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Po zaznajomieniu się ,z_ powyższ,ą umową, Rada , Pańsf~a uznała ją i ' uznaje za. słuszną . zaró~o w całoŚci,
:;.'.... '. jak i każde z postanowień w niej. zawartych; , oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfIkowana l potwIerdzona, oraz
:0' " ~' przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.
,
".'
: , ',
.
. ''
~,
'
~?:.,
Ńci ' 'dowód czego WY,dallY został akt niniejszy; opa.trzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
~<_ '
Dano w Warszawie dnia 13 lutego 1986 r.
Pn:ewodniczący Rady ' Pańśtwa: w z. K. Barcikowski
,"

'.

:,;~t/~~

L. S.
Spraw ZagraniczrVych: M; , Orzechowski ' '

,
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.

.
OSWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 5 marca· 1987
~~~.:- -,

w sprawie wymiany , dokumentów :- ratyfik~cyJnych Umo~y między Polską Rzecząpespąlitą _ LUdową a Ubłjską ,
o ubezpieczeniu spOłeC7.D}'III, podpisanej w Trypolisie dnia 2 grudnia
,
, 1985t.

Poda',je sięmmejszym do , wiadomo,ści, że zgodnie
~' z'-art. " 14 ust. 3 Umowy między Polską Rzecząpospolitą
K~> Llłdową

.a

polisie dnia 2 grudnia 1985 L, nastąpiła w Trypolisie
dnia l lutego 1987 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wymirimi'one j liIl1owy .
.
, POWyższa urnowa weszła w życie dnia 1 marca 1987 r .

Libijską , Arabską ' Dżamahiriją tudowo-Socja-

f~~-:-li..slY-Cihą <> ubezpieczeniu' społecznym, podpisanej W- Trytf~:.. . ~ :

.:..

l'.

·Arabską . Dtamahiriją Ludowo-Socj;tlistyczną

~>
,:

~.

"

.

.

Minister Spraw . Zagr~icznych: . M; Orzechowski
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UMOWA
między Polską Rzecząpospolitą

Ludową a libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Soc:jalistyczną ' o pomocy
prawnej. w sprawach cYwilnych, handlowych, rodzinnych i karnych,
,

podpisana
W

wTryp~li~ie

imłemu

dnia 2 ' grudnia , 1985 }:".

PolsldeJ RzeczypospoUlej Ludowej
RADA , PAI\1STWA

/

,-

POLSK'IEJ RZECZYPOSPOUTEJ LUDOWEJ

padajedq powszechnej

wiadomości :

W dni~ 2 grudnia 1985 r. zost;Ua podpisana w :rrypGlisie Umowa 'między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Li' bljskil Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o pomoCy prawnej w sprawach cywilnyCh. handlowych, rodzinnych
karnych ":N następującym brimieniu :

UMdwA
, młędzy Pol~ką Rzecząpospolitą , Ludową , a

,

' Ubijską Arabpomocy -prawcyWilnych. ' handlowych, rodzinnych
ł karnych,

.- -są ' DżamahiriJą Ludowo-Socjallstycmąo

:':; DeJ w

sprawach

1: ~. ' '
~:'

-

;-

:,,;' PQlska Rzeczpospolita Ludowa

r(.; i

; :;,Libijska Arabska Dżamahirija Ludowo-secjaIisiyczna,
« kierując ' się ' pragnieniem uma<\niania , przyjaznych s~to"
\'," sunków ~iędzy narodami' polsklm i libijskim~ pragn4c
~' równocześnie dalszego ' rozwoju współpracy w dziedzinie
~\- ., !tosunków
prawnych, postanowiły zawrzeć niniejszil
'::' 1lD1owę i uzgodniły, co następuje:
~. ~

,

~~

.

.

Rozdział

l

Postanowlenła ogólne
Artykuł

. \.

l. Obywatele jedDej z Uma..wiajilcvch się. Stron korzYstają na terytorhun drugiej Umawiającej ' się Strony
,: Z takiej samej ochrony prawnej, w 2!akresie praw 0,;0.-

bistych i maj4tkowych, jaka przysługuje obywateJom tej
Umawiającej się Strony.
.
2. Obywatele jednel z Umawiających Się Stron mają,
prawo swobodnego i. nieskrępowanego nyraclmia się do
, sąoow i innych ofganów druqiej Umawiają<:ej się Strony,
własciwych w sprawach cywilnych, handlowych, rodzin, nych i karnych, zwanych dlllej "prganami wymiaru spra, wiedliwośd". Mogą . oni występować przedIiimi, składać
wnioski i , wytaczać powództwa na tycQ samych warunkach, co obywatele tej Umawiając'ej ~ię Strony.
