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EUROPEJSKA KONWENCJA

o pomocy prawnej w sprawach karnych.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej

wiadomości:

W dniu 20 kwietnia 1959 r. w Strasburgu została sporządzona Europejska konwencja o pomocy prawnej
w sprawach karnych, a w dniu 17 marca 1978 r. w Strasburgu został sporządzony Protokół dodatkowy do powyższej konwencji w następującym brzmieniu:
Przektad
EUROPEJSKA KONWENCJA

EUROPEAN CONVENTION

CONVENTION EUROPEENNE

o pomocy prawnej w sprawach
karnych

on Mutual Assistance in Criminal
Matters

d'entraide judiciaire en matiere
penale

PREAMBUlA

PREAMBLE

Rządy sygnatariusze,
kowie Rady Europy,

człon

t.

The Governments signatory
hereto, being Members ot the
Council ot Europe,

PREAMBULE
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de
l'Europe,
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jest

uznając, że celem Rady Europy
osiągnięcie większej jedności
między jej członkami;

Considering that the aim of the
Council of Europe is to achieve
greater unity among its Members;

Considerant que le but du
Conseil de l'Europe est de realiser
une union plus etroite entre ses
Membres;

w przekonaniu, że przyjęcie
wspólnych zasad w dziedzinie pomocy prawnej w sprawach karnych
przyczyni się do osiągnięcia tego
celu;

Believing that the adoption of
com mon rules in the field of
mutual assistance in criminal
matters will contribute to the
attainment of this aim;

Convaincus que I'adoption de
regles communes dans le domaine
de I'entraide judiciaire en matiere
penale est de nature ił atteindre cet
objectif;

uznając, że taka pomoc prawna
pozostaje w związku z zagadnieniem ekstradycji, uregulowanym
już w drodze konwencji z dnia 13
grudnia 1957 r.,

Considering that such mutual
assistance is related to the
question of extradition, which has
already formed the subject of a
Convention
signed
on
13th
December 1957,

Considerant que I'entraide
judiciaire est une matiere connexe
ił celle de I'extradition qui a dejił
fait I'objet d'une convention en
date du 13 decembre 1957,

uzgodniły,

co

następuje:

CHAPTER I

TITRE I

Postanowienia ogólne

General provisions

Dispositions generales

Article 1

Article 1er

1. The Contracting Parties
undertake to afford each other, in
accordance with the provisions of
this
Convention,
the
widest
measure of mutual assistance in
proceedings in respect of offences
the punishment of which, at the
time of the request for assistance,
falls within the jurisdiction of the
judicial
authorities
of
the
requesting Party.

1. Les Parties Contractantes
s'engagent ił s'accorder mutuellement, selon les dispositions
de la presente Convention, I'aide
judiciaire la plus large possible
dans toute procedure visa nt des
infractions dont la repression est,
au moment OU I'entraide est
demandee, de la competence des
autorites judiciaires de la Partie
requerante.

2. This Convention does not
apply to arrests, the enforcement
of verdicts or offences under
military law which are not offences
under ordinary criminal law.

2. La presente Convention ne
s'applique ni ił I'execution des
decisions d' arrestation et des
condamnations ni aux infractions
militaires qui ne constituent pas de
infractions de droit commun.

Article 2

Article 2

Assistance may be refused:

L'entraide judiciaire pourra et re
refusee:

1

Umawiające się

Strony zobowzajemnie do udzielania sobie zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji możliwie
najszerszej
pomocy
prawnej
w sprawach o przestępstwa, których ściganie należy, w chwili wystąpienia z wnioskiem, do właści
wości organów sądowych Strony
wiązują się

wzywającej.

2. Niniejsza konwencja nie ma
zastosowania do wykonania orzeczeń o aresztowaniu i orzeczeń skazujących, a także do przestępstw
wojskowych nie będących przestępstwami pospolitymi.
Artykuł

Można odmówić

2
udzielenia po-

mocy prawnej:
(a)

jeżeli wniosek dotyczy
stępstw uważanych przez

przeStro-

za przestępstwa
za przestępstwa
pozostające w związku z przestępstwami politycznymi lub
za przestępstwa skarbowe;
nę wezwaną

polityczne,

(b)

Sont convenus de ce qui suit:

CZĘŚĆ I

Artykuł

1.

Have agreed as follows:

jeżeli

Strona wezwana uzna, że
wykonanie wniosku mogłoby
naruszyć suwerenność, bezpieczeństwo,
porządek
publiczny lub inne podstawowe
interesy państwa .

(a) if the request concerns an
offence which the requested
Party considers apolitical
offence, an offence connected
wit h apolitical offence, or a
fiscal offence;

(a) si la demande se rapporte ił
des infractions considerees
par la Partie requise soit comme des infractions politiques,
soit comme des infractions
connexes ił des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;

the
requested
Party
(b) if
considers that execution of the
request is likely to prejudice
the
sovereignty,
security,
ordre public or other essential
interests of its country.

(b) si la Partie requise estime que
I'execution de la demande est
de nature ił porter atteinte ił la
souverainete, ił la securite, ił
I'ordre public ou ił d'autres
interets essentiels de son pays.
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CZĘŚĆ II

CHAPTER II

TITRE II

Wnioski rekwizycyjne

Letters rogatory

Commissions rogatoires

Article 3

Article 3

1. Strona wezwana wykonuje
w formie przewidzianej przez jej
prawo
wnioski
rekwizycyjne
w sprawach karnych, przekazywane jej przez organy sądowe Strony
wzywającej i dotyczące przeprowadzenia czynności śledczych lub
przekazywania dowodów, akt lub
dokumentów.

1. The requested Party shall
execute in the manner provided for
by its law any letters rogatory
relating to a criminal matter and
addressed to it by the judicial
authorities of the requesting Party
for the purpose of procuring
evidence or transmitting articles to
be produced in evidence, records
or documer;lts.

1. La Partie requise fera
executer, dans les formes prevues
par sa legislation, les commissions
rogatoires relatives a une affaire
penale qui lui seront adressees par
les autorites judiciaires de la Partie
requerante et qui ont pour objet
d'accomplir des actes d'instruction
ou de communiquer des pieces a
conviction, des dossiers ou des
documents.

2. Jeżeli Strona wzywająca
wnosi o przesłuchanie świadków
lub biegłych pod przysięgą, powinna to sprecyzować we wniosku,
a Strona wezwana - wykonać taki
wniosek, jeżeli nie sprzeciwia się
temu jej prawo.

2. If the requesting Party
desires witnesses or experts to
give evidence on oath, it shall
expressly so request, and the
requested Party shall comply with
the request if the law of its country
does not prohibit it.

2. Si la Partie requerante desire
que les temoins ou les experts
deposent sous serment, elle en
fera expressement la demande et
la Partie requise y donnera suite si
la loi de son pays ne s'y oppose
pas.

3. Strona wezwana może przejedynie uwierzytelnione
kopie lub fotokopie żądanych akt
lub dokumentów. Jeżeli jednak
Strona wzywająca wnosi o przekazanie oryginałów, należy w miarę
możliwości uwzględnić jej wniosek.

3. The requested Party may
transmit
certified
copies
or
certified photostat copies of
records or documents requested,
unless the
requesting
Party
expressly
requests
the
transmission of originals, in which
case the requested Party shall
make every effort to comply wit h
the request.

3. La Partie requise pourra ne
transmettre que des copies ou
photocopies certifiees conformes
des dossiers ou documents demandes. Toutefois, si la Partie
requerante demande expressement la communication des
originaux, il sera donne suite
cette demande dans toute la
mesure du possible.

Article 4

Article 4

On the express request of the
requesting Party the requested
Party shall state the date and place
of execution of the letters rogatory.
Officials and interested persons
may be present if the requested
Party consents.

Si la Partie requerante le
demande expressement, la Partie
requise I'informera de la date et du
lieu d'execution de la commission
rogatoire.
Les
autorites
et
personnes en cause pourront
assister
cette execution si la
Partie requise y consent.

Article 5

Article 5

1. Any Contracting Party may,
by a declaration addressed to the
Secretary-General ofthe Council of
Europe,
when
signing
this
Convention or depositing its
instrument of ratification
or
accession, reserve the right to
make the execution of letters
rogatory for search or seizure of
property dependent on one or
more of the following conditions:

1. Toute Partie Contractante
pourra, au moment de la signature
de la presente Convention ou du
depót de son instrument de
ratification ou d'adhesion, par
declaration adressee au Secretaire
General du Conseil de l'Europe, se
reserver la faculte de soumettre
I'execution
des
commlsslons
rogatoires aux fins de perquisition
ou saisie d'objets
une ou
plusieurs des conditions suivantes:

Artykuł

3

kazywać

Artykuł

4

Jeżeli Strona wzywająca wyraż
nie o to wnosi, Strona wezwana zawiadamia ją o dacie i miejscu wykonania wniosku rekwizycyjnego.
Za zgodą Strony wezwanej w wykonaniu wniosku mogą wziąć
udział przedstawiciele zainteresowanych organów oraz zainteresowane osoby.
Artykuł

5

1. Każda z Umawiających się
Stron może w chwili podpisywania
niniejszej konwencji lub złożenia
swego dokumentu ratyfikacyjnego
lub przystąpienia zastrzec, w drodze oświadczenia skierowanego do
Sekretarza Generalnego Rady Europy, możliwość uzależnienia wykonywania wniosków rekwizycyjnych dotyczących przeszukania lub
zajęcia przedmiotów od spełnienia
jednego, lub więcej, z następują
cych warunków:

a

a

a
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(a) that the offence motivating the
letters rogatory is punishable
under both the law of the
requesting Party and the law of
the requested Party;

(a) I'infraction
motivant
la
commission rogatoire doit €ltre
punissable selon la loi de la
Partie requerante et de la
Partie requise;

podwniosku podlega ekstradycji w państwie wezwanym;

(b) that the offence motivating the
letters
rogatory
is
an
extraditable offence in the
requested country;

(b) I'infraction motivant la com mission rogatoire doit €ltre susceptible de donner lieu a extradition dans le pays requis;

(c) wykonanie wniosku rekwizycyjnego jest zgodne z prawem
Strony wezwanej.

(c) that execution of the letters
rogatory is consistent with the
law of the requested Party.

(c) I'execution de la commission
rogatoire doit €ltre compatible
avec la loi de la Partie requise.

2. Jeżeli jedna z Umawiających
Stron złoży oświadczenie w trybie ustępu 1 niniejszego artykułu,
każda z pozostałych Stron będzie
mogła zastosować zasadę wzajem-

2. Where a Contracting Party
makes a declaration in accordance
wit h paragraph 1 of this Article,
any other Party may apply
reciprocity.

2.
Lorsqu'une
Partie
Contractante
aura
fait
une
declaration
conformement
au
paragraphe 1er du present article,
toute autre Partie pourra appliquer
la regle de la reciprocite.

Article 6

Article 6

1. Strona wezwana może odroprzekazanie przedmiotów, akt
lub dokumentów, o których przekazanie się wnosi, jeżeli są one jej niezbędne dla celów toczącego się postępowania karnego.

1. The requested Party may
delay the handing over of any
property, records or documents
requested, if it requires the said
property, records or documents in
connection with pending criminal
proceedings.

1. La Partie requise pourra
surseoir a la remise des objets,
dossiers ou documents dont la
communication est demandee,
s'ils lui sont necessaires pour une
procedure penale en cours.

2. Przedmioty oraz oryginały
akt lub dokumentów przekazane
w wyniku wykonania wniosku rekwizycyjnego powinny być możli
wie najszybciej zwrócone Stronie
wezwanej przez Stronę wzywającą,
chyba że Strona wezwana zrzeknie
się tego prawa.

