


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 27 wrzeÊnia 1996 r. w Dublinie zosta∏a sporzàdzona Konwencja

odnoszàca si´ do ekstradycji mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii

Europejskiej.

Po zapoznaniu si´ z powy˝szà Konwencjà w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

oÊwiadczam, ˝e:

– zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de

z postanowieƒ w niej zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystàpiç do tej Konwencji,

– postanowienia Konwencji sà ratyfikowane, przyj´te, potwierdzone i b´dà

niezmiennie zachowywane, z uwzgl´dnieniem oÊwiadczeƒ dotyczàcych

art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3, art. 7 ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2 i art. 18

ust. 4 powy˝szej Konwencji.

Na dowód czego wydany zosta∏ Akt niniejszy, opatrzony piecz´cià

Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia

     PREZYDENT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZES RADY MINISTRÓW

13/06/esz



Projekt

U S T A W A

z dnia

o ratyfikacji Konwencji odnoszàcej si´ do ekstradycji mi´dzy Paƒstwami

Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej, sporzàdzonej w Dublinie dnia 27 wrzeÊnia

1996 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji odnoszàcej si´ do ekstradycji

mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej, sporzàdzonej w Dublinie

dnia 27 wrzeÊnia 1996 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

12/06/esz



U Z A S A D N I E N I E

wniosku o udzielenie zgody na ratyfikacj´ Konwencji odnoszàcej si´ do

ekstradycji mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej.

I. Geneza Konwencji

Konwencja odnoszàca si´ do ekstradycji mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi

Unii Europejskiej sporzàdzona zosta∏a w Dublinie, na podstawie art. K.3.

Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht oraz w oparciu o akt Rady Unii

Europejskiej nr 96/C 313 z dnia 27 wrzeÊnia 1996 r. (opublikowany w Dzienniku

Urz´dowym Wspólnot Nr C 313 z 23 paêdziernika 1996 r.).

Pod∏o˝em przyj´cia Konwencji by∏a potrzeba zdynamizowania obrotu prawnego

w zakresie realizowania wniosków o ekstradycj´ Paƒstw Cz∏onkowskich

opartego, do roku 1996, na przepisach Europejskiej Konwencji o Ekstradycji

Rady Europy z dnia 13 grudnia 1957 r. oraz Konwencji o uproszczonej

procedurze ekstradycyjnej UE z dnia 10 marca 1995 r. Przyj´cie, mocà tej

ostatniej, fragmentarycznych uproszczeƒ proceduralnych da∏o Paƒstwom

Cz∏onkowskim asumpt do poszukiwania nowych rozwiàzaƒ zmierzajàcych do

bardziej kompleksowego uregulowania problematyki ekstradycyjnej.

Procedura wprowadzona przez Konwencj´ z 1996 r. wp∏yn´∏a na popraw´

wspó∏pracy prawnej Paƒstw Cz∏onkowskich w zakresie realizowania Êcigania w

wymiarze ponadnarodowym i wykonywania wobec sprawców przest´pstw

orzeczeƒ o pozbawieniu wolnoÊci. Zmieni∏a równie˝ zasady funkcjonowania

instytucji ekstradycji poprzez wydatne przyspieszenie procesu realizacji

wniosków o wydanie, czyniàc instrument ten bardziej efektywnym. PoÊrednio,

przyj´cie Konwencji stanowi∏o równie˝ wyraz wzajemnego zaufania do

systemów prawnych Paƒstw Cz∏onkowskich w zakresie poszanowania praw

cz∏owieka, zw∏aszcza zaÊ zdolnoÊci do zapewnienia osobom Êciganym prawa

do sprawiedliwego i uczciwego procesu.



2

Konwencj´ podpisa∏y wszystkie Paƒstwa Cz∏onkowskie Unii Europejskiej,

natomiast ratyfikowa∏o jà dotychczas 13 paƒstw, w tym: Austria, Belgia, Niemcy,

Dania, Hiszpania, Wielka Brytania, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Holandia,

Portugalia, Szwecja oraz Finlandia. Formalnie Konwencja nie wesz∏a w ˝ycie,

jednak w zwiàzku z oÊwiadczeniami z∏o˝onymi przez te paƒstwa, które jà

ratyfikowa∏y, jej postanowienia mogà byç stosowane w ich wzajemnych

stosunkach przed datà wejÊcia w ˝ycie Konwencji.

II. Cel i zakres Konwencji

Celem Konwencji jest wprowadzenie nowego, bardziej efektywnego modelu

wspó∏pracy Paƒstw Cz∏onkowskich w zakresie realizacji wniosków o wydawanie

osób Êciganych.

W realizacji opisanego wy˝ej celu, Konwencja:

1) wprowadza definicj´ przest´pstw ekstradycyjnych – art. 2,

2) zobowiàzuje Paƒstwa Cz∏onkowskie do wydawania osób Êciganych za

udzia∏ w porozumieniu przest´pczym lub zwiàzku majàcym na celu

pope∏nianie przest´pstw – art. 3,

3) nakazuje Paƒstwom Cz∏onkowskim wydawanie osób Êciganych bez wzgl´du

na fakt, ˝e orzeczenie o pozbawieniu osoby Êciganej wolnoÊci ma polegaç

na umieszczeniu w jednostce innej ni˝ zak∏ad penitencjarny

– art. 4,

4) zakazuje Paƒstwom Cz∏onkowskim powo∏ywania si´ na polityczny charakter

przest´pstwa jako na podstaw´ odmowy wykonania wniosku o wydanie

– art. 5,

5) zakazuje Paƒstwom Cz∏onkowskim powo∏ywania si´ na podatkowy, celny

lub dewizowy charakter czynu jako na podstaw´ odmowy wykonania

wniosku o wydanie – art. 6,
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6) reguluje zagadnienie wydawania w∏asnych obywateli innym Paƒstwom