, 3. '- Postanowienia pOWyższych ustępów stosuje się
c;>dpowiednio do osób prawnych. ·
.
Artykuł

Organy wymiaru , sprawiedliwości obu Umawiających. '
się Stron ud~ełają sobie wzajemnie ' pomocy prawnej -w '
'sprawach cywiinych, handlowych, -rodzinnych
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Artykuł ,

karnych,
',

3 ,'

Pomoc prawna ' w sprawach cywilnych, handlowych
i . rodzinnych obejiImje doręcżanie dokumentów 1 pism,
pr~esł.ucł1iwanie stron i świadków, opracowywanie opinii
biegłych oraz inne c~nnośd p,r ocesowe.
.

......

:::,':-v ,

2

",':';łZi~
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Artykuł 4

Wniosek, jaki' organ wymiaru sprawiedliWości jednej
Umawiające) się Strony kieruje do organu wymiaru sprawied1iwościdrugiej ' Umawiającej się Strony, powinien
być ' sporządzony w formie pisemnej i 'zawierać: oznaczenie organu wzywającego i wezwanego; określenie przed~
miotu wniosku . i , rodzaju sprawy, w której prosi się
o \ł,dzielenie pomocy prawnej, imiona, .nazwiska, adr.e sy
. i obywatelstwo stron oraz ich przedstawicieli, a także
inne dane niezbędne do ' jego. wykonania .
. W~iosek o doręczenie dokumentów oprócz Wyżej wymienionych danych powinien zawierać oznaczenie rodzaju doręczanych dokumentów oraz adres i ' charakter prawny zainteresowanej osoby. Wniosek o udzielenie pomocy
prawnej dotyczący przesłuchania powinien zawierać pytania, według którychdoko'nujesię przesłuchania. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej powinien być p.odpisany i opatrzony piec7fcią , właściwego organu Strony .
wzywającej.

Artykuł

5

W sprawach

dotyczącyc~ udzielania pomocy prawnej
organy wymiaru sprawiedliwości obu Umawiających siQ
Stron porozumiewają się między sobą . zapośrednictwem

: Ministerstwa Sprawiedliwości lub Prokuratury Generalnej
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Sekretariatu Sprawiedliwości Libijskiej Arabskiej DżJmahiriji Ludowo-Socjalistyczne J.
.~
I

Artykuł

6

Wszyst'kie dokumenty przesyłane w ·r amach udzielania pomocy prawnej będą sporządzone~ język~ Strony
wzywającej,
z załączonymi tłumaczeniami na język
angielski, poświadczonymi przez organ wzywający lub
przedstawicielstwo dyplomatyczne albo urząd konsularny
strony wzywającej na terytorium wezwanej UmawiaJ'lcej
się Strony.
Artykuł

7

1. Przy wykonywani ll ;l\ł11iosku o udzielenie pomocy
prawnej organ wezwany sŁosuje prawo swego państwa.
2. Jeżeh wniosek o udzielenie pomocy prawnej skie·
rowany został do ~iewłaściwego organu, przekazuje się
go organowi właściwemu, zawiadamiając o 'tym niezwłocznie organ wzywający.
3. Jeżeli udzielenie pomocy prawnej nie jest możli·
we, należy zawiadomić o tym Stronę wzywającą, wskazując przyCzyny
zwracając dokumenty:
Artykuł

8

Organ wezwany powipien potwierdzić pisemnie, jakie
dokumenty ~ostały doręczone, wskazując miejSce. i datę
doręczenia, Imię i .nazwisko oraz zawód osoby, której
doręczono dokumenty.
Artykuł

9

Umawiająca

się

Strona,

zawiadamiaj~c

Stronę

wzywa~

jącą o ich poniesieńiu. J~:i:efi StroRa wzywajlIca pObierze =<;

te koszty od zobowiązanego, przypadają (}Ile tej Stron,le; ~~'-:
która je pobrała.
.
.
" .',
Artykuł

11

Pomoc prawna nie będzie udzielana, jeżeli jęj udzt.elenie mogłoby zagrozić suwerenności lub bezpieczeństwu
Strony wezwanej albobyloby sprzeczne' z' podslawowymi
zasadami prawa tej Strony.
.
Artykuł

12

1. Przeciwko świadkom , l ub bieglyn\, ' bez względu
na ich obywatelśtw9, tt6rzy ' w .wyniku wezwa~ia sta:-'«
wili się przed organami wymiaru sprawie.dliwości na te- ' .
rytorium drugiej Umawiającej siQ Strony, nie może być "
prowadzone postępowanie karne; nie można też , ich za- trzymać, aresztować ani Zlnuszać do ' odbycia kary :l'a
przestępstwo popełnione przed ich przybyciem na terytorium wzywającej Umawiającej się Strony.