2. Any property, as well as
original records or documents,
handed over in execution of letters
rogatory shall be returned by the
requesting Party to the requested
Party as soon as possible unless
the latter Party waives the return
thereof.

2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents,
qui auront ete communiques en
execution d'une commission rogatoire, seront renvoyes aussitót que
possible par la Partie requerante a
la Partie requise, a moins que celle-ci n'y renonce.

CZĘŚĆ III

CHAPTER III

TITRE III

Doręczanie pism
i orzeczeń sądowych
Stawiennictwo świadków, biegłych i osób ściganych

Service ot writs and records
ot judicial verdicts - appearance
ot witnesses, experts
and prosecuted persons

Remise d'actes de procedure
et de decisions judiciaires comparution de temoins, experts
et personnes poursuivies

Article 7

Article 7

1. Strona wezwana dokonuje
pism i orzeczeń sądo
wych przekazywanych jej w tym celu przez Stronę wzywającą.

1. The requested Party shall
effect service of writs and records
of judicial verdicts which are
transmitted to it for this purpose by
the requesting Party.

1. La Partie requise procedera a
la remise des actes de procedure et
des decisions judiciaires qui lui
seront envoyes a cette fin par la
Partie requerante.

Doręczenie może być dokonane przez zwykłe oddanie pisma
lub orzeczenia adresatowi. Jeżeli
Strona wzywająca wyraźnie o to
wnosi, Strona wezwana dokonuje
doręczenia w formie przewidzianej przez jej prawo dla analogicznych dokumentów lub w for-

Service may be effected by
simple transmission of the writ or
record to the person to be served.
If the requesting Party expressly so
requests, service shall be effected
by the requested Party in the
manner provided for the service of
analogous documents under its

Cette remise purra €ltre effectuee par simple transmission de
I'acte ou de la decision au destinatai re. Si la Partie requerante le demande expressement, la Partie requise effectuera la remise dans
une des formes prevues par sa
legislation pour les significations

(a)

jest karalne zarówno według
prawa Strony wzywającej, jak
i Strony wezwanej;
(b)

przestępstwo stanowiące

stawę

się

ności.
Artykuł

6

czyć

Artykuł

7

doręczeń
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mie szczególnej zgodnej z tym prawem.

own law or in a special manner
consistent with such law.

analogues ou dans une forme
speciale compatible avec cette
legislation.

2. Potwierdzenia doręczenia
dokonuje się przy użyciu dowodu
doręczenia opatrzonego datą i podpisanego przez adresata lub
oświadczenia Strony wezwanej,
stwierdzającego fakt, formę i datę
doręczenia. Jeden z powyższych
dokumentów jest niezwłocznie
przekazywany Stronie wzywającej.
Na jej wniosek Strona wezwana
stwierdza, czy doręczenie zostało
dokonane zgodnie z jej prawem.
Jeżeli doręczenie nie mogło być
dokonane, Strona wezwana zawiadamia niezwłocznie Stronę wzywającą o przyczynach niedokonania

2. Proof of service shall be
given by means of a receipt dated
and signed by the person served or
by means of a declaration made by
the requested Party that service
has been effected and stating the
form and date of such service. One
or other of these documents shall
be sent immediately to the
requesting Party. The requested
Party shall, if the requesting Party
so requests, state whether service
has been effected in accordance
with the law ofthe requested Party.
If service cannot be effected, the
reasons shall be communicated
immediately by the requested
Party to the requesting Party.

2. La preuve de la remise se
fera au moyen d'un recepisse date
et signe par le destinataire ou
d'une declaration de la Partie
requise constatant le fait, la forme
et la date de la remise. L'un ou
I' autre des ces documents sera
immediatement transmis ił
la
Partie requerante. Sur demande de
cette derniere, la Partie requise
precisera si la remise a eM faite
conformement ił sa loi. Si la remise
n'a pu se faire, la Partie requise en
fera connaitre immediatement le
motif ił la Partie requerante.

3. Każda z Umawiających się
Stron może w chwili podpisywania
niniejszej konwencji albo złożenia
swego dokumentu ratyfikacyjnego
lub przystąpienia zastrzec, w drodze oświadczenia skierowanego do
Sekretarza Generalnego Rady Europy, by wezwanie do stawiennictwa kierowane do osoby ściganej
przebywającej na jej terytorium było przekazane jej organom w pewnym terminie poprzedzającym datę
stawiennictwa. Termin ten powinien być sprecyzowany w powyż
szym oświadczeniu i nie może
przekraczać 50 dni.

3. Any Contracting Party may,
by a declaration addressed to the
Secretary-General of the Council of
Europe,
when
signing
this
Convention or depositing its
instrument of ratification
or
accession, request that service of a
summons on an accused person
who is in its territory be
transmitted to its authorities by a
certain time before the date set for
appearance. This time shall be
specified
in
the
aforesaid
declaration and shall not exceed
50 days.

3. Toute Partie Contractante
pourra, au moment de la signature
de la presente Convention ou du
depót de son instrument de
ratification ou d'adhesion, par
declaration adressee au Secretaire
General du Conseil de l'Europe,
demander que la citation ił
comparaitre
destinee
ił
une
personne poursuivie se trouvant
sur son territoire soit transmise ił
ses autorites dans un certain delai
avant la date fixee pour la
comparution. Ce delai sera precise
dans ladite declaration et ne pourra
pas exceder 50 jours.

Termin ten należy uwzględniać
przy wyznaczeniu daty stawiennictwa i przekazywaniu wezwania.

This time shall be taken into
account when the date of
appearance is being fixed and
when the summons is being
transmitted.

II sera tenu compte de ce delai
en vue de la fixation de la date de
comparution
et lors de
la
transmission de la citation.

Article 8

Article 8

A witness or expert who has failed to answer a summons to appear, service of which has been requested, shall not, aven if the summons contains a notice of penalty,
be subjected to any punishment or
measure of restraint, unless subsequently he voluntarily enters the
territory of the requesting Party
and is there again duly summoned.

Le temoin ou I'expert qui
n'aura pas dśfere ił une citation ił
comparaitre dont la remise a ete
demandee ne pourra atre soumis,
alors marne que cetle citation
contiendrait des injonctions, ił
aucune sanction ou mesure de
contrainte, ił moins qu'il ne se
rende par la suite de son plein gre
sur le territoire de la Partie
requerante et qu'il n'y soit
regulierement cite a nouveau.

Article 9

Article 9

The
allowances,
including
subsistence, to be paid and the

Les indemn ites a verser, ainsi
que les frais de voyage et de sejour

doręczenia.

Artykuł

8

Świadek lub biegły, który nie
stawi się na wezwanie, o którego
doręczenie wnoszono, nie może
być poddany, mimo sprecyzowania zagrożenia w wezwaniu, żadnej
karze ani środkowi przymusu, chyba że uda się on następnie dobrowolnie na terytorium Strony wzywającej i zostanie tam ponownie
prawidłowo wezwany do stawiennictwa.
Artykuł

ży

9

Diety, jak również koszty podrói pobytu świadka lub biegłego,

-
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travelling expenses to be refunded
to a witness or expert by the
requesting
Party
shall
be
calculated as from his place of
residence and shall be at rates at
least equal to those provided for in
the scales and rules in force in the
country where the hearing is
intended to take place.

ił rembourser au temoin ou ił
I'expert par la Partie requerante
seront calcules depuis le lieu de
leur residence et lui seront
accordes selon des taux au moins
egaux ił ceux prevus par les tarifs
et reglements en vigueur dans le
pays ou I'audition doit avoir lieu.

Article 10

Article 10

1. If the requesting Party
considers the personal appearance
of a witness or expert before its
judicial
authorities
especially
necessary, it shall so mention in its
request for service ofthe summons
and the requested Party shall invite
the witness or expert to appear.

1. Si la Partie requerante estime
que la comparution personnelle
d'un temoin ou d'un expert devant
ses
autorites
judiciaires
est
particulierement necessaire, elle
en fera mention dans la demande
de remise de la citation et la Partie
requise invitera ce temoin ou cet
expert ił comparaitre.

Stronę wzywającą o
świadka lub biegłego.

Strona wezwana zawiadamia
odpowiedzi

The requested Party shall
inform the requesting Party of the
reply of the witness or expert.

La Partie requise fera connaitre
la reponse du temoin ou de I'expert
ił la Partie requerante.

2. W wypadku określonym
w ustępie 1 niniejszego artykułu
wniosek lub wezwanie powinny
określać przybliżoną wysokość diety oraz kosztów podróży i pobytu
podlegających zwrotowi.

2. In the case provided for under paragraph 1 of this Article the
request or the summons shall indicate the approximate allowances
payable and the travelling and subsistence expenses refundable.

2. Dans le cas prevu au paragraphe 1er du present article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif
des indemnites ił verser, ainsi que
des frais de voyage et de sejour ił
rembourser.

3. Na stosowny wniosek Strona
wezwana może przyznać świadko
wi lub biegłemu zaliczkę. Podlega
ona określeniu w wezwaniu i zwrotowi przez Stronę wzywającą.

3. If a specific request is made,
the requested Party may grant the
witness or expert an advance. The
amount ot the advance shall be
endorsed on the summons and
shall be refunded bythe requesting
Party.

3. Si une demande lui est
presentee ił cette fin, la Partie
requise pourra consentir une
avance au temoin ou ił I'expert.
Celle-ci sera mentionnee sur la
citation et remboursee par la Partie
requerante.

Article 11

Article 11

1. A person in custody whose
personal appearance as a witness
or for purposes of confrontation is
applied for by the requesting Party,
shall be temporarily transferred to
the territory where the hearing is
intended to take place, provided
that he shall be sent back within the
period stipulated by the requested
Party and subject to the provisions
of Article 12 in so far as these are
applicable.

1. Toute personne detenue
dont la comparution personnelle
en qualite de temoin ou aux fins de
confrontation est demandee par la
Partie requerante sera transferee
temporairement sur le territoire ou
I'audition doit avoir lieu, sous
condition de son renvoi dans le
delai indique par la Partie requise
et sous reserve des dispositions de
I'article 12 dans la mesure ou
celles-ci peuvent s'appliquer.

im od Strony

są obliczane według stawek obowiązujących w miejscu ich zamieszkania i powinny być co naj-

mniej równe stawkom przewidzianym według taryf i regulaminów
obowiązujących w państwie, gdzie
przesłuchanie ma mieć miejsce.
Artykuł

10

Jeżeli Strona wzywająca
że osobiste stawiennictwo
świadka lub biegłego przed ich organami sądowymi jest szczególnie

1.
uzna,

konieczne, powinna to uwzględnić
we wniosku o doręczenie wezwania, a Strona wezwana - wezwać
świadka lub biegłego do stawiennictwa.

Artykuł

11

1. Osobę pozbawioną wolności,
o której osobiste stawiennictwo
w charakterze świadka lub w celu
przeprowadzenia konfrontacji wnosi Strona wzywająca, przekazuje się
czasowo na terytorium, gdzie przesłuchanie ma mieć miejsce, pod warunkiem zapewnienia jej powrotu
w terminie wskazanym przez Stronę
wezwaną i z zastrzeżeniem postanowień art. 12 w zakresie, w którym
mogą one znaleźć zastosowanie.
Można odmówić

(a)

jeżeli
ności

(b)

jeżeli

przekazania:

Transfer may be refused:

Le transferement pourra etre
refuse:

osoba pozbawiona wolnie wyraża na nie zgody;

(a) if the person in custody does
not consent,

(a) si la personne detenue n'y
consent pas,

jej obecność jest konieczna dla celów postępowania

(b) if his presence is necessary at
criminal proceedings pending

(b) si sa presence est necessaire
dans une procedure penale en
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cours sur le territoire de la
Partie requise,

(c) if transfer is liable to prolong
his detention, or

(c) si son transferement est susceptible de prolonger sa
detention ou

(d) if there are other overriding
grounds for not transferring
him to the territory of the
requesting Party.

d'autres considerations
(d) si
imperieuses s'opposent a son
transferement sur le territoire
de la Partie requerante.

