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UMOWA 

między Polsk.ą Rzecząpospollt, Ludow, • Republ1k., A~trll o pomocy prawnej w .prawach karnych. 
. . I 

podpisana w Wiedniu dnia 21 lutego 1911 f. 

\ 
Wlmłenlu Polskiej Rzeczypolpolltej Ludowej 

RADA PAŃSTW A 
POLSKIBJ RZHCZYPOSPOLITBJ LUDOWBJ 

podaje do powszechnejwiadomojch 

. l 

W dniu 2~ lulegol978roku została podpisana w Wiedniu Umowa między Polskll ,RzecząposPolitlI LudowlI • R .. 
pubIik.I\Austrit o pomocy prawnej w.prawach karnych., w następującym brzmieniu: 

; UMOWA 

między Polską Rzeczcipospolltłl Ludowłla Republiką AustrU ! 
o pomocy prawneJ W sprawach karnych. 

o pomocyptawnej .w sprawach ,karnych i w -lYlll celu wy. 
znaczyllswych Pełnomocników: , 

'Rada Państwa Polsklej:RzeczypospoIit~l Ludowej: 
pICi!. dra hab. Jerzego Bafię, ' MinistraSprawiedltwoścl, 

Związkowy Prezydent RepubUJti AustrU: 
Rada Pal1stwa Polskiej Rzeczypospolitej LudoweJ l dra Christiana BrOdę, Związkowego Ministra SprawIe-
Związkowy Prezydent RepublikJAustrii. dliwości, -

k tórzy po wymianie swych, . pełnomocnictw, uznanych 
kierującsiędążeniern do tilatwienl.a obrotUpF6wnego i za c!obreł ;sporządzonewna~eżytellormie,zgodzili5ję n~, 

międzyobydwomaPaństwamt. 'poslanowili zawrzeć Umow, ~n ils-tępujące poSlano\)i lenia: 
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" 
Roulzlał pierwny 

Pomoc prawna. 
, , 

Artykuł l , 

Umawlajet(:e sI~ Strony zobowlll!uj~ll~ do , udzlelani. 
.oble wzajemnie na wniosek' slldu lub' prokuratury ItosoW
nie do postanowień niniejszej umowy pomocy prawnej VI. 
.prawach o przestępstwa podlegające karze sądowej. 

Artykuł l 

, t. Pomoc prawna obe~mu1e w szczególności prtęsłu
c:hiwanie podejrzanych. oskarżonych. świadków l biegłych., 
dokon'ywanie o.ględzin. przeszukiwanie, zajmowanie przed
mlotÓw, rJrzekazywanle ' akt, pism lub innych pCledmiotqw 
majqcych' związek z postępowaniem karnym, jak rÓwnież 
doręczanie pism. ' , ' 

2. Pomocy prawnej ,udzIela się równiet, w aprawach 
, o ułaskawienie oraz o odszkodowanie za niesłuszne aresz

towanie ' lub skazanie. 
3. Nie uqziela się pomocy prawne] jlOlegająceJ na wy

konywaniu wyroków lub Innych ol'zeczen. 

, ' Artyk\lł 3 

1. Nie udziela się pomocy prawnej: / 

l) jeżeli czyn będ1tcy podstawą wniosku nie jelt prze
, &tępstwem podlegającym karze sądowej według prawa 

, Strony wezwaneji ' 

'} Jeżeli załatwienie wniosku mogłoby naruszyć suweren
nośĆ weD'lanej Umawiającej się Strony, stanowiĆ (lroi

, bę dla jej heżpieczeństwa fub pozost~wać w aprzecz
ności z zasildami jej porządku {Jrawnegoi 

3} jeżeli według stanowiska Strony wezwanej czyn będą
cy podstawą" wniosku' jest przestępstwem o charakte
rze politycznym lub pr:ies~pstwem wojskowym. 
/ , 

