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UMOWA 

między Polską Rzecżąpospolitą Ludową a Republiką 
Włoską o ekstradycji . 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Pre
zydent Republiki Włoskiej 

dążąc do rozwoju współpracy w zakresie ekstradycji, 
postanowili zawrzeć niniejszą umowę i w tym celu wy
znaczyli swoich pełnoniocników: 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 
Łukasza Balcera, Ministra Sprawiedliwości . 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

Prezydent Republiki Włoskiej: 
Giuliano Vassalli, Ministra Łaski i Sprawiedliwości 
Republiki WłoskieL . 

którzy po wymianie swoich pełnomocnictw, uznanych 
za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na 
następujące postanowienia: . 

Artykuł 1 

Obowiązek ekstradycji 

Strony zobowiązują się dp dokonywania wzajemnie, na 
wniosek, zgodnie z postanowieniami i warunkami ustalony
mi w niniejszej umowie, ekstradycji osób znaj~ujących się na 
ich terytorium, które są poszukiwane przez właściwe organy ' 
Strony wzywająQej w celu prowadzenia przeciwko nim 
postępowania karnego lub w Gelu wykonania kary pozba-
wienia wolności. . 

Artykuł 2 

Przestępstwa ekstradycyjne 

1. Wyraża się zgodę na ekstradycję, jeżeli według prawa 
obu Stron dany czyn zagrożony jest karą . pozbawienia 
wolności powyżej jednego roku lubkarą'surovvszą. - . 

2. Wyraża się zgodę na ekstradycję w celu wykonania 
jednej lub więcej kar orzeczonych za przestępstwa,októrych 
mowa w ustępie 1 ,jeżeli łączna kara pozostała do ~ykonal1ia . 
wynosi powyżej 'sześciu miesięcy. 

. 3. Jeżeli podsta~ą w~iosku o ekstradycję Jest więcej niż 
jeden czyn" a ' w śtosunku do cżęści ,z 'rich nie zach~dzą 
warunki dotyczące wysokości kary, przewidziane w ustępach 
l ' i 2, i jeżeli ekstradycja jest dopuszczalna 'w odniesieniu do 
jedneigo czynu, jest ona,dopuszczalna również w od~iesienitJ 
do pozostałychcżYnów. .' . " 

4. W wypadku przestępstw' skarbówych~ włąć~riie ' 
z przestępstwami dewizowymi" nie można odmówić zgody 
na, ekst{adycję na jtej· podstawie, że prawo ,Stro'ilY wezwanej 
nie przewiduje ,takiej salllej regulacji ., w; zakreste ~ podatkó)ll!, 
inl'lych śvyiadc~ęń . pieniężnych . i celno-dewi.zo)/Vych" la,!<a 
obowiązuje na terytorium Strony wzywającej : ' , i ; , 

Artykuł 3 
. . ~; " : r \ . 
Odmowa ekstradycji 

. :- ~ ~ ~ : l;;: f t :-' , : : 
1. Nie wyraża się zgody na ekstradycję: . 

. a)' jeżeli w chwili ' otrzymania ' wnloŚlhI dśobci: ; O' ktÓrej 
. wydanie ;slę Wnósi,' je'st 'obywatelem Stf0AY iweiwanejl 
. lub kor2lysta z prawa aiylo in<f je~ terytci>iiw'rv ; - i . ) i ' . 

b) jeżeli wobec osoby, której dotyczy wniosek, toczy się 
postępowanie karne na terytorium Strony wezwanej 
w związku z czynem stanowiącym podstawę wniosku 
o ekstradycję lub zostało ono prawomocnie zakończone, 
chyba że zapadło orzeczenie o braku jurysdykcji, 

c) jeżeli zgodnie z prawem jednej ze Stron ściganie karne 
lub wykonanie kary uległo przedawnieniu, 

d) jeżeli przestępstwo, którego dotyczy wniosek, zostało 
objęte amnestią na terytorium Strony wezwanej i czyn 
podlega jurysdykcji tej Strony, 