2. Swiadkowie i biegli tracą ochronę przewidzia,ną ,
w powyższym ustępie" . jeżeli nie opuszczą tel·ytoriulD ",;.
wzywającej Umawiającej się Strony w terminie ' t5 dni :;
od daty zawiadomienia. :te ich obecność nie · jest już nie- '~c:
zbędna; - nie podlegają ochronie ró~nież wówczas; gdy : "
po opuszczeniu terytorium wzywająeej Umawiającej się 'c.'
Strony ponownie tam powrócą. .
.
3. Z ochrony określonej w powyzszych ustępach korzystają osoby aręsztowane na terytorium jednej Uma~
wiającej się Strony, jeżeli wezwane zostały do stawienia
się przed organami
wymiaru sprawiedliwości drugiej
UmaWiającej się Strony w charakterze świadka lu,b' ,
biegłego i jeżeli w tym 'charakterze :wstały przekazane
na terytorium Strony wzywającej.
Artykuł

13

. Ministerstwo Sprawiedliwości PolskieJ RzeczYPQsPo~ ',
litej Ludowej oraz Sekretariat Sprawiedliwości Libijskiej
Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej udtielcrj4
sobie wzajemnie Informacji o prawie i praktyce sądow~j
ich państw.
,

Rozdział

Zwolnienie od kosztów

i

II

inne

Artykuł

ułatwienia

procesowe

14

1. 'Obywatel.e· jednejz. Urqawiających się Slron, wy>
stępujący przed sądami drugiej Uma'o/iającej się Stron.,',

nie mogą być zobowiązani do zabez'pieczenią 'kosztów'
procesu z tego tylko powodu, że są cudzoziemc;ami lub
że nie mają miejsca stałego poqytu na terytorium tej
Strony.
......
2. Postanowienia powyższego ustępu stosvjesię od'powiednio do osób prawńych.

Artykuł 15
'.
Strony mają prawo doręczać .pozwy,
Obywatele jednej z Umawiających się Stron, któz:zy
dokumenty i inne pisma własnym obywatelom przeby- "':występując przed organami wymiaru . sprawiedliwości
wającym na .terytorium drugiej Umawiającej się Strony
drugiej Umawiającej się Strony nie mogą ponieść kosztów
za pośrednictwem swych przedstawicielstw dyplomatycz- sądowych, korzystają z ulatwiell procesowych, bez wzglqnych i urzędów konsularriych.
du ' na: to, czy występują w charakterze poWOda lub po)
zwanego, na tych samych ·warunkach. jakie stosuje ta
Artykuł , 10
Strona do swych obywateli. W razie potrzeby- właściwe
organy deC)~dujące o przyznaniu ułatwień procesowych
UJilawiaJące się Strony ' udzielają sobie wzajemnie
pomocy prawnej bezpłatnie. Jeżeli udzielenie pomocy mogą zwrócić się o dodatkowe informacje do organów
prawnej związane je~t z kosztami, ponosi je wezwana drugiej Umawiającej się strony.

Umawiające się

'o:
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Artykuł

Rozdział

'16

V "

L Obywatllł jednej z Umawia.Jących się Stron, który Pomoc prawna w sprawach karnych
wydawanie osób
pragnt. korżysŁać' z ułatwied procesowycł;l, mo:1e zło:1yć
odpowiedni wniosek do właściwego organu tej Strony,
Artykuł 22
któr:ej jest obywatelem. Organ ten przesyła wniosek WCIIZ
, 'Z zaJączonymł dokumentamiwla3ciwym organom drugiej
Umawiając~ się Strony udzielają . sobie , wzajemnie
" Umawiającej , się Strony.
,
-"
2. Osoba wnosząca o przyznanie ułatwień proceso- . pomocy , prawnej w sprawach karnych zgodnie z postawych mDze jednocześnie ' załączyć , do wniosku pozew nowieniami niniejsze~ pmowy.
lub inne pisino- procesowe.
"
Artykuł 23
Artykuł 17
Udzielanie pomoSY prawnej w sprawach karnych
Uł at wienia procesowe obejmują :
obejmuje dokonywanie czynności prccesowych, takich
,'8) bezpłatne zastępstwo procesowe w danej sprawie,
jak:' ' doręczanie dokumentów i pism, przesłuchiwanie
'h) zwolnienie od opłat skarbowych,
oskąrżonych,
świadków
i ,' biegłych, przcprowadznni<o
<
e) zwolnienie od kosztów. sądowych i administracyjnych innych dowodów, przeszukiwanie pomieszczeń i osól',
w danej sprawie,
zajmowanie przedmiotów, wydawanie osób oraz dokonyd) bezpłatne ogłoszenia, jeżeli są on6rniezbędne.
wanie innych czynności.
