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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 
 

 - o wypowiedzeniu Umowy między 
Polską Rzecząpospolitą Ludową  
a Republiką Finlandii o ochronie 
prawnej i pomocy prawnej w sprawach 
cywilnych, rodzinnych i karnych, 
podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 
1980 r. 

 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 
sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Sprawiedliwości. 

 

          Z poważaniem 

 

(-) Mateusz Morawiecki 

 
 



Projekt 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

 

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej 

i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Helsinkach 

dnia 27 maja 1980 r., zostaje wypowiedziana przez Rzeczpospolitą Polską. 

Na dowód czego został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia  

 

 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Andrzej Duda 

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

Mateusz Morawiecki 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii 

o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, 

podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

wypowiedzenia Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii 

o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, 

podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

1. Potrzeba i cel wypowiedzenia Umowy 

Zawarcie 27 maja 1980 r. Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką 

Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych 

i karnych (Dz. U. z 1981 r. poz. 140) miało istotne znaczenie dla zapewnienia 

skutecznej dwustronnej współpracy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych 

i karnych. Umowa ta stworzyła podstawy wzajemnej współpracy prawnej, która dotąd 

nieuregulowana była w umowie międzynarodowej, której stronami byłyby oba państwa.  

Po upływie prawie 30 lat od zawarcia tej Umowy należy stwierdzić, że okoliczności 

prawne uległy zasadniczej zmianie. W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej 

Polskiej i Republiki Finlandii do Rady Europy (odpowiednio w latach 1991 i 1989) 

i przyjęciem szeregu umów międzynarodowych opracowanych pod jej auspicjami, 

a także przystąpieniem do Unii Europejskiej (odpowiednio w latach 2004 i 1995) 

i wdrażaniem jej acquis communautaire niemal wszystkie przepisy polsko-fińskiej 

umowy dwustronnej zostały zastąpione przez przepisy innych traktatów lub przepisy 

prawa unijnego (szerzej – patrz punkt 2 uzasadnienia).  

Od 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa oraz Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych przeprowadziły ponadto szczegółową analizę przepisów Umowy 

pod kątem zasadności ich utrzymywania i znaczenia w praktyce, z których wynika, że 

Umowa praktycznie przestała być stosowana. Przeprowadzono także konsultacje w tym 

zakresie ze stroną fińską tak na szczeblu eksperckim (m.in. we wrześniu 2016 r.), jak 

i na szczeblu Ministra Sprawiedliwości (ostatnie spotkanie odbyło się pod koniec 

2017 r.). Strony stwierdziły zgodnie, że wobec związania obydwu państw szeregiem 

nowych instrumentów współpracy międzynarodowej Umowa praktycznie przestała być 

stosowana i jako taka może zostać usunięta z obrotu. W toku polsko-fińskich 

konsultacji uzgodniono, że najszybszym trybem usunięcia Umowy z obrotu prawnego 

będzie jej wypowiedzenie przez stronę, która wyszła z inicjatywą procesu konsultacji, 

w tym przypadku – stronę polską.  

Wypowiedzenie niemającej już znaczenia w praktyce umowy międzynarodowej 

przyczyni się do zwiększenia jasności stanu prawnego i pewności obrotu tak z punktu 

widzenia obywateli, jak i organów, do których jej przepisy są skierowane, głównie 

sądów i prokuratur. Działania zmierzające do zapewnienia przejrzystości źródeł prawa 
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w zakresie obrotu prawnego są konieczne i zasadne, szczególnie ze względu na 

proliferację aktów prawnych regulujących współpracę prawną w sprawach cywilnych 

i karnych, szczegółowość procedur i stopień skomplikowania spraw, których ta 

współpraca dotyczy. 

2. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Jak wskazano wyżej, prawie wszystkie przepisy Umowy utraciły swoje znaczenie bądź 

z uwagi na zastąpienie przez nowe instrumenty współpracy, bądź przez ich 

niestosowanie w praktyce. 

Sprawy karne 

Kwestia udzielania pomocy prawnej w sprawach karnych uregulowana jest w Umowie 

zarówno w części ogólnej, jak również w części poświęconej stricte takiej współpracy 

(art. 26–27). Zgodnie z przyjętą wykładnią, w związku z przystąpieniem Polski do 

Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 

1959 r. (Dz. U. z 1999 r. poz. 854) (dalej: Europejska Konwencja), na podstawie art. 26 

ust. 1 tej Konwencji utraciły moc przepisy Umowy dotyczące pomocy prawnej 

w sprawach karnych. Przepisy te (z wyjątkiem art. 26) regulowały poszczególne 

kwestie związane z udzielaniem pomocy prawnej w zakresie przeprowadzania 

dowodów i w zakresie doręczeń. W chwili obecnej udzielanie wzajemnej pomocy 

prawnej w sprawach karnych w relacjach między RP i RF (z wyłączeniem doręczeń, 

wymiany informacji z rejestrów karnych oraz wniosków o wszczęcie ścigania karnego – 

patrz niżej) odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987) (Rozdziały 62c i 62d) 

(dalej: kpk), które stanowią implementację do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego 

nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz. Urz. UE L 130 z 1 maja 2014 r., 

str. 1). Dyrektywa zastąpiła w zakresie dotyczącym udzielania pomocy prawnej 

w sprawach karnych wszystkie wcześniej obowiązujące instrumenty wielostronne, w 

tym Europejską Konwencję (por. art. 34 ust. 1 lit. a dyrektywy).  

Podstawę do udzielania pomocy prawnej w stosunkach polsko-fińskich w zakresie 

dotyczącym doręczeń w sprawach karnych stanowi art. 5 Konwencji o pomocy prawnej 
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w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 

29 maja 2000 r. (Dz. U. z 2007 r. poz. 950).  

Wymiana informacji o wyrokach ujętych w rejestrach karnych (będąca przedmiotem 

regulacji zawartej w art. 27 Umowy) obecnie w relacjach pomiędzy RP a RF ma 

miejsce na zasadach określonych w decyzji Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 

2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji 

z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW 

(Dz. Urz. UE L 93 z 7 kwietnia 2009 r., str. 33).  

W art. 26 Umowy ustalone zostały zasady postępowania z wnioskami o wszczęcie 

postępowania karnego. Kwestia ta nie jest wprost uregulowana obecnie przez 

instrumenty prawa unijnego, niemniej istotne znaczenie dla zasad wszczęcia 

i prowadzenia postępowania karnego w relacjach pomiędzy państwami członkowskimi 

UE mają przepisy art. 592a–592f kpk, na mocy których implementowana została do 

prawa polskiego decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie 

rozstrzygania takich konfliktów (Dz. Urz. UE L 328 z 15 grudnia 2009 r., str. 42). 

W przypadku gdy ww. regulacja nie znajduje zastosowania, wnioski o wszczęcie 

ścigania karnego przekazywane są w praktyce (w sprawach odnotowanych przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości) w relacjach z Finlandią nie na podstawie art. 26 

Umowy, lecz art. 21 Europejskiej Konwencji. Analiza treści wskazanych przepisów 

wykazuje daleko idącą tożsamość przedmiotową, a regulacja art. 21 Europejskiej 

Konwencji w zakresie podmiotowym jest dalej idąca, gdyż nie ogranicza kręgu osób, 

w odniesieniu do których może być wszczęte postępowanie, wyłącznie do obywateli 

państwa wezwanego. Należy też zwrócić uwagę, że art. 26 ust. 3 Umowy nie 

przewidywał obowiązku załączenia tłumaczenia na język polski odpisów akt sprawy 

przekazywanych wraz z wnioskiem (obowiązek tłumaczenia dotyczy tylko samego 

wniosku). Zgodnie z art. 21 ust. 3 Europejskiej Konwencji (z uwzględnieniem zasad 

wynikających z art. 16 tej Konwencji i treści oświadczenia złożonego w tym zakresie 

przez RP) zarówno sam wniosek, jak też załączone do niego dokumenty – w tym akta 

sprawy – powinny być przekazane wraz z tłumaczeniem. Art. 26 jest jedynym 

przepisem Umowy dotyczącym spraw karnych, który znalazł zastosowanie w praktyce 

w ostatnich latach (1 raz: w 2015 r.). 
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Wsparciem dla praktycznej współpracy w tym zakresie jest Europejska Sieć Sądowa 

(EJN) w sprawach karnych. 

Sprawy cywilne i rodzinne 

Współpraca sądów w zakresie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych, 

w tym także rodzinnych, odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1206/2001 z 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw 

Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych 

(Dz. Urz. UE L 174 z 27 czerwca 2001 r., s. 1) i rozporządzenia nr 1393/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania 

w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach 

cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz. Urz. UE L 324 z 10 grudnia 2007 r., str. 79). Regulują 

one w sposób pełny wszelkie kwestie współpracy w tym obszarze. Potwierdzeniem woli 

wyłączenia stosowania Umowy we wzajemnych relacjach w tym obszarze jest to, że ani 

Rzeczpospolita Polska, ani Republika Finlandii nie notyfikowały Umowy Komisji 

w oparciu o art. 21 ww. rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z 28 maja 2001 r. ani 

art. 20 ww. rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

13 listopada 2007 r. Gdyby w ocenie stron Umowa zawierała postanowienia 

zawierające dodatkowe, uzupełniające regulacje w stosunku do obu ww. rozporządzeń, 

niewątpliwie dokonałyby stosownej notyfikacji.  

Umowa w art. 22 i art. 24 zawiera normy określające tzw. jurysdykcję pośrednią 

w sprawach dotyczących rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa oraz określa 

przesłanki wzajemnego uznawania takich orzeczeń. Stosowanie tych przepisów zostało 

wyłączone na mocy art. 59 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 

27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń 

w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 

rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Bruksela II) (Dz. Urz. 

UE L 338 z 23 grudnia 2003 r., str. 1). Rozporządzenie to w sposób kompleksowy 

reguluje problematykę jurysdykcji sądów państw członkowskich w sprawach rozwodu, 

separacji i unieważnienia małżeństwa oraz przewiduje wzajemne uznawanie orzeczeń 

w tej kategorii spraw ex lege, bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania 

o uznanie. Z kolei w odniesieniu do spraw spadkowych (art. 25 Umowy) pierwszeństwo 
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stosowania mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, 

uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów 

urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego 

poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27 lipca 2012 r., str. 107) – art. 75 

ust. 2 rozporządzenia. Rozporządzenie zawiera bowiem normy kolizyjne wskazujące 

prawo właściwe w sprawach spadkowych, normy jurysdykcyjne i zasady uznawania 

orzeczeń.  

