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jącą się Stronę na sześć miesięcy przed upływem tego
cioletniego okresu o wypowiedzeniu umowy.
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Umowa niniejsza nie narusza postanowień innych
umów obowiązujących jedn4 lub obie Umawiające się
Strony w chwili wejścia jejw. życie•.
Rozdział

szósty

Postanowienia
Artykuł

Poz. 44. 45 ł 46

-

końcowe.

pię

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

27

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

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 jednakowo autentyczne.

2. Umowa /wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego
po miesiącu. w którym miała mieJsce wymiana dokumentó_w ratyfikacyjnych.

miesiąca następującego

Z upoważnienia
Rady Państwa
• Polskiej RzeczypospoIi teJ
Ludowej
Jęuy Balla

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-

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 przyrzeka.

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.

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

"z

się

nastąpiła

artykułem

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

kumeńlów

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 ReAustrii o ekstradycji, w następującym brzmieniu,

publiką