Cz∏onkowskim – art. 7,

7) reguluje zagadnienie przedawnienia Êcigania i wykonania kary – art. 8,

8) zakazuje wydawania osób obj´tych amnestià w paƒstwie wezwanym

– art. 9,

9) reguluje zagadnienie mo˝liwoÊci Êcigania osoby wydanej za przest´pstwa

inne ni˝ te, które stanowi∏y podstaw´ wydania – art. 10,

10) wprowadza instytucj´ domniemania zgody paƒstwa wezwanego na

niestosowanie zasady specjalnoÊci – art. 11,

11) reguluje kwesti´ dalszego wydawania osoby Êciganej – art. 12,

12) nakazuje wskazanie organów centralnych w∏aÊciwych w sprawach

stosowania Konwencji oraz okreÊla warunki przekazywania wniosków

o wydanie oraz odnoÊnych dokumentów faksem – art. 13,

13) dopuszcza mo˝liwoÊç bezpoÊredniego komunikowania si´ organów

sàdowych paƒstwa wzywajàcego i wezwanego – art. 14,

14) reguluje niektóre aspekty przewozu (tranzytu) osoby Êciganej – art. 16.

Konwencja zawiera jedynie przepisy o charakterze proceduralnym. Majà one na

celu u∏atwienie Paƒstwom Cz∏onkowskim wykonywania postanowieƒ dwóch

powo∏anych wy˝ej konwencji o ekstradycji, Europejskiej Konwencji o zwalczaniu

terroryzmu z dnia 27 stycznia 1977 r., Konwencji Wykonawczej do Uk∏adu

z  Schengen z dnia 19 czerwca 1990 r., pierwszego rozdzia∏u Traktatu

o ekstradycji i pomocy prawnej mi´dzy Królestwem Belgii, Królestwem Holandii

i Wielkim Ksi´stwem Luksemburga z dnia 27 czerwca 1962 r. oraz Protoko∏u do

niej z dnia 11 maja 1974 r., przez wprowadzenie pewnych nowych elementów

modyfikujàcych dotychczasowe zasady ekstradycji (art. 1).
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Zgodnie z art. 2 Konwencja ma zastosowanie do wniosków dotyczàcych

przest´pstw zagro˝onych karà pozbawienia wolnoÊci lub innym odpowiednim

Êrodkiem skutkujàcym pozbawieniem wolnoÊci, którego górna granica wynosi

co najmniej 12 miesi´cy w paƒstwie wzywajàcym oraz co najmniej 6 miesi´cy

wed∏ug prawa paƒstwa wezwanego (przest´pstwa ekstradycyjne). Przepis ten

stanowi ponadto, ˝e w sytuacji spe∏nienia warunku tzw. „podwójnej karalnoÊci”,

o którym wy˝ej, paƒstwo wezwane b´dzie równie˝ uprawnione do wydania

osoby Êciganej za przest´pstwa nie zagro˝one karà pozbawienia wolnoÊci tylko

karà grzywny.

W art. 3-8 Konwencja wskazuje szereg okolicznoÊci, których paƒstwo wezwane

nie mo˝e powo∏aç jako podstawy odmowy wydania osoby Êciganej. Nale˝à do

nich:

– pope∏nienie przez sprawc´ czynu polegajàcego na udziale w porozumieniu

lub zwiàzku majàcym na celu pope∏nienie przest´pstw (art. 3),

– pozbawienie osoby Êciganej wolnoÊci w jednostce innej ni˝ zak∏ad

penitencjarny (art. 4),

– polityczny charakter przest´pstwa, w zwiàzku z którym ˝àda si´ wydania

(art. 5),

– skarbowy charakter przest´pstwa, w zwiàzku z którym ˝àda si´ wydania

(art. 6),

– zakaz wydawania w∏asnych obywateli zgodnie z prawem krajowym (art. 7)

oraz

– up∏yw terminów przedawnienia Êcigania i wykonania kary (art. 8).

W pierwszym przypadku Konwencja obliguje paƒstwa – strony do wydawania

sprawców czynów polegajàcych na braniu udzia∏u w porozumieniu lub zwiàzku

majàcym na celu pope∏nianie przest´pstw, które w paƒstwie wzywajàcym

zagro˝one sà karà pozbawienia wolnoÊci albo innym Êrodkiem skutkujàcym

pozbawieniem wolnoÊci o górnej granicy co najmniej 12 miesi´cy. Przeszkodà
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do wydania nie mo˝e byç okolicznoÊç, ˝e czyn taki nie stanowi przest´pstwa

wed∏ug prawa paƒstwa wezwanego. Obowiàzek tego ostatniego paƒstwa

ogranicza si´ jednak do przypadków, w których celem porozumienia lub

zwiàzku przest´pczego jest pope∏nienie jednego z czynów okreÊlonych

w art. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o zwalczaniu terroryzmu z dnia 27 stycznia

1977 r. (wzi´cie zak∏adnika, pos∏u˝enie si´ bronià palnà i materia∏ami

wybuchowymi, stosowanie przemocy przeciwko ˝yciu, wolnoÊci lub

sprowadzenie niebezpieczeƒstwa powszechnego dla ˝ycia ludzkiego) lub te˝

jakiegokolwiek innego przest´pstwa zagro˝onego karà pozbawienia wolnoÊci

lub innego podobnego Êrodka, którego górna granica wynosi co najmniej 12

miesi´cy, je˝eli czyn dotyczy handlu narkotykami, innych form zorganizowanej

przest´pczoÊci lub te˝ czynów pope∏nionych z u˝yciem przemocy przeciwko

˝yciu, integralnoÊci cielesnej, wolnoÊci lub te˝ stwarzajàcych niebezpie-

czeƒstwo powszechne dla osób.