Materia uregulowana w art. 21 i art. 23 Umowy nie jest uregulowana prawem 

wspólnotowym. Jednak brak takich regulacji po wypowiedzeniu Umowy nie stworzy 

sytuacji luki prawnej. W miejsce jej art. 21 organy polskie będą stosować przepisy 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1792) – art. 49 w zakresie formy oraz art. 48 w zakresie oceny możności zawarcia 

małżeństwa.  

Z kolei w miejsce regulacji art. 23 Umowy zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, 

z późn. zm.) – jej art. 1106 dotyczący jurysdykcji sądów w sprawach o uznanie za 

zmarłego i stwierdzenie zgonu oraz art. 1145 i art. 1146 – w zakresie uznawania 

orzeczeń.  

Informacje o prawie obcym  

Wskazać też należy, iż Finlandia jest także stroną Konwencji europejskiej o informacji 

o prawie obcym z dnia 7 czerwca 1968 r. (Dz. U. z 1994 r. poz. 272) oraz Protokołu 

dodatkowego do niej z dnia 15 marca 1978 r. (Dz. U. z 1994 r. poz. 274), które 

umożliwiają skuteczną wymianę informacji odpowiednio o prawie cywilnym i karnym 

pomiędzy Państwami-Stronami, oraz Konwencji wiedeńskiej o stosunkach 

konsularnych z dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r. poz. 98). Polskę i Finlandię 

łączy też Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką 

Finlandii z dnia 2 czerwca 1971 r. (Dz. U. z 1973 r. poz. 11). 

Inne sprawy  

W zakresie wydawania dokumentów z akt stanu cywilnego i innych dokumentów od 

dnia 16 lutego 2019 r. w miejsce art. 12 Umowy w dużej mierze stosowanie znajdą 
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przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 

6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez 

uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów 

urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 

(Dz. Urz. UE L 200 z 26 lipca 2016 r., str. 1). Rozporządzenie upraszcza wymogi 

administracyjne w zakresie obiegu dokumentów urzędowych stwierdzających 

m.in.  urodzenie, zgon, małżeństwo, obywatelstwo i wydawanych przez organ jednego 

państwa członkowskiego do celów przedłożenia w innym państwie członkowskim 

m.in. przez wprowadzenie standardowych formularzy w językach państw 

członkowskich, których stosowanie zastępuje konieczność tłumaczenia 

ww. dokumentów (wydanie formularza ma podlegać ustalonej niewielkiej opłacie) czy 

przez zwolnienie takich dokumentów z legalizacji i innych podobnych czynności.  

3. Wskazanie przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, 

finansowych, politycznych i prawnych wypowiedzenia Umowy 

Jak wskazano wyżej, wypowiadana Umowa praktycznie nie jest już stosowana, 

a polsko-fińska współpraca prawna odbywa się obecnie przede wszystkim w oparciu 

o wskazane wyżej przepisy prawa unijnego i przepisy innych umów 

międzynarodowych. Dlatego też przewidywane skutki prawne wypowiedzenia tej – 

niestosowanej już praktycznie – Umowy ocenić należy pozytywnie, jako służące 

zapewnieniu jasności stanu prawnego i pewności obrotu w interesie obywateli 

i organów, do których przepisy Umowy są skierowane, głównie sądów i prokuratur. 

Z tego samego powodu wypowiedzenie Umowy nie wywoła skutków społecznych, 

gospodarczych, finansowych ani politycznych, również ze względu na zgodną opinię 

obu stron Umowy co do zasadności usunięcia jej z obrotu prawnego (patrz: pkt 1 

uzasadnienia).  

Umowa weszła w życie w dniu 16 października 1981 r. zgodnie z jej art. 29. Została 

zawarta na okres pięciu lat i, zgodnie z art. 30 ust. 2 zd. 1, ulega automatycznemu 

przedłużeniu na kolejne okresy pięcioletnie. Najbliższy taki okres upływa 

16 października 2021 r. Art. 30 ust. 2 zd. 2 reguluje natomiast zasady wypowiedzenia 

umowy. Notyfikacja o wypowiedzeniu powinna nastąpić najpóźniej 6 miesięcy przed 

upływem okresu pięcioletniego, by wraz z jego zakończeniem umowa utraciła moc. 

Bieżący taki okres upłynie 16 października 2021 r., a stosowna notyfikacja 
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o wypowiedzeniu powinna, zgodnie z intencją wnioskodawcy, nastąpić przed dniem 

16 kwietnia 2021 r.  

4. Wyjaśnienie wyboru trybu wypowiedzenia Umowy 

Procedura ratyfikacyjna Umowy miała miejsce w czasie obowiązywania Konstytucji 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., która nie przewidywała 

trybu ratyfikacji umowy międzynarodowej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

Jednak zgodnie z art. 241 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. umowy międzynarodowe ratyfikowane dotychczas przez Rzeczpospolitą Polską 

na podstawie obowiązujących w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyjnych 

i ogłoszone w Dzienniku Ustaw uznaje się za umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie i stosuje się do nich przepisy art. 91 Konstytucji RP, jeżeli z treści 

umowy międzynarodowej wynika, że dotyczą one kategorii spraw wymienionych 

w art. 89 ust. 1 Konstytucji RP.  

Ponieważ postanowienia Umowy dotyczą wolności, praw lub obowiązków 

obywatelskich określonych w Konstytucji RP (art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP) oraz 

spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja RP wymaga ustawy (art. 89 

ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP), a na podstawie art. 241 ust. 1 Konstytucji RP uważa się ją 

za ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, jej wypowiedzenie, zgodnie 

z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. 

U. poz. 443, z późn. zm.) powinno zostać dokonane po uzyskaniu zgody wyrażonej 

w ustawie. 



DZIENN.I.K USTAW 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

' 
Warszawa, :dnia 18 listopada· 198l · r. Nr 27 

TR ESC: 
Po:r..: 

UMOWA MiĘDZY'NARODOWA . . · .. 

· UO - Umowa mli;dzy Polską Rzecz4posp~li~ Ludową a ·Republik4 Finlandii o ochronie prawnej l pomocy 
prawnej iw sprawach cywilnych, r•Jd~ionycli- i hrnych, podpi_sana ·."! Helsinkach dnia !J.7. maja 1980 r. 29? 

Ul - · oświadczenie u4dowe z dnia. 29 . pai:dz:iernika -1~81 r. w sprawie wym1any . dokurneolów ratyfika
. · cyjnych U01owy międ'i.y Polską R1:eC'ZiJPO!fl?olitą Ludow4 a Republiką Finlandii o ochronie prawneJ 

i pomocy prawnej w $prawach C"fWilnych, ro'izinoych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 
27 maja 1900 r. · • 30:1 

.. ROZPORZĄDZENIA R,ĄDY MINISTROW: 

142 - 2 dnia 1·2 patdzlernika 1981 r. w sprawie .skróconego CZClSU · pracy oraz dodatkowych · urlopów dl& 
pracowników haruowni silników kolejowych l agregatowych Zakładów Przemysłu Metalowego .. H. Ce· 
gielski ' , 302 · 

143 - z dnia 9 lisiopada 1981 r. w. spr'awie wieku emPrytalnego . dla niekiórych grup prac()wnlków za trud· . 
nionych w warunkach szczególnie nkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych • • 303 

ROZPORZĄQZENIE 

lU - Mlnbtra Finansów z dnia 21 pa:!:d.o:iernika 1981 r. w sprawie obowl4zku dokumentowania ukupu nie-
których !lJ<Ilerialów p_nez n.enticślników opłacających podatki w formie rycult_u • , 301 
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UMOWA 

między Polskil Rzeczilpospolilil LudO\Vil a RP.publlką Fin l•adłl o ochroale pi'\IWlleJ l pomocy pn.wneJ w sprawacJii · 
cywila ych, rodzinnych l karnych. 

podpisana w Helsinkach dnia 27 mdja 1980 r. · 

W Imieniu Po1skleJ RzeczypospoliteJ Ludow~ 

RADA PANSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

\"1 dniu 27 . maja 1980 r. została podpisana w Helsinkach L'mowa mi~dzy Polską Rzecząpospolitą Ludową l! lłe· 
publiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych l karnych w nast~pu· 
jącym brzmieniu : 

UMOWA 

między Polską R2.ecząpospolitą Ludową · a Republiką 
FinlandU o ochronie prawnej 1 pomocy prawnej . 
w sprawach cywilnych, . rodzinnych l karD}"C:h. 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
Prezydent Republiki Finlandii . 

potwierdzając swe dążenie do rozwoju l pogł~blania wz:t· 
jemnej współpracy prawnej w sprawach ·cywilnych, ro· 
d:tinnych · i karnych - zgodnie z Aktem końcowym Kan· 
fe rencji Bezpieczeństwa i Współpracy w · Europie, · podpi· 
sanyin w dniu l sierpnia 1975 r. w Helsinkach! 

. postanowili zawrzeć mme]szą umowę l w tym celu .wy·· 
znaczyli swoich pełnomocników: 

Rada Państwa Polskie.L Rzeq:ypospolitcj tudowej _.. 
J erzego Bafię. Ministra Sprawiedliwości 
Folsklej Rz~czypospolitej Ludowej . 

Prezydent .Republiki Finlandii 
ChristoHeril Taxella, Mir.istTil Sprawiedliwości 
Republiki Finlandii, -

którzy po wymianie swoich pełnomocnictw uznanych u 
dobre l spo rządzone w należytej formie uzgodnili , co na· 
stępuje: 
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Postanowienia ogólne 

Artykuł 1 ' 

Ochrona prawna, 

.a)'ze strony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
.4.. Minrst~rstw,bSpYai),'i~dliW()ści , oraż 
- Prokuratura. Generalna; ' "-

bl ze strony Republiki Finlandii 
- Ministerstwo Sprawiedliwości. 

