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UMOWA
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką
Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych,
podpisana w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r.
Dz.U. z 1963 Nr 27, poz. 162 ze zm.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
W dniu 6 lutego 1960 roku podpisana została w Warszawie Umowa między Polską
Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w
sprawach cywilnych i karnych o następującym brzmieniu dosłownym:
UMOWA MIĘDZY POLSKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ A FEDERACYJNĄ LUDOWĄ
REPUBLIKĄ JUGOSŁAWII O OBROCIE PRAWNYM W SPRAWACH CYWILNYCH I KARNYCH
Polska Rzeczpospolita Ludowa i Federacyjna Ludowa Republika Jugosławii w dążeniu do
uregulowania w duchu przyjaźni i współpracy wzajemnego obrotu prawnego postanowiły
zawrzeć Umowę o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych.
W tym celu Pełnomocnicy obu Umawiających się Stron, a mianowicie: (…),
po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie,
zgodzili się na następujące postanowienia:
(…)
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Rozdział 5. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń i ugód sądowych w sprawach
cywilnych
Artykuł 49
1. Umawiające się Strony uznają i wykonują na swoim obszarze następujące orzeczenia
wydane na obszarze drugiej Umawiającej się Strony:
a)

prawomocne i wykonalne orzeczenia sądów w sprawach cywilnych oraz ugody

zawarte przed sądami w takich sprawach, z wyjątkiem orzeczeń dotyczących upadłości lub
układów sądowych zawartych w postępowaniu upadłościowym lub poza nim;
b)

prawomocne i wykonalne orzeczenia sądów w sprawach karnych, dotyczące roszczeń

majątkowych;
c)

prawomocne i wykonalne orzeczenia sądów polubownych (arbitraze i arbitrazne

komisije) w sprawach majątkowych oraz zawarte przed nimi w takich sprawach ugody –
jeżeli co najmniej jedna ze stron jest organizacją gospodarczą posiadającą osobowość
prawną.
2. Przez sprawy cywilne rozumie się także sprawy handlowe, przez sądy zaś również sądy
gospodarcze. W dalszych postanowieniach niniejszego rozdziału przez orzeczenia rozumie się
orzeczenia wymienione w ustępie 1 oraz ugody wymienione w ustępie 1 punkty a) i c).
Artykuł 50
1. Orzeczenia wymienione w artykule 49 ustęp 1 punkty a) i b) uznaje się i wykonuje pod
warunkiem, że:
a)

według prawa – z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy - Umawiającej się

Strony, na której obszarze orzeczenie ma być uznane i wykonane, sąd tej Strony nie był
wyłącznie właściwy do rozpoznania danej sprawy;
b)

orzeczenie jest prawomocne i wykonalne zgodnie z prawem Umawiającej się Strony,

na której obszarze zostało wydane;
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c)

uznanie lub wykonanie orzeczenia nie będzie sprzeczne z porządkiem publicznym i

podstawowymi zasadami prawa Umawiającej się Strony, na której obszarze orzeczenie to ma
być uznane lub wykonane;
d)

w razie wydania wyroku zaocznego strona, która nie brała udziału w postępowaniu i

przegrała proces, była zgodnie z prawem Umawiającej się Strony, na której obszarze wydano
wyrok, prawidłowo i we właściwym czasie wezwana do uczestniczenia w sporze;
e)

w sporze między tymi samymi stronami i co do tego samego przedmiotu sąd

powszechny lub polubowny Umawiającej się Strony, na której obszarze orzeczenie podlega
uznaniu lub wykonaniu, nie wydał wcześniej prawomocnego orzeczenia.
2. Orzeczenie, przy którego wydaniu nie zastosowano prawa jednej z Umawiających się
Stron, które należało zastosować, będzie uznane i wykonane tylko wówczas, jeżeli
zastosowane prawo nie różni się co do istoty od prawa Umawiającej się Strony, której sąd ma
uznać lub wykonać orzeczenie.
Artykuł 51
Orzeczenia wymienione w artykule 49 ustęp 1 punkt c) (arbitrazne odluke) uznaje się i
wykonuje na warunkach przewidzianych w artykule 50 oraz jeżeli:
a)

orzeczenie opiera się na pisemnym zapisie na sąd polubowny co do określonego

sporu lub przyszłych sporów;
b)

orzeczenie wydał sąd przewidziany we wspomnianym zapisie na sąd polubowny;

c)

zapis na sąd polubowny co do określonego sporu lub przyszłych sporów jest ważny

według prawa Umawiającej się Strony, na której obszarze orzeczenie ma być wykonane.
Przez prawo rozumie się również przepisy międzynarodowego prawa prywatnego.
Artykuł 52
Mimo spełnienia warunków przewidzianych w artykułach 50 i 51 orzeczenie sądu
polubownego nie będzie wykonane, jeżeli:
a)

strona, przeciwko której ma być wykonane orzeczenie, nie miała możności

uczestniczenia w postępowaniu wskutek popełnionych w nim uchybień;
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b)

sąd przekroczył granice swojej właściwości określone w zapisie na sąd polubowny.