2. Nie udziela się pomocy prawnej w z';Vi"lzku z czy-
nami, które według staaowiska Stron y wezwa.nej ; 5tano\'lią, 
wyłącznie naruszenie przepisów o daninaCh publiczllych. ' 
monopolach, przepisÓw dewizow_ych, przepisów o regla
mentacji towarÓw albo ~rzQpisów ' o handlu za~ranicznym 
(skarbowe czyny karalne). Pomocy prawnej udzi.ela lię jed
nak stosownie doartykufu 4 Vpozostaly<:h postanowień n,i
niejszej umowy w zakresie tych sk,arbowych , czynów ka
ralnych, ktÓre wedługstanowiskll Strony wezwanej pole
gaJq wyłącznie na naruszeniu przepisów celnych. , ' 

Arty!(U! 4 

, I. Przepisami celnymi w rozumieniu artykułu 3 ustęp 2 
Iq przepisy dotycząCe wwoz,u, wywozu, przewozu I ak'lado
wania towarów, odnoszące się do c,el , lub Innych opiat 
,wwozowych lub wywozowych. 

2. Pomocyprawriej udziela 8i~niezaieżnieod tego. 
czy Istnieje tego samego rodzaju pri-epis celny wezwanej 
Umawiającej się :Str.ony. 

3. Materiały i informaC Je otrzymane przez sądy I pro
kuratury Strony wzywającej w związku z wnioskiem 
o udzielenie' pomocy prawnej w karnej sprawie celnej mo
gl\ być wykorzystane nie tylko w tej sprawie, w której 
zwrócono sjEjo pomoc prawną,· lecz również w spraw/ach 
cel I Innych danin publicznych pozostających w bezpo
jrednim związku z ' tą sprawą. 

ArtykUł 5 

1., Wniosek o udzielenie pomocy prawnej powinien 
byćaporzqdzony na 'piśmi~ i ' zawierać oznaczenie organu 
wzywajqcego i organu , wezwanego, oznaqenie~prawy; 
karnej, zwięzły opis czynu przestępnego z podaniem miej
sca I CzaSu je:go popełnienia, 'kwalifikację prawn" czynu, 
mózliwie dokładne dane <> podejrzanY!ll lub oskarżonym. 
jego obywatelstwie oraz jego , miejscu zamieszkania lub 
pobytu, jmię, naz.Wisko i adres obrońcy, jeieli został usta
nowiony,przedmiot wniosku oraz ewentualne inne dane 
niezbędne do wykonania wniosku. Wnioski o przesłuchanie 
powinny zawierać pytania, jakie należy zadać osobie prze
ałuchiwanej. 

2. Wnioski o udzielenie pomocy prawnej powinny być 
podpisane przezwłll.ściwego sędziego lub prok'iirator~ oraz 
opatrzone urzędowq pieczęcią organu ' wzywającego. llwie~ 
rzytelnienie Ich nie ' Jest konieczne. 

3. Do wniosku o przeszukanie osób lub pomieszczeń 
albo o zajęcie przedmiotów· dołącza się postanowienie or- , 
~lI.nu wzywaJącego albo uwierzytelniony odpis ' (kopię) tego 
postanowienia. " , ' 

Artykuł 6 ' 

Przy ' wykonywaniu wniosku o udzielenie , pomocy 
'prawnej stosuje liię prawo Strony wezwanej. Odbiegające 
od tego prawa przepisy procesowe Str.ony wzywającej sto
luje się jednak na żądanie tej Strony, o ile da się to pogo
dzić oz' zasadami prawa procesowego Strony wezwanej. 

Artykuł 1. 

, 1. Na łądanie organu wzywającego organ wezwany 
t:awiadamia go w odpo,wiednim czasie o miejscu i termi
nie wykonania wniosku o udzieleąie pomocy prawnej. Za
wiadomienia dokonuje się bezpośrednio między organem 

, wzywającym i wezwanym. 