Zgodnie z art. 4 Konwencji nie mo˝na odmówiç wydania osoby Êciganej w celu

przeprowadzenia przeciwko niej post´powania karnego, z tego powodu, ˝e

orzeczony wobec niej Êrodek polegajàcy na pozbawieniu wolnoÊci ma byç

wykonywany w instytucji innej ani˝eli penitencjarna.

Art. 5 ust. 1 Konwencji zakazuje z kolei traktowania jakichkolwiek czynów jako

przest´pstw politycznych, przest´pstw z nimi zwiàzanych lub przest´pstw

pope∏nionych z motywów politycznych i w konsekwencji – odmowy wydania

osoby Êciganej z powo∏aniem na tego typu podstaw´. JednoczeÊnie jednak

przepis art. 5 ust. 2 zezwala na sk∏adanie przez paƒstwa – strony oÊwiadczeƒ

co do stosowania ww. regu∏y jedynie w odniesieniu do przest´pstw

terrorystycznych uj´tych w art. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o zwalczaniu

terroryzmu (patrz wy˝ej), a tak˝e czynów polegajàcych na wchodzeniu

w porozumienie i zak∏adaniu zwiàzków przest´pczych majàcych na celu

pope∏nianie takich przest´pstw.

Paƒstwo wezwane nie mo˝e odmówiç wydania równie˝ z uwagi na fakt, ˝e

˝àdanie dotyczy przest´pstwa skarbowego, w sytuacji gdy prawo tego paƒstwa
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przewiduje inny podatek, c∏o lub te˝ nie zawiera przepisów podatkowych,

celnych, walutowych tego samego rodzaju, co prawo paƒstwa wzywajàcego.

Art. 6 Konwencji przewiduje bowiem w tym przypadku, ˝e dla spe∏nienia

warunku podwójnej karalnoÊci wystarczajàce jest, aby istnia∏o „podobieƒstwo”

w zakresie podstawowych znamion danego przest´pstwa w prawie paƒstwa

wzywajàcego i wezwanego. Paƒstwa – strony mogà jednak z∏o˝yç zastrze˝enie

o niestosowaniu omawianego przepisu, z tym ˝e w ˝adnym razie nie mo˝e ono

dotyczyç przest´pstw zwiàzanych z podatkiem akcyzowym, podatkiem VAT lub

c∏em.

Zgodnie z dyspozycjà art. 7 ust. 1 Konwencji, nie mo˝na tak˝e odmówiç

wydania z powo∏aniem si´ na okolicznoÊç, ˝e wniosek dotyczy obywatela

paƒstwa wezwanego. Ust. 2 tego artyku∏u dopuszcza jednak z∏o˝enie w tej

materii stosownego oÊwiadczenia, w którym wydanie uzale˝niç mo˝na od

spe∏nienia szeregu warunków lub te˝ zadeklarowaç, ˝e zakaz ekstradycji

wskazanej kategorii osób ma charakter bezwzgl´dny. OÊwiadczenie jest

skuteczne przez okres 5 lat liczàc od pierwszego dnia stosowania niniejszej

Konwencji przez Paƒstwo Cz∏onkowskie, które je z∏o˝y∏o i mo˝e byç odnawiane

na kolejne okresy pi´cioletnie.

Nast´pnà okolicznoÊcià, na którà paƒstwo wezwane nie mo˝e powo∏aç si´ dla

odmowy wydania osoby Êciganej, jest up∏yw terminów przedawnienia Êcigania

oraz przedawnienia wykonania kary okreÊlany wed∏ug jej prawa wewn´trznego

(art. 8). Konwencja zezwala jednak na niestosowanie tego przepisu, je˝eli

wniosek o wydanie dotyczy przest´pstwa, w stosunku do którego paƒstwo

wezwane ma zapewnionà w∏asnà jurysdykcj´.

Art. 9 Konwencji wskazuje z kolei, ˝e wydanie jest niedopuszczalne w sytuacji,

gdy czyn, którego wniosek dotyczy, obj´ty zosta∏ amnestià w paƒstwie

wezwanym, a paƒstwo wezwane by∏o w∏aÊciwe w zakresie Êcigania tego

przest´pstwa.
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W art. 10 Konwencja, prze∏amujàc zasad´ specjalnoÊci, dopuszcza mo˝liwoÊç

Êcigania, sàdzenia lub wykonania orzeczenia wobec sprawcy za przest´pstwa

inne ni˝ te, w zwiàzku z którymi nastàpi∏o wydanie, bez potrzeby uzyskania

uprzedniej zgody paƒstwa wezwanego. Instytucja ta ma zastosowanie do:

– Êcigania przest´pstw zagro˝onych karami wolnoÊciowymi,

– post´powaƒ, w toku których nie ma potrzeby stosowania wobec osoby

Êciganej Êrodków skutkujàcych pozbawieniem lub ograniczeniem wolnoÊci,

– wykonania orzeczeƒ w zakresie Êrodków wolnoÊciowych,

– Êcigania, sàdzenia lub wykonania wszelkich orzeczeƒ skutkujàcych

pozbawieniem lub ograniczeniem wolnoÊci pod warunkiem, ˝e osoba

Êcigana w sposób wyraêny zrzek∏a si´ prawa do korzystania z zasady

specjalnoÊci w odniesieniu do przest´pstw pope∏nionych przed jej

wydaniem.