Artykuł . 18

organy jednej z Umawiających się Stron,
wydając zaświadczenia o stosunkach osobistyCh, rodzinnych i majątkowych _zamieszkałych na jej terytorium
obywateli drugiej Umawiaj'ącej się Strony, stosują w tym
, 'zakresie własne prawo.
,

Właściwe ,

Rozdzial III ,
Dokumenty
Artykuł

19

Artykuł

24

1. W sprawach dotyczących udzielania pomocy prawnej w sprawach karnych organy wymiaru sprawiedliwości obu Umawiających się Stron porozumiewają się
między sobą za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwośai lub Prokuratury Generalnej Polskiej Rzeczypospomej Ludowej i Sekretariatu Sprawie'dliwości Libijskiej
Arabskiej Dżamahiriji ' , Ludowo-Socjalistycznej.

2. Przy udzielaniu pomocy prawnej w sprawach karnych stosuje się również postanowienia rozdziału I ni·
niejszej umowy. ,

1. Dokumenty opatrzone pieczęcią urzędową i uwie- ',
rzytelnione w ,odpowiedniej formie . przez właściwe orgaArtykuł :.!5
' ny jednej z Umawiających się Stron są uznawane ria te-,
rytorium drugiej Umawiającej się Strony bez legalizacji. '
1. . Umawiające się Strony zobowiązują się do wszczę
Dotyczy to również podpisów na . dokumentach pry- cia postępowai:;ia karnego zgodnie ze swym prawem na
watnych, które są uwierzytelnione ' zgodnie z prawem wniosek drugiej Umawiającej się Strony przeCiwko wła
, jednej z Umawiających się Stron. '
snym obywatelom, którzy popełnili przestępstwo na te2 Dokumenty wy<lliD.e przez włąściwe organy jednej J ytorium dr'u giej Umawiającej ,się Strony.
z Umawiających się Stron uważa się za urzędowe i po~
2. , po wniosku o wszcżęcie postępowania karnego
~siadająee moc dowodową dokumentówurzędowych na tenależy _ załączyć
wszystl5.ie posIadane dowody przerytorium drugiej Umawiającej się Strony.,
stępstwa. '
Artykuł

20 '

Umawiające się Strony przesyłają sO,b ie wzajemnie
odpisy aktów stanu cywilnego dotyczących urodzeń, mał
żeńst~ i zgonów obywateli drugiej Umawiającej si<;!
Strony, jak również dokonane w nich sprostowania i uzupełnienia, nie później niż w te'rminie 6 miesięcy od icl! '
sporządzenia, sprostowania lub uzupełnienia. Przesyłanie
, .tych ' dokumentów n~stępuJe bezpłatnie drogą dyplomatyczną·
'
Rozdzi~ł

rv ,

Spadki t testamenty
Artykuł

21

, 1. ,W sprawach spadkowych i w zakresie testamen- (
tów stosuje się prawo tej Umawiającej się Strony, której
' obywatelem ' był spadkodawca w chwili zgo11U.

3.

Wezwana

Umawiając::a

się

strona zawiadamia
o wyniku postępowa
nia 'kaniego; w razie wydania priiwomocnego wyroku,
przesyła się uwierzytelniony jego odpis.
'

_

wzywającą Umawiającą się ' Strcnę

Artykuł 26

l. Umawiając~. się Strony zobowiązują się ,
czątku każdego roku informować się wzajemnie o

na poprawomocnych wyrokach wydanych . w poprzednim roku przez
ich sądy w sprawach obywateli drugiej Umawiającej się
Strony.
2. Informacje przewidziane w ustępie poprzed~ją
cym będą przekazywane w trybie określonym w ' art. ,24.
Artykuł

Umawiające

27

.

się Strony , zobowiązują się, zgodnie z
niniejszej umowy, wydawać sobie wza2. Formę testamentuokreśJa prawo tej Umawiającej jemnie przebywające na ich terytorium . osoby, przeciwko
się Strony, której obywatelem był ~padkodawca w chwili , którym wszczęto ' postępowanie karne, lub osoby skazane
jego sporządzenia, lub prawo tej Umawiającej się Strony, prawomocnym wyrokiem' na terytorium drugiej Umawiana której terytorium testamerit sporządzono.
jącej sifi Strony. '
postanowieni!łmi

'"

0 ."

