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Warszawa, dnia 21 grudnia 1989 r.

'h
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sc:

Poz.:
MIĘDZYNARODOWA

UMOWA

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republi ką Iraku o pomocy prawnej i sądo
wej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Bagdadzie dnia 29 października 1988 r.
-:- Oświa4czenie , rządowe z dnia 25 listopada 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfika, cyjnych Umqwy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Iraku o pómocy prawnej
i są dowej w 5prawach cywilnych , i karnych, sporządzonej w Bagdadzie dnia 29 października
1988 r.
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Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1989 r. zmieniające , r ozporządzenie w
sprawie środków odurzających i p syc~otropowych oraz nadzoru nad tymi środkami
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między Polską Rzecząpospolitą Ludową
\"

a

Republiką ~lraku

,

,

sporządzona

o pomocy prawnej i
i karnych,

w Bagdadzie dnia 29

października

sądowej

w sprawach cywilnych

1988 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej '
PREZYDENT
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
podaje do powszechnej

wiadomości :

,/

"

W dniu 29

października

1988 r.

została

wą a - Republiką Iraku o pomocy prawnej

podpisana w Bagdadzie Umowa

Rzecżąp os politą Ludow naIStępującym brzmieniu:

CONVENTION

między Polską Rzecząppspolitą Ludową a Republiką Iraku
sądowej w sprawach cywilnych

,entre la Rep\;l,bllque Populaire de Pologne et la
Republique d'Irak
sUr l'entraide 'juridique et judiciałre en matiere civile et
,
penaJe.

, I karnych.

Polską

./\

P ols ką

UMOWA
, o ' pomocy prawnej i

.

między

sądowej w sprawach cywilnych i karnych

Rzeczpospolita , Ludowa ,

Republika

Irak u,

.kierując ' si ę wspólnym ' celem utrzymania dalszego
rozwoju i pogłę bienia stosunków przyjaźni łączących obydwa kraje oraz pragnąc zacieśnić je poprzez ' ustanowie' nie skutecznej współpracy w dziedzinie prawnej , i są
dowej, '

'postanowiły zawrzeć nimeJszą umowę

,wyznaczyły , jako swych pełnomocników :

w tym celu

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej , Ludowej dra Jana BroI a,

La Republique Populaire de Pologne et la R,epubIique
d'Irak,
'
Considerant leur but commun de continuer la
loppement et de , renforcer les relations amicales
les deux pays et desireux de les consolider par une
bOHitionefficace daIis les domaines juridique et
ciaire,

deveentre
collajudi-

Ont decicte de conclure la pI1e&ente Convention et
ontdesigne a cet,effet ,en qualite de 'l~urs ph~nipotentiaires:
Le Co,nse'il d'Etat de la RiepubIique Populaire de Pologne: dr Jan BroI,
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. Dziennik' Ustaw Nr 70
'Prezydent Republiki Iraku Wahada;
.

następuje:

I

lesquels, apnes avoir lechangl& leurs pleins pouvoirs,
reconnus en bonne et due forme, ' sont convenus des!
dispositions suivantes:
Chapitre I

Postanowienia ogólne
Artykuł

Poz... 18

/

dra Abdul Razaka Abdul
. Le President de la R'e publique d'Irak: dr .Abdul Razak
.
"
' Abdul Wahad,

,k tórzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych
za 'dobre i sporządzone w należytej formie, uzgodnili, co

Rozdział

Dlspositl9nS Generales

1

Article 1

Zakres . ochro~y , prawnej

Etendue de la

prołE~ctlon

juridique

1. Obywatele Umawiających się Stron korzystają na
terytorium drugiej Strony z takiego samego traktowania
w dziedzinie wymiarlL sprawiedliwosci jak jej obywatete.
W tym celu będą mieli swobodny dostęp do sądów i innych właściwych organów wymiaru sprawiedliwości" i będą
mogli występować przed nimi na tych samych warun. kac h i w tej sal;nej formie, przewidzianych przez obowiązujące ustaw,oclawstwo, co jęj obywatele.

1. Les citoyens de chaCl,lne des Partieś Contractantes
jouiront sur le territoire de l'autre Partie du m<eme traitemen t que les citoyens de cette derniere en matiere judiciaire. Dans ce but, ils auront libre acces aupres d~ tribun.aux et autres instances judiciairoo et pourront ester
en justice dans les memes conditions et dans les ' memes
formes, pr,evues par les lois en vigueur, que les propres
citoyens.
.

. 2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się również do
osób prawnych' utworzonych zgodnie z prawem Umawiającej się Strony, na której terytorium mają swą siedzibę.

2, Les dispositions de l'aliIllea 1 s'appli.quent aussi aux
personnes juridiques .constituees conformement aux lois
de la Partie Centractante' sur le territoire de laquellese
trouve leur siege.

Artykuł

2

-!

Article 2

Zwolnienie od zabezpieczenia kosztów procesu ·

.'- '

").

Dlspense de cautlon
,

,

Od obywateli jednej z Umawiających się Stron, któII ne pourra pas etre ,~xigee des ' citoyens de l'une
występują przed organami sądowymi drugiej Uma-:
des Parties Contractantes comparaissant devant les jtiriwiającej się Strony, nie mo~na,-żądać zabezpieczenia koszr . dictions et organismes competents de l'autre Partie Contów procesu ani złożenia do depozytu z tego tylko po- tractante aucune caution ni depot pour II'! seul motif qu'ils
wodu, że są cudzoziemcam'i lub że nie mają na tery- sont !etrangers ou qu'ils n'ont ni domicile ni l'esidence s.u r
torium tej Umawiającej się Strony miejsca zamieszkania le territolre de cette Partie, .des lors qu'il~ ont un , doflub pobytu, jeżeli mają miejsce zamieszkania lub pobytu micile ou une I1esidence sur le territoire de l'autre Partie
na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
Contractimte.

rzy

Artykuł.

/

Tryb porozumiewania

'.

,

Mode . de

się

W celu stosowania ' postanowień nimeJszej umowy
nie stanowi ona inaczej, organy sądowe obu
Umawiających się Stron porozurhi'ewają się między sobą
za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości lub Pro~
kuratury Generalnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
i Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Iraku - drogą
dyplomatyczną.
.

i
,

Article 3

3

jeżeli

ił

Artykuł

commu~icatlon

En v:ue de l'application des ' dispositions de la pr'e-,
sente Convention , et sau! stipulation contraire, les auto-'
rites judiciaires des deux Parties ' Contractantes se com- .
muniquent entre ,elles par l'intermediaire du Ministere .
de la Justice ou ,du Parquet General de la Republique
Populaire de Pologne et du Ministere de la Juslice de la
Republique d'!rak et cela se fai t par la vóie diplomatique.
Articłe

4

4

j

: l'

Język

Langue offlcielle

urzędowy -

Wnioski o udzielenie' pomocy prawnej oraz dołączone
do nich dokumenty przesyła się w języku wzywającej
, Umawiającej się Strony wraz z tlumaczeniemna język
wezwanej Umawiającej się Strony lub na język angielsld,
Wezwana Umawiająca się Strona przekazuje dokumenty
, sporządzone w wykonaniu wniosków o udZIelenie p'omocy
w języku własnym wraz z tłumaczeniem na język wzywającej Umawiającej się Strony lub na język angielski.

Les demandes d'entraide judiciaire de meme que ,les
actes y anIl!eXles seront I1ediges dans la langue de la
Partie r,eqU!erante et seront accompagllles d'une traduction
dans la langue de la Partie requise ou en angla'is. La
Partie l'equise transmettra les documents I100ig6s en execution des demandes d'entraide judicihlre accompagnes
d'une traduction dans la langue de la Partie ~eqU!eraąte '
ou en anglais.

/
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Article S

w zakresie prawa i wymiaru

sprawiedliwości

Umawiające się Strony przekazują sobie wzajemnie
,na -wniosek akty prawne" komentarie i publikacje z zakresu p~awa i wymiaru sprawiedliwości, jak również do, konują wymiany doświadczeń w tym zakresie. Szczegóło
we zasady i tryb tej współpracy zostaną określone przez
Ministra Sprawiedliwości lub Prokuratora Generalnego
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ministra Sprawiedliwości Republiki Iraku.

Cooperation en matiere juridique et judiciaire
Les deux Parties Contractantes echangent sur demande les legislations, commentaires 'et ' publications dans le
domaine juridique et judiciaire ains'i ' que les experiences
dans ces domaines. Les details et les modalibes de ~ette
cooperation seront definis par le Ministt~re de la Justice
ou le Procureur Generai de la Republique Populaire de
Pologne d'un cóbe et par le: Ministre de la Justice de la
Republique d'Irak de l'autre cóM.
)

RozdziaŁ

II

Wykonywanie pomocy
Artykuł

Chapitre II
prawnęj

Execution de l'eritraide judiciaire

6

Article 6

Udzielanie i zakres pomocy prawnej

Exercice et etendue de l' entraide judiciaire

1. Umawiające się Strony zoboWiązują się do wzajemnego udzielania sobie pomocy prawnej w sprawach
cywilnych, handlowych, z zakresu prawa osob.owego, rodzinnego i w sprawach karnych.

1. Les Parties Contractantes s'engagent id s'accorder
:mutuellement l'entraide judiciaire dans les affaires civ'iles,
commerciales, du statut personnel, du, droit de famille et
les ą.ffaires penales.

2. Pomoc prawna obejmuje dokonywanie określonych
procesowych, a zwłaszcza doręczanie dokumentów, dokonywanie przeszukań, zajęcie i /wydan'ie dowodów, ekspertyzy, przesłuchiwanie podejrzanych i oskarżo
ny.ch, przesłuchiwanie , stron, świadków
,biegłych, oglę
dziny miejsca oraz wydawanie osób.

2. L'entraide judiciaire s'exerce par l'accomplissement
des actes determ'ines de pr~teaure et notaUlment signification des documents, perquisitions~ saisies et remise des
piecesa conviction, expertise, interrogatoire d'inculpie s et
d'accuses, audition des parties, des tlemciins et d'experts,
visite judiciaire des lieux ainsi que l'extradition.

czynności

Artykuł

,.

7

ArticIe 7

_Doręczanie pism ' urzędowych i przesłuchiwanie przez
przedstawIcielstwa dyplomatycme ' i urzędy konsularne

Remise des actes officiels et interrogatoire par mission
dipIomatique et consulaire

Umawiające się Strony są uprawnione do bezpośred
niego dokonywania przez swe przedstawicielstwa dyplo, matyczne lub urzędy konsularne doręczeń pism sądowych
, i pozasądowych własnym -obywatelom, przebywającym na
terytorium drugiej Umawiającej ,o>się Strony, oraz przesłu
chiwania ich w charakterze stron, świadków i biegłych,
pod warunkiem że zgodzą się na przyjęcie pism oraz na
przesłuchanie. '

Chaque Partie Cimtractante a la possibiIibe de remettre directement parsa mission diplomatique ou son
poste consulaire tous les actes judiciaires et extra-judiciaires destiIlles ,a ses citoyens se trouvant sur le territoire de I'autre Partie Contractante ainsi qu'id procroer
a leur interrogatoire en tant que partie, temóin et expert
a cpndition qu'ils acceptent de recevoir ces actes ou con- '
sentent !ii faire des depósitions et telle qualite.

Artykuł

8

Article 8

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej

'I

Demande d'entraide judicialre

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej powinien zadane:

wierać następujące

a) oznaczeąie organu, od którego pochodzi pismo,
b) >przedmiot i podstawę wniosku,
c) w
o

a) l'autoribe dont emane la demande;
b) l'objet et le motif de la demande;

miarę możliwości tożsamość

i obywatelstwo osoby,
chodzi, w jakim charakterze uczestniczy w
postępowaniu ; jej zawód, miejsce zamieszkania lub>
'
pobytu; w odniesieniu do osób prawilych- ich nazwę -i siedzibę,
'
którą

d) nazwisko,
doręczone,

imię

i adres osoby, której pismo ma

La . demande d'entraide judiciaire devra contenir les
indications suivantes :
/

być

c) dans la mesure du possible, l'ident'ite et la nationalite de la personne en cause, sa qualitte, son occupation, son domicile ou sa I1esidencej pour lespersonnes juridiques, leur cLEmomination et leur siege;
d) le nom, prenom et adresse du destińataire;

>

a) , nazwiska, imiona i adresy przedstawicieli stron, jeżeli przedstawiciele stron występują w sprawie,

e) le nom, prenom et adresse des representants des
,parties, s'i! y a lieuj

"

...,.

! .'

.t

','

..
\
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f)

niezbędne

dotyczące

przedmiotu wniosku; okoliczności wymagające przeprowadzenia dowodu i jeżeli trzeba, pytania, które należy ' zadać świadkom
i biegłym,

g) odcisk

dane

g) l'empreinte du cachet officiel.

pieczęci urzędowej.

Artykuł
r~

f) les donnees mkessaires quant a l'objet de la demande, le.s circonstances n~essitant l'adminisłration des:
preuves et, selon le cas, Jes questions devant ett~;
/
posees aux Mmoins et aux expertsi

9

Ex~cution

;'

adres osoby, która ma być wezwana w chalub ma przyjąć pismo, jest niedokładny
lub niewłaściwy, organ wezwany podejmie , ~łaśdwe
czynności w celu przesłuchania świadka lub I doręczenia
·pisma.
.
L

.'

.JeŻeli

rakterzeświadka

, 2. . Jeśli o·r gan wezwany nie jest włś!-ściwy do wykonania wniosku, przekaże go z urz'ędu organowi właściwe
mu, zawiadainia ją~ o tym. organ wzywaj.ący.

..

Artykuł

Prawo

!

.

właściwe

-'

H

l [ , •. ";-;

de ' la demande

.'.,

1. Si l'adresse de la personne qui doit etre appelee "

ou 'a recevoir un ac te n'est pas indiqu'e e avec
pnecisiori . ou- si elle est iIl!exacte, l'autoritle requise fera
son possible afin de prooeder lit l'audiEmce.de la persónne
interessee ou a lui faire parvenir ledit act.e.
2. Si l ~autońte nequise n'esŁ pas competente pour
eXlecuter- la demande, elle la transmettra d'office a l'autoriM competente et en informera l'autoritle requerante.

...

;..'

'f'~

'-:,

......l~

..','

,

I,

ArticIe 10
, Loi applicable A

;

l'ex~cution

.~

•

de la demande

1. Pour eX!ecuter ' une demande d'entraide judiciaire,
l'autoritle requise applique la lleg'islation en viguelir dans
son Etat. Cepend'a nt,l'autorite I1equise peut, sur demande
d~ la Partie Contractante requerante, appliquet les dispositions de, prooedure de cette demiere pour autant qu'elles
ne sontp~s contraires ra la loegislation de la Partie Contractante requlse.
.

2.' Na wniosek organu wzywającego organ wezwany zawi~domi we właściwym czasie otgan wzywający
o iniejsc~ i 'dacie udzielenia pomocy prawnej.

2. A la demande de l'autoritie requerante, l'autorite
r:equise portera en temps utile a laconnaissanoe de l'autorite reqUletante le lieu et la date de l'eX!€cution de la
commission rogatoire.
'

3. Dowód doręczenia pism sporządza . się zgodnie z
przepisami ' prawa wewnętrznego wezwanej Umawiającej
się Strony.

3.. La preuve cle la remise des ades sera' diessee
conformement a la liElgislation de la Partie Contractante
requ'ise.