Uzupe∏nieniem art. 10 jest art. 11 Konwencji stanowiàcy, ˝e ka˝de paƒstwo ma

mo˝liwoÊç z∏o˝enia oÊwiadczenia, i˝ w ka˝dym z przypadków z art. 10 mo˝na

domniemywaç jego zgody na niestosowanie zasady specjalnoÊci, chyba ˝e

w odniesieniu do konkretnego wniosku paƒstwo to wyrazi odmiennà wol´.

Art. 12 Konwencji dopuszcza dalszà ekstradycj´ osoby Êciganej do innego ni˝

wzywajàce Paƒstwa Cz∏onkowskiego, bez zgody paƒstwa wezwanego.

Paƒstwa – strony mogà jednak z∏o˝yç oÊwiadczenie o koniecznoÊci uzyskania

takiej zgody (na podstawie art. 15 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji oraz

art. 14 ust. 1 Traktatu Beneluksu), chyba ˝e osoba Êcigana wyrazi zgod´ na

wydanie lub oÊwiadczy, ˝e zrzeka si´ prawa do korzystania z zasady

specjalnoÊci (art. 13 Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej).

Zgodnie z art. 13 Konwencji, ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie obowiàzane jest

wyznaczyç organ centralny odpowiedzialny za przyjmowanie i przekazywanie

wniosków o wydanie oraz innych stosownych dokumentów i korespondencji.

W przedmiocie tym nale˝y z∏o˝yç stosowne oÊwiadczenie (art. 13 ust. 2).
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Omawiany przepis dopuszcza mo˝liwoÊç przekazywania wskazanych

dokumentów za pomocà faksu.

Art. 14 Konwencji przewiduje mo˝liwoÊç wyst´powania o dodatkowe informacje

zwiàzane z wnioskiem o wydanie, bezpoÊrednio przez i do organów sàdowych

lub innych organów w∏aÊciwych Paƒstw Cz∏onkowskich. Przepis ten stosuje si´

jedynie w razie z∏o˝enia stosownego oÊwiadczenia oraz tylko pomi´dzy tymi

paƒstwami, które je z∏o˝y∏y.

Zgodnie z art. 15 co do zasady, dokumenty ekstradycyjne nie muszà byç

uwierzytelniane, chyba ˝e wyraênie przewidujà to przepisy niniejszej Konwencji,

Europejskiej Konwencji o Ekstradycji lub te˝ Traktatu Beneluksu. Dokumenty

uwierzytelniajà w∏aÊciwe organy sàdowe, które sporzàdzi∏y orygina∏ lub

wyznaczony organ centralny.

Art. 16 Konwencji wskazuje zakres informacji wystarczajàcych do wykonania

wniosku o przewóz osób Êciganych przez terytorium Paƒstwa Cz∏onkowskiego

(tranzyt). Nale˝à do nich: wskazanie to˝samoÊci osoby Êciganej, nakazu

aresztowania lub innego podobnego orzeczenia lub orzeczenia podlegajàcego

wykonaniu, opis, rodzaj czynu i jego kwalifikacja prawna oraz opis stanu

faktycznego z podaniem czasu i miejsca. Wniosek o przewóz oraz odpowiedê

mogà zostaç przekazane w jakikolwiek sposób pozostawiajàcy Êlad na piÊmie.

III. Stosunek prawa polskiego do uregulowaƒ Konwencji

Zwiàzanie si´ przez Rzeczpospolità Polskà omawianà Konwencjà nie wymaga

wprowadzenia zmian w prawie polskim. Rozwa˝enia wymagajà jedynie

zagadnienia uregulowane w obszarze prawa karnego procesowego.

Mo˝liwoÊç stosowania Konwencji na gruncie krajowej procedury karnej

zapewniajà w pewnym stopniu przepisy rozdzia∏u 64 i 65 Kodeksu

post´powania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555, z póên. zm.).

W zakresie nieuregulowanym wprost przepisami K.p.k. lub te˝ w sytuacji, gdy
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zachodzi ich niezgodnoÊç z Konwencjà, mo˝liwe b´dzie natomiast

bezpoÊrednie stosowanie odpowiednich przepisów samej Konwencji zgodnie z

zasadà wyra˝onà w art. 615 § 1 K.p.k. lub wy∏àczenie ich zastosowania

poprzez z∏o˝enie stosownych oÊwiadczeƒ.

Regulacje krajowe w zasadniczej mierze spe∏niajà wymogi art. 2 Konwencji w

zakresie charakterystyki przest´pstw stanowiàcych podstaw´ wydania. Na

podstawie tych regulacji polskie organy procesowe mogà bowiem zwracaç si´ o

dokonanie ekstradycji w ka˝dej sprawie (przepisy rozdzia∏u 64 nie nak∏adajà w

tej materii ˝adnych ograniczeƒ) oraz wykonaç te wnioski ekstradycyjne innych

paƒstw, które spe∏niajà wymóg podwójnej karalnoÊci i dotyczà czynów

zagro˝onych karà pozbawienia wolnoÊci przekraczajàcà jeden rok (art. 604 § 2

pkt 5 K.p.k.). W przypadku czynów niezagro˝onych wed∏ug prawa polskiego

karà pozbawienia wolnoÊci, tylko grzywnà, wydanie b´dzie natomiast mo˝liwe

w drodze bezpoÊredniego zastosowania art. 2 ust. 3 Konwencji, który w tym

zakresie „wejdzie” w miejsce stosownych przepisów K.p.k.

Problemów nie nastr´czy równie˝, przewidziana w art. 3 Konwencji, kwestia

wydawania osób Êciganych za czyny polegajàce na braniu udzia∏u

w porozumieniu lub zwiàzku majàcym na celu pope∏nianie przest´pstw.