,

I
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Artykuł

1. _Wy,danie nie

29

nastąpi. jeżeli:

Po otrzymaniu wniosku o wydanie wezwana Umawiająca się ' Strona dokona, zgodnie ze swym prawem,

aresztowania <;>soby, k~órejwydania się,żąda~ '
Artykuł

L , Jeżeli

"

33

zawiadomi wezwaną
o wydaniu '" prawomocneg~ .viyroku lub postanowienia ' o aresztowaniu óraz zapowie
desłanie ~niosku o wydanie pocztą, telegramem lub za
pomocą 'innych środków przekazujących informacje na
piśmie, to . można - dokonać aresztowania danej osoby.
Umawiającą

wzywająca

Strona

się ' Stronę

na- .

2. O ,aresztowaniu na podstawie · powyższego
zawiadamia się drugą Umawiającą się ·Stronę.

ustępu

a) osoba, której wyclanią się ż~daf jest ~ .chwili zlo; 3. Jeżeli w' terminie 30 - dili od daty zawiadomienia
żen'ia wniosku obywatelem wezwanej' Umawiającej
o aresztowaniu żądanej .osoby nie wpłynie wniosek się Strony;
o wydanie, wezwana Umawiająca się Strona może ' zwol~
b) przestępstwo zostało 'popełnione na terytorium we- nić ' aresztowanego. Wzywająca Umawiająca się Sqoria
zwanej Umawiającej , się Strony;
,
,
_może z waznych przyczyn wnosić o przedłużenie terminu .
c) postępowanie karne lub wykonaniek'aryjest nie do- do
, 60 dni.
puszczalne z powodu p~zedawnienia 'Ub innych oko·
liczności wyłączających postępowanie ,karne lub wyArtykuł 34
konanie kary;
'dl oto samo przestępstwo toczy się postępowanie karne
1. Jeżeli przeciwko Qsobie,l 'której wydania się żąda,
,na terytorium wezwaneJ Umawiającej się Strony prowadzone jest postępowanie ..k,arne lub osoba ta odby. przeciwko osobie,kt6rej wydania si~żą.da, albo je- , wa karę za inne ' przestępstwo na terytorium wezwanej
żeli postępowanie to zostało już prawomocnie zakoń
Uma~iającej się Strony, wyda,nie może być odroczone
ezone wydaniem, wyroku lub postanowi'enia o um9- , do chwili zakonczenia' postępowłmia karnego - lub .od'·
, rzeniu postępowania przez sąd lub inny właściwy ' ,bycia , kar~.
' .
organ.
\
2. ' Jeżeli ódroczenie wydania,przewidżiane
,p,o.
2; Jeżeli wezwana Umawiająca ' się Strona odmawia wyższym ustępie, Ilłogioby doprowadzić do przedawniewydania, zawiadamia o tym Stronę wzywającą, podając ' nia śCigania lub Vi poważnym stopniu lltrudnić postępo~
przyczyny od~owy.
wanie karne, osaba, kt6rej' wydania się żąda, może by-ć
na , uzasadniony ' wniosek' wydana cZaSQwo:
.
Artykuł 30
, 3: Osobę wYC.laną czasowo należy ' z powrotem prze1. Wniosek o wydanie powini.~\ . zawiera.ć: imię kazać niezwłocznie po ' dokonaniu " czynności procesowej.
\ i nazwisko- osoby,tttórej wydcniasię żą.d~ jej obywa- w związku . z którą została ' wydana.
.
telstwo,informacJe o miejsq.l pobytu, dane o pr:restęp
/
Artykuł 35stwie i jego kwalifikacj~ praWną oraz infprmacje o wy:
sokości wyrządzonej szkody.,
Jeżeli (:) wydanie tej samej osoby z ' powodu ' tego ~
2. Do .w niosku o wydanie nśłleży załączyć:
samego lt!b ' różnych przestępstw wystąpi kilka ' p,!ństw;
0.) w razie wydania w celu pociąg~ięcia do odpowie'· wezwana Umawiająca się Strona rozstrzyga we własnym
dzialności karnej uwier~elni9Jiy odpis postanozakresie, czyj wniosek uwzględni'.
" ,
wienia o areszto~aniu.. wraz z opisem' pr~tępstwa '
oraz jego kwalifikacją prawną; W razie wydania ""
Artykuł 36.
celu wykonania kary - tlwieraytelniony odpispra·
womocnego wyroku skazującego;
. 1. OS.o ba wy:dana ,nie może . bY'ć bez zgody wezwa. b) tekst przepisów karnych obowiązujących na tery to- nej. Umawidjącej. się Strony pociągnięta do odpowiedzialhum . wzywającej Umawiającej się Strony, mających ności karnej, ani nie można w stosunku do niej wy.ko~
zastosowanie do danego przestępstwa;
,
kary, jak również nie można ie.j wydać paiistwu trzeciec) rysopis osoby, które.j wydania· się żąda, zdjęcie i w mu z powodu pq:estępstwa popełnionego przed wydanierą,
miarę moż!iwosci odciski palców~
.
innego aniżeli to, z powod1,l którego została wydana. ~
_ '3. Jeżeli skazany odbył już cżęść kary, należy prze2, Zgoda. wezwane} Umawiającej się Strony nie jest
kazać o tym szczegóJowedane wzywającej Umawiającej
konieczna, jeżeli:
'
się Stronie.