'" 
ArtykUł 5 

Wniosek o udzieleniepomocypr~wnej to 'Obywatele iednej Umawiającej się Strony korzy
stają na terytorium drugiejUmawi?jącejsię Strony z ta- , 
kiej samej 'Ochrony prawńej qsoby i majątku przed są- 1. Wniosek o udzi.elenie pomocy prawnej powinien 
dami, organami śCigania i itmymi organami właściwymi być spor;ądzony napismie j ~ zal'eżności od treściwnio-' 
Vi spr!iwach cywilnych, roctzinnychi kamyeh, z , jakiei 5ku zawierać nash:;pujące dane: 
korzystają . obywatele .tej Strony. a) oznaczenie organu, wZY'fającegol, 

' .2.0bywatęle jednej Umawiającej 'się Strony mają '" b) oznaczenie organu wezwanego; 
prawo do swobodnego i nieskrępowanego dostępu , do or-c) oznaczenią sprawy, któr.ej dotyczy wIiiosek .o udziel e-
ganów drugiej Umawiającej się Strony . wymienionych w - nie pomocy prawnej, i treść wniosku', 
ustępie 1 niniejszegÓ artykułu; mogą oni wystęPQwać dl imiona i ,nazwiska, obywatelstwo, zawód oraz miejsc. ' 
przed . tynii orgańami, składać wnioski i wszczynać postę- . zamieszkania lu.b pobytu osób zaintefesowanych; 
powanie na tych samych warunkach ' co. obywatele tej - e) nazwis~a oraz adresy pełnemo.caików i ebrońców osób 
,Strony. ' . wymienionych pod literą d) niniejsiego ustępu; 

'3. Postanowienia niniejszej umo\\.-y stosuj~ się odpo- f) o~naczenie dokumentu podlegającego doręczeniu; 
wiednio również d,o . Qsób prawnych, utworzonych na t~- g) vi razie ' potrzeby priytoczenieokoliczności faktycz-
rytorium Umawiających się Stron zgodnie z ich prawem, nych <;>raz wykaz potrzebnych dokumentów i innych 
i do , innych organizacji mają.cychzdolność do występo- dowodów; .. 
wania, w pcstępowaniu sądowy~ Vi charal\,lerze strony. .' . 

, h) VI. sprawach 'karnych dodatkowo opis okoliczności fak-

Ąrtykuł 2 

,Pomoc prawna 

l. Sądy i prokuratury Umawiających się Stron, zwa
ne dalej w niniejszej ~lnowie organami wymiaru sprawie- ' 
dliwośd, udzielają sobie ' wzajemnie na wniosek pomocy 
pra:wnej w sprawach cywilnych, rodzinńych i karnych. - . 

2. Inne organy właściwe w spraWach cywilnych, ro
dzinnych i karnych kieq.lją wnioski o udzielenie pomocy 
prawnej za pośrednictwem organów wymiaru sp'rawiedIi
wości Strony wzywającej. 

Artykuł ą 

'Zakrel! pomocy prawnej 

1: UmaWiające się Strony udzielają sobie wzaj~mnie 
na wniosek, pomocy prawnej zgodnie z prawem wezwanej 
Umawiającej się Strony " przez Qoręczanie . dokumentów, 

' przeSłuchiwanie świadkow, biegłych, stron i innych osÓb, 
przekazywanie dowodów, przeprowadzanie ekspertyz 
i 091ędZ . .inora.z l-Vs.zCZyn~ni,e postępowania-i karne~e .. . a tak. 
że Wzek?zywtjnieinnyć'hinformacji i dokumentów., 

-2. St-rona wezwana dokonuje przewidzianych w ni
niejszej umowie czynnośc;i niez\vloczniei zgodnie ;l naj
szybszym tI:ybem postępowania przewidzianym przez 
własne prawo. Strona wezwana, zastosuje ,szelkie nie·· 
zbęqne , środki W celu ząpewnienia należytego wykonania 
wniosk.uo udzielenie pomoty pr~wn~j. 

Artykuł 4 

Organy . centralne 

Umawiające się Strony porozumiew~ją się z sobą za 
pośrednictwem organów ' centralnych. W rozumieniu ni· 
niejszej umowy organami ceptralnymi są: 

tycznycliprzestępstwa oraz jego kwaHfika~j~ prawną~ 

2: Wniosek o udzielenie .p()mocy prawnejp<:)\vinlen 
być podpisany p~ze,z właściwą osobę i ' opatrzony pieczę
cią· 

Artykuł 6 

:~~tępowanie w · sprawiewnJosku o udzielenie pomocy' 
prawnej 

1. Organ ,wezwany udz~elapomocy prawnej w trybie 
przewidzianym przez . własne prawo. Jednakze ' organ terr 
może uwzględnić wniosek ' 0 zastosowailieprzepisów pro
cesowych Stro.ny wzywającej, je~eri nie są one sprzeczne 
Z prawem Strony wezwanej, 

2. Jeżeli . organ wezwan-y nie jest właściwy do lidzie
lenjapomocy prawnej, przesyła wniosek' organowi wlasci-
Wemu i zawiadamia o tym organW'zywający. -

3. ' Na :w'niosekor~anu wzywającego Órgan wezwany 
zawiadamia w odpowiednim. czasie organ wzywający 

o dacie i miejscu wykonania 'Wniosku. ,Na wniosek orga- " 
nu wzywającego organ wezwany przesyłazawia~omienie 
teJ samej treści' stronom, taj{ aby mogły .one byćpbecne 
przywykonywatilu ,wntosku, chociażby ofgan, wezwany 
nie.był do ~ t~g() zobowiązany .zgodnie ze · swym prawelil' , 

, wewnętrznym: 

4. Organ 'wezwany zawiadamia na plsmie organ _ 
wzywająćy o czynności9cłl podjętych VJ' związ.k!u z wYk.o- ' 
nariiem · wniosku. Jeżeli wniosku nie można wykonać, or
ganwezwady zawiadamia ' o tym na piśmie organ wzy
wający z podaniem przyczyn oraz zwraca' dokumenty. 

\ -
'Artykuł 7 ; , 

Doręczanie dQkumentów 

1. Umawiająca się StrGna dokonuje doręczenia doku- I ~J 
mentu, jeżeli został. on sporządzony w języku urzędowym 

/' ' 

,\ 

i .' 

," 
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tej Umawiającej się · Strony lub je~eli zostaio do niego 
dołączone uwierzytelnione L.trpaczenie na ten język. 
Organ wezwany doręczy jednak dokument. który nie Jest 
sIJOrządzony \w języku wymienionym w nIniejszym arty
kule. 'jeżeli , osoba. które.i ma być on doręczony. zgadza 
się na dobrc;>wolne przyjęcie dokumentu. 

, 2. Dokumenty , ~awierająte zawiad6mienięJub wezwa
nie do, stawiennictwaplzed organem , wzywającej Umawia
jącej Się · StTOl'1y ~powinnybyćprreka.Z3ne Stronie wezwa-' 
nejńie ' późni,ejniż. nadziewi:ęćdZ1esiątdnf przed wymie
nRHl'ym Vi zawiadomieniu lubwezw:aniu dniem stawien-
nictwa. " .' . , 

3.Do' Wni@sku_ó.doręczenie dołącza się dokument lul)' 
Jegoodpis;dołącza : się je w dwóch egzemplarzach. 

4: Dokument d,otyczącyzawiadornienia lub wezwa
nia do stawiennictwa pEzedmganem Strony wzywa.jącej 
nie moze zawierać wzmianki ó śródkach przymusu na . 
:wypadek niestawiennictwa. ' 

Arty~~ł B 

\ Potwierdzeniedorl}c~enła dokumen!.ów 

Potwierdzenie doręczenia dokumentu iiporządza' się 
zgodnie z przepisami . obowiązującymi. na terytorium we
żwanej UmaWiającej -się Strony, W p'otwierdzeniu należy 
wymienić datę. miejsce i sposób doręczenia. ci także oso
bę. której dokument zostahl0ręczony. 

Artykuł 9 

Prawo odmowy , zeznań , 

1/ Os~ba • • która wskutek wniosku o udźieleni~ po
mocy prawnej została . wezwanaW" charakterze świadka 

lub biegłego przez orgaB wzywający lub wezwany Urlta
wiającycb się. Stron.m~ prawo -odmowy zeznań lub wy
dania opinii. jeżeli prawo lub obowiązek takiej odmowy 
przysługuje , jej' zgodnie z prawem 'wzywającej lub we
zwanej Umawiającej się Strony. 

2. \v razie potrzeby organ wzywa jący dołącza do 
wniosku informację o przepisach tejStrońy. - regulujących 
prawa i.", obowiązki .wymienione w · ustępie 1 niniejszego, 
artykułu. . , 

wzywającej, jeżeli . czyn!en nie został wymif:miony w 
wezwaniu. 

3. Ni.etykalność przeV{idziana w ustępie 1 i 2 mmej~ 
szego ' artykułu ustaje. jeś# zainteresowana osoba. która 
przebywa prze~, okres kolejnych piętnastu dni od chwili, 
gdy ją oficjalnie/ zawiadomiono. że jej dąlsza obecność 
nie jest ;,już konieczna, i mając możliwość wyjafdu;p.o
została na terytorium Strony wzywającej lub po jego 
opuszczeniu ponownie po~r6cifa, Dookręsu tegonię wli
cza się czasu. w ' którym osob'ai, . ~ak.a nie mogła opuścić te
go teryt'orium z, przyczY\lod siebie ' Ilieza:leżn:ych. ' \ . . 

4 . . Osoba ' wymieniona w ustępie 1 ł 2 niniejszego 
artykułu. która nie stawiła ' się mimodoręczłnia 'jej za
wiadomienia lub Wezwania. nie'. będzie' ukaranaailip!ld
dana innym środkom przymusu .'z powodu takiegonieS'ta-
wiennictwa. ' .. . 

5, ' . W~iosek o doręczenie'śWiadkówl lub .biegłemu · 
wezwania powinieIl" wskazywać, 'wysokość kosztów po
dróży i pobytu podlegających zwrotowi, a w stosunku do 
biegłego -wynagródzenia za jego pracę. Na żądanie tych 
osób Strona wzywająca wypłaci zaliczkę :na pokrycie wy .. 
datków. . . ' 

-Artykuł 11 
.~ ~" " .", . :' . . . . 

Legalizacja dokumentów 
; ' , ( 

~ Nie wymagają legalizacji do'kumenty ' przesyłane 
przez jedną Umawiającą się Stronę drugiej ' Umawiającej 
się Stronie w . związku z' udzieleniem pomocy prawnej. 

,- t · 

. Artykuł 12 

Wydawanie dokumentów z .akt . stanu cywilnego . l lnnycll 
dOkum,entów 

Na podstawie niniejsżej umowy k{lżda z Umawlają~ 
cychsię Stron. w:ydajedrugiej Umawiające.j !1ię Stronie, 
zgódnie zeswym prawem .. nawnjosek. dokumenty z' akt 
stanu cywilnego. świadectwa wykształ<;eniil. świadectwa 
pracy oraz inne dokumenty .. które dotycZą osobistych 
praw i interesów. obywateli drugiej Umawiającej sią 
Strony. Dokumenty \,~kiewydaje się drugiej Umawiają
cej się Stronie bez tłumaczenia i bezpłatnie; 

/ 
Artykuł 13 

Odmowa udzie,lenia pomocy prawnej 

Artykuł 10 

NłetykalnośC świadka, bl~głegoi.tro~1'1 pskarionego 

1. Można odmówić . pomocy prawnej •.. jeżeli )ej udzie.; 
j . lenie mogłol,)y naruszyć suwerenność" lub , zagrozić bezpie

czeństwu wezwanej Umawiającej si'ę . Stronv albobyłQbY 
sprzeczne z podstawowymLzasadami ~je{ pr~wa. ' 

1. Swiadek. bięgły lub strona, którzy wskutekzawia
domienićllub wezwania stawili się dobrowolnie' przed or" 

. ganamiwzywającej ' Umawiającej' się Strony, nie. mo·gą 
być ńa terytorium tej Strony. niezależnie od swego oby
watelstwa. ścig~ni. zatrzymani lub poddani innym środ. 
kom przymusu albo ukarani za czyn- popełniony ptżed 
swym przybyciem na te'r.ytoriufll Strony ' wzywilją~cej. 