2. U~zestnicy postępow:anlakarnegó QUIZ łeh przed
Itawiciele prawni. jak ' również przedsfawicieJe organów 
uczestniczących w postępowaniu karnym, mogą być obec
ni prży podejmowanfii czynności z Zakresu pomocy praw
nej n. terytorium Strony , wezwanej. Mogą oni zwracać .i-. 
o uidanie uzupełniających pytań. Artykuł 11 ustępy 3 I • 
atosuje lię do tych o.sób odpowiednio. 

, 3. Obecność wymienipnych w ustępie 2 przed.~tawl

cieli organów Strony wzywającej przy czynnościach z Z6-

', lr.f4lflU pomocy pr,ewnej na terytorium Strony' wezwa'nej wy
maga w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ' zgody Mini
aterstwa Spr.ąwiedl1w.ości lub Prokuratury Gellera!n.ej,1l 'łI 
Republlce Aus:trii zgody ZWiązkowego MinJstra Sprawiedli~ 
wości. , 

Artykuł 8 

t. Jeieliadres osoby, której ma dotyczyćczynnoś~ 
I ' zakresu pomocy prawnej, podany zastal niedo.kladriie 
albo okaże się niewłaśdwy, 'organ wezwany powinien w 
miarę możliwości ustalić prawidłowy adres . . 

2. Jeźeli organ wezwany nie jest właściwy de wyko
nania wniosku, powinien przekazać go organowi właści
wemu 1 pow'iadomito tym organ wzywający. 
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Artykuł .g ~ł; W wezwaniu ~ależy w szczególno_ści podać. 'w ja
,/ klm zakresie świadkowi lub biegłemu przysługuje roszcze-

, I. Jedna z Umawiających się Stron przekaże na wnlo- nie o zwrot kosztów porlróŹy (pobytu. odszkodowanie za 
sekdrugiej Umawiającejsl~ . Strony akta. 'pisma, 1 inne Itratę cżasu. a w odniesieniu do biegłego ponadto wyna~ 
przedmioty. mogące stanowić dowody w sprawie prowa- grodzenie zaczynnośct.Wezwanemu świadkowi .lub bi~-
dzonejna terytorium Strony wzywającej. Pisma 1 ptzed- . głemu Strona wzywająca wypłaca na jego wniosek zaiicz
mioty, będąplzekaza.neFówniei · wówczas, gdy podlegaj~ , ' ką na pokrycie kosztów podróży l pobytu. 
one zajęciu lub przepadkowi. ' 

. 2 . . Przekazanla akt lub pism w orygin".I. :f:ądą się tyt
kO wtedy. gdy przelca~nie odpisów (kopii) ' nie jest wy

! starczające. 

3. Strona wezwana może zatrzymaĆ akta. pisma lub In-
. ./ ' 

ne przedmioty, potrzebne dla celÓw postępowania karnego 
na , jej terytorium. nacza! trwanIa . tego postępowania.. 

-4. Prawa Stroriy wez'\vaneJ lub os6blrzedch do prze
kl'ii~nychpizedmiotów " pozO'Stajlł nienaruszo.ne. PrzeKaza.

.. łll! akta lulłprzedmioty zwraca się możliwie jak naj szyb- . 
' cieJ ~Stroniewezwariejichybd że rezygnuj. ona a ida 
..zwrotu. ' ' i , - . 

.' Artykulll 

t. Je:f:ell wezwany świadek Jest na podstawIe decyzji 
Iqd.u l~b prokuflitora pozbawiony wolności ,na terytorium 
Stronywezwąnej. zostanie za swą zgod" na tądanie Stro- ' 

· ny wzywającej pr:iekjlzany tej Stronie w celu przesłucha
nia, chyba że sprzeciwiajq się temu Ważne względy. ' 

l. Na terytorium Strony wzywającej świadek poto
ItaJ. nadal pozbawiony wolności, a po przesłuchaniu ni;:: 
Iwłocznle l: powrotem ' pnekauny Stroni. wezwanej. 