?•
'
a.)osoba wydana, kt.óra nie jest obywatelem wzywają·
cej Umawiającej się Strony, nie , opuściła te'r ytorium
Artykuł 3 1 ,
wzywającej
Umawiającej
się
Strony w terminie
l miesiąca od zakończenia postępowania ,k arnego
1. Jeżeli wniosek o 'wydanie nie zawiera wystarczaalbo po wyKonanIu kary; do tego ... terminu nie wIi~
jących ~anych" wezwana Umawiająca się Strona może
. aa się czasu, w 'którym osoba wydana .nie mogła ' ,
zwrócić się , o ich ;uzupełnienie i określić termin ich na:
.. z prz.yczyn od niej niezaIęŻDych opuścić terytorium
dcsłariia. Termin ten może ulec przedłużeniu.
'
wzywająC;ej UmawiaJąc~i się Strony,
2. . Jeżeli wezwana Umawiająca: się Strona nie otrzy- ....q} oso~awydana opuściła terytorium wzywającej umawiającej ,się S1rony a .następnie do.browołnie. tam poma w ' terminie uzupełńiających danycpi. może . powstrzy·
wróciła ,
!
mać Się od wydania -i z'wolnić osobę aIesztowaną~.

w

,

<

r

sa'

Artykuł 32

28

"
1. Wydanie w , celuprzeprowadzeńia
postępowania
karnego następuje tylko z powodu takich przestępstw,
które według prawa obu Umawiających się Stron zagro·
żone są karą. pozbawienia wolności powyzej jednego'
roku,
, ,
2. Wydanie w celu Wykonania wyrąku następuje
tylko z pówodu takich przestępstw, które według prawa
. obu Umawiających .się Stron zagrożone są ka!ą, ' jeżeli .
osoba, której wypania się żąda. została skazana na karę
pozbawienia . wolności powyżej ,jednego ' roku.

Artykuł

Póz.

'
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~
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Artykuł

WZyW<ljąC<l

Um<lwiająca

37

się

3. Wezwana Umawiająca się Strona udziela zezwolenia na tranzyt W taki sposób, jaki jej najbard:z;iej odpowiada.

Strona zawiadamia' we,wy;nik\\ postępowaniu
karnego przeciwko osol)ie wydanej. ,Jeżeli -ósobą. ta została .
Adykuł 42
skazana, wzy,Wająca Umawiająca się Strona przesyła.
Koszty wydania i tranzytu ponosi ta
uwierzytelniemy odpis praw:omoc~ego wyroku.
/ Strona, na której terytorium
powstały.
,

:zwaną

Umawiającą

się

Stronę ' 0

Artykuł

Umawiająca się

38

Artykuł 43
sit Strona, która wyraziła
l. Obywatele jednej z Umawiających si~ Stron, skazgodę na wydanie, zawi~damia . wzywającą , Uinawiającą .
zani prawomocnym wyrokiem na karę pozbawieniawol.się Stronę orniejscu l dacie wydania.

l. ' Wezwana

Umawiająca

ności na terytorium arugiej Umawiającej się Strony, będą
na podstawię zgody .obu Umawiającfch się Stron prze- .
-kazywani, w celu wykonania kary, do tej Umawiającej '
. się Strony, .któr-ej są obywatelami. Okres ar-e~ztuoraz
część kary już wykonanej podlega UW2;ględnieniu przy
wykonaniu kary.
2. 'Skazany i członkowie jego .rodzinymogą, zgodnie
Artykuł 39
z postanowieniamf niniejszej umowy; -zwródć się do
Jeżeli osoba .wydana uchyli się od postępowania kar"
właściwych organów tej Umawiającej się Strony, na któnego 1ub',wyk(JIQania, kary i powróci na terytorium we- rej terytorium przebywa skazany, z wnioskiem o jego
zwanej Umawiającej się Strony, ' ,ponowne wydanie na;- przekaźanie w cełuodbycia kary na terytorium tej Stro. stąpi Po zlożeniu wniosku o wydanie, bez ' konieczności ny, której. jest obywatelem.
.
załączania p.okumeBtów wy~ie~ionych wart. 30.