2. Osoba, która ws,kutek w€zwania stawiła się d 0-' 
browolnie przed organem wzywającej Umawiającej się 

' Strony jako oskarżony o przestępstwo. które jest przed
miotem postępowania przeciwko niej, nie będzie niezależ .. 
nie od swegp obywatelstwa ścigana! zatrzymana lub pod
dańa i~lJYIIlŚfodkoin przymus.u a.lbo ukarilna za czyn po
pełniony przed swym pRybyciem .na tery.t~rium Strony; 

2. Ponadto można . odlJló '-.yk pomocy prawnej w spra-
wach karnych •. jeżę1i: . 
a) sprawa dotyczy . czynu. który nie jest przestępstwem 

według prawa Strony wezwanej; 
p) sprawa' dotyn:y czynu. za któTy zgodnie z prawem 

,Strony wezwanej , ściganie jest niedopusiczo.lne z po
wodu, przedawnienia. ułaSkawienia luh innych przy
czyn prawnych; 

<.) sprawa , dotycz'y cZYnu. ,z powodu którego na tery t <;l
riumStrony wezwane( oomówiono wszczęcia postępo
wania lub postępowanie zost<lło umorzone. albo wspra-' 
.wie zostało wydane orzeczenie; 

-a) na tf'!rytorium Strony wezwanej ' toczy Się,ost~powa
nie pfzygotowawczę ,lubśądo-.ye. 

I 

( . 
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Artykuł 14 

"Języki 

~ 300 - - Poz. 140 ' 

Artykuł 19 

Zaświadczenia, dotyczące stanu osobistego, rod~inneg~ 
l majątkowego . 

, t. ,Z , zastrzeżeniem : postąnowień artykulu 7 ,ustępu l ' , . ,. ' 
bhiiejsze} umowy do wniosku -o \IQ.z~ełenje , pomocy praw~ . 1. Zaświadczenia o ' stanie osobistym, ,rodzinil'ym Ima· 

' J)ej oraz7ałąćionych "dCl Jliego dokumerrtów dołącza się '.jątkowym , wymagane w celu zw()lnifmia ' O'd kosźtów" są," · 
uwierzytęlnion~ ~umąq;enię .'naJęzYk UT7,ędowy Stropy dQw~h . wydają właściwe orgcj.Uy t'ej (JIllawiające{siq, 
wezwanej lub na )ęzYk . a~giel~ki! jeielidok\!men,t, o 'któ~~ Strony, na któr,ej terytorium ,osobazaihteresowanaJna 
rym ~owa, 'nie " jestsporządzuny w jednym .2. tych języ- miejsce zamieszkania lub~pObytu; ' , ' ~" , 
ków; ' . ' .' . '.:- ' ' .' . " .~ 2. ' Jeżeli 'obywatel UDlawiającej . się Strony ubiegaJą-

c: 10dpo:Wied1 (w~z~)ki~ iiin~ iIl,forDi~cjep~Ch~dzą- ' ćysię o zwdlniellie od kosztówśądowych ' ni~ i'mamiejsca C, od ' Stroąy , Wezwanej sporządzasję w języku UJzędp- zamieszkania hib pobytu , na terytodum . żadileji UmawIa-> 
:wym ,$tro~y wez~an~j 'lu~' Strqni: wzywającej a,lbo W ję~, jących się StrQn,za~wiadczeIiie może , być .. w:ydane hH) ~ 
Iyku ~ngtelskim. .," . ,. . ' ulwbi'etzytdeI~ki(:jńek' prz1ez 'przedst.awiciela ,dYPlomaty'c7.nęgo; " ., '.',' .. ,V

J
'" 

;, ' .. .. " , ' . " ,', . , ' . ' . u urzę Dl a (jnsu arnego 'pansfwa.ktorego jest on ' oby· 'e. , 
3.Jez~U weqług,.'po~tanowleń:nłnie-Jszej umowy wy- watelem " . ',. ,y 

, lnagĄ~. ·jest, i:l<?,ł4~zep1e' ~o ';~óKumen!(rW!:l'Y"ięrzytelIłione~ , " . , , '. ' '.. . ' .. ' , . . ,.c "c , ~ , ' 
, ,go ' tłumaczenia :. na . język' \1ri~itowy . StlOny, wezwanej lub. '. . 3., O~gan: , włąs,ClWY '.90, udzlelema . z.wohlJen,la ,o,d>kosz~. 

'na język, ' angieI$lU,tłu;na;i~AlęjopowinP.o' być :uwierzy- ' t~w, . .-~ą~owych moze. zwrócić się o uz,upełniajllc;~: i~or~a:~; ; 
lelnłone przez t~um1ićZa ' pizYśl~iJłego. "nOtariu.s;z;a, ' organ . cJe do organu, który wydąłzaświadczeni,E)' , . (. ' . ' 
~zywa:j~<;y lub pr:'Zęz . pt::ied'Stawi~iela ' dyplomatycznego . : , 
, .ibo ' tirZ~nikakonsularilego 'jedbej ź UmaWiająCych sl~ Artykuł 20 
5tron. . , . 

. ..' ..Jęzfklem . ~r~ędOWym ' POlski~j Rzeczypospolitej 
LudoweJjest 'jęiyk pplskt 'Językami urzędowymi Repu
,bliki ~inf~ndiis~'" ję-zykfliflskii • szwi!dzki. . .. .' 

~ '., .' , ,_, . " "_ ,,.. .. ' t,<" ,'_ '(" 

", , t':;' :-

:Artykuł . l,3 · 
< . 

Wymiana Informacji " 

Org:any., centretne ", Uma'Viają~ych, się Stron udzielajll 
.obie wzajemnie 'na wniosek jnformacjiO swym obowią
.Jującyul' lub uchylonym jd pr'irwie, jakrówniez o pTak'" 

'tycesądo'wej , dotyczącej-zagadnieńprawnych, które po
lłłstanll przy 'itósowaniu ' niniejszej umowy. 

Artykuł '16 

" ,"., 
KosztYP,?mocy. prawnej 

Umewiające sh~ Strony nie żądają od siebie wzajem .. 
nie zwrotu kosztów 'powstałych 'vi związku z, udzieleniem 
I'omocy prawnej. j 

Artykuł 17 

Zwolnienie od zabezpieczenia kosztów" procesu 
j.- ',., .. ' " ' 

OdobywateH Uma'Yiających się Stron występującycn 
, prze~sądami drugiej 'Umawiającej się Stron)' nie można 
żądać zabezpieczenia ani depozytu " z tego powodu, ż.e są 
orii cudzoziemcami albo że -nie mają miejsca zamieszka
nia lub pobytu na terytorium tej UmaWiającej się Strony. 

Artykuł 18 

, Zwolnienie ,od koszlów sądowych 

, .. Obyw~łtele Umawiających śię Stron, ,'którzy wystę- ' 
'pują 'przed sądami lub ' innymi"j)fganamldrugiej Umawia
Jącej się Strony, kor:zystają ze zwólnienia od kosztów są

' dowych ria takich śamyćą'żasadath' f 'w taki~ samym zit.:, ' 

',' W~iosek ' o zwolnlenle od ',kós~tów, sąd~~,yc,b " ", .. 
·· Obywatel: jepnej , Umawiającej :.$ię : ~tf!:)ny,ldĆ)~y ze- . 

,mierza ubiegać się Q,zwoll1icnieod' -)wsztąw - sądow:ych" , _ >' 

zgodnie .z artykułem 18 niniejszej nmowY~I>rzed oI!iima-, '. 
mi drugiej , {J~awiającej'Się Strony może złożyć .w'nil)se~ 
W tym przedmIocie właściwemu orgaMw'i ., Umawiającej 
się Strony, na której terytotiumma miejsce zamieszkania 
lub pobytu. Organ ten prześle wniosek Wraz z' zaświad; :, 
czeniami . wydanymizgodpie z artykułem 19. ninfejszej 
umowy wlaściweąlU , organowi drugiej Umawiającejsią, 
Stro~y. . ,=-- ' • 

Rozdział II 

Postano ivlenia s~czegÓJńe dotyczące spraw 'cywilnych 
Irodzinnvc'h 

. Artykuł' 21 

Zawarcie . małżeństwa, 
, 
1. For.ma zawarcia małżeństwa podlega prawu Unia· 

wiającejsię Strony, na której terytorfum małżeiistwo jest 
zawi~r-!lne~ 

2. Przesłanki .zawarcia małżeństwa , przez obywateli 
Umawiających się Stron podlegają prawu Umawiającej 
się Strony, na której terytorium Iłlalżeństwo jest zawiera
ne, jeżeli -jeden z przysj:łych małżonków jestobywatelePl 
tej Umawiającej si~ Strony lub ma na jej terytqrium 
miejsc~: zamieszkania. . 

.I 
Artykul ,22 

Orze,czenla ' dotycz,ące ro~wodów, separacji 
. I unieważnienia ~ałżeństwa 

Prawomocne orzeczenia wydane na , terytorium jednej , 
Umawiającej si,E: Strony, ' orzekające rozwód,sepąracJę lub 
,unieważnienie małżeństwa 'op)'wateli U!Dawiających sięv ,. 

.Stron, będą- uznane na terytorium drugiej UmawiająceJ!;ię 
'. Strony,.jeżeli: 

"': '1. 