Artykuł 13 

t. O.ltartony. bez względu _ na posiadane obywatel
" 5. PrH przekazywaniu akt. pism I innych przedmlo- · Itwa. który otrzyma' na terytorium jednej z Umawiających 
tów;s-tosownie dó - post-anowień ni[~iejszego artykułu, ni. Ii, Stron ' wezwani. do .hwienia się przed sądem lub pro
-mają ,'zastosoW'ania przepisy . ograniczające wwóz iwywÓ. - , kuratorem drugiej Umawiającej sIę Strony J do weZwani. 
'prtedmiotów' iwartośti dewizowych. teg;o li,zastosuje,ni. może być na terytorium tej Strony 

ic1gany, pozbawiony wolnoŚci ani poddany' innym ograni

Artykuł 10 

Dokonanie doręczenia potwierdza sią bądt dowodem 
doręczenia. który musi być opatrzoilY datlł oraz podpisem 
organu doręczającego i osoby pizyjm-lljącej. bąd~ przez pa. 
świadczenie organu' wezwanego. l:' którego wynika fakt.' 
forma! data doręczenia. . -

Artykuł li 

1. . Jeżeli zajdzie potrzeba, by osoba' przebywająca nI 
terytorium jednej z Umawiających się Stron stawiła si. 
osobEcie przed sądem lub prokuratorem drugiej Uma'wiaJą

cej się Strony w celu przesłuchania jej w charakterze 
świadka ' lub bieglego.wezwanie doręcza tej osobie właścl. 
wy organ 'Strony wezwanej. 

2. Wezwanie nie może zawierać zagrożenia zastosowa· 
rila środków przymusu na wypadek 'niestawiennictwa. J . ... 
żel! , . świadek .lub biegiynie . stawi się na wezwanie. ni. 
można stosować przewidzianych vi ustawie konsekwencji 
za niesUnviemnictwo. . 

3. . Swiadek lub biegły, bel: . względu na posladan. 
obywatelstwo. który otrzyma na terytorium jednej z Uma~ 
wlających się ,Stron wezwanie do stawienia się przed. I~~ 
deinlub prokuratorem drugiej Umawiającej s{ę Strony i do 
weżwania tego się zastosuje. , niemnie być na terytorium 
~ej Strony ści~any.pozbawiony wolności .ani poddany in
nym ograniczeniom wolności osobistej z powodu czynu do· 
konanego przed przybyciem na to terytorium lub z innej 
powstałej do tego czasu przyczyny. ' 

4. Swiadek lub biegły traci jednak ochronę. jeżeli po 
oznajmieniu przez sąd lub prokuratora. że jego obecność , 

nie jest już potrzebna. pozostanie na terytorium Umawia
jącej się Strony. przed której sąd lub prokuratora był we-

. , zwąny. chociaż 'PJzez okres piętnastu ' dni mial możnośĆ 
op~szczenia tego terytorium. albo'j'eżeli po jego OPUSl:'
czeniu tam powróci. 

czeńiom wolności osobistej z powodu czynu. którego we
zwanie ni. dotyczy, dokonanego przed przybYciem !la to 

· terytorium lub z inneJ powstałej do tego czasu przyczyny. 

2. W:ezwanle ni,. mo:f:~ zawierać zagrożenia środkami 
pn:'ymusu na wypadek niestawiennictwa. Stosowanie środ
ków przymusu zmierzających do spowodowania osobistego 
Itawiennictwa oskarżonego nil terytorium Strony wzywa-
Jącej . jest niedopuszczalne. ! 

3. Do wezwania oskarżonych stosuje sią ponadto od
powiednio artykuł 11 ustępy 1 l 4. 

!~ ArtYktIl 14 " 

Przy wykonywaniu wnioskÓw o udzielenie pomocy 
prawnej właściwe organy Strony wezwaneJ powinny w ra
zie potrzeby stosować te same śr.odkiprzymusu. co przy " 

, wykonywaniu . wniosków o udzielenie pomocy prawnej 
· organów własnego państwa. 

