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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, 
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.UMOWA 

mlęclH Polllul Rzecząp~spolłtą Ludową a Republłką AustrII 
O ekstradycJI. 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej l 
Związkowy Prezydent Republiki Austrii. 

k-ierując się , dążeniem . dOl,lłatwieniaobrotu prawnego 
między obyd_woma Państwami. postanowili zawrzeć Umow~ 
o .,kstradycji i. w tym. celu wyznaczyli swych Pełnomocni-
ków: . 

Rada Państ\Va Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: ' 
prot. dra hab. Jerzego Bafię. Ministra Sprawiedliwości. 

Związkowy Prez~dent Republiki Austrii: 
dra Christiana Brodę, Związkowego Ministra Sprawie

dliwości, 

,którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych 
za dobre i sporządzone w należytej formie. zgodzili .ię Ila 
następujące postanowienia:' 

Rozdział pierwszy 

Przesłanki ekstradycjI. 

Artykuł 1 

_ 1. Umawiające się Strony, zobowiązują się do dokony
wania sohie wzajemnie na wniosek. zgodnie z postanowie
niami I pod warunkami ustalonymi w niniejszej umowie. 
ekstradycji osób, prze.ciwko którym toczy się postępowa

nie karne na terytorium Strony wzywającej w związku 
z przestępstwem podlegającym karze sądowej albo poszu
kiwanych w celu wykonania kary sądowej lub środka za-
bezpieczającego; . 

2. W celu wykonania kary lub środka zabezpieczają
cego. orzeczonych prawomocnie w postępowaniu sądowym 
przeprowadzonym pod nieobecność. osoby, której dotyczy 
wniosek o ekstradycję. ekstradycji dokonuje się. jeżeli 
Istnieją dowody, że osoba ta uzyska/a wiadomość, o pro-
wadzonym przeciwko niej postępowaniu, oraz jeżeli moglą. 
ona w tyIP postępowaniu korzystać ze swoh::h prawdo 
oblony. . 

Artykuł 2 

t. Wyraża się zgodę na ekstradycję w celu przepro-
. wadzenia postępowania karnego za czyny, które według 
prawa obu Umawiających · sif) Stron zagrożońe są karą po
zbawienia. wolnościpowy'Żej jednego roku lub karą su
rowszą· 

2. Jeźell na. te rytorium Strony wzywającej orzeCzone 
zostalywykonalne kary pozbawienia' wolności lub środki 
zabezpieczaJące za jeden . lub kilka czynów. wymienionych 
w ustępie!' wyraża się zgodę na ekstradycję w celu ich 
wykonania w przypadku, gdy okres kary lub środka zabez
pieczającego pozostających jeszcze do. wykonania wynosi 
co najmniej sześć miesięcy. 

3. W razie wyrdżenia zgody na ekstradycję stosownie 
do przepisów ustępów l i 2, należy wyrazić na nią zgodę 
również w związku z innymi przestępstwami podlegający
mi karze sądowej według prawa obu Umawiających się 

Stron oraz W celu wykopania kar pozbawienIa wolności • / 
lub Środków zabezpieczającyt:h. orzeczonych za Łąkie czy- / 
ny. do których nie odnoszą · siei granice czasowe wymie-
nione ",poprzednich . ustępach. 

Artykuł 3 

Nie dokonuje II, ekstradycji 9bywateli Strony wez-
waneJ. " 

Artykuł" 

Nie wyraża II, zgody na ekstradycję: 

1) jeżeU osoba, któreJ dotycZy wniosek. korzysta z ' azylu 
na terytorium Str?ny wezwanej; ~ 

2) JeżeU ekstradycja byłaby nie do pogodzenia z innymi 
zobowiązaniami Strony wezwanej wynikającymi z wie
lostronnych umÓw międzynarodowych. 

Artykuł S 

Nie wyraża się zgody na ekstradycję, jeżeli czyn, któ~ 

rego dotyczy wniosek, zdaniem Strony . wezwanej według 
Jej prawa: 

l) jest przestępstwem o charakterze ' politycznym lub prz~ 
Itępst.wem wojskowymi ' 
- . I. . 

2) stanowi wyłqcznle naruszenie przepisów o danInach 
publicznych, monopolach. przepisów celnych, dewizo
wych, przepisów o reglamentaCjI towarów albo prZl~ 
pi sów o handlu zagranicznym (skarbowe czyny ka. 
ralne); 

3) podlega ściganiu z oskarżenia prywatnego. 