11.

"/.

I
,I

1. Przy wYkonywaniu wniosku o udzielenie pomocy
prawnej organ wezwany stosuje przepisy swego prawa
wewnętrznego. Organ wezwąny może jednak na wniosek
wzywającej Umawiającej się Strony zastosować przepisy
procesowe tej Strony, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem wezwanej' Umawiającej się Strony.

~- . . i

i

't '

~

a Mmo'igner

10 '

dla wykonania wniosku

Artykuł

""'~~
• i -~_.
4

Article 9

Wykonanie wniosku o uddelenie
pomocy
prawnej
.
.

,l, '

.. ~

,"

"

, !
-

';;11

..

,

~.

;;:

""
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Article 11

/

Niemożno ść

wykonania wniosku.

Jeż eli

./
ft

.'

/

,-

wniosek o udzielenie pomocy prawnej-nie mógł
wykonany, Strona wezwana .powiadomi o przyczynach Stronę wzywającą i zwróci jej wniosek oraz załączone do niego ·dokumenty.
.
zostać

Impossibilit~ d'executłon

de. la demande

Si la demande a'entraide judiciąire n'a pu etre satisfaite, la Partie requise en fera connaitre immediatement
le motU a la Partie requerante touten restituant la demande et les piec;es :a l'appui qui l'accompagnent.

..

.i

:1

,",
~.

Artykuł !

.

.

Koszły

pomocy

12

'Article . 12

pra~nej

Frąis

de

l'enłraide

judicialre

Koszty związane z załatwianiem ' wniosków o udzieLes frais li,es li l'ex,ecution des demanQ.es de l'entraide
leniepomocy prawnej ponosi wezwana Umawiaj~a się 'judiciaire seront :a la charge de la Partie Contractante
Strona.
_ requise.
Artykuł

13

I

,

ArJicle 13

Odmowa udzielenia pomocy prawnej
,Można Odmówić udzielenia pomocy prawnej, Jeżeli
Strona we,z wana uzna!" iż jej udzielenie może zagrażać
suwerenności, ' bezpieczeiistWu; porządkowi plloliq:nemu
Jltb innym istotnym. interesom jej , kraju,

",

. r . .t.~

Refu!, de

l'enłraide

judiciaire

L'entraide judiciaire peut ' ne pas ,e tre accordee si la
Partie I1equise estime que. l'ex'€cution de la demande soit
de nature a porter atteinte 'a la souverainete, a la ~-ecu
rite, a l'ordre public ou a a'autres intJęrets essentiels de
~on pays. '
.'

J

". \

!

,

.
"

;

'
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/
Artykuł

ArticIe 14

14

Dispense de

Zwolnienie od legalizacji
,

,

Dokumenty u~zędowe, sporządzone przez właściwy
organ na terytorium jednej z Umawiających się Stron
i opatrzone pieczęcią urzędową, będą zwolnione od legalizacji dla wywarcia skutku na terytoriUI)1 drugiej Umawiającej się Strony.

h~galisation

Les documents officiels l100iges sur le territoire de
l'une des PartieS Contractantes par l'autorille competente
et munis du cachet officiel s~mt dispenses de la ~egali
sation pour etre valides sur le' territoire de l'autre Partie.

(

Rozdział

Bezpłatne ząstępstwo

proceSowe. Zwolnienie od
ic\ obniżenie
Artykuł ,

Chapitre'III

III
opłat

albo
...

15

Zwolnienie od kosztów sądowych
Obywatele jednej z Umawiających się Stron korzyna terytorium drugiej Strony w tej samej mierze
i na tych samych warunkach z bezpłatnego zastępstwa
procesowego, :;wolnienia 'od kosztów sądowych lub opłat
skarbowych albo ich obniżenia, co obywatele tej -Strony,
z uwagi na ich sytuację materialną.
stają

.

Artykuł

Zaświaaczenie

16

o sytuacji materialnej

Assistance judiciaire gratuite dis pens e et reduction de
taxe
ArtiCIe 15
Dispense des frais judiciaires
Les citoyens de chacune des ' Parties Contractutes
jouiront sur ' le territoire ,de l'.autra Partie dans, la mame
mesure et dans les memes conditioIllS des b(łllefices , de
l'assistance judiciaire gratuite, des dispenses et des. reductions des frais judiciaires. ou des taxes de timbre
accordes aux citoyens de cette derniere en raison de leur
situation materieIle .
Article 16
AttestaUon sur la situation- małerielle

1. Zaświadczenie dotyczące sytuacji materialnej konieczne dla uzyskania zwolnień przewidzianych w artykule 15 wydaje właściwy organ tej z Umawiających się
Stron, na której terytorium zamieszkuje lub przebywa
osoba zainteresowana.

1. L'attestation relative a la situation mat.Elrielle
niecessaire pour obtenir les benefices prlevus a l'articIe 15,
sera delivl1ee par l'autoritJe competente de la Partie Contractante sur le territoire de laquella la per,s;o nne inlie' resSlee a son dom'icile ou 'Sa residence.

2. jeżeli osoba ta tna mIejSCe zamieszkania w pań
stwie trzecim, zaświadczenie powyższe wydaje przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny tej Umawiającej się Strony, której ta osoba jest obywatelem.

2. Si l'interesSle l1eside ,dansun Etat tiers, l'aUesta,' tion ci-dessus sera delivree par la mission dipJomatique
·ou le poste coniSiulaire de la Partie Contractante dont la
personne est le citoyen.

Artykuł
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Article 17

\

Ułatwienia

w przekazywaniu wniosków

1. ' Jeżeli obywatel ~tórejkolwiek z Umawiających
Stron, przebywający na terytorium jednej Umawiają
cej się Str'o ny, pragnie korzystać przed organem sądo
wym drugiej Umawiającej. sią Strony ze zwolnień przewidzianych w artykule 15, może złożyć wniosek do organu sądowego tej Umawiającej się Strony, na której , tery, torium przebywa.

1. Si les citoyens <le l'une des Parties Contractantes
Iiesidant sur le territoire de cette Partie, desirent profiter
devant une autorite judiciaire de l'imtre Partie Contractante des benlefices pl1evus lit l'articIe 15, ils pourront en
presenter la demande lit l'autorit'e judiciaire competente
de la Partie Contractante dont ils sont les citoyens. t

2. Organ sądowy, do którego zgodnie z ustępem 1
jest wniosek, powinien spowodować przetłuma
cZąlie wniosku, zaświadczenia przewidzi ap ego w artykule 16 i, w razie potrz.e by, innych załączonych dokumentów.

2. L'autorite judiciaire a laquelle sera adresslee, conformement a l'alinea l ' du pl1esent articIe, la demande de
la personneconcerIlee, doit se chargei de)a traduction
de la demande, de l'attestation pl1evue a, l'articIe 16 et,
le cas 'e cheant, d'autres piEkes Iii l'appui qui seront produites.

3. Organ sądowy, do którego wpłynął zgodnie z ustę
pem 1 powyższy wniosek, prześle go wraz z zaświadcze
niem przewidzianym w artykule 16 i wszystkimi załączo
nymi dokumentami do właściwego organu sądowego drugiej Umawiającej się Strony.

3. Ł'autorite judiciaire salSIe conformemenł 8:' l'ali·
Illea 1 du present articIe de la demą.nde ci-dessus, l'en"
verra avec l!~ttestation prevue iii. l'articIe 16 et toutes les
p'ieces lit l'appui qui seront produites, a l'autori1l6 judiciaire competente 'd e l'autre Partie Contractante.

się

/,

Facililes dans la transmission des demandes

złożony

j/
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Poz.
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' Article 18

Rozstrzyganie o przyznaniu zwolnienia od kosztów

Decision sur la dis pens e

Organ sądowy, ktÓry ma rozstrzygnąć wnio~ek o
, przyznanie zwolnienia od kosztó)V i zwolnienia przewidziane w artykule 15, wydaje postanowienie zgodne ze
swym prawem wewnętrznym j ' mo~e zwrócić się o dOM
datkowe wyjaśnienia do organu państwa, którego osoba
zainteresowana jest obywatelein.

L'autorit'e judiciaire li laqueUe sera sollicHee l'assistance judiciaire gratuite et , les l#mefices prevus li l'atticle 15 se prononce conformement aux lois , de san Etat
et peut demander, .a titre cornpl~mentaire, des informations aupres des autorites de l'Etat dont l'interesse' est
le citoyen.

)

'.
'I

,~,;

l

.

I

'I'

, Świadek lub biegły, który stawi się na wezwanie ,
przed organami sądowymi Strony wzywającej, nie może
byĆ, niezależnie ód obywatel~wa, ' ścigany, zatrzymany,
więziony lub ' poddany i~nym ograniczenibm wolności
osobistej na terytorium tejStroąy w związku ' z przestęp
stwem będącym ' przedmiotem sprawy, w związku z którą '
został wezwany, lub za inne prz. estępstwo popełnione
przed jego wyjazdem z ~erytorium wezwanej Strony' ani '
też vi związku z jego zeznaniami w tej sprawie.

Si une personne, quelle que ~iOit sa nationalitre, comparait apres avoir 'e te cibee devant les autorites judiciaires de la Partie requerante comme tę,moin et expert/
elle ne pourra etre, sur fe ten itoire de cette Partie, poursuivie, arretJee qu detenue ni ~oumise a aucune autre
restriction de sa liberte individuelle, pour l'infraction for- "
mant l'objet du proCes dans lequel elle a ,ete citJe'e ou
pour une autre infraction commise avant son depart du
territoirede la Partie requise, pas plus qu'lit cause de sa
deposition dans ledit proces.

••• > .' ~

,

"

(:

\,

/'
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20

Article 20

Zakres ,ochrony

Duree de l'im.muo.te
'-

1. Ochrona przewidziana w artykule 19 ustaje" jeżeli '
1. ' L'immunitJe pI1evue li l'article 19 de la poosente
lub biegły, który mógł ', opuścić ' terytorium Strony Convention ces sera lorsque; le temoin ou l'expert, ayant
wzywającej
terminie dwudziestu dni od chwili, gdY) eu la possibilitede quitter le territohe de la, Partie requorgany sądowe powiadomiły go, że jego obecność nie 'erante' pendant vingt (20) jours conSlecu~ifs apres que les
jest już konieczna, pozostał mimo to na tym terytorium. autorites judiciaires lui ont fait connaitre que sa pnesence
Do terminu tego nie wlicza się czasu, w którym .świadek n'est plus necessaire, sera n1eąnmo'ins demeuI1e sur ce terrilub biegły nie, Ińógł opuścić terytorium Strony wzywa- toire ou y sera volontairement retourne apres !'avoir
jącej z przyczyn niezależnych od jego woli. Ochrona taka
quitte. ' Dans le calcul de ce drelai n'est pas compris le
ustaje również wtedy, go.y świadek lub biegły po opusz- , temps pendant leguel le tremoin oul'expert n',etait pas
czeniu tego terYtorium dobrowolnie znów nań powrócił . en' mesute dequitter le territoire de la Partie requrerante
OU y est retourne pOur des raisons ,independantes de sa
świadek

w

volonłie.

2. Jeżeli wyniknie potrzeba przesłuchania w charakte.rze świadków lub' biegłych osób pozbawionych wolności
na t~rytorium drugiej Strony, organy wymienione w arty.kuie 3 mogą zezwolić na przekazanie ich na terytorium
Strony wzywającej, pod warunkiem że osoby ~e będą
nadal pOZbawione wolności i zostaną odesłane z powrotem w naj krótszym czasfe ' p-o prżesłuchaniu. Postanowienia ustęp~ 1 stosuje się odpowiednio.

2. S'iI y a lieu d'entendre en qualitre des temoins ou
d'experts des personnes dretenues sur le territoire de
l'autre Partie, les organes lenumeI1es Iii l'article 3 peuvent
autoriser a ce /' gue ce·s personnes , soient envoY'ees au
territoire de la Partie requerante; lit condition qu'elle continuent Iii etre dletenueset soient renvoY'ees dans le plus
bret delai possible aprreś avolr ;ete entendues. Les dispositions de l'alinea 1 s'appliquent d'une maniere adequate.

I

3. Koszty podróży i pobytu świadków lub biegłych
po~rywa Strona wzywająca według przepisów obowiązu
jątych w państwie, 'na którego terytorium czynńość proCesowa ma miejsce; na , żądp.nie Strona wzywająca wypłaca świadkowi lub bi,egłemu zaliczkę na pokrycie całości lub częŚci kosztów podróży.

3. Les iodemnities de dJeplacement et de , slejour des
temoins ra la charge de la - Partie requerante selon les
dispositions en vigueur dans l'Etat sur le terr'itoire duquei
·l'actede prooedure prend place; , l'autorite requerante
'a vance au tremoin ou expert" sur sa demande, to'ut ou une '
partie , des frais de voyage.
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Chapitr'e V

V

"

wykonyWanie orzeczeń sądowych I
,
sądów polubownych

Uznawanie

Artykuł

orzeczeń

z ' Umawiają~ych się Stron uzna i zezwoli na
wykonanie na swym terytorium następujących orZeCZe!l
wydanych na terytorium drugiej Umawiającej się , Strony
i wykonalnych zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego '
tej Strony:
,
a) prawomocnych orzeczeń sądowych wydanych Vi sprawach cywilnych,

c) ugód

orzeczeń sądowych

sądowych

wydanych w spr~
naprawienia szkody i wy,

w sprawach cywilnych.
Artykuł

Warunki uznawania

j

orzeczeń

sądowego

odma-

jeżeli :

wedłUg prawa Umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie ma być uznane lub wykonane,
organ sądowy tej Strony jest wyłącznie właściwy dla
osądzenia sprawy,

b) uznanie lub wykonanie orzeczenia byłoby sprzeczne
z ustawodawstwem wewnętrznym lub porządkiem publicznym Strony, na której terytorium ma nastąpić
użnanie' lub wykonanie,
c)

zostało wcześniej wydarie 'przei organ sądowy Umawiającej się , Strony; na której 'terytorium orzeczenie

ma być uznane lub wykonane, orzeczenie korzystaz powagi rzecZy osądzonej w sprawie rilięd.zy
tymi sąmyńli stronami,' o ten sam przedmiot i na tej
samej podstawie lub jeżeli postępowanie w tej samej
sprawie toczy się przed sądem wezwanej Umawiają
cej się Strony,

, jące

przegrywająca,

która nie stawiła się na rozdo wydania wyroku zaocznego,. nie
została należycie
wezwana przed właściwy organ
J5ądowy zgodnie z procedurą Umawiającej się Strony,
na której terytorium orzeczenie wstało wydane. '

d) strona
prawę

i

dopuściła

Artykuł,

I,

Ja reconnaissance , ou

1. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie

ił

l'execlition

Chacune desParties Contractantas s'engage, Iii reconnaitre et ' li rendre eXJetutoires sur son territoire les jugements ci-dessous rendus sur le territoi:r:e de l'autre Partie
Contra:ctante et devenus Elxecutoires conformement a la
loi de cette 'Partie:
'
f

/

,

a) les decisions judiciaires, passees en forcede chose
jugee en matiere civile;
b) les decisions judiciaires pasSlees en lotce de chose
jugee en matiere penale quant ra la n~paration des'
dommages et li la restitution de:;; biens; ,

2~

,Les conditions de reconnaissance ou de l'execution
,

1. Les d.ecisions judiciaires mentiarmees

ił.