e) jeżeli osoba, której dotyczy wniosek, została skazana lub 
ma być postawiona przed sądem Strony wzywającej, 
który w odniesieniu do czynu stanowiącego podstawę 
wniosku właściwy jest tymczasowo lub właściwość ta 
została przyznana w nadzwyczajnych okolicznościach, 

f) jeżeli czyn, którego dotyczy wniosek, jest zdaniem 
Strony wezwanej przestępstwem o charakterze politycz
nym. Zasada ta ma zastosowanie także wówczas, gdy 
Strona wezwana ma poważne podstawy do twierdzenia, 
że wniosek o ekstradycję za przestępstwo pospolite 
został skierowany w celu ścigania lub wykonania kary 
wobec osoby z przyczyn związanych z jej rasą, wy
znaniem, narodowością lub poglądami politycznymi lub 
że sytuacja tej osoby może ulec pogorszeniu z jednej 
spośród tych przyczyn, 

g) jeżeli czyn, którego dotyczy wniosek, jest zdaniem Strony 
wezwanej przestępstwem wyłącznie wojskowym, 

h) jeżeli osoba, której dotyczy wniosek, uważana jest przez 
Stronę wezwaną zgodnie z jej prawem za osobę nielet
nią, a prawo Strony wzywającej za taką jej nie uważa 
albo nie przewiduje w stosunku do osób nieletnich 
postępowan'ia karnego i stosowania środków zgodnych 
z podstawowymi zasadami prawa Strony wezwanej , 

2. Nie wyraża się zgody na ekstradycję w celu wykona
nia kary orzeczonej prawomocnie w postępowaniu sądowym 
Przeprowadzonym pod nieobecność osoby, której dotyczy 
wniosek o ekstradycję, jeżeli osoba ta nie została zawiado
miona o prowadzonym przeciwko niej postępowaniu lub 
jeżeli nie mogła ona w tym postępowaniu korzystać z pod
stawowych praw do obrony. 

Artykuł 4 

MożliwoŚć odmowy ekstradycji 

Można 'nie wyrazić zgody na ekstradycję: 

a) j'eżeli czyn, którego dotyczy wniosek, został popełniony 
. całkowicie lub częściowo na terytorium Strony we

. zwanej albo uznanym za takie, na mocy prawa tej Strony, 

h) jezeli czyn będący podstawą wniOSKU został popełniony 
poza terytorium Stron, a prawo Strony wezwanej nie , 
przewiduje karalności takiego czynu, gdy został popeł
niony poza jej terytori~m. 

Artykuł 5 

Kara śmierci 
• • ~ . • j • 

: ' ~eżeli czynstarn0w.iący podstawę wniosku zagrożony 
jest ~ąrą; śmiepi:i , p(ze~ ,prawo Strony. wt:Ywającej" zgoda na 
ekstradycję może zostać wydana tylko wówczas, gdy Strona 
wzywająca udzieli gwarancji, uznanych przez Stronę we
zwi:u'lą ża Wystarczające; że kara ta nie będzie orzeczona lub, 
jeżeli została już orzeczona; nie, będiie wykońana. ' , , 
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żeli jest to konieczne, zastosuje środki zapobiegawcze prze
widziane w swoim prawie. 

2. Strona wezwana zawiadamia niezwłocznie Stronę 

wzywającą o swej decyzji w przedmiocie ekstradycji. Cał
kowita lub częśCiowa odmowa wymaga uzasadnienia. 

3. Jeżeli zostaje wyrażona zgoda na ekstradycję, Strona 
wezwana zawiadamia Stronę wzywającą o miejscu wydania 
oraz terminie, w którym gotowa będzie do wydania, podając 
szczegółowe dane o środkach zapobiegawczych zastosowa
nych wobec osoby, która podlega wydaniu. 

4. Wydanie nastąpi w terminie dwudziestu dni od daty, 
o której mowa w ustępie 3; na wniosek Strony wzywającej 
termin ten może być przedłużony o dalsze dwadzieścia dni. 