Artykuł 8 

t. Z zastrzeżeniem ustępu 2 nie wyraża się zgody n., 
' ekstradycję. jeżeli przestępstwopope/nlone zostało ' na te- / 
rytorium Strony wezwanej, w trmrównleż na statku mot-' 
Ikim lub powietrznym. lub leżeli podlega z innych przy
czyn jurysdykcji Strony wezwanej i narusza jej ważne in
teresy . 

. 2. Wyraża 'się Igodę na ekstradycję. jeżeli 'CiokonuJe 
Ilę ekstradycji ze względu na inny czyn, Ił celowe· jest 
łqczne osądzenie w postępowaniu karnym za wszystkie 
czyny na terytorium Strony wzywającej ze względu na po
trzebę ustal ia. prawdy; wymiar kary, z innych względów 
mających znaczenie dla postępowania karnego albo ze ' 
względu na wykonanie kary lub resocjalizację sprawcy. 

Artykuł 1 

Nie wyraża się zgody na ekstradycję: 

1) jeżeli osoba, której ekstradycji się żąda, została na 
terytoriulll Strony wezwanej w związku z przestęp

stwem stanowiącym podstawę wniosku o ekstrad.ycję 

prawomocnie uznana za winrą.' uniewinniona lub gdy 
, postępowanie przeciwko niej zostało prawomocnie 

umorzone, chyba że orzeczenie takie zapadło w wyni
ku braku jurysdykcji; 

'".{ . 

. , 
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2) .. jeżeli 'Osoba. której ekstradycji się żąda.zosta/a w 
związku z czynembędąc;ym pods~awąwniosku o eks

· , tradycję w/tlzecim państwie · p·ra womocnie· UnIeWHlfllo.
na albouznand za winną. i wymierioną karę lubśro
dek zabezpieczający w ca,łościodbyłaalbo gdy orze
czonaklualub środek zabezpieczający według prawa 
tego. państwa zostały w 'całości lub w nie wykonanej 
jeszcze części \ darowane alboulegly ·przedawnieniu. 
'J-ednitkże wyraża ·się -zgQdęna ekstradycję, jeżęli czyn 
popełniony zostal ' ha ' terytorium Strony wzywającej 
lub naruszył ważne interesy tej -Strony. a ekstradycja 
jest wskazana ze względu na potrzebę ustąJenia praw
dy, wym.iar k!lry lub jej . wykonanYel 

. l . 

J} jeżeli ściganie karne' albo wykonanie kary lubłrodka 
zabezpieczającego ul~o .· przedawnieniu · według prawa 
Strony wzywającejlub Strony wezwanej. 

Artykuł 8 

1. Brak wniosku lub upoważnienia koniecznych do 
' wszczęcia postępowania karnego według prawa Strony we
Iwanej nie Itanowi przeszkody do ekstradycji. 

2. Amnestia ogłoszona na terytorium Strony wezwanej 
.tanowi przeszkodę do _ ekstradycji wtedy tylko. gdy czyn 
objęty arilDestią. ze względu na który żąda się ekstradycji. 
podlega jurysdykcji Strony wezwanej z jednej z przycżyn 
wskazanych w artykule 6 ustęp 1. . 

Artykuł g 

Nie wyraża się zgody na ekstradycję w celu wykona
nla. kary lub środka . zabezpieczającego orzeczonych przez 
''Id. który powołany został tylko tymczasowo lub orzeka 
w nadzwyczajnych. okolicznościach. W prZYPadku ekstra
dycji w celu ścigania karnego Strona wzywająca nie moŻł 
osoby wydanej postawić przed takim lądem. . . 

Rozdział drugi 

OgranIczenia śclganla po ekstradycJI. 

Artykułl0 - . 

Jeżeli czyn zagrozony jest karą śmierci przez prawo . 
.. Strony wzywającej, I,ecz ola Jes! tą kacll zagrożony prze:I 

prawo Strony wezwanej. na terytorium 'Strony wzywaJ'IceJ 
w miejsce kary ślI1iercimożna orzec lub wykonać tylkq 
karę pozbawienia wolności. 