ArtykułU ' 

JeteJl pómocprawna nie zostanie 'udzielona w całości 
lub )Ii części albo jeżeli wykonanie wniosku , napotyka 
przeszkody, powiadamia się o tym organ wzywający ze 
wskazaniem przyczyny. 

'. Rozdział drugi 

Przejęcie Ścigania karnego. 

Artykuł. 16 ' . 

t. Jeżeli obywatel jednej z Umawiających się Stron 
popełnił , nil terytorium ' drugiej Uniawiającejslę Strony 
przestępstwo podi~gające karze sądowej w obu . Państwach; 
Umawiająca się Strona, na 'której hirytorium przestępstw,o 

' zostało popełnione. może zwrócić się do drugiej Umawia
jącejsię Strony o przejęciescigania tego . przestępstwa • 
Właściwe organy Strony wezwanejprzeproWadząpostępo. 
wahiekarne. zgodnie l: własnym prawem. 
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, 
2. Właśclweo,gany Strony, n-akt6rej terytorium czyn 

IOltał popełniony, obowiązane są w każdym przypadk,u 
abadać, czy ze względu na pottzebę ustalenia prawdy,wy
aniar kary, z innych względów mających znaczenie dla po
.tępowania karnego albo :ul względu na wykonanie kary 
lub r.socjalizację sprawcyzgł08zente wniosku wymieni<r 
•• go w ustępie lj<est celowe; , 

J. PodstaWił oceny przestępstw drogowych na teryto
rium Strony wezwanej są przepisy o ruchu drogowym obo
Wi4zUJiłC. w miejscu popełnieniaprzeatępstwa. 

ArtykuJ. 11 

, W ZWIązku z wnioskiem o przeJęci. ŚCigania karnego 
'lłdy l prokuratury Strony wzywającej zastosują rilezbęd
n. jrodki w celu umożliwienia Stroni. wezwlluejwykona-
Ilł. Jej Juryldykcjl karnej.. ' 

Artykuł ta , 

1. Wniosek o przejęcie ścigania karnego powinien za
~.rać opis Itanu faktycznego oraz możl1wie dokła)dne da
ne oOlobię Iprawcy, jego obywatelstwie l miejscu jego 

. umielzkania lub pobytu; Do wniosku dołącz6się: 

a) oryginały akt lub ich uwierzytelnione odpisy (kopie), 
Jak równie:! dowodYI . 

b) przepisy dotyczące stanu faktycznego i kary mające 
zastosowanie do zarzucanego czynu stosownie do pra
wa obowiązującego w miejSCU jego popełnienia, a w 
odniesieniu do przestępstw drogowych ' ponadto prze
play o ruchu drogowym właściwe' dla oceny przestęp-
Itwal . 

e) oświadczenIa osoby pokrzywdzonej przestępstwem 
nlezbędn'ł. do wsZczęcia postępowania karnego, .a na · 
*lldanIe osoby pokrzywdzonej równie:1 oświadcźenia 
odnoszące się do dochodzenia w postępowaniu karnym 
Jej roszczeń cywilnoprawnych wynikających z prze
Itępstwa. 

2~ Do przekazywania akt I dowodów stosuje się od- . 
powiednlo ' artykuł 9 ustępy 4 l 5. 