5. Decyzja o wyrażeniu zgody na ekstradycję traci swą 
moc, jeżeli Strona wzywająca nie przejmie osoby podlegają
cej ekstradycji w terminie, o którym mowa w ustępie 4. Osobę 
taką zwalnia się i jeżeli występuje się ponownie z wnioskiem 
o ekstradycję za ten sam czyn - można go nie uwzględnić. 

Artykuł 11 

Odroczenie wydania i wydanie czasowe 

1. Jeżeli przeciwko osobie, która ma zostać wydana, 
toczy się postępowanie karne lub odbywa ona karę na 
terytorium Strony wezwanej za czyn inny od tego, który jest 
podstawą wniosku o ekstradycję, Strona wezwana zobowią
zana jest do niezwłocznego rozstrzygnięcia wniosku i powia
domienia Strony wzywającej o podjętej decyzji. 

2. W wypadku uwzględnienia wniosku o ekstradycję, 
Strona wezwana może odroczyć wydanie osoby, której 
wniosek dotyczy, do chwili z.akończenia postępowania kar
nego lub wykonania kary. Jednakże Strona wezwana może 
na wniosek Strony wzywającej wydać czasowo osobę pod
legającą ekstradycji w celu umożliwienia prowadzenia po
stępowania karnego będącego w toku na terytorium Strony 
wzywającej, uzgadniając termin i inne okoliczności wydania 
czasowego. W czasie pobytu na terytorium Strony wzywają

cej osoba wydana jest nadal pozbawiona wolności. Osobę tę 
odsyła się Stronie wezwanej w uzgodnionym terminie. Okres 
pozbawienia wolności od daty opuszczenia terytorium Stro
ny wezwanej do daty powrotu na terytorium tej Strony zalicza 

.się na poczet kary, która ma być orzeczona lub wykonana na 
terytorium Strony wezwanej. 

Artykuł 12 

Wydanie przedmiotów 

1. Strona wezwana, w zakresie, w jakim zezwala jej 
własnę prawo, qO,konuje z?,jęc,ia i, jeżęli ~ostan.ie wyrażona 
zgoda ha ekstradycję, przekazuje na wniosek Strony w~ywa ~ 
jącej w celach dowo'dowych przedmioty, 'które pochodzą 
z przestępstwa lub służyły do jego popełnienia albo stanowią 
korzyść uzyskaną z' tego przestępstwa : '. " 

2. Przedmioty, o których mowa w ustępie 1, podlegają 
wyqąniu rQ~nie~vyóyvc'zi3s,gdy wydanie, ną ,które już 

wyrażono zgodę, nie mo~e nastąpić wskutek śmierci albo 
lIcieGzki pspby, k~órej dotyqzy wniosek. . I ' 

3. Jeżeli przedmioty, o których mowa w ustępie 1, są 
niezbędne dla celów postępowania karnego na terytorium 
Strony wezwanej, mogą być one zatrzymane na czas trwania 
tego postępowania albo wydane pod warunkiem zwrotu. 

4. Prawa Strony wezwanej lub osób trzecich do wyda
nych przedmiotów nie ulegają naruszeniu. Przedmioty, od
nośnie do których istnieją takie prawa, zwraca się Stronie 
wezwanej niezwłocznie po zakończeniu postępowania. 

Artykuł 13 

Zbieg wniosków o ekstradycję 

Jeżeli o wydanie tej samej osoby wnoszą jedna ze Stron 
oraz inne państwa, Strona wezwana podejmie decyzję biorąc 
pod uwagę wszystkie okoliczności, a w szczególności wagę 
przestępstw, miejsce ich popełnienia, obywatelstwo i miejsce 
stałego pobytu osoby, której dotyczą wnioski, możliwość 
dalszego jej wydania oraz kolejność wpływu wniosków. 

Artykuł 14 

Informacje o wyniku postępowania 

Strona wzywająca zawiadamia Stronę wezwaną o wyni
ku postępowania karnego, którego dotyczył wniosek o eks
tradycję· 

Artykuł 15 

Tranzyt 

1. Jedna ze Stron udziela zgody na wniosek drugiej 
Strony na tranzyt przez swoje terytorium osób wydanych 
przez państwo trzecie drugiej Stronie. 