" , .' . 
Aftykurl~ 

1.. Oso1:lY wydanej nia mozna za czyn popełniony 
'przed przekazaniem. na który . nie rozciąga się zgoda na 

. ekstradYCję. lub I Innej przyczyny powstałej przed wyda
niem ścigać ani poddać jakiemukolwiek ograniczeniu jej 
wolności. w szczególności przez zastosowanie aresztu lub 
'rodka zabezpieczającego. 

2. Ograniczenie wymienione w ustępie 1 nIe obowłą
IUje. jeżeli: 

l) Strona wezwana wyrazi zgodę na postępowanie karna 
lub na wykonanie kary oneczone} przez sąd lub środ .. 
ka .zabezpieczającego. Do wniosku o zgodę załącza siEi 
d.okumenty przewidziane w artykule 14 oraz protokół, 
z którego wynika stanowisko (lsoby wydanej w spra
wie zamierzone~o rozszerzen~a ścigania karnego lub 

wykonariia kary. Przesłuchania musi dokonać sąd luli 
prok ura-tm- z zachow imiem przepisów ustawy. Osob. 
wydaną . ' na'leży pouczyć oznaczeniu i celu przesłu
chania . . Zgody uQziela się. jeżeli czyn będący podsta
wą wniosku powoduje wed/ugninie jszej umowy obo
wiązek dokonania ekstradycjn 

21 albo wydana osoba po ostatecznym zwolnieniu pozo
stanie dłużej niż 30 dni na terytorium" Str·ony wzywa
jącej. chociaż mogla je opuścić. lub · jeżeli" po jego 
opuszczeniu na · terytorium to ~ powróciła'; '·zwolnlenie 
warunkowe bez zarządzenia ograniczającego swobodę 
pOT:l:Iszania śię osoby wydanej jest rÓwnoznaczne ze 
.zwolnieniem ost.ateczn ym. 

3. Strona wzywająca może zastosowaćśtodki konlecz
Ile zgo9nie ze swym . prawem w celu · usunięcia wydanej 
osoby ze swego terytorium, przerwania lub zatrzymania 
biegu przedawnienia. 

•. 'IV terminie przewidzianym w ustępie 2 punkt 2 na
leży zeZwolić na wy jazd osobie wydanej. bez względu n4 
Itojące temu na przeszkodzie przepiSy prawa wewnętrz

nego Stronywzywającej. chyba że osoba ·ta już po ekstra
dycjlpopełniła nowe przestępstwo. W takim przypadku 
termin' podany w ustępie 2 punkt 2 zaczyna biec dopiero 
wówczas. , gdy osoba wydana została ostdteczn·ie zwolnio
na również w wyniku wszczętego o ten czyn postępowa
nia karnego. 

Artykuł 12 

Jeżeli w postępowaniu na tęrytorium Strony wzywają
~eJ czyn uzyska inną kwalifikację prawną niż w postępo
waniu ekstradycyjnym. wydaną · osobę można ścigać . bez 
uszczerbku dla artykułu II w takim tylko zakresie, IN ja
kim ustalony stan faktyczny uzasadniałby ekstradycję rÓw
nież według nowej kwalifikacji prawnej. W , przypadkacb 
wątpliwych Strona wzywająca zasięgnie opinii Strony we .. 
Iwanej. 

Artykuł 13 

· 1. -Osobę wydaną moinawy~daćpaństwu trzeciemu w 
lWiązku ' z ' czyn.em popełnlClnym p(zed wydaniem tylko za 
zgodą Strony, wezwanej. Do wniosku o zgodę nadalszll 
ekstradycję dołącza Ilęeg~emplarzedClkJimentów ekstra
dycyjnych trzeciego państwa lub Ich uwjerzytelnione od-

. pisy (kopie) oraz protokół. ( którego wynika stanowisko 
o.oby wydanej wobec · zamierzonej dalszej ekstradYcJI. 
Przesłuchanieppwinno być dokonane przez sąd .Iub proku
ratora z zacli.owaniem przepisów ustawy. Osobę wydanIl 
Ilalei-y pouczyć o znaczeniu 'l celu przesłuthania. · 

2; Zgoda na dalszą ekstradycję nie Jest potrzebna. je
teli zachoQzi Jedna z .przeslanek wymienionych w ,artyku
l. 11 ustęp 2 punkt 2. 

Rozdział trzed ,-

PostępowanIe ekstradycyjne. 