2. Subject to the provisions of
Article 2, in a case coming within
the
immediately
preceding
paragraph, transit of the person in
custody through the territory of a
third
State,
Party
to
this
Convention, shall be granted on
application, accompanied by all
necessary documents, addressed
by the Ministry of Justice of the
requesting Party to the Ministry of
Justice of the Party through whose
territory transit is requested.

2. Dans le cas prevu au paragraphe precedent et sous reserve des
dispositions de I'article 2, le transit
de la personne detenue par un territoire d'un Etat tiers, Partie a la
presente Convention, sera accorde
sur demande accompagnee de tous documents utiles et adressee par le Ministere de la Justice de la Partie requerante au Ministere de la Justice de la Partie requise du transit.

Każda Umawiająca się Strona
może odmówić wyrażenia zgody
na tranzyt własnych obywateli.

A Contracting Party may refuse
to grant transit to its own nationals.

Toute
Partie
Contractante
pourra refuser d'accorder le transit
de ses ressortissants.

3. Osoba przekazana powinna
pozbawiona wolności
na terytorium Strony wzywającej
oraz, w stosownych wypadkach, na
terytorium Strony wezwanej do
udzielenia tranzytu, chyba że Strona wezwana do przekazania zażąda
jej zwolnienia.

3. The transferred person shall
remain in custody in the territory of
the requesting Party and, where
applicable, in the territory of the
Party through which transit is
requested, unless the Party from
whom transfer is requested applies
for his release.

3. La personne transferee devra
rester en detention sur le territoire
de la Partie requerante et, le cas
echeant, sur le territoire de la Partie
requise du transit, a moins que la
Partie requise du transferement ne
demande sa mise en liberte.

Article 12

Article 12

1. Świadek lub biegły, który
w wyniku wezwania stawi się przed
organami sądowymi Strony wzywającej, nie może, niezależnie od
posiadanego obywatelstwa, być
ścigany, zatrzymany lub w jakikolwiek inny sposób pozbawiony osobistej wolności na terytorium tej
Strony, w odniesieniu do czynów
popełnionych lub orzeczeń skazujących wydanych przed opuszczeniem przez niego terytorium Strony wezwanej.

1. A witness or expert,
whatever his nationality, appearing
on a summons before the judicial
authorities of the requesting Party
shall not be prosecuted or detained
or subjected
to
any other
restriction of his personaiiiberty in
the territory of that Party in respect
of acts or convictions anterior to
his departure from the territory of
the requested Party.

1. Aucun temoin ou expert, de
quelque nationalite qu'il soit, qui, a
la suite d'une citation, comparaitra
devant les autorites judiciaires de
la Partie requerante, ne pourra et re
ni poursuivi, ni detenu, ni soumis a
aucune autre restriction de sa
liberte individuelle sur le territoire
de cette Partie pour des faits ou
condamnations anterieurs a son
depart du territoire de la Partie
requise.

2. Osoba wezwana do stawiennictwa przed organami sądowymi
Strony wzywającej w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny,
o które toczy się postępowanie, nie
może, niezależnie od posiadanego
obywatelstwa, być tam ścigana, zatrzymana lub w jakikolwiek inny
sposób pozbawiona osobistej wolności, w odniesieniu do czynów

2. A person, whatever his
nationality, summoned before the
judicial
authorities
of
the
requesting Party to answer for acts
forming the subject of proceedings
against
him,
shall
not
be
or
detained
or
prosecuted
subjected to any other restriction
of his personal liberty for acts or
convictions
anterior
to
his

2.
Aucune
personne,
de
quelque nationalite qu' elle soit,
citee
devant
les
autorites
judiciaires de la Partie requerante
afin d'y repondre de faits pour
lesquels elle fait I'objet de
poursuites, ne pourra y etre ni
poursuivie, ni detenue, ni soumise
a aucune autre restriction de sa
liberte individuelle pour des faits

(c)

jeżeli

przekazanie

mogłoby

spo-

wodować przedłużenie okresu
pozbawienia jej wolności;

(d)

jeżeli inne istotne
sprzeciwiają się jej

przyczyny
przekazaniu na terytorium Strony wzy-

wającej.

2. W przypadku

określonym

ustępie poprzedzającym
strzeżeniem postanowień

w

i z zaart. 2,
tranzyt osoby pozbawionej wolności przez terytorium Państwa trzeciego, będącego stroną niniejszej
konwencji, odbywa się na wniosek,
do którego dołącza się wszelkie
niezbędne dokumenty, kierowany
przez Ministerstwo Sprawiedliwości Strony wzywającej do Ministerstwa Sprawiedliwości Strony wezwanej do udzielenia tranzytu.

pozostawać

Artykuł
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in
the territory
requested Party,

of

Dziennik Ustaw Nr 76

-

popełnionych lub orzeczeń skazujących wydanych przed opuszczeniem przez nią terytorium Strony
wezwanej i nie określonych w we-
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departure from the territory of the
requested Party and not specified
in the summons.

ou condamnations anterieurs ił
son depart du territoire de la Partie
requise et non vises par la citation.

3. Immunitet określony w niniejszym artykule wygasa, jeżeli
świadek, biegły lub oskarżony, mając możliwość opuszczenia terytorium Strony wzywającej w ciągu
kolejnych piętnastu dni od dnia,
w którym jego obecność nie była
już wymagana przez organy sądo
we, pozostał na tym terytorium lub
powrócił na nie po jego opuszczeniu.

3. The immunity provided for in
this article shall cease when the
witness or expert or prosecuted
person, having had for a period of
fifteen consecutive days from the
date when his presence is no
longer required by the judicial
authorities an opportunity of
leaving,
has
nevertheless
remained in the territory, or having
left it, has returned.

3. L'immunite prevue au
present article cessera lorsque le
ternoin, I'expert ou la personne
poursuivie, ayant eu la possibilite
de quitter le territoire de la Partie
requerante pendant quinze jours
consecutifs, apres que sa presence
n'etait plus requise par les autorites
judiciaires,
sera
neanmoins
demeuree sur ce territoire ou y sera
retournee apres I'avoir quitte.

CZĘŚĆ IV

CHAPTER IV

TITRE IV

Informacje z rejestru skazanych

Judicial records

Casier judiciaire

Article 13

Article 13

1. Strona wezwana przekazuje,
z zastrzeżeniem takiej samej możli
wości dla jej organów sądowych
w podobnej sprawie, wyciągi z rejestru skazanych i wszelkie z nim
związane informacje, o których
przekazanie wnoszą organy sądo
we każdej Umawiającej się Strony
na potrzeby sprawy karnej.

1. A requested Party shall
communicate extracts from and
information relating to judicial
records, requested from it by the
judicial authorities of a Contracting
Party and needed in a criminal
matter, to the same extent that
these may be made available to its
own judicial authorities in like case.

1. La Partie requise communiquera, dans la mesure ou ses
autorites judiciaires pourraient
elles-memes les obtenir en pareil
cas, les extraits du casier judiciaire
et tous renseignements relatifs ił ce
dernier qui lui seront demandes
par les autorites judiciaires d'une
Partie Contractante pour les
besoins d'une affaire penale.

2. W wypadkach innych niż
określone w ustępie 1 niniejszego
artykułu tego rodzaju wnioski wy-

2. In any case other than that
provided for in paragraph 1 of this
Article the request shall be
complied with in accordance with
the conditions provided for by the
law, regulations or practice of the
requested Party.

2. Dans les cas autres que ceux
prevus au paragraphe 1er du
present article, il sera donne suite ił
pareille
demande
dans
les
conditions
prevues
par
la
legislation, les reglements ou la
pratique de la Partie requise.

CZĘŚĆ V

CHAPTER V

TITRE V

Postępowanie

Procedure

Procedure

Article 14

Article 14

zwaniu.

Artykuł
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konuje się na warunkach określo
nych przez prawo, uregulowania
lub praktykę Strony wezwanej.

Artykuł
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1. Wnioski o udzielenie pomocy
prawnej powinny określać:

1.
Requests
shall
assistance
follows:

for
mutual
indicate
as

1. Les demandes d'entraide
devront contenir les indications
suivantes:

(a) organ, który
sek,

sporządził

wnio-

(a) the authority
request,

(b) przedmiot i
sku,

podstawę

wnio-

(b) the object of and the reason for
the request,

(b) I'objet et
demande,

(c) w miarę możliwości tożsamość
i obywatelstwo osoby, której
dotyczy wniosek,

(c) where possible, the identity
and the nationality of the
person concerned, and

(c) dans la mesure de possible,
I'identite et la nationalite de la
personne en cause, et

(d) w stosownych wypadkach, nazwisko i miejsce zamieszkania
adresata.

(d) where necessary, the name
and address of the person to
be served.

(d) le nom et I'adresse
destinataire s'il y a lieu.

making

the

(a) I'autorite dont
demande,
le

emane
motif

de

la
la

du
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2. Letters rogatory referred to
in Articles 3, 4 and 5 shall, in
addition, state the offence and
contain a summary of the facts.

2. Les commissions rogatoires
prevues aux articles 3, 4 et 5 mentionneront en outre I'inculpation et
contiendront un expose sommaire
des faits.

Article 15

Article 15

1. Wnioski rekwizycyjne okrewart. 3, 4 i 5, jak również
wnioski określone wart. 11 powinny być kierowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Strony wzywającej do Ministerstwa Sprawiedliwości Strony wezwanej i podlegać zwrotowi w tej samej drodze.

1. Letters rogatory referred to
in Articles 3, 4 and 5 as well as the
applications referred to in Article
11 shall be addressed by the
Ministry
of Justice
of the
requesting Party to the Ministry of
Justice of the requested Party and
shall be returned through the same
channels.

1. Les commissions rogatoires
prevues aux articles 3, 4 et 5 ainsi
que les demandes prevues fi
I'article 11 seront adressees par le
Ministere de la Justice de la Partie
requerante au Ministere de la
Justice de la Partie requise et
renvoyees par la meme voie.

2. W pilnych wypadkach wnioski rekwizycyjne mogą być kierowane bezpośrednio przez organy
sądowe Strony wzywającej do organów sądowych Strony wezwanej. Podlegają one zwrotowi wraz
z dokumentami dotyczącymi wykonania, w drodze określonej w ustę
pie 1 niniejszego artykułu.

2. In case of urgency, letters
rogatory
may be
addressed
directly by the judicial authorities
of the requesting Party to the
judicial
authorities
of
the
requested Party. They shall be
returned together with the relevant
documents through the channels
stipulated in paragraph 1 of this
article.

2. En cas d'urgence, lesdites
commissions rogatoires pourront
et re adressees directement par les
autorites judiciaires de la Partie
requerante aux autorites judiciaires de la Partie requise. Elles seront
renvoyees accompagnees des
pieces relatives fi I'execution par la
voie prevue au paragraphe 1er du
present article.

3. Wnioski określone wart. 13
ust. 1 mogą być kierowane bezpośrednio przez organy sądowe do
właściwych organów Strony wezwanej, a odpowiedzi mogą być
bezpośrednio przesyłane przez te
organy. Wnioski określone wart.
13 ust. 2 powinny być kierowane
przez Ministerstwo Sprawiedliwości Strony wzywającej do Ministerstwa Sprawiedliwości Strony wezwanej.