2. Do wniosku o wyrażenie zgody na tranzyt stosuje się 
odpowiednio postanowienia artykułu 8. Zgody na tranzyt 
można odmówić z tych samych powodów, z których na mocy 
niniejszej umowy można nie uwzględnić wniosku o ekstrady
cję · 

3. Przy dokonywaniu tranzytu drogą powietrzną bez 
lądowania nie jest wymagana zgoda tej Strony, nad której 
terytorium przelot się odbywa. Strona wzywająca zawiada
mia Stronę wezwaną o tranzycie, przekazując dane o osobie, 
której dotyczy wniosek, opis czynu, jego kwalifikację prawną 

• oraz informacje o ewentualnej karze pozostałej do wykona
nia. Ponadto zapewnia się o istnieniu postanowienia o tym
czasowym aresztowaniu lub prawomocnego orzeczenia ska
zującego na karę pozbawienia wolności. W wypadku lądo
wania na terytorium Strony wezwanej zawiadomienie to 
wywołuje takie same skutki co przewidZfany w 'artyl(ule . 
9 wniosek O zastosowanie ' tymczas6~ego ~resztu. 

:Artykuł '16 
\ ' ,.': \ r 

I Tryb porozumiewania ~!ę i ję~yki , i , ; . . : . ; 

1. Organami właściwymi do porozumiewania się w ro
zumieniu niniejszej umowy są: ze strony Polskiej Rzeczypos-
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politej Ludowej - Ministerstwo Sprawiedliwości lub Proku
ratura Generalna, a ze strony Republiki Włoskiej - Ministers
two Łaski i Sprawiedliwości. Nie wyłącza to drogi dyp
lomatycznej. Wnioski, o których mowa w artykule 9 ustęp 1, 
mogą być również przekazywane za pośrednictwem M iędzy
narodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol). 

2. Nie jest wymagane tłumaczenie wniosków i innych 
dokumentów, jak również legalizacja tych pism i innych 
dokumentów przekazywanych w oryginałach lub poświad
czonych odpisach. 

Artykuł 17 

Koszty 

1. Koszty ekstradycji ponosi ta Strona, na której teryto
rium powstały. Strona wzywająca ponosi jednak koszty 
transportu lotniczego. 

2. Koszty tranzytu ponosi ta Strona, która o to wnosi. 

Artykuł 18 

Ratyfikacja i wejście w życie 

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie 
pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po wy
mianie dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Rzy
mie. 

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nie określony. 
Każda ze Stron może ją wypowiedzieć w każdej chwili; 
wypowiedzenie nabierze skutków prawnych pierwszego 
dnia szóstego miesiąca następującego po tym miesiącu, 

w którym druga Strona otrzyma odnośną notyfikację. 

Sporządzono w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i włos
kim, przy czym oba teksty mają jednakową moc. 

Z upoważnienia 
Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej 
Łukasz 8alcer 

Z upoważnienia 
Prezydenta 
Republiki Włoskiej 
Giuliano Vassalli 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, 

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

- będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej . 

Dano w Warszawie dnia 27 lutego 1990 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 19 !11aja 1994 r. 

w sprayVi.~ Wvmia~y dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między P~lsk~ \~żecżąpospoiitą L~d~wą a Repub~ 
liką Włoską o ekstradycji, sporządząnej w Warszawie 'dnia 28 kwietnia 1989 r. .' ; , . \' ;' . 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 18 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Republiką Włoską'o ekstradycji, sporządzonej wWarszawie 
dnia 28 kwietnia 1989 r., nastąpiła w Rzymie dnia 28 marca 
., \ ',::; ! ~. . j : } l \ ~ . ; I i 

. . ' 1! '. ' . . ' .! I . , 

1994 r. wymiana dOkuryJentówJptyfikacyjnycr, wymier;Jionej 
umowy. 

: I l, 

.' Pówyższa ymdvila weszła w żyćie J dnia ,' 1 maja 1'994 r. 
; ~ " I : i 

Minister Spraw'Zagranioznych: A~ 'Olechowski 