Artykuł 53
1. Wniosek o wykonanie orzeczenia może być złożony przez stronę bądź bezpośrednio we
właściwym sądzie, bądź za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu
konsularnego.
2. Wniosek może być złożony również w sądzie, który rozpoznawał sprawę w pierwszej
instancji. Sąd ten przekazuje wniosek sądowi drugiej Umawiającej się Strony, właściwemu do
wykonania orzeczenia.
3. Do wniosku o wykonanie należy dołączyć odpowiednio:
a)

uwierzytelniony

odpis

orzeczenia

wraz

z

poświadczeniem

prawomocności

i

wykonalności;
b)

dowód, że strona, która nie brała udziału w postępowaniu i przegrała proces, była,

zgodnie z prawem Umawiającej się Strony, na której obszarze wydano wyrok, prawidłowo i
we właściwym czasie wezwana do uczestniczenia w sporze;
c)

dowód, że sprawa należy do właściwości sądu polubownego - jeżeli żąda się

wykonania orzeczenia takiego sądu;
d)

tłumaczenie

orzeczenia

oraz

innych

dokumentów,

wymaganych

zgodnie

z

postanowieniami niniejszego ustępu, na język Umawiającej się Strony, na której obszarze
orzeczenie ma być wykonane. Tłumaczenie powinno być poświadczone przez tłumacza
przysięgłego (sądowego) lub przez inny właściwy organ.
Artykuł 54
1. Jeżeli Umowa niniejsza nie stanowi inaczej, do zezwolenia na wykonanie orzeczenia oraz
do postępowania egzekucyjnego stosuje się prawo Umawiającej się Strony, na której
obszarze orzeczenie ma być wykonane.
2. Sąd rozstrzygający o zezwoleniu na wykonanie ogranicza się do stwierdzenia, czy zostały
spełnione warunki wynikające odpowiednio z postanowień artykułów 50-52. Nie narusza to
uprawnień sądu do żądania od stron dodatkowych uzupełnień i wyjaśnień.
arbitraz.laszczuk.pl

3. Jednakże dla udowodnienia, że roszczenie objęte orzeczeniem zostało już zaspokojone,
dłużnik może podnosić przeciwko zezwoleniu na wykonanie tego orzeczenia oprócz zarzutów
przewidzianych przez prawo Umawiającej się Strony, na której obszarze prowadzi się
egzekucję, również zarzuty dopuszczalne według prawa Strony, której sąd wydał orzeczenie.
Artykuł 55
1. Umawiające się Strony uznają na swoim obszarze orzeczenia sądowe dotyczące spraw z
zakresu prawa osobowego (statusu personalnego) ich obywateli, wydane na obszarze drugiej
Umawiającej się Strony, jeżeli spełnione będą warunki przewidziane w artykule 50 ustęp 1
punkty a), b), d) i e) oraz ustęp 2, orzeczenie zaś nie jest sprzeczne z przepisami
stosowanymi przy orzekaniu o takich stosunkach prawnych na obszarze Umawiającej się
Strony, która ma uznać orzeczenie.
2. Orzeczenia dotyczące spraw z zakresu prawa osobowego (statusu personalnego) obywateli
państwa trzeciego uznaje się tylko wówczas, jeżeli orzeczenia takie są uznawane w ich
państwie.
Artykuł 56
1. Uznania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa osobowego może domagać się każdy, kto
jest tym prawnie zainteresowany.
2. Do uznania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa osobowego stosuje się odpowiednio
postanowienia artykułów 53 i 54 ustęp 1.
3. Prawomocne orzeczenia sądowe, wydane na obszarze jednej Umawiającej się Strony w
zakresie prawa osobowego (statusu personalnego) jej obywateli, uznaje się na obszarze
drugiej Umawiającej się Strony bez uprzedniego badania.
Artykuł 57
1. Orzeczenia uznane na podstawie artykułu 55 posiadają taką samą moc prawną jak
orzeczenia sądów własnych.
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2. Na podstawie orzeczeń wymienionych w artykule 55 ustęp 1 dokonuje się wpisów w
aktach stanu cywilnego na wniosek zainteresowanej osoby lub właściwego organu
Umawiającej się Strony, na której obszarze wydano orzeczenie.
Artykuł 58
Postanowienia artykułów 55-57 stosuje się również do orzeczeń, które stały się prawomocne
przed wejściem w życie niniejszej Umowy.
(…)
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