3. Requests provided for in
paragraph 1 of Article 13 may be
addressed directly by the judicial
authorities concerned to the
appropriate authorities of the
requested Party, and the replies
may be returned directly by those
authorities. Requests provided for
in paragraph 2 of Article 13 shall be
addressed by the Ministry of
Justice of the requesting Party to
the Ministry of Justice of the
requested Party.

3. Les demandes prevues au
paragraphe 1er de I'article 13 pourront etre adressees directement
par les autorites judiciaires au service competent de la Partie requise, et les reponses pourront etre
renvoyees directement par ce service. Les demandes prevues au
paragraphe 2 de I'article 13 seront
adressees par le Ministere de la Justice de la Partie requerante au Ministere de la Justice de la Partie requise.

4. Wnioski o udzielenie pomocy
prawnej inne niż określone w ustę
pach 1 i 3 niniejszego artykułu,
a w szczególności wnioski o przeprowadzenie dochodzenia wstęp
nego przed ściganiem mogą być
bezpośrednio przekazywane mię
dzy organami sądowymi.

4.
Requests
for
mutual
assistance, other than those
provided for in paragraphs 1 and 3
of this article and, in particular,
for
investigation
requests
preliminary to prosecution, may be
communicated directly between
the judicial authorities.

4. Les demandes d'entraide
judiciaire,
autres
que
celles
prevues aux paragraphes 1 et 3 du
present article et notamment les
demandes d'enquete preliminaire
fi la poursuite, pourrontfaire I'objet
de communications directes entre
autorites judiciaires.

5. W wypadku gdy niniejsza
konwencja dopuszcza bezpośred
nie przekazywanie, może mieć ono
miejsce za pośrednictwem Między
narodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol).

5. In cases where direct
transmission is permitted under
this Convention, it may take place
through the International Criminal
Police Organisation (Interpol).

5. Dans les cas ou la
transmission directe est admise
par la presente Convention, elle
pourra s'effectuer par I'intermediaire de l'Organisation internationale
de
Police
criminelle
(Interpol).

6. Każda Umawiająca się Strona może, w chwili podpisywania
niniejszej konwencji albo złożenia
swego dokumentu ratyfikacyjnego
lub
przystąpienia,
w
drodze

6. A Contracting Party may,
when signing this Convention or
depositing
its
instrument of
ratification or accession, by a
declaration addressed to the

6. Toute Partie Contractante
pourra, au moment de la signature
de la presente Convention ou du
depót de son instrument de
ratification ou d'adhesion, par

2. Wnioski rekwizycyjne określone wart. 3, 4 i 5 powinny ponadto określać zarzut oraz zawierać
zwięzły opis stanu faktycznego

sprawy.
Artykuł
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ślone
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skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, bądź zawiadomić, że wszelkie
lub niektóre wnioski o udzielenie
pomocy prawnej powinny być do
niej kierowane w drodze innej niż
określona w niniejszym artykule,
bądź źądać, by w przypadku przewidzianym w ustępie 2 niniejszego
artykułu odpis wniosku rekwizycyjnego był jednocześnie kierowany
do jej Ministerstwa Sprawiedliwo-

-

Secretary-General of the Council of
Europe, give notice that some or all
requests for assistance shall be
sent to it through channels other
than those provided for in this
article, or require that, in a case
provided for in paragraph 2 of this
article, a copy
the letters
rogatory shall be transmitted at the
same time to its Ministry of Justice.

or

7. Postanowienia niniejszego
nie naruszają postanowień umów lub porozumień dwustronnych obowiązujących między
Umawiającymi się Stronami, na
mocy których dopuszczalne jest
bezpośrednie przekazywanie wniosków o udzielenie pomocy prawnej
między odpowiednimi organami
Stron.
Artykuł
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1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 niniejszego artykułu,
tłumaczenie wniosków i dołączo
nych do nich dokumentów nie jest
wymagane.
2. Każda z Umawiających się
Stron może w chwili podpisywania
konwencji albo złożenia swego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia, w drodze oświadczenia
skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, zastrzec sobie możliwość wymagania, aby
przesłanym do niej wnioskom i dołączonym do nich dokumentom towarzyszyły tłumaczenia bądź na jej
język, bądź na jeden z języków urzę
dowych Rady Europy, albo na jeden z tych języków określony przez
nią. Inne Strony będą mogły zastosować zasadę wzajemności.

artykuł nie narusza
dotyczących tłuma
czenia wniosków i dołączonych do
nich dokumentów, które są zawar-

3. Niniejszy

postanowień

te w umowach i porozumieniach
obowiązujących teraz lub w przyszłości między dwiema lub więcej
Umawiającymi się Stronami.
Artykuł
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Pisma i dokumenty przekazywane w wyniku stosowania niniej-

declaration adressee au Secretaire
General du Conseil de l'Europe,
soit faire savoir que toutes ou
certaines demandes d'entraide
judiciaire
doivent
lui
etre
adressees par une voie autre que
celle prevue au present article, soit
demander que, dans le cas prevu
au paragraphe 2 de cet article, une
copie de la commission rogatoire
soit communiquee en meme
temps
son Ministere de la
Justice.

a

ści.

artykułu
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7. The provisions of this article
are without prejudice to those of
bilaterai
agreements
or
arrangements in force between
Contracting Parties which provide
for the direct transmission of
requests for assistance between
their respective authorities.

7. Le present article ne portera
pas atteinte aux dispositions des
accords ou arrangements bilateraux en vigueur entre Parties
Contractantes, selon lesquelles la
transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les
autorites des Parties est prevue.

Article 16

Article 16

1. Subjectto paragraph 20fthis
article, translations of requests and
annexed documents shall not be
required.

1.
Sous
reserve
des
dispositions du paragraphe 2 du
present article, la traduction des
demandes et des pieces annexes
ne sera pas exigee.

2. Each Contracting Party may,
when signing or depositing its
instruments of ratification or
accession,
by
means of a
declaration addressed to the
Secretary-General of the Council of
Europe, reserve the right to
stipulate
that
requests
and
annexed documents shall be
addressed to it accompanied by a
translation into its own language
or into either of the official
languages ofthe Council of Europe
or into one of the latter languages,
specified
by
it.
The
other
Contracting Parties may apply
reciprocity.

2. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou
du depot de son instrument de ratification ou d'adhesion, par declaration adressee au Secretaire
General du Conseil de l'Europe, se
reserver la faculte d'exiger que les
demandes et pieces annexes lui soient adressees accompagnees, soit
d'une traduction dans sa propre
langue, soit d'une traduction dans
I'une quelconque des langues officielles du Conseil de I'Europe ou
dans celle de ces langues qu'elle
indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la regle de la reciprocite.

3. This article is without prejudice to the provisions concerning
the translation of requests or annexed documents contained in the
agreements or arrangements in
force or to made, between two or
more Contracting Parties.

3. Le present article ne portera
pas atteinte aux dispositions
relatives a la traduction des
demandes et pieces annexes
contenues dans les accords ou
arrangements en vigueur ou
intervenir entre deux ou plusieurs
Parties Contractantes.

Article 17

Article 17

Evidence
or
documents
transmitted
pursuant to this

Les pieces et documents
transmis en application de la pre-

a
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Convention shall not require any
form of authentication.

sente Convention seront dispenses
de
toutes
formalites
de
legalisation.

Article 18

Article 18

Where the authority which
receives a request for mutual
assistance has no jurisdiction to
comply therewith, it shall, ex
officio, transmit the request to the
competent authority of its country
and shall so inform the requesting
Party through the direct channels,
if the request has been addressed
through such channels.

Si I'autorite saisie d'une demande d'entraide est incompetente pour y donner suite, elle transmettra d'office cette demande a
I'autorite competente de son pays
et, dans le cas ou la demande a ete
adressee par la voie directe, elle en
informera par la meme voie la Partie requerante.

Article 19

Article 19

Reasons shall be given for any
refusal of mutual assistance.

Tout refus d'entraide judiciaire
sera motive.

Article 20

Article 20

Z zastrzeżeniem postanowień
art. 10 ust. 3 wykonanie wniosku
o udzielenie pomocy prawnej nie
rodzi obowiązku zwrotu żadnych
kosztów, z wyjątkiem kosztów zwią
zanych z udziałem biegłych, powstałych na terytorium Strony wezwanej, oraz kosztów przekazania
osób
pozbawionych
wolności
w trybie art. 11.

Subject to the provisions of
Article 10, paragraph 3, execution
of requests for mutual assistance
shall not entail refunding of
expenses except those incurred by
the attendance of experts in the
territory of the requested Party or
the transfer of a person in custody
carried out under Article 11.

Sous reserve des dispositions
de I'article 10, paragraphe 3,
I'execution des demandes d'entraide ne donnera lieu au remboursement d'aucuns frais, a I'exception
de ceux occasionnes par I'intervention d'experts sur le territoire
de la Partie requise et par le
transferement de personnes detenues effectue en application de
I' article 11.

CZĘŚĆ VI

CHAPTER VI

TITRE VI

Wniosek

Laying of information in
connection wit h proceedings

Denonciation aux fins de
poursuites

Article 21

Article 21

1. Information laid by one
Contracting Party wit h a view to
proceedings in the courts of
another Party shall be transmitted
between the Ministries of Justice
concerned unless a Contracting
Party avails itself of the option
provided for in paragraph 6 of
Article 15.

1. Toute denonciation adressee
par une Partie Contractante en vue
de poursuites devant les tribunaux
d'une autre Partie fera I'objet de
communications entre Ministeres
de la Justice. Cependant les Parties
Contractantes pourront user de la
faculte prevue au paragraphe 6 de
I'article 15.

2. Strona wezwana powinna zao sposobie rozpatrzenia
wniosku i w stosownych wypadkach przekazać odpis wydanego
orzeczenia.

2. The requested Party shall
notify the requesting Party of any
action taken on such information
and shall forward a copy of the
record of any verdict pronounced.

2. La Partie requise fera
connaitre la suite donnee a cette
denonciation et transmettra s'il y a
lieu
copie
de
la
decision
intervenue.

3. Postanowienia art. 16 stosudo wniosków określonych
ustępie 1 niniejszego artykułu.

3. The provisions of Article 16
shall apply to information laid
under paragraph 1 of this article.

3. Les dispositions de I' article
16 s'appliqueront aux denonciations prevues au paragraphe 1er du
present article.

Artykuł

18

Jeżeli organ, do którego został
przekazany wniosek o udzielenie
pomocy prawnej, jest niewłaściwy
do jego wykonania, przekazuje on
wniosek z urzędu właściwemu organowi swojego Państwa i w przypadku gdy wniosek został
przekazany bezpośrednio powiadamia o tym Stronę wzywającą
w ten sam sposób.

Artykuł

Każdą odmowę

mocy prawnej

udzielenia po-

należy uzasadnić.