/

l'article 21
de la pI1esente Convention seront reconnues et rendues
eXlecutoires sur le territoire de la Partie Contractante Oli
la reconnaiSlsanc~ ou l'eXlecutionest demandee li l'exception des cas mentiomlles a l'alinlea 2 du pl1esent article.
2. La reconnaissdnce ou l'execution de la decision
judiciaire est refusee si:

wykonalności '

w organie sądowym, który orzekał w
pierwszej instancji i który przekaże go organowi sądo
wę~u drugiej Um aw iającej się Strony za pośrednictwem

,

/

_a) selon le droit de la Partie Contraetante' sur le territoire de laquelle !a dtocision doit ~tre reconnue ou
executee l'autotite judiciaire de cette derniere Partłe
estexclusivement compietente pour juger l'affa'ire;
b) elle sera contraire a ' la l;~gislation
vigueur ou
~, l'ordre public de la Partie sur Je territohe , dę laquelle la reconnaissance ou l'execution doit avoir lleu;

em ,

,.
c) cette d'e cislon passee en force de chose jugee , ~ntre
les memes parties, sur le meme oblet, ayant le. meme
fondem€mt n'a pas ,ete rendue anterieurement par une
autorite judiciaire de la Partie Contractante sur le
territoire de laqueil'e la . dlecision doit elre 'r econnue
ou ,executee . ou si la meme question fait l'objet d'uną
prooooure entamee anterieurement devant unejl,uidiction de la Partie l1equise;
d) lorsque la partie succombante au proces n'a pas
comparu ou a fa:it detaut du fait qu'elle n"a pas ete
dument citee devą.nt les autorites judiciaires competentes suiv'ant la proaooure de la Partie Contractante
sur le territoire de laquelle la decision a ,eM rendue.
, Article 23

23

Wniosek o uznanie lub stwierdzenie · wykonalności

może być złożony

ił

Article

wykonywania

2. Uznania i wykonania orzeczenia
a)

soumises

22

Orzeczenia sądowe" o których mow.a w artykupodlegają uznaniu i wykonaniu na terytorium Umawiającej się Strony, gdzie żąda się ich uznania lub wy,konania, z wyjątkiem wypadkÓw, o których mowa w
ustępie 2.
się,

Deciąion

c) les transactions judiciaires en matiere civile.

1.
le 21,

wia

judlciaires

Article 21

Każda

dotyczących

Reconnaissance et . ,execution des decisions
et arbitrales

21

Orzeczenia podlegające uznańiu lub wykonaniu

:b) prawomocnych
wach karnych,
dania rzeczy,

, Poz. ' 418

1037

' Dziennik Ustaw Nr 70

, La demande concernant la reconnaissance et l'execution
1. La demande visant a,' reconriaitre oua rendre la
dec,i sion eXJ<llcutoire pEmt etre deposee devant l'autoritJe
judiciai.re qui a statue en pren;lier ressod laquelle l'en- '
veira ,a l'autorite judiciaire cOąlpetente de l'autre Partie
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Ministerstw Sprawiedliwości obu Umawiających- się Stron:
lub może być złozony bezpośrednio przez zainteresowaną
stronę we właściwym organie sądowym Strony, na której
terytorium żąda się uznania lub wykonania.

/'

,

'

2. Do wniosku

należy dołączyć:

zaświadczenie stwierdzające, że

strona

przegrywająca

była prawidłowo wezwana, zgodnie z, prawem Strony,

na której terytorium .orzeczenie

, <

par l'intermediaire des ,Ministeres de la Justice ou bien
deposee directement par la parąe ' interessee devant
l'autorite -judiciaire competente de la Part,i e sur leterritoire ąe laquelle la reconnaissance ou l'execution est
demanctee.

zostało

wydane,

a) une copie certifiee conforme de la dęcision judiciaire
ou de la transaction judiciaire, ainsi qu'une atte'<station certifiant que cette decision est executoire et
'~pas5'ee ,en force de 'chose jugee si ces elements ne ·
iIesultent pas de la decision elle-memei
b) une attestation certifiantque la part~e sucćombante
n 'ayant pas participe au proces, a le te dument citee ,
selon la liegislation de la Partie sur le territoire de
laquelle la decision a ~te ' renduei

c) tłumaczenie wyzeJ wymienionych dokumentów ,oraz
tłuinaczenie wniosku, iężeIi nie został on sporządzony,
w języku Strony, na której terytorium orzeczenie ma
zostać użnane lub wykonane.

c) la traduction des actes deja mentionnes ainsi que la
traduction de. la demande si elle n'a pas \ete ~tJedigee
Klans la ) angue de la Partie ,sur le territoire de laquelle
la decision dóit etre reconnue ou executree.

3. Zezwolenie na wy1wąanie wydaje właściwy organ
Strony, na której terytorium ma nastąpić wykonanie,
. zgodnie z przepisalIji prawa wewnętrznego tej ~trony,

3. L'eXlequatur est acconfe par l'autoribe competente
de ia Partie sur le territoire de laquelle l'ex:e cution dóit
avoir Heu et conformement a la prooedure qlie la lqi de
cettePartie pl1evoit.

Artykuł

24

Article 24

Zakres ' badania orzeczenia

L'etendue de

Organ sądowy, przed którym tocZy się postępowanie
o uznanie lub zezwolenie na wykonanie, ogranicza się do
zbadania, czy spełnione zostały warunki przewidziane w
artykułach 21 i 22. Jeżeli warunki te zostały spełnione,
organ ten zezwoli na "Uznanie lub wykonanie ':'
Artykuł

i""

2. Devrant etre annexees li la demande:

a) uwierzytelniony odpis orzeczenia sądowego lub ugody
sąd'owej. wraz z zaświadczeniem ' stwierdzającym, że
. orzeczenie to jest prawomocne i wykonalne, jeżel r'
elementy te ~ ńie . wynikają z same~o orzeczenia,
b) ,

l

25

l'examinałion

de la decision

L'autoribe judiciaire saisie d,e la demande visanŁ
a reconnaitre ou ,a rendre la decislOn eXlecutoire se limitera aetablir l'existence des conditions pr:evues a l'arHcle 2i et 22i si ces conditions sont I1eunie;;, cette autorite.'
accordera la reconnaissance ou l'e~ution.

,

,

Article 25
!~

Prawo

właściwe

Lol appIicable

Organy . Umawiającej się Strony, na której terytorium .
Les autorites de . la Partie Contractante sur le terti- ·
ma miejsce wykonanie orzeczenia, stosują przy wykona- toire de laquelle l'eXlecution a lieu prooederont a I'exe- '
niu własne prawo, jeżeli postanowienia niniejszej umowy cution ' conformement a leur propre 'loi, sauf des dispo-,
nie stanowią inaćzej .
sitions c,ontraires de la presente Convention.
Artykuł

26

Uznawanie orzeczeń z mocy prawa

Article 26

,

,

,

Recopnaissance de plein' droit

l

Prawomocne orzeczenia sądowe jednej z Umawiają
Les ' decisiohs judiciaires pasSlees en force de chose
cych się Stron w sprawach dotyczących stanu ' cywilnego , jugee , de l'une des Parties Contractantes dans les causes'
jej własnych obywateli uznaje się z mocy prawa na te- relatives au statut personnel de ses propres citoyenś , sont
rytorium drugiej Strony bez przeprowadzania postępo- ' reconnues et ont des effets sur le territoire de l'autre
wania o uznanie.
- Partie sans aucune procedure de reconnaissance.
Artykuł

27,

Wykonywanie orzeczeń o kosztach procesu

I

ATticle 27
Executlon des ' frals judicialreś

.1. Jeżeli na stronę zwolnioną z obowiązku zabezpie1. Lorsque l'une des parties ' au proces, dispensee de
czenia kosztów procesu na ' podstawie artykułu 2 nałożony deposer une garantie au sens fle l'article 2 de la presente
został prawomocnym orzeczeniem obowiązek zapłacenia . Convention eSt obligtee, par jugement passe en force de
tych kosztów drugiej stronie, orzeeżenie to na wniosek chose {ugee, de payer les frais de justice a l'autre partie,
osoby ,zainteresowanej wykonuje się na - terytorium dru- ce jugement sera execute gratuitement sur le territoire
giej Strony bezpłatnie.
de . l' autre Partie sur cl'emande de la personne interessee~
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2. W razie nał9żenia na obywatela jednej z UmawiaStron obowiązku zapłaty kosztów należnych
sądowi drugiej Umawiającej się ' Strony, sąd ten zwróci
się do właściwego sądu Umawiającej się Śtrony, na któ-'
rej teqrtorium zamieszkuje dłużnik" z wnioskiem o ściąg
nięcie tych kosztów. Sóągnięte kwoty zosta.ną przekazane ' przedstawicielstwu dyplomatyczn~mu lub urzędowi
konsularnemu drugiej Umawiającej ' się Strony.

2. Au cas, Oli le citoyen de i'une des Partie s Contractantes a 'et'e charge de couvrir les fraiś de justice dlis au
tribunal de 'l'autre Partie Contractante, le tribunal
s'adressera, conformement , aux dispositions de cette Convention, au tribunal .competent de la Partie Contractante
sur le territoire de laquelle reside ' le debiteur, avec une
demande que le debiteur paie ces frais. Les sommes ainsi '
paY'ees seront mis es a la disposition de la mission diplomatique ou du poste consulaire de l'autre Partie Contractante.

ustępach l i 2uwierzytelniony , odpIs części wyroku ustalają
cej wysokość kosztów. za§wiadczenie stwierdzające, że
wyrok jest prawomocny, oraz , tł~maczenie tych dokumentów.
\

,3. Aux demandes p pevues aux alineas 1 et '2 du
pI1esent article, devront etre annexlees : une copie certifiee
conforme de la partie du jugeqJ.ent relative au montant
des frais de justice, une attestation certifiant que le jugement est paSSie en force de chose jugee et une traduction
de ces actes.

4. Organ, który zezwala na · wykonanie orzeczeń
,przewidzianych w ustępach 1 i 2, ogranicza się do sprawdzenia, czy spełnione zostały ' warunkI stwierdz.ające, że
orzecze!1ie jest prawomocne i p,o dlega wykonaniu.

4. L'autoribe qui autorise l~e~ecution des docisions
pvevues aux,.alineas 1 et 2 du present' article se limite
a la seule verification des 'el,ements attestant que la docision est ex.ecutoire et pas!?'ee en force de chose jugee.

jących się

(

,"

3: Do wniosków przewidzianych w

dołącza się

Artykuł

Uznawanłe

.~. :

Poz. 418

1039

28

i wykonywanie orzeczen

Article 28
sądów

polubownych

'Orzeczenia sądów polubowriych w sprawach cywilnych i handlowYch, wydane na terytorium. jednej Umawiającej się Strony, zostaną uznane i zezwoli się na ich
wykonanie na terytorium drugiej Strony zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tej Strony i jeżeli spełnione
zostaną warunki przewidziane w artykułach 22 i 23, VI
takim zakresie, w jakim mają one zastosowanie do orzeczęń sądów polubownych .

Reconnaissance

et , execution des

sentences

arbitrales

Les sentences arbitrales en matiere ci viI e et commerciale rendues sur le territoire de l'une des Parties Contractantes seront reconnues et pourront etre executees sur le
territoi{e de l'autre Partie conformement a sa U~gislatioń
et sur les conditions pr,evues aux articles 22 et 23 ,e t
dans la mesure Oli ces conditions sont applicables aux ,
sentences arbitra!es.
Article 29

Artykuł

29

Export des biens
Wywóz przedmiotów i przekazywanie sum

pieniężnych

'/

Stosowanie przepisów o zezwalaniu na wykonanie
orzeczeń sądowych, orzeczeń sądów polubownych oraz
ugód zawartych przed organami sądowym'i nie może naruszać prawa Umawiających się Stron dotyczącego przekazywania sum pieniężnych oraz wydawania przedmiotów
,uzyskany ch z egzekucji.

L'application des disposilions relatives a l'execution
des d.ecisions judiciaires, des senteńces arbitrales ' et des
transactions judiciaires ne peut porter aUeinte aux Iegislations en vigueur des Parties Contractantes relatives au
transfert des sommes d'argent et li la transmission d'es
biens obtenus a la suite de l'ex:ecuUon.
(

l

Rozdział VI

Wydawanie osób i
Artykuł

ściganie

Chapitre VII

, 'Exlradition et poursuite penale

karne

Article 30

30

Obo~ią~ek wydani~ '

Obllgatlon d'exlra<J,ltion

1. Umawiające się Strony zobowiązują się do wydawania sobie wzajemnie na zasadach i pod warunkami
określonymi przez poniższe artykuły osób, które przebywają na terytorium jednego z ą.wóch państw i są ścigane
za przestępstwo lub poszukiwane w celu odbycia kary
wymierzonej ' przez , organy sądowe Strony wzywającej.
Wydanie może nastąpić jedyn'ie wówczas, gdy czyn zarzucany lub za ' który osoba, której wydania się żąda,
została skazana, jest uznany za przestępstwo przez prawo
wewnętrzne obu Umawiających si~ Stron.

1. Les Parties Contractantes s'engagent a ' se livrer
reciproquement, selon les regles et sous les ,:onditions
determinees par les articles suivants les ,personnes qui,
se trouvant sur le territoire de l'un "des deux Etats, sont
poursuivies pour une infraction ou recherchees aux fins
d'execution d'une 'peióe prononcee par les autorites judiciaires de la Partie reqUlerante. L'extraditioń n'est . admise
que si le fait incrim!e ou pOUI' lequei la personnea leM
condamn'ee motivant la demande d'extradition, est qualifie
cornrne infraction par la loi dęs dęu~ P~rtięs <;ontrar;:tiUltes.
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"

za czyny, 'które
2. L'extnidition en vue de poursuite n~estadmise que
, według prawa obu Umawiających się Stron ' zągrożone są
si, conformement aux lois des deux Parties Contractantes,
'karą ' pozbawienia wolności co najmniej 2 lat lub karą
le fait que vise la demande est puni d'une peine privative ,
surowszą. Jeśli wydan'ia żąda się w celu wykonania , kary, . ' de liberte -de plus de deux ans ou d'une peine plus grave.
, następuje ono tylko wówczas, gdy orzecźona kara wynosi Lorsque l'extradition est demandee aux fins de l'e~ecution
co najmniej 6, miesięcy pozbawienia wolności.
d'une pełne, elle n'e,s t admise que si la peine privative
de liberte prononoee est d'une dUI1ee d'au moins six mois.
2.

