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t>z!ennlk Ustaw Nr :(

które mogą służyć w postępowaniu karnym jako dowody
rzeczowe, powinny być wydane Stronie wzywającej >na·
wet w . takim wypadku, gdy wydanie sprawcy przestęp
stwa ze względu na jego śmierć lub z innych powodów
jest niemożliwe,
2. Strona wezwana może czasowo odroczyć wydanie
przedmiotów, jesli są cine niezbędne w innym postępowa
niu karnym.
3. Prawa osób ti~ecich do podlegających - wydaniu
przedmiotów pozostają nienaruszone. Przedmioty te po
zakończeniu postępowania karnego podlegają zwróceniu
Stronie, które je wydała, w celu ich. przekazania ·uprawnionym osobom.
4. Do wydawania przedmiotów stosownie do postanowień niniejszego artykułu nie mają _zastosowania przepisy ograniczające przywóz i wywóz przedmiotów i wartości dewizowych.
/
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Koszty wydania I przewozu.
Koszty związane z przygotowaniem wydania przestępców oraz przedmietów, stosownie do postanowień niniejszej umowy, ponosi, ta Umawicljąca się Strona, nal
której terytorium koszty te ' powstały. Koszty przewozu

3. W wypadkach ' przewidzianych w ustępach 1 ł 2
niniejszego artykułu Cmawiające się Strony będą w miarę
możności przesyłać również odciski palców osób skaza' nych~

Rozdział

.' Postanowienia -końcowe.
Artykuł
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Niniejsza umowa zastępuje porozumienie o prciwie
ubogich i kaucji aktorycznej, zawarte \v ' drod.ze wymiany
not między Polską • Grecją w dniu 10 kwietnia 1930 r.
Artykuł
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1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w
tycie trzydziestego dnia " od dnia wymiany dokumentó ...v
retyfikacyjnych, która nastąpi w ,Warszawie.
2. Umowa niniejsza zawarta jest na czasnieokreślo
ny. Może być. ona wypowiedziana w drodzenotyfikar ji
przez każdą
Umawiających się -Stron. W takim wypadku utraci moc po upłYwie . sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

z

Na dowód czego Pełnomocnicy Umawiających ' się
Stron podpisali niniej~lą umowę i opatrzyli ją pieczęcłemi.
.

pbciążają Stronę wzywającą.

Artykuł
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w Atenach dnia 24 października - 1979 r.
dwóch egzemplaruch, każdy w językach polskim,
greckim i francuskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności tekst francuski
uważany będzie za rozstrzygający.

W
Przesyłanie

zawJadomle6 o wyrokach.

1. Umawiające się Strony będą sobie wzajemnie raz
w Toku prżesyłać informacje o prawomocnych wyrokach
skazujących obywateli drugiej Stron y.
2. Umawiające się Strony na żądanie będą dostarczały sobie wzajemnie dla celów postępowania karnego
dane o karalności osób zamieszkałych poprzednio na terytorium Strony wezwanej.

Za

Radę

Po~skiej

.

Państwa

Za Prezydenta
Republiki Greckiej

Rzeczypospolitej
L\ldoweJ

Georges Stamatis

Jerzy Balia

Po zazna jomieniu się z powyższą ' umową Rada PaństwlI uznała ją i uznaje III słuszną zaró,vno w cało~ci, jak
z postanowień w niej zawartych; oświadcza ;" że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz
przyrzeka, że będzie niezmienniezachowywana.
każde

Na dowód czego -wydany

został

akt niniejszy, opatrzony

pieczęcią

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 11 września 1980 r.
Przewodniczący

Rady

Państwa:

H.

Jabłoński '

L. ' S.
Minister Spraw Zagranicznych: J. Czyrek

2S
OSWIADCZENIE RZĄDOWB
z dnia 19 stycznia 1982 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyflkacyjnycb Umowy między Polską RzecząpospoJłtą Ludową a Republiką
Grecką o pomocy praw.nej w aprawach cywilnych I karnych, podpisanej w Atenach dnia 24 października 1919 r.

/

Podaje się niniejszym do wiadomości, Że zgodnie
z art. 55 ust. 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą
Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnyCh, -podpisanej w Atenach dnia
24pażdziernika 1979 t.! nastąpiła w ' Warszawie dnia

23 listopada 1981 r. wymiana dokumentó~ ratyfikacyjDych wymienionej umowy.
Powyższa umowa weszła w
tycie pnia 23 grudnia
.1981 r.
Minister: Spraw Zagranicznych: J! Czyrek
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