Artykuł

o

19

20

wszczęcie ścigania
Artykuł

21

1. Wnioski jednej z Umawiają
cych się Stron o wszczęcie ścigania
przed sądem innej Strony są przekazywane między Ministerstwami
Sprawiedliwości. Umawiające się
jednakże skorzystać
określonej wart. 15

Strony mogą
z możliwości
ust. 6.

wiadomić

je
w

się
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CZĘŚĆ VII

CHAPTER VII

TITRE VII

Wymiana informacji
o skazaniach

Exchange of information from
judicial records

Echange d'avis
de condamnation

Article 22

Article 22

Każda
z Umawiających się
Stron zawiadamia Stronę zainteresowaną o orzeczeniach skazują
cych i późniejszych środkach podjętych wobec obywateli tej Strony,
które zostały wpisane w rejestrze
skazanych. Ministerstwa Sprawiedliwości przekazują sobie te informacje co najmniej raz w roku. Jeże
li dana osoba jest traktowana jako
obywatel dwóch lub więcej Umawiających się Stron, zawiadamia
się wszystkie zainteresowane Strony, chyba że osoba ta posiada obywatelstwo Państwa, na którego terytorium została skazana.

Each Contracting Party shall
inform any other Party of all
criminal
convictions
and
subsequent measures in respect of
nationals of the latter Party,
entered in the judicial records.
Ministries
of
Justice
shall
communicate such information to
one another at least once a year.
Where the person concerned is
considered a national of two or
more other Contracting Parties, the
information shall be given to each
of these Parties, unless the person
is a national of the Party in the
territory of which
he was
convicted.

Chacune des Parties Contractantes donnera a la Partie inter-essee avis des sentences penales
et des mesures posterieures qui
concernent les ressortissants de
cette Partie et on fait I'objet d'une
inscription au casier judiciaire. Les
Ministeres de la Justice se communiqueront ces avis au moins une
fois par ano Si la personne en cause est consideree comme ressortissante de deux ou plusieurs Parties
Contractantes, les avis seront communiques a chacune des Parties
interessees a moins que cette personne ne possede la nationalite de
la Partie sur le territoire de laquelle
elle a ete condamnee.

CZĘŚĆ VIII

CHAPTER VIII

TITRE VIII

Final provisions

Oispositions finales

Article 23

Article 23

1. Każda Umawiająca się Strona może w chwili podpisywania niniejszej konwencji albo złożenia
swego dokumentu ratyfikacyjnego
lub przystąpienia złożyć zastrzeże
nie do jednego lub więcej postanowień konwencji.

1. Any Contracting Party may,
when signing this Convention or
when depositing its instrument of
ratification or accession, make a
reservation in respect of any
provision or provisions of the
Convention.

1. Toute Partie Contractante
pourra, au moment de la signature
de la presente Convention ou du
depot de son instrument de
d' adhesion,
ratification
ou
formuler une reserve au sujet
d'une ou de plusieurs dispositions
determinees de la Convention.

2. Każda z Umawiających się
Stron, która złożyła zastrzeżenie,
może je wycofać z chwilą, gdy pozwolą na to okoliczności. Wycofanie zastrzeżeń odbywa się w drodze notyfikacji kierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

2. Any Contracting Party which
has made a reservation shall
withdraw
it
as
soon
as
circumstances
permit.
Such
withdrawal shall be made by
notification to the Secretary-General of the Council of Europe.

2. Toute Partie Contractante qui
aura formule une reserve la retirera
aussitot que les circonstances le
permettront. Le retrait des reserves
sera fait par notification adressee
au Secretaire General du Conseil
de I'Europe.

3. Umawiająca się Strona, która
złożyła zastrzeżenie do danego po-

3. A Contracting Party which
has made a reservation in respect
of a provision of the Convention
may not claim application of the
said provision by another Party
save in so far as it has itself
accepted the provision.

3. Une Partie Contractante qui
aura formule une reserve au sujet
d'une disposition de la Convention
ne pourra pretendre a I'application
de cette disposition par une autre
Partie que dans la mesure ou elle
I'aura elle-marne acceptee.

Article 24

Article 24

A Contracting Party, may, when
.signing the Convention or depositing its instrument of ratification or
accession, by a declaration addressed to the Secretary-General of the

Toute
Partie
Contractante
pourra, au moment de la signature
de la presente Convention ou du
depot de son instrument de
ratification ou d'adhesion, par

Artykuł

Postanowienia
Artykuł

22

końcowe

23

stanowienia konwencji, może domagać się stosowania tego postanowienia przez inną Stronę tylko
w zakresie, w jakim sama je przyję
ła.
Artykuł

24

Każda
z Umawiających się
Stron może, w chwili podpisywania niniejszej konwencji albo złoże
nia swego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia, w drodze
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Council ot Europe, detine what authorities it will, tor the purposes ot
the Convention, deem judicial authorities.

declaration adressee au Secretaire
General du Conseil de l'Europe,
indiquer quelles autorites elle
considerera comme des autorites
judiciaires aux tins de la presente
Convention.

Article 25

Article 25

1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do terytorium metropolii Umawiających się Stron.

1. This Convention shall apply
to the metropolitan territories ot
the Contracting Parties.

1. La presente Convention
s'appliquera aux territoires metropolitains des Parties Contractantes.

2. Jeżeli chodzi o Francję, konwencja ma zastosowanie również
do Algierii i departamentów zamorskich, a w odniesieniu do
Włoch - do terytorium Somalii pozostającego
pod administracją

2. In respect ot France, it shall
also apply to Algeria and to the
overseas Departments, and, in
respect ot Italy, it shall also apply to
the territory ot Somaliiand under
Italian administration.

2. Elle s'appliquera egalement,
en ce qui concerne la France, ci
I' Algerie et aux departements
d'outre-mer, et, en ce qui concerne
l'ltalie, au territoire de la Somalie
sous administration italienne.

3. Republika Federalna Niemiec
rozciągnąć stosowanie niniejszej konwencji na Land Berlin
w drodze oświadczenia skierowanego do Sekretarza Generalnego
Rady Europy.

3. The Federal Republic ot
Germany
may
extend
the
application ot this Convention to
the Land ot Berlin by notice
addressed to the Secretary-Generalot the Council ot Europe.

3. La Republique Federale
d'Allemagne
pourra
etendre
I'application
de
la
presente
Convention au Land Berlin par une
declaration adressee au Secretaire
General du Conseil de l'Europe.

4. Jeżeli chodzi o Królestwo Holandii, niniejsza konwencja ma zastosowanie do jego terytorium europejskiego. Królestwo to może
rozciągnąć stosowanie konwencji
na Antyle Holenderskie, Surinam
i Holenderską Nową Gwineę w drodze oświadczenia skierowanego do
Sekretarza Generalnego Rady Europy.

4. In respect ot the Kingdom ot
the Netherlands, the Convention
shall apply to its European
territory. The Netherlands may
extend the application ot this
Convention to the Netherlands
Antilles, Surinam and Netherlands
New Guinea by notice addressed
to the Secretary-General ot the
Council ot Europe.

4. En ce qui concerne le
Royaume
des
Pays-Bas,
la
presente Convention s'appliquera
ci son territoire europeen. Le
Royaume pourra etendre I'application de la Convention aux
Antilles neerlandaises, au Surinam
et ci la Nouvelle-Guinee neerlandaise par une declaration adressee au
Secretaire General du Conseil de
l'Europe.

5. W drodze bezpośredniego
porozumienia między dwiema lub
więcej Umawiającymi się Stronami
stosowanie niniejszej konwencji
może być rozciągnięte na warunkach określonych w tym porozumieniu na jakiekolwiek terytorium
jednej z tych Stron, inne niż określone w ustępach 1, 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, które ta Strona reprezentuje w stosunkach między
narodowych.

5. By direct arrangement
between two or more Contracting
Parties and subject to the
conditions laid down in the
arrangement, the application ot
this Convention may be extended
to any territory, other than the
territories mentioned in paragraphs 1,2,3 and 4 ot this article,
ot one ot these Parties, tor the
international relations ot which
any such Party is responsible.

5. Par arrangement direct entre
deux
ou
plusieurs
Parties
Contractantes, le champ d'application de la presente Convention
pourra etre etendu, aux conditions
qui seront stipulees dans cet
arrangement, ci tout territoire
d'une de ces Parties autre que ceux
vises aux paragraphes 1, 2, 3 et 4
du present article et dont une des
Parties
assure
les
relations
internationales.

Article 26

Article 26

1. Subject to the provisions ot
Article 15, paragraph 7, and Article
16, paragraph 3, this Convention
shall, in respect ot those countries
to which it applies, supersede the
provisions ot any treaties, conventions or bilaterai agreements
governing mutual assistance in
criminal matters between any two
Contracting Parties.

1. Sous reserve des dispositions
du paragraphe 7 de I'article 15 et du
paragraphe 3 de I'article 16, la
presente Convention abroge, en ce
qui concerne les territoires auxquels
elle s' applique, celles des dispositions
des traites, conventions ou accords
bilateraux qui, entre deux Parties
Contractantes, regissent I'entraide
judiciaire en matiere penale.

oświadczenia

skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, wskazać organy określane jako
organy sądowe dla celów tej konwencji.
Artykuł

25

włoską·

może

Artykuł

26

1. Z zastrzeżeniem postanoart. 15 ust. 7 i art. 16 ust. 3, niniejsza konwencja uchyla w odniesieniu do terytoriów, do których
ma zastosowanie, postanowienia
traktatów, konwencji lub umów
dwustronnych, które w stosunkach
między dwiema Umawiającymi się
Stronami regulują pomoc prawną
w sprawach karnych.
wień
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2. This Convention shall not
affect obligations incurred under
the terms of any other bilaterai or
multilateral international convention which contains or may contain
clauses governing specific aspects
of mutual assistance in a given
field.

2.
Toutefois
la
presente
Convention n'affectera pas les
obligations contenues dans les
dispositions
de
toute
autre
convention
internationale
de
caractere bilaterai ou multilateral,
dont certaines clauses regissent ou
regiront,
dans
un
domaine
determine, I'entraide judiciaire sur
des points particuliers.

Strony moumowy
dwu- lub wielostronne o pomocy
prawnej w sprawach karnych jedynie w celu uzupełnienia postanowień niniejszej konwencji lub uła
twienia stosowania zasad w niej zawartych.

3. The Contracting Parties may
conclude between themselves
bilaterai or multilateral agreements on mutual assistance in
criminal matters only in order to
supplement the provisions of this
Convention or to facilitate the
application
of the
principles
contained therein.

3. Les Parties Contractantes ne
pourront conclure entre elles des
accords bilateraux ou multilateraux relatifs ił I'entraide judiciaire
en matiere penale que pour
completer les dispositions de la
presente Convention ou pour
faciliter I'application des principes
contenus dans celle-ci.

4. Jeżeli w stosunkach między
dwiema lub więcej Umawiającymi
się
Stronami pomoc prawna
w sprawach karnych jest udzielana
na podstawie jednolitego ustawodawstwa lub szczególnego trybu
przewidującego
wzajemnosc
w udzielaniu pomocy prawnej na
ich terytoriach, Strony te mogą
uregulować swoje wzajemne stosunki w tej dziedzinie jedynie
w oparciu o te systemy, niezależnie
od postanowień niniejszej konwencji. Umawiające się Strony, które
wykluczyły lub zamierzają wykluczyć stosowanie niniejszej konwencji ze swoich wzajemnych stosunków w trybie określonym w niniejszym ustępie, powinny o tym
zawiadomić w drodze notyfikacji
Sekretarza Generalnego Rady Europy.

4. Where, as between two or
more Contracting Parties, mutual
assistance in criminal matters is
practised on the basis of uniform
legislation or of a special system
providing
for the
reciprocal
application in their respective
territories of measures of mutual
assistance, these Parties shall, notwithstanding the provisions of this
Convention, be free to regulate
their mutual relations in this field
exclusively in accordance with
such
legislation
or
system.
Contracting Parties which, in
accordance wit h this paragraph,
exclude as between themselves
the application of this Convention
shall notify the Secretary-General
of
the
Council
of
Europe
accordingly.