I
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Podlegają . wyą.aniu

osoby

ścigane

,/

"-,

Jeżeli wniosek dotyczy .kilku czyn-ów" z których
3. Si la demande d'extradition visę plusieurs fait~
jest karany przez prawo obu Umawiających się. distincts punis chacun par' la loi de deux Parties ContracStron, i jeżeli n'ie wszystkie Śpośród nich spełniają Wd~ tantes, mais dont certains ne remplissent pas la c,o ndition
runek dotyczący kary, o której mowa w ustępie 2, wnio- . relative aux dunees de la 'peine preVUe ' Id l'aliIllea 2 du
sek o wydanie uważa się za uzasadniony co do wszyst- present article, la demande d'exŁraditio-n est consider.ee
:kich objętych nim czynów.
valable pour tous "les autres fai ts y- inclus.

3.

każdy

31

Artykuł

ArUcle 31

podlegające

Osoby ' nie

wydaniu,

Personnes non extradables

---

I

Nie

podlegają

wydaniu:

Ne peuvent etre extradees:

ił) osoby, które w chwili otrzymanIa wniosku o wydanie

,1

są

obywatelami Strony wezwanej,

demande d'extradition, sont citoyens de la Partie
r,equise,

'. b) osoby, które otrzymały już prawo azylu ,na terytorium Strony wezwanej.
Artykuł

32:

. a)

b)

f .'

c

,

~

J

f-i!

I

:-

w,

nastąpi

b) les personnes ayant dejid obtenu le droit 'd'asile sur
le territoire de la Partie requise.
Article 32

Odmowa wydania
Wydanie nie

a) les personnes qui, a la, date- de ' la neception de la

następujących

Reius d'ext.-adition
wypadkach:

jeżeli przestępstwo, w związku z którym żąda ' się
wydania, jest uważane przez Stronę wezwaną za przestępstwo o charakterze politycznym,
jeżeli osoba, ' której wydania się żąda, została prawomocnie osądzona przez Stronę wezwaną za ten sam
czyn lub czyny, w związku z którymi żąda się wy' dania,
, '

c) jeżefiwectług prawa bądż Strony wzywającej, bądź
.. . , 5trony wezwanej w chwili otrzymania wniosku o WY7
danie nastąpiło przedawnieni e ś,cigania lub ,wykonania kary,

L'extradition ne sera pas accordee dans les cas sui-'
vants:
a) si l'infraction pour laquelle elle est demancLee est
consideree par 'la Partie l1equise comme infraction
Iii caracte,re politique,
,
: b) si l'individu ą,ont l'extradition est demancLee fait
l'obJet d'un jugenientdetinitif de la part de la Partie
I1equise pour le . ou les memes faits motivant la ~e
mande d'extr'adition, '
c) si, d'apres la Legislation soit de la Partie requerante
. soit de la: Partie r.equise, la prescr iption de l'action
ou de ' la peine est acquis au moment de la rleception
de la demande d'extradition,

z którym żąda si ę
poza terytorium państw a '
wzywającego,
prawo ' parlstwa wezwanego nie ze~wala na ściganie takiego przestępstwa popełnionego
przez cudzoiiemca poza jego terytorium,

d) si l'infJaction motivant l'extradition ayant eM commis e hors de l'Etat requerant, ' la l.egislation de l'Etat
l1equis' n'autorise pas la poursuite d'une telle infraction
commis hors de son territoi-re parun letranger,

e) jezeli wyrok skazujący osobę, której wydania się
żąda, nie podlega wykon'a niu w związku z amnestią
lub ułaskawiE:;lnieni,

e) si le jugement ' de cOl}damnation contre l'individu
, l1eclame n'est pas executoireen raison d'une amnistie
ou- d'une, 'grace,

f) jeieli przestępstwo, w zw.iązku z ' którym żąda się
wydania, zostało popełnione w całości lub W części
' na terytorium Strony wezwanej.

f) si l'irifraction motivant l~extraditiori a 'ete commise
sur le territoire de la Partie · ieq~ise.

d),

jeżeli

przestępstwo ,

wydania,

w

związku

zostało popełnion e

a

Artykuł

Artic1e33 ,

f33

.
Prawo odmowy wydania

.

Można odmówić

, Pacult4S de

./

.~

I.

refuęd'extradltion

'

wydania,

je ż eli:

a) Strona' wezwana ściga osobę, ' której wydania s'ię
żąda, za ten sam lub te same czyny, w związku z kt6rrm~ żąda si~ wydanja, lub Jeżel'~ , włąś~iwe organy

L'extradition peut ne pas etre accordee:
a) si , la Partie nequise poursuit la personne zi~c1am~e
po'u r le ou les memes faits a raison desquels l'extradition est 116c1am~e ou si les autorites competentes
I

I

~~..

"

-
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I
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de la Partie nequise ont decide de ne pas entamer
des poursuites qu'elles ant entamees pour le ou les
memes faits....

Strony wezwanej wydały decyzję, aby nie wszczynać
lub zaprzestać ścigania, które wszczęła w
związku z tym samym lub tymi samymi czynami.

ścigania

b) według

jednej z Umawiających się Stron
czyn, w związku z ~ którym żąda się Wydania, stano'wi przestępstwo; którego ściganie móżna wszcząć
tylko z oskarżenia prywatneg?
prawa

, b) si, selon la legislation de l'une des Parties Contractarttes, le fait motivant la . demande d'ęxtradition

,constitue une infraction dont la poursuite ne peut
et re entamee' que sur plainte privee de la personne
lesee.
Article 34

Artykuł 34

wydanie czasowe '

Odroczenie wydania

'Ajournement d'extradition et extradition temporaire

'

1. Wydanie może być odrocżone, jeżeli przeciwko
osobie; której wydania się . żąda, prowadzone jest po~tę
powan'ie karne lub osoba ta odbywa karę pozbawienia
wolności orzeczoną przez organ sądowy Strony wezwa~
nej. W wypadku odroczenia wydanie. może nastąp\c po
zakończeniu postępowania karnego
lub, w wypadku
wyroku skazującego, po odbyciu kary.

1. L'extradition· peut etre' ajoumee si la personne
dQnt l'extradition est demandee est impliqUJee dans un
proces penal ou doit purger unepeine privative de liberte infligee par une autorite judiciaife de la Partie nequise.
En cas d'ajournement, l'extradition ne peut avoir lieu
qu'apres la fin du proces penal, ou dans le cas d'un jugement de condamnation, apres que la peine aura eM
e X!ecutee.

2. Jeżeli odroczenie wydania mogłoby ' doprowadzić
do przedawnienia ścigania albo do powstania innych po' ważnych trudności dla ustalenia , faktów, osoba, której
wyqania się żąda, może zostać wydana czasow9 Bod wYt
rażnym warunkiem, że zostanie z ' powrotem przekazana
niezwłocznie po dokonaniu cŻynności, w związku z którymi została wyd'a na.
.

2. , Dans le cas ou l'ajournement arriverait a atteindre
l"ecneance du delai de prescription de l'action penale ciu
pourrait occasionner de grandes difficultes pour l',etablissement des faits, l'extradition temporaire pourra etre accor(:Lee sous 'la condion expresse q'ue la personne extradiee
sera retourn\e e immediatement apres l'accomplissement
des actes de proc'e dure pour lesquels l'extradition a ete
accordee.

Artykuł

35

,

1. Osoba wydana nie może być ścigana, sądzona czy
. więziona ' w ,celu wykonania kary z powodu jakiegokolwiek czynu popełnionego przed wydaniem, innego aniżeli ten, za który ,została wydana, . z wyjątkiem następujących wypadków:
.
jeżel'i

Strona wezwana

wyraziła

na to uprzednio

zgodę,

taką możliwość, osoba wydana nie
terytorimp _Strony wzywającej Vf terminie
30 dni od chwHi jej definitywnego zwolnien,i a lub po
opuszczeniu tego terytorium dobrowolnie na nie powróciła; jednakże do terminu tego nie wlicza się
, czasu, w którym osóba wydana nie mogła opuścić
terytorium Strony wzy wającej z przycżyn niezależ
nych od ' swej woli.

b)

jeżeli

,

Article 35

'Zakres ścigania wydanej osoby

a)

,"

nrając

opuściła

Ełendue

de

poursuiłe

de la personne extradee

1. La personne qui aura ,etJe livree .ne sera ni poursuivie ni jugee ' ni dletenue en vue de l'eX!ecution d'une
peine pour un fai t quelconque anterieur a la remise autre
que celuiayant motive l'extradition, 'sauf dans les cas
suivants: . ,
.

a) lorsqu'il existe
Partie pequise;

im consentement . priealable

de la

b) lorsqu'ayant eu la possibilit& de le faire, la personne
extradiee
pas ql,litte le territoire de la Partie
requerante dans un dlelai de 30 jours apres sa ' relaxation definitive ou si elle y est retournee apres l'avoir
quit~e; toutefois, n'est pas compris dans ce dela.i le
temps pendant lequel la personne extradee n'a pas
pu pour des rai:;;ons independantes d~ sa -volont'e,
quitter le territoire de la Partie reqUJerante.

n'a

2. Jeżeli Vi cza~ie postępowąnia zostanie zmieniona
2. Lorsque la qualification donn'e e au fait incrime
podana kwalifikacja zarzucanego czynu, osoba wydana sera modifilee au cours de la procecture, la personne
będzie mogła ' być ścigana lub sądzona tylko wówczas,- . extrad1
ee ne sera poursuivie ou jugee que dans la mesure
gdy znamiona przestępstwa nowo kwalifikowanego po- ou les eloements constitutifs de l'infraction nouvellement
zwalają na wydanie ..
qualifilee permettraient l'extradition.
I

3. Z wyjątkiem wypadku przewidzianego wustę
pie l punkt b}, konieczna jest zgoda Strony wezwanej,
ażeby Strona wzywająca mogła wydać państwu trzeciemu osobę, która została jej odesłana, a która poszukiwana jest przez państwo .trzecie w związku z prz~stęp·
3tw~!lli popełnionymi przfi!d odesłaniem.

3. Sauf dans lecas -prevu ił l'aliIl'ea 1 . b) ,du pt1esent
article, l'a:ssentiment de la Partie nequise sera ruecessaire
pour permettre la la Partie requerante de Iivrer ~ un Etat
tiers la personne qui lui aura ;ete remise et , qui serait "
recberchee par l'Etat Uers p04f ~es infrąctio~s a~t~rJeQrę~
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. Artykuł ' 36

Article 36

Wniosek o wydanie
,
1. Wniosek o wydanie
winien on zawierać: .

Demande

sporządza śię

na

piśmię

i poet

oryginał lub poświadczoną kopię wyroku skazującego
lub postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, wydanego w formie wymaganej przez prawo Strony

a)

wzywającej;

b) opis czynów; w
,należy

określić

związku ~z
możliwie

którymi

żąda się

dokładnie

wydania;
czas i miejsce

. ich popełnienia, ich kwalifikację prawną, odesłanie
do tekstu ustawy karnej mającej zastośowanie do
tych czynów oraz czas kary, który pozostał do od:bycia;
c) kopię tekstu ustawy karnej mającej zastosowanie do
czynu;
d) możliwie dokładny rysopis osoby, której wydania się
żąda, oraz wszystkie inne informacje ' po~alające na
stwierdzenie jej tożsamości i obyWatelstwa.

/ d'exłradition

... ' '-,

l. La demande d'extradition sera formul,ee par, ecrit
seraproduit a l'appui de ceIIe-ci:

ił

a) l'original ou l'expedition a.uthentique soit d'une dEki. sion de condamnation eXiecutoire, soit d'un mandat
. d'arIet 'd elivre, dans les formes prescrit~s par la loi
de la Partie requrerante,
b) un expose des faits pour lesquels I'extradition est
demandee, le temps et le lieude leur perpetratiorl,
leur qualific~tion J,egale, les refl~rences aux disposition5 loE~gales qui leur sont applicables et la dUl1ee de
la peine non executee seront indiqUies le plus eJl:acte~
ment possible,
c) une copie des dispositionslegales applicables 'en
l'espece,
d) le signalemęnt aussi precis que possible de la per:-sonne l1eclamee et tous les autres renseignements de
nature :a determiner son identit'e et sa nationaIite. ·

2. Jeżeli informacje nadesłane , przez Stronę wzywa,
nie są wystarcz.ające do podjęcia decyzji przez Stronę weZwaną, ta ostatnia może zażądać ich uzupełnienia.
Druga . Strona powinna udzielić odpowiedzi w tenmnie nie
przekraczającym 2 miesięcy. W razie uzasadnionych przyczyn, termin ten może zostać jeszcze przedłużony o 20 dni.

2. Si les informati()Ils communiqUiees par la Partie
reqUierante se revelent insuffisantes pour permettre li la'
Partie I1equise de prendre une decision, cette derniere Partie demandera un compMment d'informations IlJ~cessaires.
L'autre Partie dolt f'E~pondre :a cettE! demande dans lIn
(Lelai n'e:lOOdant pas deux mois. Ce delai peut ·e tre pro;~
longe encore de vingt jours 'potU d.,es motifs fondes.

3.. Jeżeli 5trona wzywająca nie przedstawi w terminie określonym w ustępie 2 uzupełniających informl1cji,
Strona wezwana może zwolnić zatrzymaną osobę,

3. Si la partie requlerante ne ppesente P?łS le compl,ement d'informations O'ocessaires dans le derai pl1evu fi
l'alilliea 2 du pI1esent artiCle, la Partie T'eąuise peut mettre
en liberte la personne arreMe.

jącą

Artykuł

37

,{

t'

,\

'.'

.

a~eszłowanie

,

Article 37
w celu wydania

) Jeżeli spełnione. zostały warunki , fprm:alne wymagane
przy wydaniu, Strona wezwana zarżądzi niezwłocznie
aresztowanie osoby, której wydania zaządano, ' z wyjąt
kiem wypadków, w których zgodnie z ' postanowieniami
niniejszej umowy wydanie, nie może nastąpić.

//
Arresłation provisoire en vue d'exłradition

~

,

f

Tymczasowe

'/

Lorsque les conditions de forme de l'extradltion ont
et:e remplies, la Partie requise, apres ayoir rec;u la demande d'extradition, prendra sans retard les mesures
d~arrestation de la personne peclamee, lit l'exception des'
cas ou, conformement li la pr-esente Convention, l'extradition ne peut avoir lieu,

.
"

,-!I

Artykuł

ArticIe 38

38

,

Tymczasowe aresztowanie przed · otrzymaniem wniosku
O wydanie

Arresłation

provisoire

avanł

erante pourrroi't demander l'arrestation provisoire de la
personne recherchee. La demande d'arrestation provisoire
indiquera l'existence d'une des pieces prlevues ~ l'alinlea 1 a) de l'articIe 36 de la pr;esente Convention et fera
part de l'in-tention d'envoyer ult,e iieur'e ment une demande
d'extradition; elle mentionnera I'ihfraction pour laquelle
I'extradition sera demandee, le temps et le lieu ou l'inlfraction a leM . commise ainsi qUe, dans la mesure du
possible. le si~nalementde la personne recherchee.

aresztowanie może zostać
przesłany właściwym organom Strony , wezwanej bezpo$,redniobądź drogą pocztową lub telegrafi~zną, bądź za
PQmbcą innych środków przękazywania informacji na
piśmie. Org.an . wzywający powinien być niezwłocznie powieidoniiony . o załatwieniu jego wniosku.