Artykuł 14 

- t. Do wniosku o ekstradycję dołącza się egzemplarz 
lub uwierzytelniony . odpis (kopię) ' postanowienia o tym
czasowym aresztowaniu. wykonalnego orzeczenia skazują
cego lub' orzeczenia o. zastosowaniu środków zahezpiecza
j~cych. Dokumenty te musz" być podpisane przez właści-
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wego sędziego lub prokuratora I opatrzon. urz:ędowll ple· 
częcii\ organu wzywającego. 

_2. Załącza sIę 'również, jeżeli nIe zawierają .tego wy· 
mienione dokumenty: . , 

1) opis czynu z podaniem czasu I miejsca jego popełnie
nia, 

2) kwalifikację prawn" czynu I odpispodl~aj"cych u
stoso~,aniu lub zastosowanych Rrzepisów prawnych, 

3) w przypadku wniosku o e'kstradycję w telu wykona
nia kary lub środka zabezpieczającego dane, z których 
wynika wykonalność orzeczenia/o . . .l możliwie dokładne dąne 'o osobIe, które] dotyczy 
wniosek o ek~tradycję, \jej obywatelstwie i miejscu za.
mieszkania lub 'pobytu. 

Artykuł 15 

Jeżeli Stróna wezwana uzna przekazane jej dane I do
kumenty za niewystarczaNce,. zwraca się o konlecŻDe uzu
pełnienie. Dla uzyskania. tego uzupełnienIa Strona wezwa- , 
na może ustalić stosowny termin. Na uzasadnIony wniosek 
termIn ten. można przedłużyć. W braku ' Ulupełnienia roz· 
strzyga się o wniosku o ekstradycję na podstawie pOii.· 
danych danych 1 dok\lmentów. 

Artykuł 16 

Jeżeli Strona wzywająca wystąpi l: Wnlosktemó ek.
tradycję odpowiadającym postanowieniom niniejszej WDa. 
wy i uwiarygodni, że , osoba, której 'ekltradycji .ię illda, 
znajduje się pa terytorium Strony wezwanej, Strona we-

. zwana podejmie niezwłocznie niezbędne 'rodkl do ustal •• 
nia mIejsca pobytu tej osoby. W miar. potrzeby Stron. 
wezwana stosuje wobec tej osoby tymczasowe aresztowa
nie ekstradycyjne lub inn,e irodki zmierzające do zapobie-
tenla ucieczce. I ' .. .' . 

. Artykuł 11. 

1. W przypadkach pilnych . Strona wzywająca' moż. 
. zwróciĆ się o zastosowanie wobec poszukiwanej osoby 
tymczasowego aresztowania ekstradycyjnego. Strona we~ 
!wana rozstrzyga według swojego prawa o zastosowaniu 
tymczasC?wego aresztowania ekstradycyjnego lub innych 
'rodkÓw zmierzających dą zapobieżenia ucieczce osoby po
IzukiwaneJ. 

2. \Ve wniosku o zastosowanie tymczasowego areszt.ó .. 
wania ekstradycyjnego należy podać, że istnieje -jeden, 
% dokumentów przewidzianych w artykule 14 ustęp 1 i że 

"zami·erza się wystąpić o ekstradycję. Wriiosek ten powi
nien ponadto zawierać krótki opis czynu z podaniem czasu 
i mlejs,ca jego ' popełnienia, informację o zagrożeniu karll 
lub śf9dkiem zabezpieczającym, o podlegających wykona
'niu karze lub środku zabezpieczającym, jak również moźU. 
'Wie dokładne dane o osobie, której dotyczy wniosek o ek
stradycję. o jej obywatelstwie I miejscu zamieszkan.la lub 
pobytu. Stronę wzywającą n<tleży niezwłocznie powiado. 
mlć, w jak'im zakresie jej wniosek został uwzględniony. 

3. Tymczasowe aresztowanie ekstradycyjne można 
uchylić, jeżeł! wniosek o ekstradycję oraz wymienione w .' 
artykule 14 do~umenty nie zostanq ' dostarczone w Ciągu 
20 dni .od daty aresztowania. ;ymczdSOw. a.resztowąnie 

~ 

eks,tradycyjne nie moŻe w żadnym przypadku trwać dłużej 
niż 40 dni od wymlenio'nego terminu. Tymczasowe aresz- . 
towanie ekstradycyjne moina jednak w 'kaźdym czasie 
uchylić, jeżeli. Strona wezwana zastosuje środki, które uzn" 
za niezbędne ' dla zapobieżenia ucieczce osoby poszukiwll-
nej. . , ' . . 