Z uwagi na to, ˝e przepisy polskiego Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,

poz. 553, z póên. zm.) penalizujà takie zachowania w art. 258, Rzeczypospolita

Polska jako paƒstwo wezwane wykona wniosek o ekstradycj´ pochodzàcy od

innego Paƒstwa Cz∏onkowskiego.

Rzeczpospolita Polska, bioràc pod uwag´ obowiàzujàce przepisy K.p.k., nie

odmówi równie˝ wydania osoby Êciganej w celu przeprowadzenia przeciwko

niej post´powania karnego, w przypadku orzeczenia wobec niej Êrodka

polegajàcego na pozbawieniu wolnoÊci w instytucji innej ani˝eli penitencjarna

(art. 4 Konwencji). Art. 604 K.p.k. wskazujàcy przypadki niedopuszczalnoÊci

wydania, nie wskazuje tego rodzaju przes∏anki jako podstawy odmowy.
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W odniesieniu do zawartego w art. 5 Konwencji wymogu, aby paƒstwa

– strony nie mog∏y odmówiç wykonania wniosku o wydanie z powo∏aniem si´ na

polityczny charakter przest´pstwa lub pope∏nienie go z przyczyn politycznych

nale˝y przede wszystkim zwróciç uwag´, ˝e Konstytucja RP w art. 55 ust. 2

zakazuje ekstradycji osoby podejrzanej o pope∏nienie bez u˝ycia przemocy

przest´pstwa z przyczyn politycznych, a Kodeks post´powania karnego

w art. 604i § 2 pkt 6 przewiduje mo˝liwoÊç odmowy ekstradycji, je˝eli

przest´pstwo, którego dotyczy wniosek jest przest´pstwem o charakterze

politycznym.

Brak zgodnoÊci Konwencji z K.p.k. nie stanowi problemu, poniewa˝ zgodnie

z art. 615 § 1 K.p.k. Konwencja w omawianym zakresie b´dzie stosowana

z pierwszeƒstwem przed przepisami krajowymi.

JeÊli chodzi zaÊ o Konstytucj´ RP, to Konwencja przewiduje mo˝liwoÊç

ograniczenia stosowania przewidzianego w niej zakazu odmowy wydawania

osób Êciganych z powo∏aniem si´ na polityczny charakter (motywy)

przest´pstwa wy∏àcznie do pewnych przest´pstw terrorystycznych oraz

przest´pstw polegajàcych na zawarciu porozumienia lub udziale w zwiàzku

majàcym na celu pope∏nianie przest´pstw terrorystycznych. Skorzystanie z tej

mo˝liwoÊci, poprzez z∏o˝enie oÊwiadczenia przewidzianego w art. 5 ust. 2,

w praktyce zapewni mo˝liwoÊç wykonywania pozosta∏ych zobowiàzaƒ

Konwencji w zgodzie z Konstytucjà. Z tej ostatniej a contrario wynika bowiem

dopuszczalnoÊç wydawania osób Êciganych za przest´pstwa pope∏nione

z u˝yciem przemocy, nawet je˝eli sà pope∏nione z przyczyn politycznych.

Dlatego w omawianym zakresie niezb´dne b´dzie z∏o˝enie oÊwiadczenia,

którego propozycj´ zamieszczono w dalszej cz´Êci uzasadnienia.

Przepisy polskiego Kodeksu post´powania karnego w art. 604 § 2 pkt 6, jako

fakultatywnà przes∏ank´ odmowy wydania wskazujà równie˝ „skarbowy”

charakter przest´pstwa. W omawianym zakresie przepisy prawa polskiego nie

sà wi´c zgodne z art. 6 Konwencji. Ten ostatni przepis b´dzie si´ jednak

stosowaç w tych okolicznoÊciach bezpoÊrednio z pierwszeƒstwem przed
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przepisami K.p.k. Wskazane przy tym b´dzie z∏o˝enie przewidzianego w art. 6

ust. 3 Konwencji oÊwiadczenia, które skutkowaç b´dzie ograniczeniem zakresu

stosowania art. 6 do przest´pstw akcyzowych, celnych lub zwiàzanych z

podatkiem od towarów i us∏ug. TreÊç oÊwiadczenia przedstawiono w koƒcowej

cz´Êci uzasadnienia.

Na gruncie prawa polskiego nie ma równie˝ podstaw do wype∏niania,

wynikajàcego z art. 7 Konwencji, zobowiàzania do wydawania w∏asnych

obywateli. Bezwzgl´dny zakaz w tym przedmiocie zawierajà bowiem przepisy

art. 55 ust. 1 Konstytucji oraz art. 604 § 1 pkt 1 K.p.k. Jak wskazano jednak

wy˝ej, Konwencja przewiduje mo˝liwoÊç wy∏àczenia obowiàzku wydawania

w∏asnych obywateli w drodze z∏o˝enia stosownego oÊwiadczenia. Nale˝y

skorzystaç z tej mo˝liwoÊci i z∏o˝yç takie oÊwiadczenie – jego propozycj´

zamieszczono w koƒcowej cz´Êci uzasadnienia.

Przepisy krajowe nie zapewniajà tak˝e realizacji obowiàzku wynikajàcego

z art. 8 Konwencji dotyczàcego zakazu odmowy wydania z powo∏aniem si´ na

up∏yw terminów przedawnienia. Art. 604 § 1 pkt 3 K.p.k. wskazuje bowiem

powo∏anà okolicznoÊç jako negatywnà przes∏ank´ ekstradycyjnà. To samo

dotyczy art. 10 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji, której Polska jest stronà.