" 

kresie jak obywatele tej_ Strony. . 
a) ' óhydwoje" malżońkowie byli obywatelami tej U)nawia,. , 
, Jącej~ię Strony, której organ wydal orzeczenie! albą, \ . , 

( , 

\ 
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.b) obydwoje małionkowle mieli mIejSCe zamieszkania na 
terytorium tej Umawiającej się Strony, której organ 
wydał orzeczenie, 'albo ' 

~) j.ed~n z · małionkó~v był 'obywatelem jednej Umawia- r 

Poz. 140 

Rozdział III 

Postanowięnia szczególne dotyc7.ące ,, :spraw ~arnych ' 

jącej , się 'Strony, a , 1rugi '-:- .opywatelem drugiej Urna- . Artykuł 26 
' wiającE!} się Strony, i Jeden ,zńicp mial : miejsce Za~ , 
sJpi~śżkiłll.ianęterytorlutTI.tej Umawiającej się Str9ny, Wniose}[ o ws~cz~depostępowania karnego 

ktQrejotg,an ~ydał orzecz;enie.. ' " ' .1. Kaida " zU~awiających się Śtron; na' wniosekdril-

AHYkul\ 23 

PinanJe , zą ' zaglnl~nego Jll~ ' znia,l'le,g() '" l . stwie,tdzenle , 
zgonu 

· · ' .'Pi.aW-c:mt()C:nęÓr4ę'c;iex.lieoU~ą~ni.ij , osohy~ą. z~ginio~ią 
.11;lb , zma.rłą , alą90 , st~vierdzeniu zgonu~y(lane , przez .sąd ,. 

, ~edPejVIl!awi~jącej~ię Strony' ,będzie' , uznane, .na.t~ryt:o
riUlJłdrug'iej' , U;rnąwiające,j. sięStrony.;jeżeli Oś'oba . ta była 
~byw~tele,~.(;Jmawiając'i:ljsię Strony, któreJ'sąd wyClał 

1~ ()rZeCżenlę _ w . dhwifi, ' gdywec;lłu'g ' os~afniCll ; wia(jomosci 
: PQZQsta",ała , pny: iYciu. ; , ;- , 

Odhtowau.zna~la · 1 poŚtępowaiti~ o ,uznanIe 

" '1. Mozna ,· odm6wic · użnaniaorzec;:zeni1l., ' o ·którym mo
')wa ' -w ,'artylttiłaĆh22f 23niPiejSzeJ ,i \lill.ówy,jeżeli: , 

al orz,ec'zeni~ ' żostało ' \Vydanę ' przed wejśĆiemw życie ni~ 
pie jsze'junlo",y: , " ' , ," • ' .,. 

. b) .' wszciętęwc:~es~iej .pos!ępowanle . pom,iędzy ~ymi .$.~~ '. 

' II!ymi,$.tmnamUo" ten, s!1mprzedmipt toczy slęprzed 
, orgąnkt:~tr.;lnl:: wę~w:allej: '. . ' . .. , 

c) . przeczenie jest sprzeczne · z orzeczeniem .wydanym .na 
terytorium Strony wezwanej lub z orzeczeniel1)wyd,d7 
riymw ' państwie trzecim,któfespełnia warunki do 
uznania i dotyczy lychsariwch stron i ' tego.:...,.samego 

. przedmiotu postępowania wszczętego przed postęp()wa~ 
'niem, -w którym ' wydano pierwsze z orzeczeń: 

. dl orzeczenie ,zostało wydane w postępowaniu.podczi'ls 
"którego .strona\ nie była obecna ,i : nie. otrzymała zawia
domienia . o wszczęciu postępowania w odpowiednim 
czasie., umo~liwiającym jej wzięcie udziału w postępo" 
waniu,albo 

e) uznaniejęst sprzeczne z podstawowymi zas"adami pra
wa Umawiając,ej się Strony. 

' 2. Postępowanie ouznaIiie orzeczenia podlega prawu\ 
tejUmawii'ljącej się Strony, ,na której terytorium ma na- . 
stąpić uznanie. . • ' 

3. Postanowienia artykułów 22 i 23 niniejszej umo
wy Iliestóją naprzeszkodżie rrtciżliwości uznawania or~e- ' 
czeńpr~ez Umawiające się Strony w . innych wypadkach. 

, 
Artykuł 25 

Sprawy spadkowe 

Obywatele Umawiających się Stron lllająlakie samo 
prawo do dziedziczenia , własności) praW podlegających 
wykonaniu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony 
oraz , do sporządzania i oQwoływania, rozporządzeń testa
mentowych dotyczących takiej :własnościi praw. jąk' 
mie~zkają'cyna ,· terytorium drugiej Umawiającej , się Strony , 

, obywatelełe-j 'Strony" Własllo$ć , . , . i .',PJawąpr.;ze'FI}pdzą .l-l,a 
ńlch wskutek Q,ziedziczenia '. ustawowego hlb testam,ento" 
~ego. na <tychsę.mych , ,w ar.tlllktl-Ql;)., AąkJę ,JltzeWirl~i at,J.ę~ą 
dla obywateli ·.rilieszkającycll , nę. tefytQrium tej Strony: 

· ,giej Umawięjącejsię$trony, wszczyna postępowimte kar~ 
pe)lgodnie , zę swymprawem'. przet;:Iwkg własnemu oby~ 
'Wfl~elo~i, I.\tóry je~t podejrzany o pop'ełnitinie przestęp
stwa. nfi terytorium drugiej 'Umawiającej się , Strony. 

2. ":,,W:niose~6 " wszczęCie , postępq\\'~niakarnego~ po
winręh , być ' sporządzony 00 '· piśmie ' j, zawierać , następują~ 
ce dane: ' 
al oirtaczenieorgauu wzywającego: ' 
b) . >określenie" prz~stępstw4', '. \:;zWi'ą~klJ ' ż którym 

I'Vin,ios.ęk ! o wszcżętiep()stępowanid , i możliwie szcze'
gółQ:WY oPis czasu i miejsć,aprzest~pstwaL " .. ' , ., .... 

t) .przepisY,prawne Strony ' \Vzywając~j, n!1 p~dsta:WJe. l.\ttł~ ' 
' rych r:,zYn}l~nąny ,jęs(za j)rzestęp~I-;VOj " . ,.,,' 

' d) , d(){{ładuę . dane d()tyczące tOŻSiiłn()5ci ' podejr;zanegQ, je ... · 
"gp ,(jbyWafelstw:a p miejsca> zarn.ieSzka-uia lubpobyfu;' 
a ,~ , razie potrzeby '";: opIs jego osoby. • j 

;3, , p():wni~](u ow;z~~ęcie 'postępoW~f.ja .zaląqasię 
uwierzy tęInione , odpisy a,kt · '. postępowąp.iaprzygotowaw-' 
czego,jak również dowody ,rzecz9we żnaJdujące ' się w 'pq
~iadaF1iuStrony wzywającej. Do aU postępowania przy
gotowawczego nie potrzeba dołączać tlumaczeń.vo których 

'mowa w artykule 14 ilst~p ,lniniejszej 'um6w'y. Wniosek 
powiniet,J. ' być podpisany i opatrzony pieczę<?ią. 

, ' ., .. '" / "., , ' , ' ,. 
4, Przy przekazyw~niu 'dowodówrzeczowvch, okt6-

rychmowa w ustępie 3 niniej~zeg'o ' a'rtykułu: 'nie st()suj~ 
się przepisów ogranitzających przywóz ' i wywóz przed
miotów. chyba że " przekazariie , tych dowodów zagrażałoby' 
bezpieczeństwu Strony wezwanej lub byłoby sprzeczne 
z podstawowymi zasadami jej prawa. ' 

S.Strona wezwana zaWiadamia Stronę wzywającą 

o sposopie załatwienia wniosku i o wyniku postępowania .. 
karneg(), a także przesyła odpis wydanego w sprawie 
orzeczenia. 

, 

Artykuł 27 . 

Ud.zielanie InformaCji doł:ypących wyrokówkamycli 

Umawiające się Strony udziela.ją sobie, wzajemnie na 
, wniosek . infop.p.acji .0 prawomocpych wyrokach" wydanych 

w spr~wach karnych przez sąd Strony wezwąnej dotyczą
,cyclJ osób! które są oskarżone o popelnienię przestępstw 
na terytorium Strony wzywająęej. . 

Rqzdział IV 

Postanowienia końcowe 

Artykuł 28 

Stosunek do innych umów ' międzynarodowych . .-- " . , . 

. ,. P()stanowienia . ll1lUejSzej , umowy " nie naruszają praw 
LOl)owiązkóW; Ulllawiających się S~ron, wy;nikąjąćy.ch, z in
nyclJ ,JJ,lllów ,międzyharodow.ych zawartych przęznie/pize9- i 
:wejściem · wżycie niniejszej umowy. 

" 
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, Ar:tykuł 29 

WejścJę' w życie UI~owy 
\ " ." 

,mowa niniejsza , podlega ratyfikacji i wejdzie w ży
d . po upływie tczY<izies tu .. dni od dnia wymiany doku
mentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Wa~szawie. -' ł 

,'" . . I · , . 

'-, 

ona automatycznemu przedłużeniu na, dalsze pięcioletnie 
okresy. Wypowiedzenie następuje w drodze notyt-ikacji 
najpóźniej na .sześć ~iesięcy przed ' liply)Vę~ kaźd~go 
okresu pięcioletp.iego. 

Sporządzono w Helsirrtcach dnia 27 maja 1980 r.w 
dwóch egzemplarzach, ', każdy I w językach polskim ' ; , fiń
skim. przy czym .obyd\vi!. t~ksty są , jednakowo a:~ten- , 

Artykuł ,30 
.: tyczne. ' ./ 

"Okres .1low1otzywmł4i ~mowy 
, " 

1. Niniejsza umowa zawarta jest ,na okres pięciu lat, 
. ~- , -- . . 

.2. Jezeli ' umowa nice _zostanie wypowiedzianA" , u~ga 

' Z upoważnienia 

Rady , Państwa 
'PólskiejRzeczypospolitej 

ludowej 
Jerzy Bafia 

Z upoważnieni!l' 
Prezydenta , Reput>liki ' 

Finlandii .', 
'-'Ch? JSldJterTaxel1 / 

' Pozaznajomieniu' się z powyższą wnową Rada 'Państwa uznała ją i uznaje za słus,zną zarównowca!ości,jalC 
,if każde z postanowień W niej 2awartychioświo.dcźa. że Jest ona przyjęta. ratyfikowana i potwierdzona. orażprzy- ' 
rzeka\ ,że będzie n1ez~ieniiie zachowywana. <'-,~ ' ' 

~adowódczego, wydany zostal Akt niniejszy, opatrzony 'pieczęcią PolskieJ :Rzeczypospolitej Lud~wej. , 
Dano w Warsż~wie dnia 17 grudnia 1980 r. 

.. Przewodniczący Rady Państwa: H. Jablońskl ' 
Minister Spraw Zagranicznych: 'J. Czyrek L. , S. 

141 ../ . 

