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Artykl'ł 47 2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nie okr~ślo- , 

1. Zagadnienia związane z wykonaniem wyroku w 
~ej Umawiającej się Stronie, któr~r przekazano ' skaza · 
~go, rozstrzygane s~ p.rzez · właściwe organy tej Uma-

: ny ~ ' wejdzie , w życie po upływie trżyd:ziestu dni od' dnia ., 
wymiany dokumentów stwierdzających to przyjęc~: '<, 

wiając~j się S Lrony' zgodnie z jej ustawodawstwem, j 
Artykuł 50 

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, .. 

. Artykuł 48 

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 . 

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 prze
wozu, ponosi ta Umawiająca się 'Strona, której obywate
lem jest skazany. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

Artykuł 49 

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z pra
wem każdej z Umawiających się StrOn. 

.. . 

, 
Sporządzono 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 ' jedna
kową moc. 

Z upoważnienia 

Rady Państwa 
Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej 

Marian · Orzechówski 

Minister Spraw 
Zagranicznych 

Z upoważnienia 
Libijskiej Arabskiej 

Dżamahiriji . 
~udowo-Socj~listyc~nej 

Ali Abdussalam al T-relkl 

Sekretarz Komitetu 
Ludowego Biura Łączności 

z Zagranicą 

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·atyfikowana ' 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 Rady Państwa: w z. K. BarcikoW4ki 

L. S. , 
Minister Spraw Zag~anicznych: M. Orzechowskf 
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81 

. OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 5 marca 1987 r. 

w sprawIe wymiany dokument6w ratyfikltcyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolltą LudoW4 a Ubljsq 
,Arabską Dtamahłriją Ludowo-Socjallstyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handłowl'ch, rodzhinyc;:h ' 

i karnych, podpisanej w TrypcSlisłe dnła2 grudnia 1985 r. ' 

"-

\ 

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 Trypo
lisiednia 2 grUdnia 1985 r., nastąpiła w Trypolisie dnia 

1 lutego 1987 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych " 

I 

wymienionej umowy. 

Powyższa umowa weszła w życie dnia 3 marca..,1987 f. 

,. Minister Spraw Zagranicznych: M. Orzechowski 
, . 
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