4. Uchylenie tymczasowego aresztowania ekstrady
. cyjnęq-o nie stoI' na przeszkodzie ponownemu are~ztowanil.\ 
l ekstradycji, jeżelL. wniosek o ekstradycją wpłynie w. 
pkresie póżniejszym. 

Artykuł 18 

t. jeżeli właściwe . organy jednej ' z Umawlającychslą 
Stron p~)\Yeziną wiadomość, że:', na terytorium tej Strony 
znajduje się osoba, o której ekstradycjęmoźe wystąpić 
druga' Umawiająca się Strona, mogą ~bbec tej osoby za
.tosowąć tymczasowe aresztowanie ekstradycyjne. Należy 
o tym niezwłocznie powiadomić drugq Umawiającą się 

Stronę z podaniem terminu aresztowania i miej5ca, w któ
rym osoba aresztowana ~ostała osadzona., 

2. Umawiająca s'ię Strona, powiadomiona' stosownie do 
przepisu ustępu 1, Informuje niezwłocznie, . czy ·· wystąpi 
a- wnioskiem o ekstradycję. Tymczaso...we aresztowani. 
ekstradycyjne należy uchylić, jeżeli powiadomienie takie 

: nie wpłynie w temiinie '15 dni oddaly aresztowania lub 
gdy wpłynie ' informacja, te nie zostanie zgłoszony wnlo
lek o ekstradycję. Wnios~~ o ekstradycję , należy zgłosiÓ 
w terminie 20 dni, określonym w artykule 11 ustępie 3.. 
Uchyleni. tymcz~sowego aresztowania ekstradycyjnego ni. 
Itol na przeszkodzie ponownemu aresztow.aniu i ekstrady
cji, jeżeil wniosek o ekstradycj~ wpłynie w okresie pół-
nlejszym. -

i 

Artykuł 19 · 

t. Strona wezwanaro'lstrzyga możliwIe jak najszyb
cłej o ekstradycji i powiadamia Stronę wzywajllcą o swo~ 
jej decyzji. Każd, . całkowitll ~b częścioWll odmowę na· 
lety uzasadnić. . . i 

\ . ' . . . 

2. W przypadku zgody na ekstradycję Strona .,wezwl1" 
. na powiadamia równieź o· terminie, w którym gotowa bę

dzie do wydania osoby podlegającej ekstradycj~. Umawia
jące się Strony . porozumiewają się co do czasu i miejsca 
wydania organom Strony wzywają~ej, a w miarę koniec~· 
ności organom państwa tranzytOwego~ . . 

3. Personel eskortujący jednej % Umawiających się ' 
' Stron, który ma doprowadzić osobę podlegającą ekstrady. 
c}t w drodze powietrznej na terytorium drugiej Umawia- o 
jącej się Strony lub ją ~. tego terytorium ' odebrać, jest 
uprawniony do zastosowania na terytorium drugiej Uma
wiającet się Strony, aż dq wYdania lub przejęcia osoby 
podlegającej ekstradycji, niezbędnych środków vi celu 

. uniemożliwiEinia jej ucieczkI. . ' . . 

4. Z zastrzeżeniem przypadku przewidzianego w ust~ 
pfe 5 osobę podlegającą 'ekstradycji można zwolnić' z tym .. 
czasowe.go aresztowania ekstradycyjnego, jeżeli nie zosta
nie przejęta Vi ciągu 15 dni od termInu, w którym Strona 
wezwanI( była gotow.a do wydania. Po upływie 30 dni od 
tego ' t.erminu OSQgę taką zwalnia się z tymczasowego 
aresztowania w każdym przypadku I uznaje -wniosek o eks
tradycję za bezprżedmiotowy. Strona wezwana może nie 

'uwzględnić ponownego\vniosku o ekstradycję' ze względu 
na ten sam, czyn. 

j . 

.1 

.' . 