3. . Właściwe organy tej - Umawiającej sięSŁrony, któ. rej -sąd wydał . wyrok, obowiązanęsą wyjaśnić skazaneArtykuł -c 40
mu pdstanowienia niniej~zegoartyic.ułu..
1. Wezwana Umawiająca się Strona wyda wzywającejUmawiającej się Slronie przedmioty służące do poArtykuł 44
-pełnienia przestępstwa.Str.ona ta wyda również w miarę
Organami właściwymi do pOTo-zuńliewania -się w spramoż1iwości kwoty pieniężne i inne przedmioty uzyskane '
vi wyniku przestępstwa. Wydanie przedmiotów nastąpi wach przekazywania skażanych są: W Pelskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Minister SprawiedliwOŚcl,a w Li·
także wówczas, gdy wydanie sprawqy ni~ będzie możlibijskiej Arabskiej DZamahi:riji Ludowo-Socjalistycznej. we z powodu ' jego śm!ęrc~ lub innych przy-ezyn.
Szef Prokuratury, kfóremU" pddlega więzienie, gdzie' ska2. Wezwana Umawiająca się ' Strona ~ożeczasowo zanyodbywa \.arę pozbawie~ia wolności. .. . . ..
zatrzymać przedmioty wymienione w ustęp,ie poprzedza':
jącym, jeżeli są one niezbędne dla innego postępowania
Artykuł 45
karnego.
.
1. Z pisemnym wnioskiem o~eka:z;anie skazanego
3. Prawa . osób trzecich ąo pr~edmiotów wymi~nio
nych w powyższyćh ustępach pozostają nienaruszone. mogą Występować właściwe · organy tej Strony, której
Przedmioty ·te ' powinny być zwrócone przez, wzywającą sąd wydał wyrok, i tej Strony, której skazany jest oby..
watelem.
'
Umawiającą się Stronę wezwanej Umawiając::ej Się Stro2. Jeżeli z wnioskiem o przekazanie skazanego wy, nie pó zakończeniu czynności procesowych. Strona ta
stępuje ta Umawiająca się Strona, na której terytoriuDl
przekaże je osobom uprawnionym. Jeżeli osoby te prze'
. bywają na terytorium wzywającej Umawiającej się Stro- wyrok został wydany, 'do wniosku naleźy załączyć:
ny,' przedmioty mogą być im zwrócone bezpośrednio, gdy
ił} uwierzytelniony o.dpis 'pnhvomocnego wyroku z uzawezwana Umawiająca się Strona· wyrazi na to zgodę.sadnieniem oraz siwierdzeniero prawomocności;
b) dokument określający część kary odbytej' przez ska4. Jezeli wydane , przedmioty podlegają przepadkowL_ zanego oraz część kary podlegającej dalszemu. wyDa terytorium wezw.anej JJmawiającejsię Strony, będąc
konaniu;
.
dowodami w . postępowaniu karnym na. t-erytGrium wzy-e) dokUJI.lentstwierdzający wykonanie kary dodatkowającej Um'awi.ającej się Strony, nwgą być one wydane
wej, jeżeli została orzeczona}
Wzywajilcej Umawiającej się Strorlie pod warun.kłem" 'Że
d)
tekst ustawy karnej, na podstawie której wydano
zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania karnego.
wyrok.
..
.
5. Przy wyd.f1waniu przedmiotów i .kwot pieniężnych
3. Właściw-e. organy. tej Umawiającej :się Strony, któstosuje się prawo tej Umawiającej się Strony, n.aktórej
rę) obywatelem. jest ~azany, lhoyą :zWhódć się w nZIe
t-erytorium przedmioty te . lub kwoty się znajdują. '
JOotrzebyo. dooa-tkowe 'dokumenty łub informacje .

2. Jeżeli wzywająca llmawiająca się Strona nie przejmie wydawanej osoby w terminie? dni od ustalCJnej
.daty, osoba ta zostanie 2wolnlona. Termin ten motezG• stać przedlużo~ryo nas~ęPnych 1 ':dni po wzajemnym PO"
rozumieniu si~ obu U~awiając}1ch się Stron.

"

Artykuł

.

1., Umawiające się Stronyzo'bowiązują się wzajemnie

udzielać zezwóleń na tranzyt przez swoje terytO'rium osÓb

wYdanych przez państwo trzecie. Wezwana Umawiająca
się Strona nie jest .zobov.iązan.a do jego zapewnienia w
wypadku, gdy według niniejszej umowy. nie istnieje <obowić\.zek -wydania.
.,
2. 'Wnioseko zezwOłeniena tranzyt przesyła się;
i rozpatruje w takim samym b'ybie . jak wniosek o wy-

danie osób.

. . .

.