4. Lorsque, entre deux ou
plusieurs Parties Contractantes,
I' entraide judiciaire en matiere
penale se pratique sur la base
d'une legislation uniforme ou d'un
regime
particulier
prevoyant
I' application
reciproque
de
mesures d'entraide judiciaire sur
leurs territoires respectifs, ces
Parties auront la faculte de regler
leurs rapports mutuels en ce
domaine en se fondant exclusivement sur ces systemes nonobstant les dispositions de la presente Convention. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient ił exclure de leurs rapports
mutuels
I'application
de
la
presente Convention, conformement aux dispositions du present
paragraphe, devront adresser une
notification ił cet effet au Secretaire
General du Conseil de l'Europe.

Article 27

Article 27

1. Niniejsza konwencja jest
otwarta do podpisu dla Państw
członkowskich Rady Europy. Podlega ratyfikacji, a dokumenty ratyfikacyjne składa się Sekretarzowi
Generalnemu Rady.

1. This Convention shall be
open to signature by the Members
of the Council of Europe. It shall be
instruments
of
ratified.
The
ratification shall be deposited with
the Secretary-General of the
Council.

1. La presente Convention
demeurera ouverte ił la signature
des Membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiee et les
instruments de ratification seront
deposes aupres du Secretaire
General du Conseil.

2. Konwencja wchodzi w życie
po upływie 90 dni od dnia złożenia
trzeciego dokumentu ratyfikacyjnego.

2. The Convention shall come
into force 90 days after the date of
deposit of the third instrument of
ratification.

2. La Convention entrera en
vigueur 90 jours apres la date du
depót du troisieme instrument de
ratification.

3. Konwencja wchodzi w życie
w odniesieniu do każdego sygnatariusza, który ją ratyfikuje, po upły
wie 90 dni od dnia złożenia przez
niego dokumentu ratyfikacyjnego.

3. As regards any signatory
ratifying
subsequently
the
Convention shall come into force
90 days after the date of the deposit
of its instrument of ratification.

3. Elle entrera en vigueur ił
I'egard de tout signataire qui la
ratifiera ulterieurement 90 jours
apres le depót de son instrument
de ratification.

3.

Umawiające się

gą zawierać między sobą

Artykuł

27
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4067Article 28

Article 28

1. The Committee of Ministers
of the Council of Europe may invite
any State not a Member of the
Council
to
accede
to
this
Convention, provided that the
resolution
containing
such
invitation obtains the unanimous
agreement of the Members of the
Council who have ratified the
Convention.

1. Le Comite des Ministres du
Conseil de I'Europe pourra inviter
tout Etat non membre du Conseil a
adherer a la presente Convention.
La resolution concernant cette
invitation devra recevoir I'accord
unanime des Membres du Conseil
ayant ratifie la Convention.

2. Accession shall be by deposit
with the Secretary-General of the
Council of an instrument of
accession which shall take effect 90
days after the date of its deposit.

2. L'adhesion s'effectuera par le
Secretaire
depot, aupres du
General
du
Conseil,
d'un
instrument d'adhesion qui prendra
effet 90 jours apres son depot.

Article 29

Article 29

Any Contracting Party may
denounce this Convention in so far
as it is concerned by giving notice
to the Secretary-General of the
Council of Europe. Denunciation
shall take effect six months after
the date when the Secretary-General of the Council received
such notification.

Toute
Partie
Contractante
pourra, en ce qui la concerne,
denoncer la presente Convention
en adressant une notification au
Secretaire General du Conseil de
l'Europe. Cette denonciation prendra effet six mois apres la date de
la reception de sa notification par
le Secretaire General du Conseil.

Article 30

Article 30

Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadamia Członków Rady
oraz rządy Państw, które przystąpi
ły do niniejszej konwencji, o:

The Secretary-General of the
Council of Europe shall notify the
Members of the Council and the
Government of any State which
has acceded to this Convention of:

Le Secretaire General du
Conseil de l'Europe notifiera aux
Membres du Conseil et au
Gouvernment de tout Etat ayant
adhere a la presente Convention:

(a) podpisaniu konwencji i złoże
niu dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia;

(a) the names of the Signatories
and the depos~ of any
instrument of ratification or
accession;

(a) les noms des signataires et le
depot de tout instrument de
ratification ou d'adhesion;

konwen-

(b) the date entry into force of this
Convention;

(b) la date de I'entree en vigueur;

(c) wszelkich notyfikacjach otrzymanych w trybie wykonania
postanowień art. 5 ust. 1, art. 7
ust. 3, art. 15 ust. 6, art. 16
ust. 2, art. 24, art. 25 ust. 3 i 4,
art. 26 ust. 4;

(c) any notification received in
accordance with the provisions
of Article 5 - paragraph 1,
Article 7 - paragraph 3, Article
15 - paragraph 6, Article 16paragraph 2, Article 24, Article
25 - paragraphs 3 and 4, or
Article 26 - paragraph 4;

(c) toute notification reyue en
application des dispositions du
paragraphe 1 de I'article 5, du
paragraphe 3 de I'article 7, du
paragraphe 6 de I' article 15, du
paragraphe 2 de I' article 16, de
I'article 24, des paragraphes 3
et 4 de I'article 25 et du
paragraphe 4 de I'article 26;

(d) wszelkich zastrzeżeniach zło
żonych w trybie postanowień
art. 23 ust. 1;

(d) any reservation made in
accordance with Article 23,
paragraph 1;

(d) toute reserve formulee en
application des dispositions du
paragraphe 1 de I'article 23;

(e) wycofaniach zastrzeżeń dokonanych w trybie postanowień
art. 23 ust. 2;

(e) the
withdrawal
of
any
reservation in accordance with
Article 23, paragraph 2;

(e) le retrait de toute reserve
effectue en application des
dispositions du paragraphe 2
de I'article 23;

1. Komitet Ministrów Rady Europy może zaprosić jakiekolwiek
Państwo nie będące członkiem Rady Europy do przystąpienia do niUchwała
niejszej
konwencji.
w sprawie zaproszenia powinna
uzyskać jednomyślną
Członków Rady, którzy
konwencję·

akceptację

ratyfikowali

2.
Przystąpienie
następuje
przez złożenie u Sekretarza Generalnego Rady dokumentu przystą
pienia, który wywiera skutek po
upływie 90 dni od dnia jego złoże
nia.
Artykuł

29

Każda
z Umawiających się
może wypowiedzieć niniejszą konwencję w drodze notyfikacji

Stron

skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy. Wypowiedzenie wywiera skutek po upływie
sześciu miesięcy od daty otrzymania takiej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Rady.
Artykuł

(b) dacie
cji;

wejścia

w

30

życie
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(f) wszelkich notyfikacjach o
wypowiedzeniu
otrzymanych w trybie postanowień
art. 29 i datach wywarcia
przez nie skutków.

(f) any notification of denunciation received in accordance
with the provisions of Article 29
and the date on which such
denunciation will take effect.

(f) toute notification de denonciation re~ue en application
des dispositions de I'article 29
et la date
laquelle celle-ci
prendra effet.

Na dowód czego niżej podpisani, właściwie do tego celu upełno
mocnieni, podpisali niniejszą kon-

En foi de quoi, les soussignes,
dOment autorises a cet effet, ont
signe la presente Convention.

wencję·

In witness whereof the undersigned, being duly authorised
thereto,
have
signed
this
Convention.

Sporządzono
w Strasburgu
dnia 20 kwietnia 1959 r. w językach
angielskim i francuskim, przy czym
oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu,
który zostanie złożony w archiwach
Rady Europy. Sekretarz Generalny
Rady Europy przekaże jego uwierzytelnione odpisy wszystkim Rzą
dom, które podpisały konwencję
i do niej przystąpiły.

DONE at Strasbourg, this 20th
day of April 1959, in English and
French, both texts being equally
authoritative, in a single copy
which shall remain deposited in
the archives of the Council of
Europe. The Secretary-General of
the Council of Europe shall
transmit certified copies to the
signatory
and
acceding
Governments.

FAIT a Strasbourg, le 20 avril
1959, en franr;ais et en anglais, les
deux textes faisant egalement foi,
en un seul exemplaire, qui sera
depose dans les archives du
Conseil de I'Europe. Le Secretaire
General du Conseil en enverra
copie certifiee conforme aux
Gouvernements signataires et
adherents.

PROTOKÓŁ DODATKOWY

ADDITIONAL PROTOCOL

PROTOCOLE ADDITIONNEL

do Europejskiej konwencji
o pomocy prawnej w sprawach
karnych

to the European Convention on
Mutual Assistance in Criminal
Matters

a la Convention europeenne
d' entraide judiciaire en matiere
pen ale

Państwa
członkowskie
Rady
Europy, sygnatariusze niniejszego

The member States of the
Council of Europe, signatory to this
Protocol,

Les Etats membres du Conseil
de l'Europe, signataires du present
Protocole,

Desirous of facilitating the
application of the European
Convention on Mutual Assistance
in Criminal Matters opened for
signature in Strasbourg on 20 April
1959 (hereinafter referred to as
"the Convention") in the field of
fiscal offences;

Desireux de faciliter I'application en matiere d'infractions
fiscales de la Convention europeenne d'entraide judiciaire en
matiere penale ouverte ił la
signature ił Strasbourg le 20 avril
1959 (ci-apres denommee "Ia
Convention") ;

Considering it also desirable to
supplement the Convention in
certain other respects,

Considerant egalement qu'il est
opportun de completer ladite Convention ił certains autres egards,

a

Przekład

protokołu,

w celu ułatwienia stosowania
Europejskiej konwencji o pomocy
prawnej w sprawach karnych,
otwartej do podpisu w Strasburgu
dnia 20 kwietnia 1959 r. (zwanej dalej "Konwencją"), w stosunku do
przestępstw skarbowych;
uznając

ponadto za celowe uzuKonwencji o pewne postanowienia;
pełnienie

uzgodniły,

co

następuje:

CZĘŚĆ I
Artykuł

1

Umawiające się Strony nie bę
dą korzystać z prawa, o którym mo-

wa w art. 2 lit. (a) Konwencji, w ce-

Have agreed as follows:

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPTER I

TITRE I

Article 1

Article 1er

The Contracting Parties shall
not exercise the right provided for
in Article 2 (a) of the Convention to

Les
Parties
Contractantes
n'exerceront pas le droit prevu ił
I'article 2.a de la Convention de

-
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refuse assistance solelyon the
ground that the request concerns
an offence which the requested
Party considers a fiscal offence.

refuser I'entraide judiciaire pour le
seul motif que la demande se
rapporte ił une infraction que la
Partie requise considere comme
une infraction fiscale.

Article 2

Article 2

1. In the case where a
Contracting Party has made the
execution of letters rogatory for
search or seizure of property
dependent on the condition that
the offence motivating the letters
rogatory is punishable under both
the law of the requesting Party and
the law of the requested Party, this
condition shall be fulfilled, as
regards fiscal offences, if the
offence is punishable under the
law of the requesting Party and
corresponds to an offence of the
same nature under the law of the
requested Party.

1. Dans le cas ou une Partie
Contractante s'est n~serve la
faculte de soumettre I'execution
des commissions rogatoires aux
fins de perquisition ou saisie
d'objets ił la condition que
I'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable
selon la loi de la Partie requerante
et de la Partie requise, cette
condition sera remplie en ce qui
concerne les infractions fiscales, si
I'infraction est punissable selon la
loi de la Partie requerante et
correspond ił une infraction de
mame nature selon la loi de la
Partie requise.