. , 
' OŚW.ADCZENIE . RZĄDOWE 

z dnia 29 października 1981 r. 

w sprawIe wymiany dokumentów ratyfikacyj~ych Umowy mlędży Pol~ką RzecząpospOlitą Luaową a Republiką Fin".o 
landiio ochronle prawlieji PQIDocy prawnej w 'sprawach cywilnych, rodzinnych i kiłp1ych, podpisanej w , Helsin-

, ' kdCb dnia 27 mafa 1980r. ' 

" Podaje się -niniejszym do wiadomości, 7e zgodnie 
z artykułem 29 Umowy między Polską Rzecząp'osp~litą 

Ludową a Republiką Finlandii .0 ochronie prawnej i po
mocy prawnefw, sprawach 'cywilnych, rodzinny'Ch i kar
nych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 t .• ni!.-

stąpiła , w Warszaw\e dnia 15 września 1981 r. wymiana" 
dokumentów ratyfikacy jnych wymienioneJ umowy. 

Powyższa umowa weszła w-życie dnia 16 pażdziernika: 
1981 ~ . , . . ,~ , 

Minister Spr,aw ZagraniczI;lych: J~ Czy:ek 

142 

) 

, " z dnia 12 jlilżdziernika 1981 r~ 
• 

w sprawie , skrÓConego ' czasu pracy orazdodatkoWycli~ uiiopów dla pr.cownJk~w hamowni ' silników kolejowycli 
, ' I agregatowych Zakładów Prz'emyslu.MetałQweg~ '"H. C~głelski". 

" Na pÓclstawie art. 130 , i art 160 ' Kodeksu; pra~y 
{Dz. U. z t~74 , r, Nr' ,24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16', poz. 91 

r,J il98C r. Nr 6. poz. 23} po 'porozumieniu ze zwiąikami 
zawodowymLzarządza się; ,co następuje: \' 

§l. Wprowadza 'się ' skrócony cz~s pr~cy dlapraco-w-
ników zatrudnionych ,w hamowni silnikówko!ejQwych , 
i agregatowych Zakładów Przemysłu Metalbwego "H.'Ce- ' 
gielski H; . . ' , . 

§ 2. L Czas , pracy' pracowników .zatnl.dnionych na 
. stanowis.kach wymiE:\nionych w § 1 wynosi : 

1) 41 godtin tygodniowo w 6 ~dniowym tygodniu 'pracy, 
\. ' 2) 35 godzin tygodniowo w 5-dnio:wym tygodniu prdcy. 

mowa w § L ulegają ' podwyższeniu w stosunku. w jakini 
pozo,~taje ,ponnalny_'__ czas pracy do skróconego cz'asu 
PraI=Y· . . 

§4. Pracownikom, o kt6r:ychmowa w §t, przysłu
, guje dod.atkow'y płatny u'rlopw wymiarze ośIńiU: dni ro-
boczychw ka,żdym roku kalendariówtm. " , 

" § 5. 1. , Praw9 do ,pierwszeg~ urlopu dodatkowego 
pracownik nabywa po przepracowaniu jednego roku w 
hamowni silnikówko!ejowych i- agregatówych Zakładów: 
Przemysłu Metal~wego .,H. Cegielski". ' 
, ' 2. Prawo do urlopu dodatkowego , przysługujepfa.; 
cownikowi"jeżeli praca je.st :;;"'ykonywana co najrrlnie(w. · 

, polowi~, obOWiązującego go wymiaru czasu ' pracy. ' , 2. , Pracownicy , zatrudnieni yv- skrócony:ąt ,czasie pracy 
D;IO~ą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych. 

, ., § 6. l. Dodatkowego płatnego. urlopu Udziela .się. W: 

§ 3. podzinowe sŁawki płac pracowników: o kt6rycli ' 

nie zależności od wskazań lekarza,lącznie z "w-lopem WYPQ~ 
czynkowym lub 9ddzielpie. , " 

.. :'--
/ , . 

, , 

" 

. ,,,!;" 

'. . 

, 
," ; 
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30 artikla 

Sopimuksen voimassaoloaika 

1. Tama sopimus on voimassa viiden vuoden ajan. 

2. Ellei sopimusta sanota irti, se pysyy voimassa viisi

vuotiskausittain. Irtisanomisesta on ilmoitett~va kirjal

lisesti vahintaan kuusi kuukautta ennen kunkin viisivuotis

kauden p~attymista. 

Tehty 

Helsingissa 27 paivana toukokuuta 1980 

kahtena kappaleena, kumpikin puolan- ja suomenkielisina, 

molempien tekstien ollessa yhta todistusvoimaiset. 

Puolan · Suomen Tasavallan 

Presidentin valtuuttamana 



4. Toimitettaessa taman artiklan 3 kappaleessa mainittuja 

esineellisia todisteita ei sovelleta tavaroiden maahan- ja 

maastavientia koskevia maarayksia, paitsi jos todisteiden 

toimittarninen saattaisi vaarantaa pyynnon vastaanottaneen 

sopimuspuolen turvallisuutta tai olisi ristiriidassa sen 

lainsaadannon perusperiaatteiden kanssa. 

5. Pyynnon vastaanottanut sopimuspuoli ilmoittaa pyynnon 

esittaneelle sopimuspuolelle pyynnon johdosta suoritetuista 

toimenpiteista ja syytetoimenpiteen tuloksesta seka lahettaa 

jaljennoksen asiassa annetusta paatoksesta. 

21 artikla 

Tietojen antaminen rikostuomioista 

Sopirnuspuolet antavat pyynnosta toisilleen tietoja pyynnon 

vastaanottaneen sopimuspuolen tuomioistuinten antamista 

lainvoiman saaneista rikostuomioista henkiloista, joita 

syytetaan rikoksista pyynnon esittaneen sopimuspuolen 

alueella. 

IV L U K U 

LOPPUMAARAYKSET 

28 artikla 

Suhde muihin kansainvalisiin sopimuksiin 

Taman sopirnuksen maaraykset eivat vaikuta sopimuspuolen oikeuk

siin ja velvoitteisiin, jotka johtuvat muista kansainvalisista 

sopimuksista, joiden osapuoleksi sopirnuspuoli on tullut ennen 

taman sopimuksen voimaantuloa. 

29 artikla 

Sopimuksen voimaantulo 

Tama sopimus on ratifioitava ja se tulee voimaan kolmenkyrnmenen 

paivan kuluttua ratifioimiskirjojen vaihtamisesta, joka tapahtuu 
Varsovassa. 



oikeuksia koskeva testamentti. Omaisuus ja oikeudet siir

tyvat heille perintona ja testamentilla samoilla ehdoilla 

kuin sopimuspuolen alueella asuville omille kansalaisille. 

III L U K U 

RIKOSASIOITA KOSKEVIA ERITYISMAAR~YKSIA 

26 artikla 

Syyttamispyynto 

1. Kumpikin sopimuspuoli ryhtyy toisen sopimuspuolen pyyn

nosta oman lainsaadantonsa mukaisesti syytetoimenpiteisiin 

sellaista omaa kansalaistaan vastaan, jota epaillaan toisen 

sopimuspuolen alueella tehdysta rikoksesta. 

2. Syyttamispyynto on tehtava kirjallisesti ja sen tulee 

sisaltaa seuraavat tiedot: 

a) pyynnon esittaneen viranomaisen nimi; 

b) selvitys siita teosta, jonka johdosta syytetoi

menpiteisiin ryhtymista pyydetaan ja rikoksen 

tekoaika ja -paikka mahdollisimman tarkasti; 

c) ne pyynnon esittaneen sopimuspuolen lain saan

· nokset, joiden nojalla teko katsotaan rikokseksi; 

ja 

d) tarkka kuvaus epaillyn henkilollisyydesta, kansa

laisuudesta, kotipaikasta tai tosiasiallisesta 

oleskelupaikasta ja tarvittaessa asianomaista 

henkiloa koskeva luonnehdinta. 

3. Pyyntoon on liitettava varmennetut jaljennokset esitutkinta

asiakirjoista ja esinetodisteet, jos nama ovat pyynnon esitta

neen sopimuspuolen kaytettavissa. Esitutkinta-asiakirjoihin ei 

tarvitse liittaa taman sopimuksen 14 artiklan 1 kappaleessa tar

koitettuja kaannoksia. Pyynnossa tulee olla allekir·joitus seka 

leima. 



a) pilt6s oli annettu ennen tAmAn sopimuksen 
voimaantuloa; 

b) samojen asianosaisten vilinen ja samaa kysy

mysta koskeva oikeudenkaynti on vireilla 

pyynn6n vastaanottaneen sopimuspuolen vi

ranomaisessa ja timA oikeudenkiynti oli 

pantu vireille aikaisemmin; 

c) paat6s on ristiriidassa pyynn6n vastaanotta

neen sopimuspuolen alueella annetun paat6ksen 

tai kolmannessa valtiossa annetun tunnustami

sen edellytykset tayttavan pAAt6ksen kanssa ja 

paat6s oli annettu samoja asianosaisia ja samaa 

kysymystA koskeneessa oikeudenkAynnissA, joka 

oli pantu vireille ennen siti oikeudenkayntia, 

miss§ ensiksi mainittu paat6s on annettu; 

d) pait6s on annettu oikeudenkaynnissa, jossa 

asianosainen ei ole ollut saapuvilla eika ha

nelle ollut annettu riittavan ajoissa tietoa 

oikeudenkiynnin vireillepanemisesta niin, etta 

han olisi voinut osallistua oikeudenkiyntiin; 

tai 

e) tunnustamiP-en on ristiriidassa sopimuspuolen 

oikeusjirjestyksen perusperiaatteiden kanssa. 

2. Paat6ksen tunnustamista koskeva menettely mAAraytyy sen 

sopimuspuolen lainsaadann6n mukaan, missa tunnustamista hae

taan. 

3. Timan sopimuksen 22 ja 23 artiklan maaraykset eivat esta 

sopimuspuolia tunnustamasta paat6ksia piteviksi muissakin ta

pauksissa. 

25 artikla 

Perintoasiat 

Sopimuspuolen kansalaisilla on yhtllii~en oikeus kuin toi

sen sopimuspuolen alueella asuvilla timan sopimuspuolen 

kansalaisilla peria taman sopimuspuolen alueella olevaa 

omaisuutta ja sielli toteutettavia oikeuksia seki teh

da ja peruuttaa tallaista omaisuutta ja tallaisia 



sopimuspuolen kansalainen tai jommallakummalla heista on koti

paikka taman sopimuspuolen alueella. 