' :! ,: 
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I. Jeżeli wydaniu lub ptz~jęciu przeszkodzi siła wyż
.za, dotknięta nrą Umawiająca się Strona powiadamia 
o tym drugą U~awiającą się Stronę. Umawiające się Stro
ny porożumiewają się jak najszybciej co do nowego ter.
minu Wydania. Postanowienie ustępu " stosuje się również 
clo tego termin1,l. . . . / 

Artykuł 20 

1. Jeżell o ekstradycję leJa.mej osoby wnosl cjedna 
I Umawiajqcych lifł Stron orul'aństwo trzecie, Strona 
wezwana rozstrzyga o pierwneń'twie. Uwzględnia przy . 
tym wszystkie okolicznoŚci, w IZczególnośc1 wagę czynów, 
miejsce popeJnienia czynów, kolejność wpływu wniosków, 
obywatelśtwo osoby, której dotyczy wniosek o ekstrady
cję, możliwość dalszego· wydania oraz ' awoje zobowiązania 
umowne wobec trzeCiego pańatwa. 

2. Jeżeli jedna. z Umpwlających .!~ Stron i państwo 
trzecie Zwrócll aię do drugiej Umawiajllcej ahl Strony 
f) ekstrlldycj4l ·1 Strona wezwana przyźna pierwszeństwo 
wnioskowi państwa trzeciego, powiadalPla ona również 
Stronę · wzywającll o decyzji I Informuje j" w jakim za
kresie wyraża zgodę na ewentualną dalszą ekstradycją 
przez państwo. trzecię Stronie wzywajllcej. 

Artykuł 21 

1. Strona wezwana może, po wyrażeniu zgody na eks. 
tradycję, odroczyć wydanie osobypodlegając:ej ekstradycji 
~ ceiu przeprowadzenia postępowania karnego w związku 
i innym przestępstwem albo w celu . wyko.nania kary Po.-

. • bll.wtimia wolno.ścl lub Środka zabezpieczającego orzeczo
aycb przez jej lądy za inne prz8stl'lpstWo. .. 

2. W razie odroczenia wydani. Strona wezwana może 
.ydać tym.czasowo osobę Po.dlegającll ekstradycji na wnio
.ek Stro.ny wzywającej w celu pr~epro.~i1dzenia pilnych 
~zynno.śd . pro.cesowych, Vi szczególności ro.zprawy · głów
aej. Czynności proceso.we należy w. wniosku bliżej o.kreś
lić. Osobę wydaną odsyła Ilę niezwło.cznle po przeprowa-. 
~zenlu czynneśc! proceso.wych lub na ttldanie Strony we-
IWan ej. , 

3. Strona wzywajllca przetIJ,ymuj. osobę wydaDtl tym
czaso.WO w areszcie aź do. chwlll Ódeslanla. Areszt ten za
licza Ilę lia poczet kary, która zostala . o.rzeczon,a lub ma 
byó orzec;ona na teryto.r.lum Stro.ny wezwanej. · 

. Adykuł n 

1. JdeIl zostani. wyrażona zgoda na ekstradycję, bez 
~dzlelnego.wniosku wyraża aię zgodę na wydanie przed-
mlótów: .' 

' O które mogą służyć jako. do.wody/ 

I) które osoba po.dlegajqca ekstradycji uzyskała w dro
dze przestępstwa lub jako. wynagródzenie za takie 
przedmioty. 

2. Przedmioty wydaje Ilę w miarę możliwości wraz 
. i osobl\ podlegającą ekstradycjI. Przedmioty te wydaje się 
również wtedy, gdy już przyznanej ekstradycji nie można 
do.ko.naĆ ze względu na śmierć lub ucieczkę tej osoby. 

3. Przedmio.ty podlegajqce zajęciu, przepadkowi lub 
. konfiskacie albo. ko.nieczne dla celÓw po.stępowania karne
go . . na terytorium Strony wezwanej móżna zatrzymać na 
czas trwania tego post~powania .lbo· ~wydać pod warun-
kiemzwrotu. . . . 

4. W każdym · przypadku prawa Strony wezwanej lub' 
o.s6b trzecich do. tych p rzedmiqtów pozostąją nienaruszone. 
W związku z istnieniem tych praw należy przedmioty.mo
żliwie jak najszybciej i bez kosztów zwrócić Stronie we
zwanej po zakończeniu postępowania na terytorium Stro
ny wzywającej . . Jeżell wydanie może naruszyć takie pra-
wa, nie wyraża się zgody na wydanie. o 

5. W przypadku przewid·zianym w ustępie 1 Strona 
Wezwana . infoi-muje wraz z powiadomieniem o zabezpie
czeniu przedmiotów, czy o.soba podlegająca ek,stradycjl 
wyraża zgo.dę na ich bezpośredni zwrot poszkodowanemu. 
Stróna wzywająca powiadamia możliwie jak najszybciej 
Stronę wezwaną, Czy rezygnuje z wydania przedmiotów, . 
pod wa~unkiem, że · zostaną doręczone poszkodo.wanemu , 
lub jego pełnoJllPcnikowi :za okazaniem zaświadczenia właś-
ciwego sądu lub p!-okurato.ra. . 