Problem mo˝na jednak rozwiàzaç w drodze bezpoÊredniego stosowania art. 8

Konwencji z pierwszeƒstwem przed przepisami K.p.k. Istnia∏a b´dzie przy tym

mo˝liwoÊç ograniczenia w praktyce stosowania tego artyku∏u jedynie do tych

przypadków, w których wniosek o ekstradycj´ dotyczyç b´dzie przest´pstw nie

obj´tych polskà jurysdykcjà – nie wymaga to sk∏adania ˝adnego oÊwiadczenia

ani zastrze˝enia.

Polskie przepisy nie regulujà wprost wp∏ywu amnestii na mo˝liwoÊç wykonania

wniosku o ekstradycj´. W tej sytuacji art. 9 Konwencji b´dzie stosowany wprost.

W odró˝nieniu od art. 10 Konwencji przepisy art. 596 K.p.k. w ka˝dym wypadku

wymagajà zgody paƒstwa wydajàcego na Êciganie danej osoby za inne

przest´pstwo ni˝ to, w zwiàzku z którym nastàpi∏o wydanie. Powsta∏à
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niezgodnoÊç wyeliminuje si´ poprzez bezpoÊrednie stosowanie przepisu art. 10

Konwencji. Z∏o˝enie przez Rzeczpospolità Polskà oÊwiadczenia na zasadzie

art. 6 ust. 3 Konwencji b´dzie skutkowa∏o ograniczeniem stosowania art. 10 do

tych jedynie przest´pstw skarbowych, które wskazano w przedmiotowym

oÊwiadczeniu.

Przewidziane w art. 11 Konwencji domniemanie zgody paƒstwa wezwanego na

Êciganie za inne przest´pstwo ni˝ to, w zwiàzku z którym nastàpi∏o wydanie

uwarunkowane jest z∏o˝eniem stosownego oÊwiadczenia. Poniewa˝

domniemanie tego rodzaju obce jest polskiemu porzàdkowi prawnemu,

sk∏adanie takiego oÊwiadczenia by∏oby nieuzasadnione.

Przepisy prawa polskiego nie przewidujà mo˝liwoÊci dalszego wydania osób

Êciganych bez zgody paƒstwa wezwanego (art. 12 Konwencji), RP powinna

zatem z∏o˝yç oÊwiadczenie o zamiarze dalszego stosowania art. 15

Europejskiej Konwencji o Ekstradycji, uzale˝niajàcego takie wydanie od zgody

paƒstwa wezwanego z wyjàtkiem sytuacji, gdy osoba Êcigana wyrazi zgod´ na

takie wydanie lub te˝ zastosowanie b´dzie mia∏ art. 13 Konwencji

o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej mówiàcy o mo˝liwoÊci zrzeczenia

si´ przez t´ osob´ korzystania z zasady specjalnoÊci. Propozycj´ stosownego

oÊwiadczenia zamieszczono w koƒcowej cz´Êci uzasadnienia.

Zgodnie z art. 13 Konwencji, jako organ centralny w∏aÊciwy w przedmiocie

przekazywania i otrzymywania wniosków o Êciganie, nale˝a∏o wskazaç Ministra

SprawiedliwoÊci Rzeczypospolitej Polskiej. Jego treÊç zaproponowano

w dalszej cz´Êci uzasadnienia.

Przepisy Konwencji przewidujàce mo˝liwoÊç przekazywania dokumentów

ekstradycyjnych faksem b´dà stosowane wprost.

Wprost b´dzie stosowany równie˝ art. 16 Konwencji przewidujàcy uproszczenia

komunikowania si´ przy tranzycie dokonywanym w ramach stosowania

procedury ekstradycyjnej.
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IV. Potrzeba, cel oraz tryb zwiàzania si´ Konwencjà przez Rzeczpospolità

Polskà

Konwencja odnoszàca si´ do ekstradycji mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi

Unii Europejskiej z dnia 27 wrzeÊnia 1996 r. by∏a kolejnym krokiem, jaki uczyni∏y

Paƒstwa Cz∏onkowskie Unii Europejskiej w celu stworzenia mechanizmów

pozwalajàcych na zdynamizowanie obrotu prawnego w zakresie wydawania

osób Êciganych.

Obecnie Konwencja straci∏a istotnie na znaczeniu wobec przyj´cia, w dniu

13 czerwca 2002 r., Decyzji Ramowej w sprawie europejskiego nakazu

aresztowania i procedur przekazania mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi. Ta

ostatnia, w swoim za∏o˝eniu, zast´puje w obrocie mi´dzy Paƒstwami

Cz∏onkowskimi UE dotychczasowe procedury ekstradycyjne, w tym min.

okreÊlone przez omawianà Konwencj´.

Trzeba mieç jednak na uwadze, ˝e zgodnie z oÊwiadczeniami kilku paƒstw

z∏o˝onymi na podstawie ww. Decyzji Ramowej, do cz´Êci spraw (dotyczàcych

czynów pope∏nionych przed datà wskazanà w tych oÊwiadczeniach) w dalszym

ciàgu stosowaç si´ b´dà dotychczasowe procedury ekstradycyjne, a nie

procedura przewidziana przez Decyzj´. Faktem jest równie˝, ˝e do chwili

obecnej cz´Êç paƒstw nie dokona∏a jeszcze implementacji Decyzji Ramowej

w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedur przekazania mi´dzy

Paƒstwami Cz∏onkowskimi, w zwiàzku z czym obecnie w dalszym ciàgu muszà

one stosowaç Konwencj´. Chocia˝ wi´c nie nale˝y spodziewaç si´, ˝e

Konwencja znajdzie w praktyce szerokie zastosowanie, istniejà merytoryczne

argumenty przemawiajàce za zwiàzaniem si´ nià przez Polsk´.