2. La demande __d'arrestation ptovisoire sera trans~ ·
mise .a ux autorit:es completentes de la Partie r·equise direc'tement soit- par la voie postale' ou/ tel,€graphique soit par
tout autre moyen laissant trace ,ecrite. L'autoriM requerant!'! sera informee immediatement de la suite donniee
a sa demande.

O ' tymczasowe

•

.

,la receptlon de la · demande

l.W wypadkach nie cierpiących zwłoki właŚciwe
organy Strony wzywającej mogą wystąpić o tymczasowe
aresztowanie osoby poszukiwanej, Wniosek o tymczasowe aresztowanie zawiera wzmiankę o 'istnieniu jednego
z dokumentów przewidzianych w ustępie ' 1 punkt a) art ykuhi 36 oraz o zamiarze nadesłania w terminie - późnie'j
szym ! wniosku o wydanie; we w 'n iosku należy wskazać
pr'zestępstwo, w związku z którym żąda się wydania, czas
i miejsce jego popełnienia oraz, w miarę możliwości,
rysopis poszukiwanej osoby.
.
, 2. Wniosek

.

,

\,

1. En cas d'urgence, les autoritJes de la Partie requ- .
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3. Osobę · tyrp.czasowo aresztowaną zwalnia się, jew terminie 1 rpiesiąca od jej aresztowania do ' Strony
wezwanej nie wpłynie wniosek o wydanie wraz z dokumentami wymienionymi w artykule 36. Na wniosek Strony wzyw'ająceJ termin .!en może być przedłużony o 20 dni.

3, L'arreslation provisoire pourra prendre fin si. dans
le dl€llai d'un moi!? apres l'arrestation, la Partie requise
n'a pas let>E~ sai's ie de la demande d'extradition et · des
pieces . mentionnees ił l'article 36 de la pllesente COllvention. Ce d'€lai. pourra etre prolonge de vingt jours,
a la demande de la Partie aequerant~.

4. Zwolnienie nie wyklucza ponownego aresztowania
wydania, jezeli wniosek o wydanie zostanie nadesłany
w -późniejszym terminie.

4. La mise en liberte ne s'opposera pas lit une nouve,lle arrestation et ci l'extraditiori si la demande d'extradition parvient ulterieurement.

Artykuł

Article 39

39·

,

'

;

Transferf de la personne extradee

Przekazanie osoby wydanej
\

1. Strona wezwana powiadomi Stronę wzywającą
o swej decyzji w przedmiocie wydania. W wypadku od~
rzucenia wniosku wcaiości lub częściowo przez orQan
sądowy, Strona wzywająca zostanie powiadomiona o motywach tej decyzji. W, wypadku wyrażenia zgody, Stro ,
na wzywająca zostariie poinformowana o miejscu i dacie
przekazania osoby, której wydania się żąda, oraz o okresie zatrzymania tej osoby w celu jej wydania.
2. Z zas(rzeżeniem wypadku przewidzianego w ustę
pie 3, jeżeli osoba, której wydania się żąda, nie została
przejęta w ustalonym miejscu i dacie, mo.że ona zostać
zwolniona po upływie ,15 dni od daty ustalonej dla wv,dania. Wniosek o jej ' ponowne wydanie moźe wówczas
zostać odrzucony.
3, Jeżeli okoliczności wyjątkowe stoją na przeszko·
dzie wydaniu lub przejęciu osoby, której wydania się
żąda, Strona zainteresowana poinformuje o tym drugą
Stronę; obie Strony uzgodnią inną ' datę wydania, przy)
czym zastosowanie będą miały postanowienia ustępu 2.
Artykuł

40

Zbieg wniosków o wydanie
I

Jeżeli

z wnioskiem o wydanie tej samej osoby wystąpi kilka państw z powodu tego samego lub -różnych
przestępstw, ,Strona wezwana rozstrzygnie, czyj wniosek
.uwzględni, biorąc w szczególności pod uwagę obywatelstwo tej osoby, miejsce popełnienia czynu oraz stopień
jego społecznego niebezpieczeństwa.

I, ,'

ArtykUł

,

--

41

I1equisę fera connaitre iii. la Partie . requsa decision sur l'extradition. En cas de rejet total
ou partiel prononoe par l'autoritle judiciaire, les motifs
de la decision seront communiques ia; la Partie reqUJerante.
En cas .d'acceptation, la Partie requerante sera inf,ormee
du lieu et de la date de la remise de la personne a extrader ainsi que de la dU.(lee de la dletention subie par
celle-ci en vue de l'extradition.

1. La Partie

'ęrante

2. Sous veserve du cas pJ'evu la. l'alirue~ 3 du prle sent
article, si la personne reclamee n' a pas etJe rec;:ue au lieu
et a' la date fiXles, elle pourra et re mise en liberte a l'ex'piration d'un dlela:i de quinze jours Id compteIi de cette
date. Dam ce cas, si la, demande d(extr,a dition est Tlepetlee,
elle pourra etre :rejeMe.

_

3. En cas de fOTce majeure empecl}ant la remise ou
la r,eception de la personne a extra der, la Partie inreressee
en informera l'autre Partie; les deux Parties se mettront
d'accordsur une nouvelle date ,de la remise et les dispositions de l'aliruea 2 du pllesent article seront .alors applicables.
'
ArŁicle

40 ,

Concurrence' des demandes
Si l'extradition est demandlee concurremment par plJ,lsieur,s Etats, soit pour des faits diff.erents, la Partie requise
decidera a quel Etat se fera l'extradUion tout en prenant
en consideration, en particulier, la nationalite de la per;sonne a extrader, le lieu et la gravitJe du fai t.
Article 41

Ponowne wydanie

Reextradition

Jeżeli osoba wydana uchyli się w jakikolwiek sposób
od postępowania karnego, stawiennictwa przed sądem
lub od wykortania kary i powróci na terytorium Strony
wezwanej, może zostać ponownie wydana. yv wypadku
takim do wniosku o wydanie nie załącza się pism wymienionych. w artykule 36" .

Si la personne extradee parvient a se soustraii'ę aux,
poursuites penales ou <i ne pas comparaitre en justice Oli
;a ne pas purger la peine et .!Si 'e lle revient sur le terri~
toire de la Partie requise, ellepourra etre extradee la nou"
veau. Dans ce ca!;, il .n'est plu~ ruecessaire que las pieces
prevues lit l'article 3'6 de la: pnesente Cónvention soient
produites ił l'appui de la demande.

Artykuł

42

Article 42

/

Wydawanieprzedmipfów

Transfert des objets

1. Na żądanie Strony wzywającej Strona wezwana
zajmie i wyda, o ile pozwala na to jej prawo, przedmioty:

1. A la ' dęmande de la Partie reqU!erante, la Parti~
Ilequise saisira et . transmettra, dans la mesure permise
par sa l~alisation ,' les objets:
a) qui peuvent servir comnie pieces a conviction' dans
le proces p'ęna1i

, a) które

mogą służyć

I

.

).

"-

żeli

I
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b) które w sposób oczywisty pochodzą z .
lub służyły do jego popełnienia.

przestępstwa

2. Wydanie przedmiotów wymienionych w ustępie 1
za pokwitowaniem; wydanie ich może nastąpić
również w wypadku, ' gdy wydanie osoby, na które wyrażono zgodę, nie następuje z powodu ucieczki lub- śmier
ci tej osoby.
. 3. Jeżeli wymienione przedmioty podlegają zajęciu
lub konfiskacie na terytorium Strony wezwanej, Strona
ta może zatrzymać je czasowo lub wydać je, zastrzegając
sobie ich zwrot.

np.stępuje

4. Zastrzega się jednak prawa, które Strona wezwana lub . osoby trzecie nabyły w stosunku do tych przedmiotów. Jeżeli prawa takie istnieją, przedmioty te po zakończeniu postępowania zwraca się Stroriie wezwanej w
możliwie naj krótszYm terminie i bez pobierania kosztó\v.
Artykuł

43

Tranzyt osób
1. Każda z Umawiających się Stron zezwoli na wniosek drugiej Strony na tranzyt przez swe terytorium osób
wydawanyćh tej ostatniej ·przez państwo trzecie. , W wypadku takim wniosek o zezwolenie przekazuje się i traktuje z uwzględnieniem tych samych zasad, co wniosek
o wydanie.
'
.

2. Można
nie przyznaje

odmówić
się

tranzytu osób, 'których wydania
na podstawie niniejszej umowy.
Artykuł

44

b)' qui d'Wle fac;on ,evidente proviennent
au ont ' servi lit sa perp.etration.

dę

l'infraction

4. Les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets sont toutefois neserv:es. · Si de
tels droits existent, les objets sero~t, le proces termine, '
restitu:es le plus t6t ·possible · et sans frais lit la Partie
r,eguise.
Article 4,3
Transit des personnes
1. . Chacune des Partie s Contractantes autorise, fi la
demande de l'autte Partie, le transit lit trav.ers son terri·
toire des personnes extradees fi cette' derniere par un~
Etat tiers. La demande d'autorisation est alors transmise
et traiMe d'apres leś Jn;emes r~gles que la demande ,
d' extradition.

2. Le transit' des personnes dpnt l'extradition n'est
pas accoroo en ' vertu de la pI1esente Convention pourra
' etre refuse.
Article 44

Koszty wydania pokrywa Strona, na której terytorium
jednakże koszty przewozu z terytorium Strony
wezwanej na terytorium . Strony wzywającej pokrywa
Strona wzywająca. Koszty tr:anzytu pokrywa Strona wzy-

Les frais d!extradition sont ił la charge de la Partie
sur le territoire de laquelle iłs SOirJ.t- survenus. Cependant
les fiais du transport du territoire de la Partie requise
au territoire de la Partie requierante sont lit ~la charge de
celle-ci. Les frais de transit sont 'a la charge de la Partie
requ:erante.

Artykuł

45

ArUcle 45

Informacja ó następstwach . wydania

Informations sur les effets de l'exlradition

Umawiające
się
Stfony informują się wzajemnie
o wyniku postępowania karnego przeciwko osobom wydanym. JeŻeli przeciwko osobom tym zapadł prawomocny
wyrok skazujący, należy przesłać odpis tego wyroku.

,Les Parties Contractantes s'informent mutuellenient
du I'esultat du proces p{mal intenbe contre les individus
extrades. Si contre ces individus une decision de condamnation passee en force de chO'Se jUgJ€!e a iete rendue, une
copie ~e cette decision doit etre envoyee.

Artykuł

46

Przejęcie ściganIa katnego '
1. Umawiające się Strony zobowiązują się do wszczę
cia . postę~owania .karnego zgodnie ze swoim prawem na
wniosek drugiej Umawiającej ' się Strony przeciwko włas
nym obywatelom, którzy popełnili na terytorium drugiej
Umawiającej się Strony prżestępstwo . \ltllsadniające ,w ydanie. W · tym celu przekazują sobie inf'tmacje zawierające dane o podejrzanym i popełnionYD1 przestępśtwie
. oraz posiadane dowody, jak również 'j~ksty przepisów
mających zastosowanie do popełnionego czynu, ' według
prawa obo'wi'lzujące~o w miejscu jego pcspełnienia.

,"\.

3. -Lorsque lesdits objets seront ' susceptibles de saisie
ou de cO,ńfiscation sur le territoire de la Partie requise,
cette derniere pourra, aux fins d'une procedure penale en
cours, les garder temporairement ou les remettre sous
conditions de restitution.

Frais d'extraditiOli et de transit

wająca.

./

2. La lemise des objets vis.es lit l'alinea l ' du present
article s.e fera c.ontre rec;u; elle ' sera aussi effectuee dans
le cas ou l'extradition deja accordeene pourraitavoir
lieu par suite de la mort ' ou de l'evasion · de la personne
roeclamee.
.-

Koszty wydania i tranzytu
powstały,

i'
\

Article 46
TransmlssloD de la poursulte

p~nale

1. Le'S Parties Contractantes s'engagerit a poursuivre
conformement tA leurs iois intenies et sur la demande de
l'autre Partie Contraetante, leurs propres citoyensqui ont
commi'S uneinfraction ' sur le territoir~ de l'autre Partię
pour laquelle' iłs pourraient 'e tre extradeS. A cet effet,
elles - se transmettent des renseignements sur l'individu
suspect, sur l'infraction· coJhmi5e, les preuves en leur
possession ainsi · que les textes des dispositioils .appUcables tA l'acte commis, selon les Ibis ęn vi9tieijr~ur les
lieux de perpetration.

'I
!
,

.

/
I,
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2. Po,stano,wienia ustępu 1 sto,suje się o,dpo,wiednio,
do, przestępstw nie' uzasadniających ' wydania, jeżeli
zgo,dnie z prawem Strony wezwane:j istnieją podstawy
do, wszczęcia Po,stępowania karnego na teryto,rium tej
Stro,ny.
,3. Wezwana Umawiająca się Strona zawiadamia drugą Umawiającą się Stro,nę <;> wyniku postępowania karnego.

2. LesdisPo,sitio,ns de l'alin1ea 1 du pnesent article
so,nt applicables aux infractio,ns mo,tivant rextradition si
conformement ił la loi de la Partie requise, des conditions existent Po,ur entamer une prooedurepenale.
3. La Partie r'e quise info,rmera l'autre Partie Co,ntractante de l'effet de la Po,ursuite penale.

VII

Ro,zdział

Chapitre . VII
Echange de'i informations. sur les condamnes

Wymiana informacji o skazanych

Informacja' o

Article 47

47

Artykuł

Informątioii

skazani~ch

Każda

z Umawiających się Stro,n Po,wiado~i , drugą
prawómo,cnych skazaniach o,bywateli drugiej
Stro,ny przez o,rgany sądo,we, jedno,cześnie przesyłając jej
o,dciski palców skazanych.
Stronę

Q

Artykuł

Właściwe

/ Article 48

każdej

z Umawiających się Stron
na wnio,sek właściwych organów
drugiej Stro,ny info,rmacje dotyczące poprzedniego, skazania osób, przeciwko, którym pro,wadzone jest Po,stęPo,
waniekarne, lub skazanych na terytorium tej o,statniej
Stro,ny.
o,fgany

bezpłatnie

Echange des informationS' provenant des casiers '
judiciaires

Chapitre VIII

'Przekazywanie osób skazanych , w celu wykonania kary
,w państwie, k~órego są obywatelami

Transfert des personnes condamn,ees en vue d'executlon'
de la peine dans l'etat dont ellE!S sont lescitoyens

49

Artykuł

"-

A la demande des autorit'es ,competentes de l'une des
Parties Go,ntractantes, seront fo,urnies gratuitement par
les autorit1es competentes de l'autre Partie des informa~
tio,ns sur les , antJecedents judiciaires , penaux des individus
po,ursuivis o,U mis en jugementsut le territoire de cette
derniere Partie.

VIII

Ro,zdział
\.