2. Nie można odmówić wykonania wniosku na tej podstawie, że
prawo Strony wezwanej nie przewiduje takiego samego rodzaju
opłaty lub podatku, albo nie reguluje w ten sam sposób opłat, podatków, ceł i obrotu dewizowego
jak prawo Strony wzywającej.

2. The request may not be
refused on the ground that the law
of the requested Party does not
impose the same kind of tax or
duty or does not contain a ta x,
duty, customs and exchange
regulation of the same kind as the
law of the requesting Party.

2. La demande ne pourra atre
rejetee pour le motif que la
legislation de la Partie requise
n'impose pas le mame type de
taxes ou impóts, ou ne contient pas
le mame type de reglementation
en matiere de taxes et impóts, de
douane et de change que la
legislation de la Partie requerante.

CZĘŚĆ II

CHAPTER II

TITRE II

Article 3

Article 3

lu odmowy udzielenia pomocy wyna tej podstawie, że wniosek dotyczy przestępstwa, które
Strona wezwana uznaje za przestępstwo skarbowe.
łącznie

Artykuł

2

1. W przypadku gdy Umawiają
ca się Strona uzależniła wykonanie
wniosków rekwizycyjnych dotyczą
cych przeszukania lub zajęcia
przedmiotów od warunku, że przestępstwo

stanowiące

podstawę

wniosku jest karalne według prawa
Strony wzywającej i Strony wezwanej, warunek ten uważa się za speł
niony co do przestępstw skarbowych, jeżeli przestępstwo jest karalne według prawa Strony wzywającej i odpowiada przestępstwu
o tym samym charakterze w prawie
Strony wezwanej.

Artykuł

3

Postanowienia Konwencji stosuje się także do:
a.

b.

doręczeń

The Convention
apply to:

shall

also

La Convention
egalement:

s'appliquera

dokumentów dotyczą
cych wykonania kary, wykonania kar majątkowych lub pokrycia kosztów postępowania;

a. the service of documents
concerning the enforcement of
a sentence, the recovery of a
fine or the payment of costs of
proceedings;

a.

środków związanych z zawieszeniem wyrokowania lub wykonania kary, warunkowym
zwolnieniem, odroczeniem wykonania kary lub przerwą w jej
wykonywaniu.

b. measures relating to the suspension of pronouncement of a
sentence or of its enforcement, to conditional release,
to deferment of the com mencement of the enforcement of a
sentence or to the interruption
of such enforcement.

b. aux mesures relatives au sursis
au prononce d'une peine ou ił
son execution, ił la liberation
conditionnelle, au renvoi du
debut d'execution de la peine
ou ił I'interruption de son
execution.

CHAPTER III

TITRE III

Article 4

Article 4

Article 22 of the Convention
shall be supplemented by the
following text, the original Article

L' article 22 de la Convention est
complete par le texte suivant,
I'article
22
original
de
la

CZĘŚĆ III
Artykuł

4

Art. 22 Konwencji uzupełnia się
w sposób następujący, przy czym
dotychczasowy tekst art. 22 ozna-

ił

la notification des actes visant
I'execution d'une peine, le
recouvrement d'une amende
ou le paiement des frais de
procedure;
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cza się jako ustęp 1, a poniższe postanowienia jako ustęp 2:

22 of the Convention becoming
paragraph 1 and the below-mentioned provisions becoming
paragraph 2:

Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-apres le paragraphe 2:

każda Umawiają

,,2.
Furthermore,
any
Contracting Party which has
supplied the above-mentioned
information shall communicate to
the Party concerned, on the latter's
request in individual cases, a copy
of the convictions and measures in
question as well as any other
information relevant thereto in
order to enable it to consider
whether they necessitate any
measures at national level. This
communication shall take place
between the Ministries of Justice
concerned. "

,,2. En outre, toute Partie
Contractante qui a donne les avis
precites communiquera ił la Partie
interessee, sur sa demande, dans
des cas particuliers, copie des
sentences et mesures dont il s'agit,
ainsi que tout autre renseignement
s'y reterant, pour lui permettre
d'examiner si elles requierent des
mesures sur le plan interne. Cette
communication se fera entre les
Ministares de la Justice interesses."

CHAPTER IV

TITRE IV

Article 5

Article 5

1. Niniejszy protokół jest otwarty do podpisu przez Państwa człon
kowskie Rady Europy, które podpisały Konwencję. Podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia
lub zatwierdzenia składa się Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

1. Th is Protocol shall be open to
signature by the member States of
the Council of Europe which have
signed the Convention. It shall be
subject to ratification, acceptance
or
approval.
Instruments
of
ratification, acceptance or approval
shall be deposited wit h the
Secretary General of the Council of
Europe.

1. Le present Protocole est
ouvert ił la signature des Etats
membres du Conseil de I'Europe
qui ont signe la Convention. II sera
soumis ił ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments
de ratification, d' acceptation ou
d'approbation seront deposes pres
le Secretaire General du Conseil de
l'Europe.

2. Protokół wchodzi w życie po
upływie 90 dni od dnia złożenia

2. The Protocol shall enter into
force 90 days after the date of the
deposit of the third instrument of
ratification, acceptance or approval.

2. Le Protocole entrera
vigueur 90 jours apres la date
depot du troisiame instrument
ratification,
d'acceptation
d' approbation.

3. W stosunku do państwa-sy
gnatariusza, które później ratyfikuje, przyjmie lub zatwierdzi Protokół, wchodzi on w życie po upływie
90 dni od dnia złożenia przez nie jego dokumentu ratyfikacyjnego,
przyjęcia lub zatwierdzenia.

3. In respect of asignatory
State
ratifying,
accepting
or
approving
subsequently,
the
Protocol shall enter into force 90
days after the date of the deposit of
its instrument of ratification,
acceptance or approval.

3. II entrera en vigueur ił I'egard
de to ut Etat signataire qui le
ratifiera, I'acceptera ou I'approuvera ulterieurement 90 jours
apres la date du depot de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

4. Państwo członkowskie Rady
Europy nie może ratyfikować, przyjąć lub zatwierdzić niniejszego protokołu
bez równoczesnej lub
uprzedniej ratyfikacji Konwencji.

4. A member State of the
Council of Europe may not ratify,
accept or approve this Protocol
without having, simultaneously or
previously, ratified the Convention.

4. Un Etat membre du Conseil
de l'Europe ne peut ratifier, accepter
ou approuver le present Protocole
sans avoir simultanement ou anterieurement ratifie la Convention.

Article 6

Article 6

1. Każde Państwo, które przystąpiło do Konwencji, może przystąpić do niniejszego protokołu po
jego wejściu w życie.

1. Any State which has acceded
to the Convention may accede to
this Protocol after the Protocol has
entered into force.

1. Tout Etat qui a adhere ił la
Convention
peut adherer au
present Protocole apres I'entree en
vigueur de celu i-ci.

2. Takie przystąpienie następu
je przez złożenie Sekretarzowi Ge-

2. Such accession shall be
eftected by depositing with the

2. L'adhesion s'eftectuera par le
depot, pras le Secretaire General

,,2. Ponadto,

Strona, która dostarczyła wyżej wymienione informacje, przedstawia zainteresowanej Stronie, na
jej wniosek w konkretnej sprawie,
odpis orzeczenia skazującego i informację o zastosowanych środ
kach, a także inne informacje dotyczące sprawy, które umożliwią rozważenie konieczności zastosowania środków na szczeblu krajowym.
Porozumiewanie się następuje
między Ministerstwami Sprawieca

się

dliwości."

CZĘŚĆ IV
Artykuł

5

trzeciego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.

Artykuł

6

en
du
de
ou
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Secretary General of the Council of
Europe an instrument of accession
which shall take effect 90 days after
the date of its deposit.

du Conseil de I'Europe, d'un
instrument d'adhesion qui prendra
effet 90 jours apres la date de son
depot.

Article 7

Article 7

1. Any State may, at the time of
signature or when depositing its
instrument
of
ratification,
acceptance, approval or accession,
specify the territory or territories to
which this Protocol shall apply.

1. Tout Etat peut, au moment de
la signature ou au moment du
depot de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, designer le
ou
les
territoires
auxquels
s'appliquera le present Protocole.

2. Każde Państwo w chwili podpisywania lub składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia albo
w każdym czasie póżniejszym może, przez złożenie Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy oświad
czenia, rozszerzyć stosowanie niniejszego protokołu na inne wskazane w oświadczeniu terytorium
lub terytoria, za których stosunki
międzynarodowe odpowiada lub
w ich imieniu ma prawo do podejmowania zobowiązań.

2. Any State may, when
depositing
its instrument of
ratification, acceptance, approval
or accession or at any later date, by
declaration addressed to the
Secretary General of the Council of
Europe, extend this Protocol to any
other territory
or territories
specified in the declaration and for
whose international relations it is
responsible or on whose behalf it is
authorised to give undertakings.

2. Tout Etat peut, au moment du
depot de son instrument de
ratification, d' acceptation, d' approbation ou d'adhesion, ou fi tout
autre moment par la suite, etendre
I' application du present Protocole,
par declaration adressee au
Secretaire General du Conseil de
l'Europe, fi tout autre territoire
designe dans la declaration et dont
il assure les relations internationales ou pour lequel il est
habilite fi stipuler.

3. Każde oświadczenie, o którym mowa w ustępie poprzedzają
cym, może zostać cofnięte w stosunku do jakiegokolwiek terytorium wskazanego w tym oświad
czeniu, w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego
Rady Europy. Takie cofnięcie wywołuje skutek po upływie sześciu
miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Rady Europy.

3. Any declaration made in
pursuance
of the
preceding
paragraph may, in respect of any
territory
mentioned
in
such
declaration, be withdrawn by
means of a notification addressed
to the Secretary General of the
Council
of
Europe.
Such
withdrawal shall take effect six
months after the date of receipt by
the Secretary General of the
of
Europe
of
the
Council
notification.

3. Toute declaration faite en
vertu du paragraphe precedent
pourra et re retiree, en ce qui
concerne tout territoire designe
dans
cette
declaration,
par
notification adressee au Secretaire
General du Conseil de l'Europe. Le
retrait prendra effet six mois apres
la date de reception de la
notification par le Secretaire
General du Conseil de l'Europe.

Article 8

Article 8

1. Zastrzeżenia do postanowień
Konwencji, złożone przez Umawiającą się Stronę, mają zastosowanie
także do niniejszego protokołu,
chyba że Strona ta w chwili podpisywania lub składania swego dokumentu ratyfikacyjnego, przyję
cia, zatwierdzenia lub przystąpie
nia złoży oświadczenie przeciwnej
treści. Dotyczy to także oświadczeń
składanych w trybie art. 24 Konwencji.

1. Reservations made by a
Contracting Party to a provision of
the Convention shall be applicable
also to this Protocol, unless that
Party otherwise declares at the
time of signature or when
depositing
its instrument of
ratification, acceptance, approval
or accession. The same shall apply
to the declarations made by virtue
of Article 24 of the Convention.

1. Les reserves formulees par
une Partie Contractante concernant une disposition de la Convention s'appliqueront egalement au
present Protocole, fi moins que cette Partie n'exprime I'intention contraire au moment de la signature
ou au moment du depot de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion.
II en sera de meme pour les declarations faites en vertu de I'article 24
de la Convention.

2. Każde Państwo w chwili podpisywania lub składania swego dokumentu ratyfikacyjnego, przyję-

2. Any State may, at the time of
signature or when depositing its
instrument of ratification, acce-

2. Tout Etat peut, au moment de
la signature ou au moment du
depot de son instrument de

neralnemu Rady Europy dokumentu przystąpienia, który wywołuje
skutek po upływie 90 dni od daty jego złożenia.
Artykuł

7

1. Każde Państwo w chwili podpisywania lub składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia może
określić terytorium lub terytoria,
do których odnosi się niniejszy protokół.