Wskazaç równie˝ nale˝y, ˝e obowiàzek zwiàzania si´ przez Rzeczpospolità

Polskà omawianà Konwencjà wynika wprost z postanowieƒ Aktu dotyczàcego

warunków przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej (...) do Unii Europejskiej

z dnia 16 kwietnia 2003 r. W akcie tym Polska zobowiàza∏a si´ do zwiàzania po
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akcesji (art. 3 pkt 4) konwencjami z dziedziny wymiaru sprawiedliwoÊci i spraw

wewn´trznych, których nie mo˝na oddzieliç od osiàgni´cia celów Traktatu UE,

a które do dnia przystàpienia zosta∏y otwarte do podpisu przez obecne

Paƒstwa Cz∏onkowskie, a tak˝e do tych, które zosta∏y przygotowane przez

Rad´ zgodnie z Tytu∏em VI Traktatu UE i których przyj´cie Rada zaleci∏a

Paƒstwom Cz∏onkowskim.

W wykonaniu powy˝szego zobowiàzania ratyfikowanie Konwencji o ekstradycji

mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej jest nieodzowne.

Ratyfikacja Konwencji powinna odbywaç si´ w trybie przewidzianym w art. 89

ust. 1 Konstytucji RP, bowiem dotyczy ona wolnoÊci obywatelskich oraz

zagadnieƒ regulowanych w ustawie (pkt 2 i 5 ww. art. 89 ust. 1 Konstytucji).

WÊród tych pierwszych wskazaç mo˝na wolnoÊci, o których mowa w art. 41, 42,

55 Konstytucji RP. Materia ustawowa, której dotyczy Konwencja zawarta jest

g∏ównie w ustawie – Kodeks post´powania karnego.

Paƒstwa przyst´pujàce do Konwencji nie podpisujà jej, tylko od razu sk∏adajà

swoje dokumenty ratyfikacyjne – przystàpienia (art. 19 Konwencji).

Sk∏adajàc dokumenty ratyfikacyjne dotyczàce przedmiotowej Konwencji, Polska

powinna z∏o˝yç nast´pujàce oÊwiadczenia:

1. OÊwiadczenie z art. 5 ust. 2

„Na podstawie art. 5 ust. 2 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza,

˝e b´dzie stosowaç art. 5 ust. 1 tylko w stosunku do przest´pstw

okreÊlonych w art. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o zwalczaniu terroryzmu

oraz przest´pstw kwalifikowanych jako porozumienie lub zwiàzek,

odpowiadajàcy opisowi zachowaƒ wymienionych w art. 3 ust. 4 Konwencji

i majàcych na celu pope∏nienie jednego lub wi´cej przest´pstw,

okreÊlonych w art. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o zwalczaniu terroryzmu.”
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2. OÊwiadczenie z art. 6 ust. 3

„Na podstawie art. 6 ust. 3 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza,

˝e zezwoli na ekstradycj´ w zwiàzku z pope∏nieniem przest´pstwa

skarbowego tylko w przypadku pope∏nienia czynów, które mogà stanowiç

przest´pstwo akcyzowe, celne lub zwiàzane z podatkiem od towarów

i us∏ug.”

3. OÊwiadczenie z art. 7 ust. 2

„Na podstawie art. 7 ust. 2 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza,

˝e zgodnie z art. 55 ust. 1 Konstytucji, ekstradycja obywateli polskich jest

zakazana, w zwiàzku z czym w ka˝dym przypadku odmówi wykonania

wniosków zawierajàcych ˝àdanie ich wydania.”

4. OÊwiadczenie z art. 12 ust. 2

„Na podstawie art. 12 ust. 2 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza,

˝e b´dzie nadal stosowaç art. 15 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji,

chyba ˝e inaczej stanowi art. 13 Konwencji o uproszczonej procedurze

ekstradycyjnej mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej lub gdy

osoba, której wydania za˝àdano wyrazi∏a zgod´ na dalsze wydanie.”

5. OÊwiadczenie z art. 13 ust. 2

„Na podstawie art. 13 ust. 2 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza,

˝e wyznacza Ministerstwo SprawiedliwoÊci jako organ centralny

odpowiedzialny za przekazywanie i otrzymywanie wniosków o ekstradycj´,

o których mowa w art. 13 ust. 1.”

6. OÊwiadczenie z art. 18 ust. 4
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„Na podstawie art. 18 ust. 4 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza,

˝e do momentu wejÊcia w ˝ycie Konwencji b´dzie ona stosowana

w stosunkach z Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo

oÊwiadczenie, po up∏ywie 90 dni od daty z∏o˝enia dokumentu

ratyfikacyjnego przez Rzeczpospolità Polskà.”

Zwiàzanie si´ Konwencjà nie spowoduje ˝adnych obcià˝eƒ finansowych dla

bud˝etu paƒstwa.

14/06/esz



KONWENCJA ODNOSZÑCA SI¢ DO EKSTRADYCJI MI¢DZY PA¡STWAMI

CZ¸ONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ustanowiona na podstawie art. K. 3

Traktatu o Unii Europejskiej

WYSOKIE UK¸ADAJÑCE SI¢ STRONY niniejszej Konwencji, Paƒstwa

Cz∏onkowskie Unii Europejskiej,

POWO¸UJÑC SI¢ na Akt Rady Unii Europejskiej z dnia 27 wrzeÊnia 1996 roku;

PRAGNÑC usprawniç wspó∏prac´ sàdowà w sprawach karnych mi´dzy Paƒstwami

Cz∏onkowskimi zarówno w zakresie Êcigania, jak i wykonywania orzeczeƒ;

UZNAJÑC znaczenie ekstradycji w dziedzinie wspó∏pracy prawnej przy realizacji tych

celów;

