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Artykul 83 

Wydawanie przedmiotöw

(1) Obie Umawiajgce sie Strony wydajg sobie na 
wniosek:

a) przedmioty uzyskane przez przestepstwo, ktöre 
uzasadnia wydande;

b) przedmioty, przeciwko ktörym skierowane bylo 
przestepstwo uzasadniajgce wydanie;

c) przedmioty, ktöre möge sluzyc ja ko dowody w 
postepowaniu karnym z tym, ze wydanie tych 
przedmiotöw nastepuje takze i wtedy, gdy wy
danie sprawcy nie moze nastgpic z powodu smierci, 
ucieczki lub z innych przyczyn.

(2) Jezeli przedmioty, o ktörych wydanie zwröcono 
sie, potrzebne sa jako srodki dowodowe w postepo
waniu kamym röwniez sadom lub prokuraturom Strony 
wezwanej, mozna odroczyc wydanie tych przedmiotöw, 
az do ukonczenia tego postepowania.

(3) Prawa osöb trzecich do przedmiotöw, ktöre nalezy 
wydac, pozostaja nienaruszone. Przedmioty, co do 
ktörych prawa takie istnieja, nalezy po ukonczeniu 
postepowania zwröcic Stronie wezwanej celem wydania 
ich osobom uprawnionym.

Artykul 84 

Zawiadomienie o skazaniach

(1) Strony zawiadamiaja sie wzajemnie o prawomoc- 
nych skazaniach, ktöre sady jednej Strony orzekfy prze
ciwko obywatelom drugiej Strony.

(2) W tym celu Ministrowie Sprawiedliwosci lub Gene- 
ralni Prokuratorzy obu Stron przesylajg sobie kwar- 
talne wyciggi z rejeströw skazanych. Röwnoczesnie 
nalezy w miare moznosci przesylac odciski palcöw.

Artykul 85 

Informacjc z rejestru skazanych

Na bezposrednie zapytania sgdöw i prokuratur dru
giej Strony nalezy udzielac wolnych od oplat informacji 
z rejestru skazanych.

Czesc trzecia 

Postanowicnia koncowe

Artykul 86

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w 
zycie po uplywie trzydziestu dni od dnia wymiany 
dokumentöw ratyfikacyjnych, ktöra nastapi w mozliwie 
najkrötszym czasie w Berlinie.

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pieciu lat, 
liczgc od dnia jej wejscia w zycie. Ulega ona przed- 
tuzaniu na dalsze piecioletnie okresy, o ile zadna z 
Umawiajgcych sie Stron nie wypowie jej na szesc mie- 
sigcy przed uplywem tego okresu.

Umowe niniejsza. sporzadzono w dwöch egzempla- 
rzach, kazdy w jezykach niemieckim i polskim, przy 
czym oba teksty majg jednakowg moc obowigzujgcg.

Na dowöd czego wyzej wymienieni Pelnomocnicy 
podpisali niniejsza Umowe i zaopatrzyli jg pieczeciamn

Sporzgdzono w Warszawie dnia 1. lutego 1957 roku

Z upowaznienia 
Prezydenta 

Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej

Dr.Heinrich T o e p l i t z

Z upowaznienia 
Rady Panstwa 

Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej

Tadeusz R e k

Protoköl koncowy
do Umowy o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, 

rodzinnych i kamych z dnia 1. lutego 1957 roku pomigdzy 
Niemiecka Republik^ Demokratyczng a Polskg 

Rzeczypospolita Ludowg.

Przy podpisaniu w dniu dzisiejszym Umowy o obrocie 
prawnym w sprawach cywilnych, rodzinrtych i karnych 
Pelnomocnicy Umawiajgcych sie Stron stwierdzajg co 
nastepuje:

I

Zagadndenia wykladni niniejszej Umowy, zwlaszcza 
pozostajace w zwigzku ze zmianami U6tawodawstwa 
Umawiajacych sie Stron beda. wyjasniane w drodze 
porozumienia miedzy Ministrami Sprawiedliwosci obu 
Stron.

II

Dia ulatwienia obrotu prawnego Ministrowie Spra
wiedliwosci oraz Generalni Prokuratorzy Umawiajgcych 
sie Stron przekazg sobie wzajemnie spisy sgdöw, pro
kuratur i panstwowych biur notarialnych oraz bgdg 
informowac sie o ich zmianach.

III

Umawiajace sie Strony stwierdzaja zgodnie, ze przez 
„sprawy cywilne“ nalezy röwniez rozumiec spory przed 
sa.dami pracy oraz ze sgdy pracy Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej sa zröwnane z organami wymienionymi 
w artykule 3 ustep 1.

Niniejszy Protoköl Koncowy stanowiacy integralng 
czesc wyzej wymienionej Umowy zostal sporzgdzony 
w dwöch egzemplarzach w jezyku niemieckim i polskim, 
przy czym oba teksty majg jednakowa moc obowig- 
zujgcg.
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