Artykuł 19 

' w związku z wnioskiem o przejęcIe ścłg$nia karnego 
'/ldy lub prokuratury Strony wzywającej wstrzymują się 
tymczasowo od prowadzenia postępowania karnego o czyn 
Itanowiący podstawę wniosku. Od prowadzenia P ostęp o
:wanIa karnego odstępują 'ostatecznie, w szczególnoścI je~ 
teli: . 

al wyrok karny został wykonany nalerytorium Strony 
wezwanej luh według prawa . tej Strony wyrok został 
uznany za wykonany, nastąpiło przedawnienie wyko-

. nanl.a kary albo kara · zostliła {larowana; . 

b) na terytorium St-rony wezwanej orzeczoną. prawomoc
nIe uniewinnienie, prawomocnie . umorzono postępowa
ni.,z bI:aku dostatecznych dowodów lub z powodu 
tego, żeezyn nie stanowi przestępstwa,' albo ostatecz
nie odstąpiono od prowadzenia postępowania karnego 
z. względu na poprawne zachowanie się podejrzan,ego 
lub oskarżonego. 

Artykuł 20 

Strona wezwana powiadamia ' Stronę wzywającą o wy- ' 
IlIku PQstępowania karnego. Jeżeli wydane zoslało prawo-

mocne orzeczenie, przesyła sIę na wniosek StronY wzywa
jącej to orzeczenie lub jego uwierzytelniony odpis (kopię). 

Rozdział trzeci 

Informacje o prawie. 

Artykuł 21 

Ministerstwo, Sprawiedliwości łProkuratura General .. 
no Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej l Związkowy Mint·· 
ster ' SprtlwJedliwoścl Republiki AUśtrU udzielajll lobie 
wzaJemni.e na w~los&k~tnformacJi o '-przepisach w z alu esie 
prawa karnego, postępowania . karnego I prawa karnego. 
wykona wczego. 

Rozdział , czwarty 

lnforma<:}e . z relestru .kazanych. 

. Artykuł 22 

t. Umawiające się Strony powIadamiają się wzajem. '. 
, nie raz w roku o wszystkich skazaniach dokon/lITych przei ' 

'lIdy karne, dotyczących, obywateli drugiej UmawiająceJ 
Ilę Strony, ' wpisanych do Ich rejestrów skazanych. Wyci". 
gi z reJęstru ska'um ych wymie'fila się między Minist~r. 
It,wem SprawledliwQści PolskIej Rzeczypospolitej Ludowej 
a· Związkowym Ministrem Sprawiedliwości Republiki 
Austrii. 

2. Umawiające się Strony udzielają sobie. na wnioseJl 
informacji z rejestru skazanych o osobach, przeciwko ktć. 
rym na terytoriumStrciny wzywającej toczy się postępo
wanie karne. Informacje powyższe mogą być .. wYkorzysta .. 
ile wyłącznie w celu prowadzenia tego postępowani~ 
Udzielanie InformacjI o własnych obywatelach nie jes~ 
~bowiązkowe. 

Rozdział' piąty 

. . Postanowienia ogólne •. 

Ar-tykuł 23 

W sprawach uregulowanych w niniejszej umowie wy .. 
młanapism odbywa się między Ministerstwem Sprawiedli
wości łub Prokuraturą Generalną Polskiej RzeczypogpOU4 

teJ Ludowej z jednej strony II /Związkbwym Ministrem 
Sprawiedliwości Republiki Austrilz drugiej strony. T4 
.amądrogą porozumiewają się między lobą sądy l pro- . 
kuratury oau Umawiających się Stron, chyba z. niniejsza 
umowa stanowi ina.czej. 

Artykuł 24. 

t. Przekładów wniosków zgłaszanych stosown,le do nł .. 
nłejszeJ umowy oraZ dołączonych dokumentów nie załącz4 
.ię.z zastrzeżeniem przepisu ustępu 2i chyba że sąd iub 
prokurator występujący z V;;nioskiem o udzielenie pomocy' I 

prawnej w konkretnymprzY1,?adku uzn,if to za celowe. 

2. Do pism podlegających doręczeniu należy dołąc:zy4 
łchprzekład na język Strony wezwanej, sporządzony prtea 
tłumacza przysięgłego mającego siedzibę na terytorium 
jedne l z Umawiających się Stron l uwierzytelniony. Uwie· 
rzytelnienie podpisu i ptec'zęcl tłumacza nie Jest konieczne, 

Artykuł 25 

Koszty powstałe w z:wiązku z załatwianiem wnloskó-vi. 
ponosi Strona wezwana. 