22 artikla 

Avioeroa, asumuseroa ja avioliiton peruu

tumista koskevat paat5kset 

Sopimuspuolten kansalaisten avioeroa, asumuseroa tai avioliiton 

peruutumista koskevat sopimuspuolen alueella annetut lainvoimai

set paat5kset tunnustetaan toisen sopimuspuolen alueella, jos 

a) kumpikin puoliso oli sen sopimuspuolen kansalainen, 

jonka viranomainen on antanut paatoksen; 

b) kummallakin puolisolla oli kotipaikka sen sopimus

puolen alueella, jonka viranomainen on antanut 

paatoksen; tai 

c) toinen puoliso oli toisen ja toinen puoliso toisen 

sopimuspuolen kansalainen ja jommallakummalla puo

lisolla oli kotipaikka sen sopimuspuolen alueella, 

jonka viranomainen on antanut paatoksen. 

23 artikla 

Kadonneeksi tai kuolleeksi julistaminen 

ja kuolemantapauksen vahvistaminen 

Sopimuspuolen tuomioistuimen antama kadonneeksi tai kuolleeksi 

julistamista tai kuolemantapauksen vahvistamista koskeva lainvoi

mainen paatos tunnustetaan toisen sopimuspuolen alueella, jos 

asianomainen henkilo, hetkella, jolloin han viimeisten tietojen 

mukaan ali elossa, oli sen sopimuspuolen kansalainen, jonka tuo

mioistuin on antanut paatoksen. 

24 artikla 

Tunnustamisen epaaminen ja 

menettely 

1. T~man sopimuksen 22 ja 23 artiklassa tarkoitetun paatoksen 

l-nnnnc:t.::lmi nP.n voidaan eva ta. _ios 



henkilolla on kotipaikka tai tosiasiallinen oleskelupaikka. 

2. Jollei sopimuspuolen kansalaisella, joka hakee maksutonta 

oikeusturvaa, ole kotipaikkaa tai tosiasiallista oleskelupaik

kaa kummankaan sopimuspuolen alueella, todistukset voi antaa 

tai todistaa oikeiksi hanen valtionsa diplomaattinen edustaja 

tai konsul .i v iranomainen. 

3. Viranomainen, joka tekee paatoksen maksuttoman oikeusturvan 

myontamista koskevassa asiassa, voi vaatia lisatietoja todistuk

set antaneelta viranomaiselta. 

20 artikla 

Maksuttoman oikeusturvan hakeminen 

Sopimuspuolen kansalainen, joka aikoo hakea toisen sopimuspuolen 

viranomaiselta taman sopimuksen 18 artiklassa tarkoitettua maksu

tonta oikeusturvaa, voi tehda ilmoituksen siita sen sopimuspuolen 

toimivaltaiselle viranomaiselle, missa hanella on kotipaikka tai 

tosiasiallinen oleskelupaikka. Tama viranomainen toimittaa hake

muksen yhdessa taman sopimuksen 19 artiklan mukaisesti annettujen 

todistusten kanssa toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomai

selle. 

II L U K U 
SIVIILI- JA PERHEASIOITA KOSKEVIA ERITYIS

HAARAYKSIA 
21 artikla 

Avioliiton solmiminen 

1. Avioliiton solmimisen muoto maaraytyy sen sopimuspuolen lain

saadannon mukaan, jonka alueella avioliitto solmitaan. 

2. Sopimuspuolten kansalaisten oikeus solmia avioliitto maaraytyy 

sen sopimuspuolen lainsaadannon mukaan, jonka alueella avioliitto 

solmitaan, jos jompikumpi avioliittoon aikovista on taman 



15 artikla 

Tietojen vaihto 

Sopimuspuolten keskusviranomaiset antavat toisilleen pyynnosta 

tietoja voimassa olevasta tai olleesta lainsaadannosta seka oi

keuskaytannosta tata sopimusta sovellettaessa esille tulevissa 

oikeudellisissa kysymyksissa. 

16 artikla 

Oikeusapukulut 

Sopimuspuolet eivat vaadi toisiltaan korvausta oikeusavun anta

misesta aiheutuneista kuluista. 

17 artikla 

Vapautus kuluja koskevan vakuuden 

asettamisvelvollisuudesta 

Sopimuspuolen kansalaisille, jotka esiintyvat toisen sopimuspuolen 

tuomioistuimessa, ei voida maarata asetettavaksi takausta tai va

kuutta silla perusteella, etta he ovat ulkomaalaisia tai etta heil

la ei ole kotipaikkaa tai tosiasiallista oleskelupaikkaa taman so

pimuspuolen alueella. 

18 artikla 

Maksuton oikeusturva 

Sopimuspuolen kansalaiset saavat toisen sopimuspuolen tuomioistui

missa ja muissa viranomaisissa samoin perustein ja eduin kuin omat 

kansalaiset maksutonta oikeudellista apua seka maksuttoman oikeuden

kaynnin. 

19 artikla 

Henkilo-, perhe- ja varallisuus

asemaa koskevat todistukset 

1. Henkilo-, perhe- ja varallisuusasemaa koskevat tarpeelliset 

todistukset maksuttoman oikeusturvan saamiseksi antavat sen sopi

muspuolen toimivaltaiset viranomaiset, missa asianomaisella 



hentumisen, armahduksen tai muun laillisen 

perusteen vuoksi; 

c) asia koskee tekoa, josta pyynnon vastaanotta

neen sopimuspuolen alueella on paatetty olla 

syyttamatta tai asian kasittely keskeytetty 

tai asiassa on annettu paatos; 

d) rikoksen johdosta on kaynnissa esitutkinta tai 

asiaa kasitellaan tuomioistuimessa pyynnon vas

taanottaneen sopimuspuolen alueella. 

14 artikla 

Kielet 

1. Jollei taman sopimuksen 7 artiklan 1 kappaleen maarayksis-

ta muuta johdu, oikeusapupyyntoon ja siihen liitettyihin asia

kirjoihin tulee liittaa varmennettu kaannos asiakirjoista pyyn

non vastaanottavan sopimuspuolen viralliselle kielelle tai eng

lanninkielelle, jollei kysymyksessa olevaa asiakirjaa ole laadit

tu jollakin naista kielista. 

2. Oikeusapupyynnon vastaanottaneen sopimuspuolen toiruittama 

vastaus ja kaikki muut ilmoitukset voidaan laatia pyynnon esit

taneen tai vastaanottaneen sopimuspuolen virallisella kielella 

taikka englanninkielella. 

3. Jos asiakirjoihin taman sopimuksen maaraysten mukaan tulee 

liittaa varmennettu kaannos oikeusapupyynnon vastaanottaneen 

sopimuspuolen viralliselle kielelle tai englanninkielelle, tulee 

kaannosten olla virallisen kielenkaantajan, notaarin, pyynnon 

esittaneen viranomaisen tai jommankumman sopimuspuolen diplomaat

tisen edustajan tai konsulinviranomaisen varmentamia. 

4. Puolan Kansantasavallan virallinen kieli on puolankieli. 

Suomen Tasavallan viralliset kielet ovat suomen- ja ruotsin

kieli. 



5. Tiedoksiantopyynnossa, joka sisaltaa kutsun todistajalle 

tai asiantuntijalle, on mainittava matka- ja toimeentulokuluina 

maksettavien korvausten maarat, palkkiona suoritettava maara 

seka asiantuntijan osalta hanen tehtavastaan suoritettava palk

kio. Naiden henkiloiden vaatimuksesta pyynnon esittaneen sopi

muspuolen on suoritettava ennakkomaksu kulujen korvaukseksi. 

11 artikla 

Asiakirjojen laillistaminen 

Oikeusapua annettaessa sopimuspuolten toisilleen toimittamat 

asiakirjat hyvaksytaan ilman laillistamista. 

12 artikla 

Vaestokirjatietojen ja muiden 

asiakirjojen toimittaminen 

Taman sopimuksen soveltamiseksi kumpikin sopimuspuoli antaa 

lainsaadantonsa mukaisesti toiselle sopimuspuolelle pyynnosta 

vaestokirjatietoja, koulutusta koskevia todistuksia, tyotodis

tuksia ja muita asiakirjoja, jotka koskevat toisen sopimuspuo

len kansalaisten henkilokohtaisia oikeuksia ja etuja. Mainitut 

tiedot ja asiakirjat annetaan toiselle sopimuspuolelle kaannok

setta ja maksuitta. 

13 artikla 

Oikeusavun epaaminen 

1. Oikeusapu voidaan evata, jos sen antaminen saattaa loukata 

pyynnon vastaanottaneen sopimuspuolen taysivaltaisuutta tai vaa

rantaa sen turvallisuutta taikka on ristiriidassa sen lainsaa

dannon perusperiaatteiden kanssa. 

2. Oikeusapu rikosasioissa voidaan lisaksi evata, jos: 

a) asia koskee tekoa, jota pyynnon vastaanottaneen 

sopimuspuolen lain mukaan ei katsota rikokseksi; 

b) asia koskee tekoa, josta pyynnon vastaanottaneen 

sopimuspuolen lain mukaan ei voida syyttaa van-



10 artikla 

Todistajan, asiantuntijan, asianosaisen 

ja syytetyn koskemattornuus 

1. Todistajaa, asiantuntijaa tai asianosaista, joka kutsuttu-

na tai haastettuna vapaaehtoisesti saapuu pyynnon esittaneen so

pimuspuolen viranoruaisen eteen, ei saa pyynnon esittaneen sopi

rnuspuolen alueella, siita r•iippumatta, minka rnaan kansalainen han 

on, panna syytteeseen, vangita tai kohdistaa haneen rnuita pakko

toirnenpiteita eika rangaista sellaisen teon johdosta, joka on 

tehty ennen hanen saapurnistaan pyynnon esittaneen sopimuspuolen 

alueelle. 

2. Henkiloa, joka vapaaehtoisesti haastettuna saapuu pyynnon 

esittaneen sopimuspuolen viranomaisten eteen vastaarnaan hanta 

koskevassa rikosasiassa, ei saa, siita riippurnatta, rninka rnaan 

kansalainen han on, panna syytteeseen, vangita tai kohdistaa 

haneen muita pakkotoimenpiteita tai rangaista sellaisen teon 

johdosta, joka on tehty ennen hanen saapurnistaan pyynnon esitta

neen sopimuspuolen alueelle, ellei tata tekoa ole rnainittu haas

teessa. 

3. Taman artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettu koskernattornuus 

lakkaa, kun asianomainen henkilo, jolla on ollut viidentoista yh

tajaksoisen paivan ajan laskettuna siita paivasta, jolloin hanel

le on virallisesti ilmoitettu, ettei hanen lasnaolonsa enaa ole 

tarpeen, tilaisuus lahtea, on tasta huolimatta jaanyt pyynnan 

esittaneen sopimuspuolen alueelle, tai poistuttuaan sielta on 

palannut sinne takaisin. Tahan maaraaikaan ei lueta sellaista 

aikaa, jona asianomainen henkilo ei ole hanesta riippumattomista 

syista voinut poistua pyynnon esittaneen sopimuspuolen alueelta. 

