzeczen
Artykul 54

(1) Orzeczenia sadöw jednej z Umawiajacych sie Stron, 
ktöre w mysl artykulu 52 podlegaja uznaniu na obszarze 
drugiej Umawiajacej sie Strony, beda na wniosek wie- 
rzyciela zaopatrzone klauzula wykonalnosci przez wlas
ciwy sad drugiej Strony.

(2) Ugody sadowe i dokumenty podlegajace wykona- 
niu sa zröwnane z orzeczeniami sadowymi. Orzeczenia 
sgdow polubownych, jak röwniez zawarte przed nimi 
ugody sa zröwnane z orzeczeniami i ugodami zawartymi 
przed krajowymi sadami polubownymi.

(3) Do nadania klauzuli wykonalnosci i do egzekucji 
stosuje sie przepisy tej z Umawiajacych sie Stron, na 
ktörej obszarze tocza sie te postepowania.

Artykul 55
O wniosku o nadanie klauzuli wykonalnosci orzeka 

sad tej Umawiajacej sie Strony, w ktörego okregu dluz-