.6. Przy wydawaniu przedmiotów stosownie do. posta
no.wień niniejszego. artykułu nie ' mają 7.astoliiowania prze
pisy o.graniczające wwóz i wywóz przedmiotow i wartości 
dewizowych. . . 

Artykuł Z3 

Z zastrzeżeniem postanowień. niniejszej umowy do p~
stępowania ekstradycyj nego oraz tymczasowego areszto
wania ekstradycyjnego ńa tery.torium Strony wezwanej . 
atosuje się prawo tej Strony . . 

Artykul24 

Strona wzywająca po"wiadamia Stronę węzwaną o wy
·niku postępowania karnego. Jeżeli wydane zostało prawo
mocne orzeczenie., przesyła się jego egzemplarz lub uwie
rzytelniony . odpis (kopię)i 

Rozdział czwarty 

. Tranzyt. 

. Artyktrl 25 

1. Zgodą na tranzyt osoby podlegająceJ · ekstradycji 
I państwa trzeciego n~ terytorium jednej z Umawiających 
się Stron przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony 
wyr.aża. się na tych samych warunkach, co zgodę na ekstra
dycję. Jeżeli dalsże · postanowienia nie sta~owią inaczej, 
postanowienia . niniejszey umowy · dotyczące ekstradycji 
stosuje się również do tranzytu. . 

2. Stróna wezwana może odmówić zgody na tranżyt; 
jeżeli wniosek ' dot yczy osoby, przeci wko której na tel y
torlum Strony wezwanej toczy się postępowanie karne lu~ 
istnieje wykonalne· orzeczenie skazujące, albo jeżeli tran~ 

zyt mógłby . naruszyć ważne 'interesy lej Strony. 

3. W czasie tranzytu Strona wezwona powinna prze
trzymy'wać w Breszcie osobę podlegającą tranzytowi. Stro
na wezwana nie może <Jsobytej bez zgody pańs twa wy

. dającego za czyny popełnione przed dokonywaniem tran· 
zyt u ścigać ani leż wykony.J..vać kary lub ś'rodka zabezpie
czającego. 

4. Przy dokonywaniu tranzytu drogą powietrzną be.z 
lądowania nie jest potrżebna wyrażna zgoda tej z Uma
wiających się Stron, nad ktÓrej terytorium przelot się od
bywa. Strona wzywająca uprzedz.a tę Stronę, że . istnieje 
Jeden z dokumentów opisanych w artykule 14 ustęp 1 i że 
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fttet4chodz~ prz,eszkodll w dokonanlli tranzytu w rożumie.' 
nlu niniejszeJ umowy, a w szczególności, że osoba podle
gajlIca tranzytowi nie jest obywatelem Strony, ,nad której 
terytorium odbywa siEt przelot. W przypadku ,przymusow.e
go 14dowania na terytorium tej Strony uprzedzenie , to wy-

, :wołuje t. aam. akutki, co przewidziany wlutykule , 11: 
\ :wnIosek, ozastosowd.nle tymczasowego aresztowanill eks

UodycyJnego. 

POltanowienla ogółue. 

Artykuł 2G. 
, ) , 

PrzewIdziane w hlillejszej umowie wnłoskI tgłllsza li, 
ha piŚDii~ó Wymiana , ,pism odbywa się między MinbtreJD 
iprawledl1woścLluh , Pr~I1f(ltorem Generalnym , . j>oIąkięj 
Rzeczypospolitej Ludowej z jednej strony a Zwiqz'kowYJD 
MIniatrem' SprllwiedUwości Republiki Austrii • drugiej 
.trony. Ni, 'wylqczll to drogi dyplomatycznej. 

. ArtykuL21 .. 

/ 

. Dokumenty ~redllguje', slęw ,Jęz:ykuStrony wzywajq<:eJ. ' 
1himacżenill .nil język Strony wezwanej nie a, konieczne, 

Artykuł 28 

UmawiaJqce się Strony rezygnuj~ ze zwrot:u kosztów' .' 
powstałych na 1chterytodum ' w zWiązku I ekśtradycJI\. 
wydaniem tymczasowym (artykuł 21 ustęp 2) lub wyda
niem przedmiotów (a rtykuł 22). Stronawzywajl\ca ponosI 
Jednak koszty przelotu powstałe w związku z przeprowa
dzonym na jej życzenie wydaniem droglł powietrzn, oraJ 
koszty tranzytu. . . 