4. Taman artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettua henkiloa, 

joka esitetyn pyynnon perusteella tiedoksiannetusta kutsusta 

tai haasteesta huolimatta on jaanyt saapumatta, ei saa tasta 

syysta rangaista eika hanta kohtaan saa taman johdosta kayttaa 

muita pakkokeinoja. 



2. Asiakirjat, jotka koskevat kutsumista tai haastamista 

pyynnon esittaneen sopimuspuolen viranomaisen eteen, on toi

mitettava pyynnon vastaanottavalle sopimuspuolelle vahintaan 

yhdeksankymmenta paivaa ennen kutsussa tai haasteessa mainit

tua asian kasittelypaivaa. 

3. Tiedoksiantopyyntoon on liitettava tiedoksi annettava 

asiakirja tai sen jaljennos. Asiakirjat on annettava kaksin 

kappalein. 

4. Asiakirja, joka koskee kutsumista tai haastamista pyynnon 

esittaneen sopimuspuolen viranomaisen eteen, ei saa sisaltaa 

maarayksia pakkokeinoista poissaolon varalta. 

8 artikla 

Asiakirjojen tiedoksiantotodistus 

Todistus asiakirjan tiedoksiannosta laaditaan pyynnon vastaan

ottaneen sopimuspuolen alueella voimassa olevien saannosten 

mukaisesti. Todistuksessa on mainittava tiedoksiannon aika, 

.paikka ja tapa seka henkilo, jolle asiakirja on toimitettu. 

9 artikla 

Oikeus kieltaytya antamasta lausuntoja 

1. Henkilolla, joka on oikeusapupyynnon nojalla kutsuttu 

pyynnon esittaneen tai vastaanottaneen sopimuspuolen viran

omaisen eteen todistajana tai asiantuntijana, on oikeus 

kieltaytya todistelusta tai antamasta lausuntoa, jos hanella 

on kieltaytymiseen oikeus tai velvollisuus pyynnon esittaneen 

tai vastaanottaneen sopiruuspuolen lainsa~dannon mukaan. 

2. Pyynnon esittaneen viranomaisen tulee tarpeen vaatiessa 

liittaa oikeusapupyyntoon selvitys taman artiklan 1 kappalees

sa mainittuja oikeuksia ja velvollisuuksia koskevasta pyynnon 

esittaneen sopimuspuolen lainsaadannosta. 



2. Jos viranomainen, jolle pyynto on osoitettu, ei ole 

toirnivaltainen antamaan oikeusapua, se lahettaa pyynnon 

toirnivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoittaa tasta asian

mukaisesti pyynnon esittaneelle viranomaiselle. 

3. Pyynnon esittaneen viranomaisen pyynnosta, pyynnon 

vastaanottanut viranomainen ilmoittaa hyvissa ajoin ensiksi

mainitulle viranomaiselle pyydetyn toimenpiteen suorittami

sen ajasta ja paikasta. Pyynnon vastaanottaneen viranomai

sen on annettava samansisaltoinen ilmoitus asianosaisille, 

niin etta he voivat olla lasna pyyntoa toimeenpantaessa, 

vaikka pyynnon vastaanottaneella viranomaisella ei olisi 

tallaista ilmoitusvelvollisuutta sisaisen lainsaadantonsa 

mukaan. 

4. - Oikeusapupyynnon vastaanottanut viranomainen ilmoittaa 

kirjallisesti pyynnon esittaneelle viranomaiselle pyydetyn 

toimenpiteen suorittamisesta. Jos pyyntoa ei voida panna 

toimeen, on pyynnon vastaanottaneen viranomaisen kirjalli

sesti ilmoitettava tasta pyynnon esittaneelle viranomaisel

le, mainittava syyt siihen seka palautettava asiakirjat. 

7 artikla 

Asiakirjojen tiedoksianto 

1. Sopimuspuolen tulee toirnittaa tiedoksianto, jos tiedoksi 

annettava asiakirja on laadittu taman sopirnuspuolen virallisel

la kielella tai siihen on liitetty varmennettu kaannos maini

tulle kielelle. Pyynnon vastaanottaneen viranomaisen tulee 

kuitenkin antaa asiakirja tiedoksi, vaikka sita ei olekaan laa

dittu tassa artiklassa tarkoitetulla kielella, toimittamalla se 

vastaanottajalle, joka suostuu ottamaan sen vastaan vapaaehtoi

sesti. 



5 artikla 

Oikeusapupyynto 

1. Oikeusapupyynto on laadittava kirjallisesti ja sen tulee 

pyynnon sisallosta riippuen sisaltaa seuraavat tiedot: 

a) pyynnon esittaneen viranomaisen nimi; 

b) sen viranomaisen nimi, jolle pyynto esitetaan; 

c) asia, jossa oikeusapua pyydetaan ja pyynnon 

sisal to; 

d) asianomaisten henkiloiden suku- ja etunimet, 

heidan kansalaisuutensa, ammattinsa seka koti

paikkansa ja tosiasiallinen oleskelupaikkansa; 

e) taman kappaleen d kohdassa mainittujen henki

loiden edustajien nimet ja osoitteet; 

f) tiedoksiannettava asiakirja; 

g) tarvittaessa selonteko selvitettavista tosi

asioista seka luettelo tarvittavista asiakir

joista ja muista todisteista; 

h) rikosasioissa lisaksi kertomus tehdyn rikoksen 

tosiseikoista ja sen oikeudellinen luonnehdinta. 

2. Oikeusapupyynnossa tulee olla toimivaltaisen henkilon alle

kirjoitus seka leima. 

6 artikla 

Oikeusapupyynnon toimeenpanojarjestys 

1. Pyynnon vastaanottanut viranomainen antaa oikeusapua oman 

valtionsa lainsaadannon edellyttamassa jarjestyksessa. Tama 

voi kuitenkin pyydettaessa soveltaa pyynnon esittaneen sopimus

puolen oikeudenkayntisaantoja, mikali ne eivat ole ristiriidas

sa pyynnon vastaanottaneen sopimuspuolen lainsaadannon kanssa. 



2. Muut viranomaiset, joiden toimivaltaan siviili-, perhe

ja rikosasiat kuuluvat, toimittavat oikeusapupyynnot pyynnon 

esittavan sopimuspuolen oikeusviranomaisten valityksella. 

3 artikla 

Oikeusavun laajuus 

1. Sopimuspuolet antavat pyynnosta toisilleen oikeusapua 

noudattaen oikeusapupyynnon vastaanottaneen sopimuspuolen 

lainsaadannon vaatimuksia, toimittamalla asiakirjoja tiedok

si, kuulemalla todistajia, asiantuntijoita, asianosaisia ja 

muita henkiloita, luovuttamalla todisteita, suorittamalla 

asiantuntijatarkastuksia ja katselmuksia, seka ryhtymalla 

syytetoimenpiteisiin ja antamalla muita tietoja ja asia

kirjoja." 

2. Oikeusapupyynnon vastaanottaneen sopimuspuolen tulee 

ryhtya tassa sopimuksessa tarkoitettuihin toimenpiteisiin 

viivytyksetta ja noudattaen kiireellisinta oman lainsaadan

tonsa mukaista menettelya. Pyynnon vastaanottaneen sopimus

puolen tulee ryhtya kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin 

turvatakseen oikeusapupyynnon asianmukaisen toimeenpanon. 

4 artikla 

Keskusviranomaiset 

Sopimuspuolet pitavat yhteytta toisiinsa keskusviranomaisten 

valityksella. Tassa sopimuksessa tarkoitettuina keskusviran

omaisina toimivat: 

a) Puolan Kansantasavallassa: 

- oikeusministerio; ja 

- ylin syyttajaviranomainen 

b) Suomen Tasavallassa: 

- oikeusministerio 



I L U K U 
YLEISET MAARAYKSET 

1 artikla 

Oikeussuoja 

1. Sopimuspuolen kansalaiset nauttivat toisen sopimus

puolen alueella tuomioistuimisssa, syyttajaviranomaisissa 

ja sellaisissa muissa viranomaisissa, joiden toimivaltaan 

siviili-, perhe- ja rikosasiat kuuluvat, samanlaista hen

kiloon ja omaisuuteen kohdistuvaa oikeussuojaa kuin omat 

kansalaiset. 

2. Sopimuspuolen kansalaisilla on oikeus vapaasti ja 

esteettomasti kaantya taman artiklan 1 kappaleessa mainittu

jen toisen sopimuspuolen viranomaisten puoleen ja he voivat 

esiintya niissa, esittaa hakemuksia ja nostaa kanteita sa

moilla ehdoilla kuin omat kansalaiset. 

3. Taman sopimuksen maarayksia sovelletaan vastaavasti 

myos sopimuspuolter. alueella niiden lainsaadannon mukaises

ti perustettuihin oikeushenkiloihin ja muihin yhteenliitty

miin, jotka voivat esiintya asianosaisina oikeudenkaynnissa. 

2 artikla 

Oikeusapu 

1. Sopimuspuolten tuomioistuimet ja syyttajaviranomaiset, 

joita jaljempana tassa sopimuksessa kutsutaan oikeusviran

omaisiksi, antavat toisilleen pyynnosta oikeusapua siviili-, 

perhe- ja rikosasioissa. 



SOPIMUS 

PUOLAN KANSANTASAVALLAN JA SUOMEN TASAVALLAN 

VALILLA OIKEUSSUOJASTA JA OIKEUSAVUSTA SIVIILI-, 

PERHE- JA RIKOSASIOISSA 

Puolan Kansantasavallan Valtioneuvosto ja Suomen 

Tasavallan Presidentti, 

vahvistaen pyrkiva~sa, Helsingissa 1 paivana elo

kuuta 1975 allekirjoitetun Euroopan turvallisuus

ja yhteistyokonferenssin paatosasiakirjan mukaises

ti, kehittamaan ja syventamaan keskinaista oi

keudellista yhteistoimintaa siviili-, perhe- ja 

rikosasioissa, 

ovat paattaneet tehda taman sopimuksen ja tassa 

tarkoituksessa maaranneet valtuutetuikseen: 

Puolan Kansantasavallan Valtioneuvosto 

Puolan Kansantasavallan Oikeusministeri Jerzy Bafian, 

Suomen Tasavallan Presidentti 

Suomen Tasavallan Oikeusministeri Christoffer Taxellin, 

jotka vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut 

valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta: 
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