Artykuł

8
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cia, zatwierdzenia lub przystąpie
nia może oświadczyć, że:

ptance, approval or accession,
declare that it reserves the right:

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, declarer
qu'il se reserve le droit:

a. nie jest związane przepisami
części I albo że jest związane tymi przepisami wyłącznie w odniesieniu do niektórych przestępstw lub niektórych kategorii przestępstw, o których mowa wart. 1, albo że nie będzie
wykonywać wniosków rekwizycyjnych dotyczących przeszukania lub zajęcia przedmiotów w odniesieniu do przestępstw skarbowych;

a. not to accept Chapter l, or to
accept it only in respect of
certain offences or certain
categories of the offences
referred to i n Article 1, or not to
comply wit h letters rogatory
for search or seizure of
property in respect of fiscal
offences;

a. de ne pas accepter le litra l, ou
de I'accepter seulement en ce
qui concerne certaines infractions ou categories d'infractions visees par I'article 1, ou
de ne pas executer les commissions rogatoires aux fins de
perquisition ou saisie d'objets
en matiere d'infractions fiscales;

b. nie jest
części II;

związane

przepisami

b. not to accept Chapter II;

b. de ne pas accepter le litra II;

c. nie jest
części III.

związane

przepisami

c. not to accept Chapter III.

c. de ne pas accepter le litre III.

Każda Umawiająca się Stromoże wycofać oświadczenie,
złożone zgodnie z ustępem poprzedzającym, przez przesłanie Sekre-

3.

3. Any Contracting Party may
withdrawa declaration it has made
in accordance wit h the foregoing
paragraph
by means of a
declaration addressed to the
Secretary General of the Council of
Europe which
shall
become
effective as from the date of its
receipt.

3. Toute Partie Contractante qui
a formule une reserve en vertu du
paragraphe precedent peut la
retirer au moyen d'une declaration
adressee au Secretaire General du
Conseil de l' Europe et qui prendra
effet a la date de sa reception .

4. Umawiająca się Strona, która
stosuje do niniejszego protokołu
zastrzeżenie złożone do postanowienia Konwencji albo która złoży
ła zastrzeżenie do postanowienia
niniejszego protokołu, nie może żą
dać stosowania tego postanowienia przez inną Umawiającą się
Stronę; jeżeli jednak zastrzeżenie
było częściowe lub warunkowe,
może ona żądać stosowania tego
postanowienia w zakresie, w jakim
sama je przyjęła.

4. A Contracting Party which
has applied to this Protocol a
reservation made in respect of a
provision of the Convention or
which has made a reservation in
respect of a provision of this
Protocol may not claim the
application of that provision by
another Contracting Party; it may,
however, if its reservation is partial
or conditional claim the application
of that provision in so far as it has
itself accepted it.

4. Une Partie Contractante qui a
applique au present Protocole une
reserve formulee au sujet d'une
disposition de la Convention ou qui
a formule une reserve au sujet
d'une disposition du present Protocole ne peut pretendre a I'application de cette disposition par une
autre Partie Contractante; toutefois
elle peut, si la reserve est partieIle
ou conditionnelle, pretendre fi
I'application de cette disposition
dans la mesure OU elle I'a acceptee.

5. Składanie innych zastrzeżeń
postanowień niniejszego protokołu jest niedopuszczalne.

5. No other reservation may be
made to the provisions of this
Protocol.

5. Aucune autre reserve n'est
admise
aux
dispositions du
present Protocole.

Article 9

Article 9

The provisions of this Protocol
are without prejudice to more
extensive regulations in bilateraI or
multilateral agreements concluded
between Contracting Parties in
application of Article 26, paragraph
3, of the Convention.

Les dispositions du present
Protocole ne font pas obstacle aux
regles plus detaillees contenues
dans les accords bilateraux ou
multilateraux conclus entre des
Parties Contractantes en application de I'article 26, paragraphe 3,
de la Convention.

Article 10

Article 10

The European Committee on
Crime Problems of the Council of

Le Comite Europeen pour les
Problemes Criminels du Conseil de

na

tarzowi Generalnemu Rady Europy
oświadczenia, które wywoła skutek
w dniu jego otrzymania.

do

Artykuł

9

Postanowienia niniejszego pronie naruszają dalej idących regulacji zawartych w umowach dwulub wielostronnych, zawartych przez
Umawiające się Strony w wykonaniu art. 26 ust. 3 Konwencji.

tokołu

Artykuł

tyki

10

Europejski Komitet ProblemaPrzestępczości Rady Europy
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Europe shall be kept informed
regarding the application of this
Protocol and shall do whatever is
needful to facilitate a friendly
settlement of any difficulty which
may arise out of its execution.

l'Europe suivra I'execution du
present Protocole et facilitera
autant que de besoin le reglement
amiable de toute difficulte fi
laquelle I'execution du Protocole
donnerait lieu.

Article 11

Article 11

1. Każda z Umawiających się
Stron, w zakresie, w jakim jej to dotyczy, może wypowiedzieć niniejszy protokół przez notyfikację skierowaną do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

1. Any Contracting Party may,
in so far as it is concerned,
denounce this Prtocol by means of
a notification adressed to the
Secretary General of the Council of
Europe.

1. Toute Partie Contractante
pourra, en ce qui la concerne,
denoncer le present Protocole en
adressant une notification au
Secretaire General du Conseil de
l'Europe.

2. Takie wypowiedzenie wywocji przez Sekretarza Generalnego.

2. Such denunciation shall take
effect six months after the date of
receipt by the Secretary General of
such notification.

2. La denonciation prendra
effet six mois apres la date de
reception de la notification par le
Secretaire General.

3. Wypowiedzenie Konwencji
powoduje automatycznie wypowiedzenie niniejszego protokołu.

3.
Denunciation
of
the
Convention entails automatically
denunciation of this Protocol.

3. La denonciation de la
Convention entraine automatiquement la denonciation du present
Protocole.

Article 12

Article 12

Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadamia Państwa Człon
kowskie Rady Europy oraz Pań
stwa, które przystąpiły do Konwencji o:

The Secretary General of the
Council of Europe shall notify the
member States of the Council and
any State which has acceded to the
Convention of:

Le Secretaire General du
Conseil de l'Europe notifiera aux
Etats membres du Conseil et fi tout
Etat ayant adhere fi la Convention:

a. podpisaniu niniejszego proto-

a. any signature of this Protocol;

a. toute signature
Protocole;

dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia;

b. any deposit of an instrument of
ratification, acceptance, approval or accession;

b. le depot de tout instrument de
ratification,
d'acceptation,
d'approbation ou d'adhesion;

c. dacie wejścia w życie niniejszego protokołu, zgodnie z art. 5
i 6;

c. any date of entry into force of
this Protocol in accordance
wit h Articles 5 and 6;

c. toute date d'entree en vigueur
du present Protocole conformement fi ses articles 5 et 6;

Artykuł

11

łuje skutek po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania notyfika-

Artykuł

12

kołu;

b.

złożeniu

du

present

d.

oświadczeniach

otrzymanych
w wykonaniu art. 7 ust. 2 i 3;

d. any declaration received in
pursuance of the provisions of
paragraphs 2 and 3 of Article 7;

d. toute declaration re«;:ue en
application des dispositions
des paragraphes 2 et 3 de
I'article 7;

e.

oświadczeniach

otrzymanych
w wykonaniu art. 8 ust. 1;

e. any declaration received in
pursuance of the provisions of
paragraph 1 of Article 8;

e. toute declaration re«;:ue en
application des dispositions du
paragraphe 1 de I'article 8;

zastrzeżeniach złożonych

w wy-

f. any
reservation
made
in
pursuance of the provisions of
paragraph 2 of Article 8;

f. toute reserve formulee en
application des dispositions du
paragraphe 2 de I'article 8;

g. wycofaniu zastrzeżeń i wykonaniu art. 8 ust. 3;

withdrawal
of
any
g. the
reservation carried out in
pursuance of the provisions of
paragraph 3 of Article 8;

g. le retrait de toute reserve
effectue en application des
dispositions du paragraphe 3
de I'article 8;

h. notyfikacjach otrzymanych w
trybie art. 11 oraz o dacie,
w której wypowiedzenie nabiera mocy.

h. any notification received in
pursuance of the provisions of
Article 11 and the date on which
denunciation takes effect.

h. toute notification re«;:ue en
application des dispositions de
I'article 11 et la date fi laquelle
la denonciation prendra effet.

f.

konaniu art. 8 ust. 2;
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upoważnieni, podpisali niniejszy
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protokół.

In
witness
whereof
the
undersigned,
being
duly
authorised thereto, have signed
this Protocol.

Sporządzono
w Strasburgu
dnia 17 marca 1978 r. w językach
angielskim i francuskim, przy czym
oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu,
który zostanie złożony w archiwach
Rady Europy. Sekretarz Generalny
Rady Europy prześle uwierzytelnione odpisy wszystkim państwom,
które podpisały protokół i do niego

Done at Strasbourg, this 17th
day of March 1978, in English and
in French, both texts being equally
authoritative, in a single copy
which shall remain deposited in
the archives of the Council of
Europe. The Secretary General of
the Council of Europe shall
transmit certified copies to each of
the signatory and acceding States.

En foi de quoi, les soussignes,
dOment autorises ił cet effet, ont
signe le present Protocole.
Fait

ił

Strasbourg, le 17 mars

1978, en francais et en anglais, les
deux textes faisant egalement foi,
en un seul exemplaire qui sera
depose dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secretaire
General du Conseil de l'Europe en
communiquera
copie certifiee
conforme ił chacun des Etats
signataires et adMrents.

przystąpiły.

Po zaznajomieniu

się

z powyższą

konwencją

i

protokołem,

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

oświadczam,

że:
powyższa

i

protokół zostały

uznane za

słuszne,

-

konwencja

-

zostały przyjęte,

-

będą one niezmiennie zachowywane, z uwzględnieniem zastrzeżenia do artykułu 5 ustęp 1 litery (a), (b) i
(c) konwencji oraz oświadczeń dotyczących artykułu 7 ustęp 3 konwencji, artykułu 13 konwencji, artykułu 15 ustępy 2 i 6 konwencji, artykułu 16 ustęp 2 konwencji i artykułu 24 konwencji.

ratyfikowane i potwierdzone,

Na dowód czego wydany

został

akt niniejszy, opatrzony

pieczęcią

Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 9 stycznia 1996 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

Kwaśniewski

Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 5 lipca 1999 r.

w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach
karnych, sporządzonej w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r., oraz Protokołu dodatkowego do tej konwencji,
sporządzonego w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie
z artykułem 27 ustęp 1 Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej
w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r., oraz zgodnie
z artykułem 5 Protokołu dodatkowego do tej konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r.,
został złożony dnia 19 marca 1996 r. Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, jako depozytariuszowi, dokument ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską wymienionych powyżej Konwencji i Protokołu dodatkowego.

W trakcie składania dokumentu ratyfikacyjnego dokonano, zgodnie z artykułem 5 ustęp 1 Konwencji,
zgłoszenia zastrzeżenia do artykułu 5 ustęp 1 litera (a),
(b) i (c) Konwencji w następującym brzmieniu:
"Rzeczpospolita Polska zastrzega możliwość wykonania wniosków rekwizycyjnych dotyczących przeszukania lub zajęcia przedmiotów od spełnienia warunków wymienionych w artykule 5 ustęp 1 litera (a),
(b) i (c) Konwencji".