Artykuł 29 

~ 1. W rozumieniu niniejszej 4mowy wyraźenle "środeI( 
!abezpieczający"oznacza środek poleglljący. na umieszcze
niu w zakładzie psychiatryCznym lub · ińnym odpowiednim 
układzie, w zakładzie leczenia odwykowego albow. ośrod
ku dla recydywistów pó odbyciu- przez nich kliry pozba
wienia wolnoścl, orzeczony przez sąd W postępowanfukaf'; 

nym za czyn zabroniony pod groźbą kary i uzasadniający 
~yd~nfe na podstaWie niniejszej umowy. ' 

. / . . ' . 
2. Jeżeli okres pobytu w zakładzie nie jest określony, 

przy ocenie, czy ' okl'es ten wynosi co n.ajmniej · sześĆDiI~~ 

, sięcy (artykuł 2 ,ustęp 2), decyduje chwila. w'któreJśro
dek podlega najpÓźniej u«rhyleniu według p~awa Strony 
wzywającej. . 

Artykuł 30 

,' Umowa niniejsza nie narusza ' zobowiązań 'Strony- we
zwanej tło ekstradycji, k1óre wynikajilz , wielostronnych 
umów międzyna rqdowych. 

Rozdział szósty 
. " 

. PostanowIenia końcowe. 

Artykuł 31 

t. Ninlejszll . umowa podlega ratyfikacji. Wymiana do-
kUmentów nitYfikii:<:yjnych nastą'PJ . VI Warszawie. . . ,. " 

:l. Umowawchod~i w życie pierw,zego dniatrzedego 
miesiąca następującego po ~iesiącu. w którym mialamieJ~ , 
ke wymianll dokumentów ratyfikacyj~ych. . 

3. Umo,w~nini8jsza za:warta jestna okre~ ' plE:clu ,tat .. ' 
I. pQ:zostaj. nadal w mocy, chyba , żę;,jędnaz Umawiających, . 
aięStron zawiadOlni \v drodze notYfikacjtdrugą Um,,::>,lą
J~cą tię Stronę na sześć miesięcy Przed' upływem tego pi~
cioletniego okresu O Wypowiedzeniu umowy. 

'4. Jeżeli umowa niniejsza nie zostanieWYPQwiedzla
na. stosownie do postanowienia' ustępu 3, pozostanie w mo~ 
cy na czas nieoznaczony, chyba że jedna z Umawiającycb 

' Iię Stron w drodze notyfikacji żawicidoml---drugą Umawia
Jącą się Stronę pisemnie o wypowiedzeniu umowy. W ta
kim przypadku umowa pozo'stanie w mocy jeszcze przez 
J:Qk po wypowiedzeniu. 

Na dowódczego Pełnomocnicy obu Umawiających 51. 
Stron podpisali ,niniejszą umowę ! ~patrzyIi pieczęciamI. . 

Sporządzono w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 roku w 
dwóch ,oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach 
polskim i niemieckim, przy czym oba teksty Sił jednakowo 
autentyczne. 

Z upoważnienia ' 

Rady Panstwll 
Polskiej Rzeczypospolitej 

" Ludowej 
Jerzy BalUJ 

Z upoważnienia: 
Związkowego Pręzydent4 

Republiki Austrll 
Christian' Broda 

... . p~ taznaJomiemu sIę z powyższą umowll, Rada Pań~fwa ' uznala.Iq 'I jJznaJe %4 słuszną zarÓwnowcałoścf; lali 
I każde z postanowień' wrr re jza warfychioś wiadcza',że- Jest · ona przyjęta; . fii tyfikowana i potwierdzona. oraz przyrtek~ 
te będzie nieZiniennie zachowywana. 

N_dow6d czego wydany został. akt niniejszy, opatr,zony pieczęcią PolskieJ~zeczypospolitej Ludowe]. 

Oano w Warszawie dnia 6 grudnia 1979 roku. 

PrzewodniCzący Rady Państwa: H. JlIblońskl , 
es. 

~Inlster SpraW ZagraniCznych: E! . Wojlas~ek. 
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