,

Chacune des Parties Contractantes communiquera
l'autre des donruees co,ncemant les dlecisionsde condamnation passlees en force de chose jugee, prono,ncees
par ses autorjt'es judiciaires ,co,ntre des cito,yens de l'autre
Partie, les empreintes digitales ' existantes des co,ndilmnes
sero,nt transimses en meme temps.
ił

48

Wymiana informacji z rejestru skazanych

przekazują

sur les condamnations

Article 49
Les, conditions de transfert

War1Jllki przekazywania

1. Obywatele jednej, Umawiającef się Strony skazani
1. Les citoyens de l'une des Parties Co,ntractantes.
prawomo,cnym "Wyro,kiem na karę pozbawienia wo,lno,ści condamnes par un jugement ayant l'auto,rite de la chose
na terytorium drugiej Umawiającej się Stro,ny będą za jugee a une peine deprivation de liberb~ sur le territo,ire
o,bopólną zgodą tych Stron, przekazywani na warunkach
de l'autre' Partie Co,ntractante ser<mt transfleres, sur comprzewidzianych w niniejszej umo,wie, w celu wyko,nania mun accord, Iil. la Partie Contractante do,nt ils so,nt , les
kary tej Umawiającej się Stronie, której są o,bywatelami. , cito,yEms en vue d'eXlecution de la peine sur le territo,ire
de cette Partie.
'

.

,

2. Przepisu ' ustępu 1 nie stosuje
a)

.się

do, skazanych za:

przestępstwa przeciwko, bezpieczeństwu wewnętrzne
zewnętrznemu państwa, w tym również za

ma lub

/

przestępstwo

mienia
b)

szpiego,stwa,

sabo,tażu

i zmowy-porozu-

przestępczego"

przestępstwa

wojskowe lub
rze politycznym.
Artykuł

przestępstwa

Q

charakte-

50

Wniosek o przekazanie

/,t Prżekazarue skazan'e go w celu wykonania kary na" stępuje na wniosek Umawiającej si~ Stront, której sąd
wydał wyrok skazujllcy.
l'

2. Les dispositio,ns de l'alinea 1 ue sero,nt pas applicables ił l'-egard des perso,nnes ' condamnrees pour:
a) les infrac'tions co'ntre lasuretJe inteine et externę de
!'Etat, y co,mpris les ' infIactio,ns d'espionnage, sabotage et de conspiration-co,llusio,n criminelle,
-

b) les infractions militaires ou,

-,

Article

caracterę

politique.

50

Demande concernatit. l~ trąnsfeń

1. Le transfert ,du co,ndamni lin Ylłe d'etecution de.la
pelne a Heu sur demande de ut :Partie Conttll.ctantę dont
le ' trjbqnąl a pro,nop.cę Ja c;ondłmn~łioll' '

.-.

1-,'
\

.--
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2. Umawiająca się Stron,a, której obywatelem jest
skazany, może zwrócić się do Umawiającej się Strony,
której sąd wydał wyrok, z wnioskiem o rozpatrzenie
możliwości przekazania skazanego.

2. La Partie Contractante don t le citoyen est le
condamne peuts'adresser lit la Partie Contractante dont:
Je tribunal a prononae le jugement d'envisager la possibiIite detransf.ert du condamne.

13. Skazany lub członkowie jego rodziny mogą zwra·
do właściwych organów ka~dej ' z Umawiających
się Stron z wnioskiem o przekazanie skazanego W celu.
wykonania kary.

i 3. Le .condamD,e 'ou sa familIe peuvent adresser aux
organes competents de chacunę des Parties Contractantes une demande concernant le transfert du condamne en
vue d'eXiecution de la peine.

cać . się

Article 5.1

51

Artykuł

Warunki f!)rmalne wniosku

Conditions formelIes de la demande

Z wnidskiem o przekazanie ska.z anego w celu , wykonania kary występuje właściwy organ Umawiającej się
Strony, której sąd wydał wyrok skazujący, . do właściwych
organów drugiej Umawiającejśię Strony. Wniosek spo. rządza się w formie pisemnej. Do wniosku dołącza się;

L'organe .com.petent de la Partie Contraetą.nte dont
le tri buna l a prononoo la condańmation adresse la de.m ande concernant le transfeit du co,ndainne en vue d'ex.ecution de la peine <lux organes competents de l'autre.
Partie Contractante. La reque1e s.e ra r,ooigee en forme
ecrite et sera accompagnee de:

a) uwierzytelniony odpis wyroku
dzeniem jego praw?mbcności,

skazującego

ze stwier-

a) une copie juglee conforme de la condamnation avecune attestation que le jugement est pasSie en forme
de chose jugee;

b) tekst przepisów ustawy karnej, na podstawie których
wydano wyrok skazujący,

b) · texte des dispositions llegales de la' loi penale lit la
. base desquelles ' a lete prononaee la condamnation;

c) dokument określający część kary odbytej przez ,skarzanego oraz część kary podlegającej wykonaniu, w
wypadku gdy orzeczona kara z_o~tała lwykonana w

c) documents determinant la partie de la peine accomplie par le condamn1e et la 'partie restant aaccompIir
au cas ou la peine ,pronoIiciee a 'e te e:xecutee en
partie;

częśd,

, d) dokument
e) inne

stwierdzający

~okumenty,

sąd wydał

wyrok

które

obywatelstwo

d) document attestant la ' nationalite du condamrue;

skazanego,

właściwy

skazujący,

Artykuł

e') autres documents qui seront juges indispensables
par l'organe completent de la Partie dont le tri buna l
a prononae la condamnation.

organ Strony, której
uzna za niezbędne.

ATticle 52

52

Informations sur l'examen de la demande

Zawiadomienie o rozpatrzeniu ' wniosku
.Właściwy

organ wezwanej Umawiającej się Strony
możliwie .krótkim czasie, właściwy organ
wzywająęj Umawiającej się Strony o sposobie rozpatrzenia wniosku.

L'organe competent de la Partie Contractante requise
informera, dans' le delai le plus rapide possible, l'organe
competent de la Partie Contractante reqUJerante du resultat d'examen de la demande.

zawiadomi, w

Artykuł

'.

53

Umawiająca

się

Strona

wyraziła zgodę na przyjęcie ska~nego, właściwe organy
Umawiających się Stron ustalą w możliwie krótkim czasie miejsce, datę i tryb przekazania skazanego. Przekanastępuje na terytorium Umawiającej
któt~j sąd wydał wyrok skazujący. '

zanie

Artykuł

Article 5,3
Transfert du condamne

Przekazanie skazanego
W wypadku gdy wezwana

.

/

się

Strony,

54

Au cas ou la Partie Contractante Ilequise a exprime
son accord, les organ,e s competents des Parties Contractantes fixeront, dans un delai le plus rapide possible, le
lieu, la date et le mode de trańsfert du condamne. Le
transfert aura lieu sur le territoire de la Partie Contractante dont le tribunal a prononoe la condamnatión.
Article 54

Koszty przekazania

Frais de transfert

Koązty związane z przekazaniem skazanego powstałe
do chwili przekazania ponosi Umawiająca się Strona, na
której terytorium koszty. t'e powstały. Inne koszty, zwią
zane z przekazaniem skazanego, w tym koszty jego przewoz,u, ponósi Umawiająca się Strona,. której obywatelem
jest skaza,ny.
.

Les hais Ues . au transfert du cond?mn1e, survenus
jusqu;au moment du transfert seronta la charge de la
Partie Contractante, sur le territoire de laquelle iIs sont
survenusi les autres frais Hes au transf~-rt du condamne,
ycompris les frais de son: transport, seront lit la charge'
de la Partie Contractante dontle condamne est le citoyen.
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Postanowienia
Attykuł

IX

Chapitre IX

końcowe

.'

Dispositions iinales
ArUcle 55

55

1. Au sens de lapI'esente Convention:

1. W rozumieniu niniejszej u?lowy: .

a}

b}

Poz. 418

-'

wyrażenie "sprawy cywilne
obejmuje prawo cywilne, handlowe, rodzinne oraz osobowe,
H

wyrażenie

"organ sądowy" lub "organ wymiaru spraoznacza w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej sądy, prokuratury i notariaty państwowe.

wiedliwości"

a} l'expression "en mati~re civile" comprend le droit
civB, le droit commercial, de famJlle et le statut
personnel,
b} l'expression "la jurldiction" ou "l'autorite judiciaire"
designe en Republique Populaire de Pologne les tribunaux, parquets ,et notariats publics.

\

2. Les dispostitions de la pnesente Cbn;yention sur la
- 2. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące uznawania i wYkonyWania . orzeczeń sądowych oraz ugód sto- reconnaissance et ex,ecution des jugements et des transsuje się ~o orzeczeń wydanych i ugód zawartych po jej actions judiciaires s'appliquent aux jugements prononses
wejściu w życie.
. et transactio.n s judiciaires conclues apres l'entnee en vigueur de cette Convention.
Artykuł

56 '

Article 56

/ ,

J

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji zgodnie z
prawem każdej z Umawiających ~ię Stron i wejdzie w
życie po upływie trzydziestu dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Warszawie.

1. La pI'e.sentę Convention sera ratiHee conforDJ!ement
Iii la. loi dechacune des Parties Cóntractantes· et entrera

2. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat
i ufegę. automatycznemu przedłużaniu na dalsze pięcio
lelnie okresy, jeżeli żadna z Umawiając;ych się Stron nie
wypowie jej w drodze notyfikacH na sześć miesięcy
przed upływem <lanego okresu.

2. La pr1esente Convention est conclue pour une
periode de cinq annees et sera automatiquem:ent renouvelee pour des periodes consecutives de cinq annees, si
aucune des Parties ' Contractantes ne l'aura pas denoncee
par voie de notification six mois avant l"ecneance de
ladite periode.

Na dowód czego wyżej wymienieni pełnomocnicy
podpisali niniejszą umowę i opatrzyli ją pieczęciami.

En foi de quoi, les Pl1enipotentiaires cites des Parties
Contractantes ont sigIie la pnesente Convention et 1'0nt
munie de leurs sceaux.

Sporządzono w :Bagdadzie dnia 29 października 1988 r.
w dwóch egz.e mplarzach, każdy w językachpolśkim, arabskim i francuskim, przy czym wszystkie teksty mają
jednakową moc. W ,razie rozbieżności przy ich ' interpretacji, tekst w języku francuskim uważany będzie za roz-

Fait ci Bagdad le 29 Octobre 1988 en deux exemplaires, chacun en langues polonaise, arabe etfranc;:aise, tous
les textes faisant iegalement foi. En cas de divergeances
dans l'interpl'etation, le 'texte franc;:'a.is prtevaudra.

en vigueur apres trente jours des l',echange des lnstru.
ments de ratificiltion qui aura en Varsovie.

strzygający.

Za Radę Państwa
Polskiej Rzeczypospolitej

Za Prezydenta
Republiki Iraku

Pour
le Conseil drEtat de la
RepubliquePopulaire
de. Pologne

Abdul Razak Abdul ' Wahad

J.BroI

'~udowej

J. BroI

PO' zaznajomieniu

się

z

powyższą umową,

I

Pour
le Pr,esident de la
Republique d'Irak

Abdul Razak Abdul Wahad

w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

oświadczam, że:

~ została ona uznana za słuszną żarówl!...0 'w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
~

jest

przyjęta,

'-

będzie

ratyfikowana: i potwierdzona,
nieŻffiiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dano w Warszawie ,d nia 16 ' października 1989 r.
Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:W. Jaruzelski

L. S.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. B. Kulski
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 listopada 1989
W

L

sprawie wymiany , dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską R~ecząpospolitą Ludową a Republiką
Iraku o pomocy prawnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnycn, sporządzonej w Bagdadzie
dnia 29 października 1988 r.

POjd aje się niniejszym do wiadomości, że , zgodnie
z art. 56 ust. 1 Umowy między' Polską Rzecząpospolitą
Ludową a Republiką , Iraku o pomocy prawnej i sądowej
w sp;rawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Bagdadzie dnia 29 października 1988 L, dokonana została w

Warszawie Jlnia 21 ,listopada 1989 L wymiana' dokumentów, ratyfikacyjnych wymienionej. umowy.
Powyższa ' umowa wchodzi w życie dnia 22 grudnia

1989

L

Minister Spraw Zagranicznych: w z. H. Jaroszek

420
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPO}ECZNEJ

z dnia 8- grudnia 1989 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

środków oduriających

'-...

rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
z dnia 21 września 1985 L w' sprawie środków
o'durzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi
środkami (Dz. U. ' Nr 53, poz. 275) wprowadza się nastę
pujące zmiany:

§ 1. W

Społecznej

1) ,§ 7 otrzymuje brzmienie: '
,,§ 7. Dokumentacja przychodu i rozchodu środków
odurzających grupy II-N i środków psychotropowychgrupy III-P i IV-P może być prowadzona ' w przedsiębiorstwach i innych jednostkach ' organizacyjnych, o których mowa
§ 5
ust. 3, w ,formie kartoteki albo systemu opartego na elek.tronicznej technice obliczeniowej.",

w

2) w § 8 w ust. 5 po wyrazie "przesyłek" I dodaje' się
wyrazy , "wysyłanych za pośrednictwem poczty lub:
przewożonych przez prz, e\yoźnika publicznego'.',

"

3) po§ 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:
,,§ 23a. L, Jednostka organizacyjna ubiegająca się 'o
uzyskanie zezwolenia na przywóz środ
ków odurzających lub psychotropowych
w celu złożenia przesyłki na określonym
polskim wolnym obszarze celnym lub w
składzie celnym powinna umieścić odpowiednie oświadczenie we wniosku, o którym mowa w §21.
2. Wniosek, . o którym mowa w ust. 1, nie
może dotyczyć środków psychotropowych
grupy l-P.
3. Wprowadzenie na , polski ' obszar celny
przesyłki
złożonej
na polskim wolnym
obszarze celnym lub
skła dzie celnym
zawierającej środki odurzające, z wyjąt
kiem środków odurzających grupy III-N,
lub środki psychotropowe gr1łPY II-P, wymaga odrębnego' zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej :
4. Wywóz z.a granicę przesyłek, o których
mowa w ust. 3, może nastąpić jedynie po

w

środkami.