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Artykuł

,

\
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!. Właściwy organ -tej Umawiającęj się Strony, do r
której skierowano wniosek o przekazanie skazanegó, zawiadamia w możliwie najkrótszym terminie' właściwy
organ . drugiej Umawiające] się Strony · o otrzymaniu
wniosku oraz 7godzie lub odmowie na przekazanie skazanego.
2. W razie zgody na przekazanie skazanego, właści
we Ol.gany obu Umawiających się · Stronporozupliewają
się codo daty, miejsca i trybu przekazania skazanego.
I

Dzient:rik Ustaw Nr 13

- . '164 . .
Artykl'ł

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nie okr~ślo- ,
: ny ~ ' wejdzie , w życie po upływie trżyd:ziestu dni od' dnia .,
wymiany dokumentów stwierdzających to przyjęc~:
'<,

47

Zagadnienia związane z wykonaniem wyroku w
~ej Umawiającej się Stronie, któr~r przekazano ' skaza ·
~go, rozstrzygane s~ p.r zez · właściwe organy tej Umawiając~j się S Lrony' zgodnie z jej ustawodawstwem,
j
2. Właściwy organ Umawiającej się Strony, której
przekazano skazanego .w celu -, oa bycia kary, zawiadamia
o wydanymqrzeczeniu właściwy organ ' tej Umawiającej
się Strony,- której sąd wydał wyrok,
..
1.

'?
Artykuł

Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieĆ

niniejszą umowę w drodze notyfikacji. W takim ' wypad- .
ku utraCi ona' moc. pO' upływie sześciu miesięcy oel dńia' ·

..

wypowiedzenia
.
.

. Artykuł 48

Postanowienia
Artykuł

w Trypolisie dnia 2 grudnia 1~85 r.
(co odpowiada dniu 19 Rabi al-Awwal 1395 od śmiercI
Proroka) w dwóch egzemplarzach. , każdy w językach.
polskim i arabskim, przy czym obydwa teksty mają ' jednakową moc.

VI
końcowe

Z upoważnienia
Rady Państwa
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej

~udowo-Socj~listyc~nej

Marian · Orzechówski

Ali Abdussalam al T-relkl

Minister Spraw
Zagranicznych

Sekretarz Komitetu
Ludowego Biura Łączności
z Zagranicą

49

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z pra-

wem

każdej

z

Umawiających się

,

Sporządzono

Koszty związane z przekazaniem skazanego, powstałe
aż do chwili · jego ' przekazania, ponosi ta Umawiająca się
Strona, na której terytorium powstały . Inne koszty zwią '
zime z przekazaniem skazanego w tym koszty jego przewozu, ponosi ta Umawiająca się 'Strona, której obywatelem jest skazany.
Rozdział

50

StrOn.

Z upoważnienia
Libijskiej Arabskiej
Dżamahiriji .

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Pailstwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości,
jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, r·a tyfikowana ' i potwierdzona, oraz , .
przyrzeka, że , będżie niezmiennie zachowywana.
..
Na dowód czego wydany

został

,akt niniejszy, opatrzony

pieczęcią

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 9 maja 1986 r.
Przewodniczący

,
Minister Spraw

Rady

Państwa:

w z. K. BarcikoW4ki

L. S.
Zag~anicznych:

\

M. Orzechowskf

,

,- JI.

\

81
. OSWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 5 marca 1987 r.

w sprawIe wymiany dokument6w ratyfikltcyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolltą LudoW4 a Ubljsq
Dtamahłriją Ludowo-Socjallstyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handłowl'ch, rodzhinyc;:h '
i karnych, podpisanej w TrypcSlisłe dnła2 grudnia 1985 r. '

,Arabską

"-

Podaje się mmeJszym do wiadomo$ci, że zgodnie
z art. 49 ust ,. 2 Umowy między , Pol.ską Rzecząpospolitą
ludową a LiolJską Arabską Dżama,hiriją Ludowo"Socja'listyczną o pomocy prawnej w . sprawach cywilnych,
handlowych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Trypolisiednia 2 grUdnia 1985 r., nastąpiła w Trypolisie
dnia
,.

1 lutego 1987 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych "
wymienionej umowy.
Powyższa

umowa

weszła

w

życie

dnia 3 marca..,1987

f.

Minister Spraw Zagranicznych: M. Orzechowski
,.

--------------------------------------------------~. '

Oplata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi : rocznie 1600 zł, p6łrocznle 1000 ~ <;fl
Opłata' za prenumeratę zid4cZJ'l~ka do Dziennika Ustaw ' wynosi 300 zł. ··

----------------..;.
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z polecenia . Prezesa Rad)! Ministrów
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