\ ' . 

• 

\;, 
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Artykuł 26 

Umowa niniejsza nie narusza postanowień innych 
umów obowiązujących jedn4 lub obie Umawiające się 
Strony w chwili wejścia jejw. życie •. 

Rozdział szósty 

Postanowienia końcowe. 

Artykuł 27 

1. Niniejsza umowa podlega ratyfikacji. Wymiana do
kumentów ratyfikacyjnyc~ nastąpi w Warszawie. 

2. Umowa /wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego 
miesiąca następującego po miesiącu. w którym miała mieJ
sce wymiana dokumentó_w ratyfikacyjnych. 

3. Umowa niniejsza ~awarta jest na okres pięcill lat 
I pozostaje nadal w mocy, chyba że jedna 7;. Umawiających 
się Stron zawiadomi w drodze notyfikacji drugll Umawi4-

----------~------------------------

jącą się Stronę na sześć miesięcy przed upływem tego pię
cioletniego okresu o wypowiedzeniu umowy. 

4. JeżelL umowa niniejsza nie zostanie wypowiedziana 
stosownie· do postanowienia ustępu 3, pozostanie w mocy 
na czas niElOznacźony. chyba że jedna z Umawiających się 
Stron w drodze notyfikacji zawiadomi drugll Umawlając4 
się Stronę pisemnie o wypowiedzeniu umowy. W takim 
przypadku umowa pozostanie w mocy jeszcze przez rok. 
po wypowi.edzeniu. 

Na dowód czego Pełnomocnicy obu Umawiających 51ą · 
Stron podpisali niniejszą umowę i opatrzyli pieczęciami. 

Sporządzono w Wjedniu dnia 27 lutego 1978 roku w 
dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy . wjęzykacn 

polskim I niemieckim, przy czym oba teksty są jednako
wo autentyczne. 

Z upoważnienia 
Rady Państwa 

• Polskiej RzeczypospoIi teJ 
Ludowej 

Jęuy Balla 

Z upoważnienia 
Związkowego. Prezydenta 

. Republiki Austrii 
Christian Broda 

__ 1 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała j" I uznają. za słuszną zarówno w całości, Ja.1t 
1 każde z postanowień w niej zawartychI oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana 1 potwierdzona, oraz przyrze
ka. że będzie niezmiennie zachowywana. 

N.a dowód czego wydany z'ostał akt niniejszy, opatr:c.ony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w Warszawie dnia 6 grudnia 1979 roku. 

Przewodniczący Rady Państwa: H, JabłońskI 
L. S. 

Minister Spraw Zagranicznych: B. Wojlaslek. 

OSwIADCZENIE RZĄDOWB 

I dnia 8 maja 1980 r. 

w sprawIe wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Repub1tk4 
Austrii o pomQcy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Wiedniu dól. 27 lutego 1978 r. 

Poc\.aJe się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
"z artykułem 21 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Lu
dową a Republiką Austrii ,o pomocy prawnej w sprawach 
karnych, podpisanej w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r ... 

nastąpiła w Warszawie dnia 26 lutego 1980 r.wymiana do- _ 
kumeńlów ratyfikacyjnych wymienionej umowy. 

Powyższa umowa weszła w życie dnia 1 maja 4980 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: B~ Wojtaszelc 

4' 
UMOW~ -

między P~ISką Rzecz~08p~Iitą Ludową a Republiką Austrii o ekstradycji, 

podpisana w Wiedniu dnia· 21' lutego 1978 r., 

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

/ RADA PAr\lStw A 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ · LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 27 lutego 1978 roku została podpisana w Wiedniu Umowa n\iędzy .Polską .Rzecząpospolit,ą Ludową a Re
publiką Austrii o ekstradycji, w następującym brzmieniu, 