;

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r.
o zapobieganiu narkomanii lDz. U. Nr 4, poz. 15 i Nr 15, '
poz. 66, z 1987 L Nr 33, poz. 180 i z 1989, L Nr ,3~, poz. 192)
zarządza się, co , następuje:

I

i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi

uzyskaniu odjlOwiedniego zezwolenia na
,wywóz.";
4) ,w § 34 dodaje się ust. 4 w brzmIeniu:
,,4. Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. l, rozu-'
mie się pominięcie symbolu !,Rp.w." przy pozycji
określającej ' dany preparat w urzędowym spisie
leków lub innych wykazach.",
5) w § 40 w ust. 1 po wyraząch "do grupy III-N" dodaje
się wyrazy ,;oraz na leki zawierające środki psychotropowe grupy II:P" ,
6) w § 42 w ust. 1 w pkt {j po wyrazach "leku recepturowego" dodaje się wyrazy "z tym że podane ilości
powinny byc dodatkowo napisane słowami,"
7) w § 4ę ust. ~ otrzymuje brzmienie:
,,3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednfo do
izb porodowych kierowanych przez ,lekarza oraz
do zakładów leczniczych dla zwierząt.",
8) w § 51 w ust. 1 po wyrazie "porodowe'i, dodaje się
wyrazy "które nie ' są kierowane _przez lekarza",
9) w § 52:
'a) w ust. 1 wyrazy "preparaty zawierające środki
odurzające i psychotropowe," zastępuje się. w'yrazami "preparaty zawierające ' środki odurzajflce
grupy l-N oraz środki psychotropowe. grupy II-P",;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Preparaty, o których mowa w ust. 1, mogą
być stosowane w
asortymencie określonym
dla poszczególnych typów apteczek przez
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w
Gdyni.",
,
10) w § 53 w ust. 2 wyrazy ,,3 lat" zastępuje się wyra,zami ,,5 lat",
11) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie
ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
,, '
,
12) załącznik nr 2 do tozporządzenia , otrzymuje brzmienie
ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporzą
dzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi , w, życ:ie po upływie
3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Min'ister Zdrowia i Opieki Społecznej ;
A. Kosinia.,k-K(lmysz '

.~
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Poz. 420
Załącznik nr l do rozporządzenia Ministra

Zdrowia i Opieki Społecznej
8 grudnia 1989 r. (poz. 420)

z

dnia

WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

l. Ś r o d k i o d u r z aj ą c e g r u p y I-N
Międzynarodowe

zalec;ane

nazwy
'

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

2

3

l

Acetorfina
Acetylo-alfa-metylofentanyl

3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
3-alIiIo-4~fenylo-l-metylo-4-propionyioksypiperydyna
alfa-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan, czyli (3R, 6R)-3-acetoksy-6-dimetylo-

Acetylometadol
.Alliloprodynll'
Alfaacetylometadol

amino-4,4-difenylohept~n
alfa-3-etylo-4-fenylo-l-metylo-4-propi~nyloksypip~rydyna, czyli cis-3-etylo-4-fenylo-l-metylo-

Alfameprodyna
Alfametadol

, \,

3-0-acetylo-6, 7, 8, 14-t€trahydro-7 alfa-(l-hydroksy-l-metylobutylo )-6, 14-endo-etenooripawina
N-[I-(alfa-metylofenetylo)-4-piperydylo] acetllnilid
'
.
.

AIfa-metylofentanyl
Alfaprodyną

-4-propionyloksypiperydyna
'
alfa-6-dimetyloamino-4, 4-difenylo-3-heptanol, czyli (3R, 6R)-6-dimetyloamino-4, 4-difenylo-3-heptanol
'
N-[1-( al(a~metylofenetylo )-4-piperydylo] propionaniIid
alfa-4-fenylo-l,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-(±)-4-fenylo-l,3-dime../
tylo-4-propionyloksypiperydyna
N-{1-[2-(4-etylo-4, 5-dihydro~5-okso-l H -tetrazol-l-ilo) etylo]-4-(metoksymetylo)-4-pipe~ydyny
lo}-N-fenylopropanamid
ester etylowy k~a8u l-p-aminofenetylo-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
ester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego '
3-benzylomorfina,czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5-alfą,epoksy-17 .metylomorfinan-6alfa-ol
. _
.beta-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

AlfeJ;ltanyl
Anilerydyna
, Benzetydyna
Benzylomorfina
Betace~ylometadol

beta-3-etylo-4-fenylo-I-metylo-4-propionyloksypiperyd~a

Betameprodyna
Bet,metadol

beta"6-dimetyloamino-4,4.difenylo-3-heptanol, czyli (3S, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo... 3..heptanol
beta-4-fenylo-l, 3-dimetyl~-4-propionyloksypiperydyna
1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(2-okso-3-propionylo-l-benzimidazolinylo) piperydyna
dihydrodeoksymorfina, czyli 4, 5-epoksy-3-hydroksy-17 -metylomorfinan
)-4-[_3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)-butylo ]-morfolina, czyli (+ )-I-(2,2-lllfenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)-pirolidyna
'. .
N-[2-(N-metylo-N-fenetyloamino)-,propylo] propionaniiid
3-dietyloamino" l, l-di-(2'-tienylo )-l-huten
kwas .1-(3-cyjal).o-3,3-difellylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarhoksylowy
4,5 alfa-epoksy-17-metylomorfinan-3,6 alfa-diol
.
ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu l-etoksy-l,l-difenylooctowego
6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
'
3-dimetyloamino-l,1-di-(2'-tienYlo.) -1-buten
ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropyl~)-4-fenylo-4-piperydynokarhoksylowego
4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon
3,4-dimetoksy-17 -metylomorfinan-6heta, 14-diol
kwas ' [IR~(egzo, egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo [3. ,2. 1] ,oktano-2-karhoksylowy
;I

"BetaprodY'!la
Bez)rtramid
, Dezomorfina
-Dekstromoramid

-

riiamprómid
Dietylotiambuten
Difenoksyna
Dihydromorfina
Dimenoksadol
Dimefeptanol
Dimetylotiambuten
Difenoksylilt
Dipipanon
Drotebanol
_
Ekgonina (a także jej estry
i inne pOQ.hodne, które
można przetworzyć na
ekgoninę i kokainę)
Etjdometylotiambuten
Etonitazen '
Etorfina
Etokserydyna
Fenadokson
Fenampromid
Fenazocyna

"

Palfium

(+

3-etylometyloamino-l,1-di-(2'-tienylo)-1-buten
1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo )c5-nitrobenzimidazol
6, 7" 8, 14-tetrahydro-7 alfa-(l-hydroKsy-l-metylobutylo)-6',14-endo-etenooripawina
ester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy) etylo]-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
.
'"
4, 4-difenylo-6-IitOrfolino-3-heptanon
N -(1-metylo~2-piperydynoetylo) , propionanilid
2'-hydroksy-5,9-dimetylo~2-renetylo-6,7-benzomorfan. czyli 3-fenetylo-l, 2, 3; 4, .5,' 6-heksahydro-6,II-dimetylo-~J6-metano-3.benzazocyn-8-0l

!

Fenomorfan ,
Fenoperydyna
Fentanyl

3-hydroksy-17 -fenety1omorfinan
.ester etylowy ' kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenylo-4~piperydynokarhoksylowego
l.fenetylo-4-(N-propionyloaniIino) piperydyna, czyli N-(I-fenetylo-4-piperydyló) prop.ionaniIid

I.,

'"

i ,
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, Furetydyna
Heroina
Hydrokodon
H ydromorfinol
Hydromorfon
Hydroksypetydyna
Izometadon '
Ketobeinidon
Konopi ziele i żywica oraz
wyciągi i nalewki farmaceutyczne z konopi, a także wszelkie. inne wyciągi
z konopi
, Kokaina

Cliradon

Dromoran '

/

kńva su

[IR-(egzo, egzo)]-3-henzoiloksy

O-(karboksymetylo )oksym dihydrokodeinon~
2-(p-chlorobenzylo )-1-( 2-dietyloaminoet'ylo )-5-ni trobenzimi dazol
(-)-3~metok1ly-17-metylomorfinan
(-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3~difenyło-4-(I-pirolid ynylo )butylo ]-morfolina, czyli
(- )-I-(2,2-difenylo-3-mety10-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna
(-)-3-hydroksy-17 -fenacylomorfinan
(- )-3-hydroksy-17 -metylomorfinan

2'-hydroksy-2,5, 9-trimetylo-6,7-benzomorfan
6-.dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon
4-cyjano-2-dimetyloainino-4,4-difenylobutan
(j-metylo-delta6-deoksymorfina
6-metylodihydromorfina, czyli 4,5-epoksy-3,6-dihydroksy-6, 17-dimetylomorfinan
N-(I-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionl;lnilid (forma cis- i forma trans-)
5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-5,17-dh,netylomorfin:an-6-on
mirystylobenzylomorfina" czyli 3-benzyloksy-7 ,8-didehydro-4,5alfa-epoksy-6-alfa-mirystoiloksy-17 -metylOlnorfinan
kwas 1,I-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłowy
ester etylowy kwasu 4-fen:ylo-l-(2-morfolinoetylo)-4-piperydynokarboksylowego
7~~-didehydro-4,5alfa-epoksy-17 -metylomorfinan-3,6alfa-diol

czwartorzędowy

Morfiny N-tlenek
MPPP

Nikomorfina

Notle~orfanol
, Normetadon
, Normorfina
Norpipanon

"

,

\

'

/

Morferydyna
'
' Morfina
Morfiny ' metylobromek
oraz inne pochodne morfiny zawi~rające azot

• NoracymetadoJ".

,

I

M~ramidu półprodukt
')

ester etylowy kwasu 4-fenylo-l-(2-tetrahydrofurfuryloksyetylo )-4-piperydynokarboksylowego
diacetylomorfina, czyli 3,6 ~a-diacetoksy- 7,S-didehydro-4,5 alfa-epoksy-17 -metylomorfinan
dihydrokodeinon, czyli 4,5 alfa-epoksy-3-metoksy-17 -metylomorfinl;ln-6-on
14-hydroksy-7,S-dihydromorfina
dihydromorfinon, czyli 4,5alfa-epoksy-3-hydroksy-17 -mety lomorfinan-6-on
ester - etylowy kwasu 4-m-hydroksyfeny lo-l-metylo-4-piperydynokarboksylowego
6-dimetyloamino-4,4-difenylo-5-metylo-3-heksanon
4-m-hydroksyfenylo-l-metylo-4-propionylopiperydyna

ester metylowy henzoiloekgoniny, czyli ester metylowy
-S-metylo-S-azabicyklo [3.2.1 ]oktano-2-karboksyl~wego

3-MetylofentaIlyl

Metopon
Mirofina

3

/

Koka liś"ie
Kodoksym
, Klonitazen
Lewometorfan
Lewornoramid
, Lewotenacylomorfan
Leworfanql
Makowej ' słomy koncentraty. czyli produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów
ze słomy makowej, jeżeli
produkty te sJl wprowadzane do obrotu
Makowej słomy wyciągi,
czyli inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze 'słomy makowej
przy jej ekstrakcji wodą
lńb jakimkolwiek inI\ym
rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób
mleczka makowego
Metazocyna
Metadon
Metadonu półprodukt
Metylodezorfina
,'Metylodihydromorfina

..." ,-

Poz. 420

1050

l

, ~"

N -tlenek 7,8-didehydro-4,5alfa-epoksy-17 -metylomorfinan-3,6alfa-diolu
propionian 4-fenylo-l-metyló-4-piperydynolu
3,6-dinikotynoilomorfina
alfa-( ± )-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-metylóaminoheptan
(-)~\3-hydroksymorfinan
6-dimetyloamino-4,4-difenylo~3-heksanon

demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5alfa-epoksymorfinan-3,6alfa-diol
4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon

-'
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3

,Opium i nalewka z opium
~ Oksykodon

14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5alfa-epoksy-14-hydroksy-3-metoksy-17 -me~ylomorfinan-6-on
'
,
14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5alfa-epoksy-3,14-dihydroksy-'17-metylomorfinan-6-on
octan l-fenetylo-4~fenylo-4-piperydynolu
ester etylowy kwasu 4-fenylo-l-metylo-4-piperydynokarboksylowego

Eukodal

OksynlOrfon
Petydyna
Petydyny półprodukt A
Petydyny pÓłprodukt B
Petydyny półprodukt C
Piminodyna
J'irytramid

PEPAP
Dolarga"n

4-cYJano-4~fenylo-l-metylopiperydyna

'

~,

ester ,etylowy kwasu 4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
kwas 4-fenylo-l-metylo-4-piperydynokarboksylowy ,
ester etylowy' kwasu ' 4-fenylo-l(3-fenyloaminopropylo )-4.piperydynokarboksylowego
amid kwasu 1~(3-cyjano-3,3-difenylopl'Opylo)-4-(1-piperydyno)-4-piperydynokarboksylowego,
czyli amid kwasu I' -(3-cyjano-3,3-difenylopropylo )-[1,4' -bipiperydyno]-4'-karboksylowego
4-fenylo-l,3-dimetylo-4-propionyloksyazacykloheptan
ester izopropylowy kwasu 4-fenylo-l-metylo-4-piperydynokarboksylowego
(±)-3-metoksy-17-metylomorfinan ,
(± )-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(I-pirolidynylo)butylo]morfolina
(:±J-3~hydrok:sy-17 -metylomorfinan
,
,
N-{4-(metoksymetylo)-I-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo}propionanilid ,
acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7didehY<lro-4,S alfa-epoksy-3-metoksy-17 -metylo,\
morfinan
6,7,8,14-tetradehydro-4,Salfa-epoksy-3,6-dimetoksy-17-metylomorfinan
4-fenylo-l,2,S-trimetylo-4-propionyloksypiperydyna
ester etylowy kwasu . (± )-trans-2-( dime lo~mino )-I -fenylo-3-cyklohek~eno-I-li:arhoksylowego,

Proheptazyna
, Properydyna ,
Racemetorfan
Racemorannd
Racemorfan
, Sufentanil
Tebakon

f,

,'"

,

Tebaina
Trimeperydyna
Tylidyna
"y oraz
I izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jekli istnienie takich izomerów jest możliwe W'ramach użytego oznaczenia
chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wykluczone,
estry, i etery środków odurzających; wymienionych w niniejszej grupie, 'jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są o~e
wymienione w innej grupie,
"
,
sole środków odurzających wYmienionych w niniejszej grupie" włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mewa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest moźli~e. '
n.
MiędzynarQdowe
:
I

nazwy,' zalecane

Inne nazwy

1

2

Dihydrokodeina
Etylomorfina
F9lkodyna

"

Nikodykodyna
Nikokodyna
Norkodeina
Propiram

,

-

y

Ozna~nia chemiczne
ił

-

Acetylodihydrokodeina '
,
Kodeina
Dekstropropoksyfen

Dionina

g r o d k i o d u r z aj ą c e g r u py n-N

-

6-acetylo-7,8-dihydrokodeina
,3-0-metylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4;Salfa-epoksy-3-metoksy-17-met-rlomorfinan-6alfa-ol
(+ )-1,2-d,ifenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2-propionyloksybutan, czyli propionian (2S,3R)-( + )-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylQ-2-butanolu
'
7,8-dihydrokodeina
'3-0-etylomorfina
morfolinyloetylomorfina, cz,yli 7,8-didehydro~4,5alfa-epoksy-17-metylo-3-(2-mo~folinoetoksy)
morfina n -6 alfa -ol
6-nikotynoilo-7,8-dihydrokodeina
,
6-nikotynoilokodeina
N-demetylokodeina
N -(I-metylo-2-piperydynoetylo )-N -(2-pirydylo)propioiiamid

\Qrąz

immery środków odurzających wymienionych w nmle)Szej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ram!lch użytego oznaczenia
chemicznego, chyba że izomery takie są ' wyraźnie wyłączone,
, ,
,
sole śródków odurzających wymienionycĄ w niniejszej grupie, włączając w to sole izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli ,istnienie talf;ich soli
jest możliwe.
,' III. Preparaty środków odurzających (grupa m-N), które stwarzają tylko ni~1e ryzyko powst ania 'zależhośei
l. Preparaty zawierające kodeinę, jeżeli zawierają , inne składniki, a ilość kodeiny nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stęienie ni~ przekrac,za 1,5% w preparątach w formie' nie podzielonej.
2. Preparaty zawierające:
acetylodihydrokodeinę,

norkodeinę,

dihydrokodeinę,

nikodykodynę,

etylomorfinę,

nikokodynę,

jeżeli'

te preparaty zawierają jeszczę inne składniki, a ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza
' 2,5% w preparatach w formie nie poazielonej.
!.tI
,3. Preparaty zawier,ające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg dife~oksylatu obliczonego w postaci zasady i nie mniej niż Or02ti mg siarczanu atropiny w jednej dawce.
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4. Preparaty zaWierające w jednej dawce nie więcej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości winianu atropiny, które odpowiadają co najmniaj
5% dawki difenoksyny.
IV.,

Sro d k i

o du r

II

a j ą e e (8 r u p a IV.N), k t

Ór

e

8

t war II aj ą d u li e r' y II Y k, o w y woJ a n i a

Użyto międzynarodowych nazw zalecanych luh iąnych nazw; ozna~zenia chemiczne są podane w rozdziale I Może hyć używana

id e li n o , c i

Ketohemidon
Konopi ziele i żywica
3-Metylofentanyl
MPPP
PEP'l\P

Acetorfina*)
Acetylo-alfa-metylofentanyl '
Alfa-metylofentanyl
, Dezomorfina '
Etorfina*)
lIereina

*)

II

w lecznictwie

Środki odurzające grupy l-N.

zwierząt.

Zalącznik ~ 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
8 grudnia 19ę9 r. (poz. 420)

WYKAZ ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH
,

L
Międzynarodowe

nazwy zalecane

BroIamfetamina

\
Etycyklidyna
Katynon
)-Lizergid

(+

Oznaczenia chemiczne

'2

3
,

DOB
DET
DMA
DOET
DMHP
DMT
PCE
LSD, LSD-25
MDMA
MMDA
. Meskalina
Paraheksyl
PMA
Psylocyna

Psylocyhina
Rolicyklidyna
'Tenamfetamina
Tenocyklidyna

S r o d k i p 8 Yc h o t r o p o w e g r u p y I·P

Inne nazwy

l

.'

PHP, PCPY
STP, DOM
MDA
TCP
TMA
Tetrahydrokannahinole*)

2,5-dimetoksy-4-hromoamfetamina
N,N~dietylotryptamina
dl-2,5-dimetoksy-alfa-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksyamfetamina
dl-2,5-dimetoksy-4-etylo-alfa-mety1ofenl\tyloamina czyli, 2,5-dimetoksy-4~etyloamfetamina
3-(1 ,2-dimetyloheptylo)-1-hydroksy-7 ,8, 9,1 0-tetrahydro-6,6, 9-trimetylo-6H-dihenzo[h,d]piran
N,N-dimetylotryptamina '
N -et'ylo-1-fenylocykIoheksyloamina
(-)-alfa-aminopropiofenon
.
"
.
dietyloamid 'kwasu (+ )-lizergowego
dl-3,4-metylenodioksy-N;alfa-dimetylofenetyloamina, czyli 3,4-metylenodioksymetamfetamina
dl-5-metok8y-3,4-metylenodioksY-alfa-metylofenetyloa~na. czyli 5-metoksy-3,4-metylen~dioksyamfetamina
I
3,4,5-trimetoksyfcnetyloamina
3-heksylo-l-hydroksy-7,8,9,1{);.tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dihcnzo[h,d] piran
4-metoksy-alfa-metylofenetyloamina, czyli para-metoksyamfe~amina
,
3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-hydroksyindol .
diwodorofosforan 3-(2-dimetyloaininoetylo)-4-indoIiIu
l-(l-fenylocyklohek~ylo )pirolidyna

,

,.

i ,

2-amino-1-(2, S- dimetoksy- 4-me~ylofen~lo)propan

3,4-metylenodioksyamfetamina
1-[1-(2-tienylo)cykIoheksylo ]piperydyua ,
dl-3,4,S-trimetoksy-alfa.metylofenetyloamina, czyli 3,4,S-trimetoksyamfetamina

.

l'

I'

*) Izomery nazwane delta 6a(10a), delta 6a(7), delta 7, delta 8. delta 9, delta 10, delta 9(11) i ich stereoizomery -'
oraz
sole suhstancji ~amieszczonych w tej grupie w każdym przyPadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.

II.
Międzynarodowe

nazwy zalecane

Inne nazwy
2

l

Amfetamina

Psyćhedryna

BMK
Deksamfetamina
Fencyklidyna
Fenetylina
Fenmetrazyna

t

'.

S r o d k i p 8 Y c h,o t r o p o w e g r u p y II·P
Oznaczenia chemiczIl;e
3

(± )-2-amino-l-fenylopropan
l-fenylo-2-propanon, czyli henzylometylokcton, czyli fenyloaceton
(+ )-2-amino-l-fenylopropan
1-( l-fenylocykIoheksylo )piperyd yna
dl-3,7 -dihydro-l ,3-dimetylo-7-{ 2-[(1-metylo-2-fenetylo)-amino]-etylo} lH-p1ll'yno-2,6-dion
2-fenylo-3.metylomorfolina
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Lewamfetamina,
Lewometanifetamina
Meklokwalon
Metakwalon .
Metamfetamina

(-'-)-I-alfa-metylofenetyloamina
(-)-l-N, alfa-dime~ylofenetyloamina
3-(o-cblorofenylo )-2-metylo-4(3H)-chinazolinon
2-metylo-3-0-tolylo-4(3H)-chinazolinon .
(+ )-2-metyloamino-I-fenylopropan
.(± )-2-metyI9ainino-l-fenylopropan

' Metamfetamina
racemiczna '
. Rytalina

Metylofenidat
Pentazocyna

elter metylowy kwalu alfa-fenylo-(2-piperydyno)-ootowego .
(2R ., 6R *, 11 R *)-l,2,3,4,S,6-hokaabydro-B-hydrokay-6,U-dimetylo-3-(3-motylo-2-butenylo)-2,6-metano-3-benzazocyna
kwas 5-allilo-S-(1-metylobutylo)barbiturowy

Fortr~

Sekobarbital

oraz
lole lubltanqji zamieuczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jelt możliwe.

m.

Środki p.ychotropowe grupy

m·p
,

Międzynarodowe

nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia che.miczne

2

3

l
Amobarbital
Buprenorfina

Amyt8I

Butalbital
Cyk10barbital
Glutetimid
Katyna \ ,
Pentobarbital .

-

Glimid
Nembutal

kwas ~etylo-S.izopentylobarbiturowy
2l.cyk1opropylo. 7~alfa-[(S)-1-hydroksy-l,2,2-trimetylopropylo].6,14•.endo.etano.6,7 ,8,14.
.tetrabydroorypawina
kwas 5-allilo-S-izobutylobarbiturowy
kwas 5-(1-cyk1oheksen-l-ylo)-S.etylobarbiturowy
3-etylo-3-fenylo-2,6-dioksopiperydyna
d-treo.2-amino-l-hydroksy-l-fenylopropan
. kwas 5.etylo~S-(I-metylobutylo)-barbiturowy

oraz 10Je suhltancji zamieszczonych w tej grupie w

. i

,
:

każdym

przypadku, gdy istnienie takich loli jest

możliwe.

IV. Ś~odki p.ychotropowe grupy IV.P
.'

I

Międzynarodowe

nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

2

3

l

/---

i- (
L-

r

!'

t '...-'

l

;..-

Allobarbital .
Alprazolam
Amfepramon
Bromazepan
Barbital
Benzfetamina
Butobarbital
CWordiazapoksyd .'
Delorazepam
Diazepam
Estazolam
):tcblorwynol
Etylamfetamina
Etynamat
F endimetrazyna
Fenkamfamina
. F,enobarbital
Fenproporeks
Fentermina '
Fludiazepan
Flunitrazepan

I

Veronalum

Elenium
Relanium

kwas' 5,S-diallilobarbiturowy
B-cbloró-6-fenylo-I-metylo-4H-s-triazolo[ 4,3-a] [1,4]h.enzodiazepina
2-dietyloamino-I-fenylo-l-propanon
'
7-bromo-l,3-dihydro-5-(2-pirydylo)-2H-l,4-benzodiazepin-2-on
kwas 5,S-dietylobarbiturowy
N-benzylo-N,alfa-dimetylofenetyfoamina
kwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy
4-tlenek 7-cbloro-5-fenylo-2-(metyloamino)-3H-l,4-benzodiazepiny
7-cbloro-5-( o-cblorofenylo )-1,3-dihydro-2H-l,4-benzodiazepin-2-on
7-cbloro-5-fenylo-l,3~dihydro-l-metylo-2H-l,4-benzodiazepin-2-on

B-cbloro-6-fenylo-4H-s-tria~016[4,3-a] [1,4]benzodiazepina
ł-cbloro-3-etylo-l-penten-4-in-3-01

"
czyli N-etyl<\llmfetamina
ester l-etynylocykloheksylowy kwasu karbaminowego
(+)-3,4-dimetylo-2-fenyl()morfolina
dl-N-etylo-3-fenylobicyk10[2,2,l]-heptano-2-amina
kwas 5-etylo-S-fenylobarbiturowy
dl-3-[( alfa-metylofenetylo)amino]-propionitryl
alfa, alfa-dimetylofenetyloamina
7-cbloro-S-(0-fluorofenylo)-1,3-dihydro-l-metylo-2H-l,4-henzodiazepin-2-on ,
S-(o-fluorofenylo )-I,3-dihydro-l-metylo-7 -nitro-2H-l,4-henzodiazepin-2-on
dl-N-etylo-alfa-metylofęnetyloamina,

Lurninalum

).

l

,

-

. "~

,,
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Ketazolam

II-chloro-12b-fenylo-8,12b-dihydro-2 j 8-dimetylo-4H-[I,3]-o~azyno-[3,2-d]

Klobazam
Klonazepam
Klorazel?at
Kloksazolam

[I,4]benzodiazepino-4,7(6H)-dion
7-chloro-.5-fenYlo-l-metylo-IH-l,S-benzodiazepino-2,4(3H,SH)-dion
S-( o-chlorofenylo )-1,3-dihydro-7 -nitro-2H-I,4-benzodiazepin-2-on.
kwas 7-chloro-S-fenylo-2,3-dihydró-2-okso-lH-l,4-benzodiazepip.o-3-karboksylowy
l O-chloro-Ilb-( o-chlorofenylo)-2;3,7,llb-tetrahydro-oksazolo-[3,2-d][I,4]
benzodiazepin-6(5H)-on

Rivotril

Mety~ofeIl,obarbital

Metyprylon
Nimetazepam

Nitra~pam

f

'-'\

•

_ ,

.-"

,I'

SPA

Rudotel

(-:-)-1-dimetyloamino-l,2-djfenyloetan, czyli (-)-N,N-dimetylo-l,2-difenyłoetyloamina
e~ter etylowy kwasu 7-chloro-S-(o-fluorofenylo )-2,3r dihydro-2-okso-iH-l,4~benzodiazepino-3-karboksylowego
.
6-(o-chlorofenylo)-2,4-dihylłro-2-[(4-metylo.'I .piperazynylo )metyleno]-8-nitro-lH-imidazo
_[l,2-a][l,4]benzodiazepin-l-on "
.
7-chloro-5-(o-chlorofen ylo )-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-l,4-benzodiazepin-2-on
7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-l-metylo-2H-l,4-benzodiazepin-2-on
. 5-(p-chlorofenylo)-2,S-dihydro-3R-imidazo[2, l-a]-izoindol-S-ol
7-chloro-S-fenylo-2,3-dihydro-l-metylo-1H-l,4-benzodiazepina

, -,

dł-N-(3-.chloropropylo )~fa-~etylofenetyloamiml

, Prominalum

2,2-dl(karbamoiloksymetylo)pentan, czyli dikarbaminian 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu
kwas S-etylo-S-fenylo-N-metylobarbiturowy
3,3-dietylo-S-metylo-2,4-piperydynodion

.'

S-fenylo-I,3-dihydro-l-metylo~7-nitro-2H-I,4-benzodiazepin-2-on

5-fen ylo-I,3-dihydro-7 -nitro-2H-l,4-benzodiazepin-2-on
7-chloro-S-fenylo-l,3-dihydro:2H-l,4-benzodiazepin-2-on
,
7-chloro-S-fenylo-l,3-dihydro-3-hydroksy-2H-l,4-benzodiazepin-2-on
l 0-chlorci-llb-fenylo-2,3, 7,llb-tetrahydro-2-metylooksazolo[3,2.d] [1,4 ]benzodiazepin~6(SiI)-on
2-amino-S-fenylo-2-oksazolin-4-on, czyli S-fenylo-2-imino-4-oksazolidynoń

Nordazepam
Oksazepam
Oksazolam
Pemolina
7~chloro-S-fenylo-l,3-dihydro-I-(2-propinylo)-2H-I,4-benzodiazepin-2-ort
Pinazepam
1,I-difenylo-I-(2-piperydylo)ni~tanol
Pipradrol
dł-l-( 4-metylofenylo)-2-(1-pirolidynylo )-l-pentanon
,
Pirowaleron
7-chloro. l-(cyklopropylometylo)-S-fenylo-l ,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Prazepam
dł-l-cykloheksylo-2-metyloaminopropan
Propylheksedr)1la
kwas 5-sec-hutylo-S-etylobarbiturowy
Sekbutabarbital
Signopam
. 7-chlorQ-S -fenylo-l,3-dihydro-3-hydroksy-l-metylo-2H.l,4-benzodiazepin~2-on
Temazepam
7 -chloro-S-( cykloheksen-l-ylo )-1 ,3-dihydro-l-me'tylo-'2H-l,4-benzodiazepin-2-on
Tetrazepam 8-chloro-6-(o-chlorofenyll) )-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-aJ!1,4]benzodiazep'ina
Triazolam
kwas S.(l-metylobutylo)-S-winylobarbiturowy
Winylbi'tal
oraz ,
. 'sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku: gdy istnienie takich 'soIijest możliwe.

,

(.

Oplata za · prenumeratę na rok 1990 wynosi rocznie: Dziennika
Monitora P.olskiego 4,800 . zł. ·
/

- .....

.

S-(o-chlorofenylo)-7-etylo-l,3-dihydro-l-metylo-2H-tieno[2,3~e]-1,4-diazepin-2-on

Loprazolam
Lorazepam,
Lormetazepam
Mazindol
Medazepam
Mefenoreks
. Meprobamat '

.

.,,'

. '

Kamazepam

Klotiazepan.
Lefetamina
LofJasepinian etylowy

I

7-chloro-l-[2-( dietyloamino )etylo]-S-(o-fluorofenylo )-l,3-dihydro-2H-l,4-benzodiazepin-2-on
7-chloro-S.fenylo-l,3-dihydro-l-(2,2,2-trifluoroetylo)-2H-l,4.benzodiazepin-2-on
l O-bromo-llb-(
o-fluorofenylo
)-2,3, 7,11h-tetrahydtooksazolo[3,2.d][1,4]-benzodiazepin-6(SH).
, .
,
-on
dimetylokarbaminian 7.chloro-S-fenYlo-l,3-dihydro-3-hYdroksy-l-metylo-2H-l,4-benzodia- '
'
zepin-2-onu

Flurazepam
Halazepam
Haloksazolam

/

pdz~ 420

1054

UstaW ' 6.800

"

'.~'

zł;

Egzemplarze bietące oraz z lat ubiegłych moma nabywać na }!.odstawie' nadesłanego
zaptówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska .69/7~,
,
.
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