PODKREÂLAJÑC, ˝e we wspólnym interesie Paƒstw Cz∏onkowskich le˝y

zapewnienie skutecznego i szybkiego post´powania ekstradycyjnego w takim

zakresie, w jakim ich systemy sprawowania rzàdów opierajà si´ na zasadach

demokratycznych i w jakim Paƒstwa Cz∏onkowskie przestrzegajà zobowiàzaƒ

na∏o˝onych na nie na mocy Konwencji o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych

wolnoÊci, podpisanej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku;

DAJÑC WYRAZ zaufaniu do organizacji i funkcjonowania systemów prawnych

Paƒstw Cz∏onkowskich, a tak˝e do zdolnoÊci zapewnienia przez nie prawa do

sprawiedliwego procesu;

MAJÑC NA UWADZE, ˝e aktem z dnia 10 marca 1995 roku Rada ustanowi∏a

Konwencj´ o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej mi´dzy Paƒstwami

Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej;

BIORÑC POD UWAG¢ znaczenie zawarcia mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii

Europejskiej Konwencji uzupe∏niajàcej Europejskà konwencj´ o ekstradycji z dnia 13

grudnia 1957 roku, jak równie˝ inne konwencje obowiàzujàce w tej dziedzinie;

UZNAJÑC, ˝e postanowienia tych konwencji majà zastosowanie we wszystkich

kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Konwencji,

UZGODNI¸Y, CO NAST¢PUJE:

Artyku∏ 1

Postanowienia ogólne
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1. Niniejsza Konwencja ma na celu uzupe∏nienie postanowieƒ i u∏atwienie

stosowania mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej:

— Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 roku (zwanej dalej

Europejskà konwencjà o ekstradycji),

— Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu z dnia 27 stycznia 1977 roku

(zwanej dalej Europejskà konwencjà o zwalczaniu terroryzmu),

— Konwencji z dnia 19 czerwca 1990 roku Wykonawczej do Uk∏adu z Schengen z

dnia 14 czerwca 1985 roku o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach

w stosunkach mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi, b´dàcymi stronami tej Konwencji,

a tak˝e:

— rozdzia∏u I Traktatu o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych,

zawartego w dniu 27 czerwca 1962 roku mi´dzy Królestwem Belgii, Wielkim

Ksi´stwem Luksemburga i Królestwem Niderlandów, zmienionego Protoko∏em z dnia

11 maja 1974 roku (zwanego dalej Traktatem Beneluksu) w stosunkach mi´dzy

Paƒstwami Cz∏onkowskimi Gospodarczej Unii Beneluksu.

2. Postanowienia ust. 1 nie stojà na przeszkodzie stosowaniu bardziej

korzystnych postanowieƒ zawartych w umowach dwu- lub wielostronnych

obowiàzujàcych mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi, ani te˝ - zgodnie z art. 28 ust. 3

Europejskiej konwencji o ekstradycji - rozwiàzaƒ w zakresie ekstradycji

uzgodnionych na podstawie ujednoliconych lub opartych na wzajemnoÊci przepisów

prawnych przewidujàcych wykonywanie na terytorium Paƒstwa Cz∏onkowskiego

nakazów aresztowania wydanych na terytorium innego Paƒstwa Cz∏onkowskiego.

Artyku∏ 2

Przest´pstwa ekstradycyjne

1. Podstaw´ wydania stanowià przest´pstwa zagro˝one wed∏ug prawa

wzywajàcego Paƒstwa Cz∏onkowskiego karà pozbawienia wolnoÊci lub innym

Êrodkiem skutkujàcym pozbawieniem wolnoÊci w maksymalnym wymiarze co

najmniej dwunastu miesi´cy oraz wed∏ug prawa wezwanego Paƒstwa

Cz∏onkowskiego karà pozbawienia wolnoÊci lub innym Êrodkiem skutkujàcym

pozbawieniem wolnoÊci w maksymalnym wymiarze co najmniej szeÊciu miesi´cy.

2. Nie mo˝na odmówiç wydania na tej podstawie, ˝e prawo wezwanego Paƒstwa

Cz∏onkowskiego nie przewiduje tego samego rodzaju Êrodka skutkujàcego

pozbawieniem wolnoÊci jak prawo wzywajàcego Paƒstwa Cz∏onkowskiego.

3. Postanowienia art. 2 ust. 2 Europejskiej konwencji o ekstradycji i art. 2 ust. 2

Traktatu Beneluksu stosuje si´ równie˝ do przest´pstw, które sà zagro˝one karami

grzywny.

Artyku∏ 3

Porozumienie przest´pcze i zwiàzek majàcy na celu pope∏nianie przest´pstw
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1. Je˝eli przest´pstwo stanowiàce podstaw´ wniosku o wydanie jest wed∏ug

prawa wzywajàcego Paƒstwa Cz∏onkowskiego kwalifikowane jako porozumienie

przest´pcze lub zwiàzek majàcy na celu pope∏nianie przest´pstw i jest zagro˝one

karà pozbawienia wolnoÊci lub innym Êrodkiem skutkujàcym pozbawieniem wolnoÊci

w maksymalnym wymiarze co najmniej dwunastu miesi´cy, wydania nie mo˝na

odmówiç na tej podstawie, ˝e prawo wezwanego Paƒstwa Cz∏onkowskiego nie

traktuje tych samych czynów jako przest´pstw, je˝eli porozumienie lub zwiàzek

przest´pczy majà na celu pope∏nienie:

a) jednego lub wi´cej przest´pstw okreÊlonych w art. 1 i 2 Europejskiej konwencji

o zwalczaniu terroryzmu, lub

b) wszelkich innych przest´pstw, zagro˝onych karà pozbawienia wolnoÊci lub

innym Êrodkiem skutkujàcym pozbawieniem wolnoÊci w maksymalnym wymiarze co

najmniej dwunastu miesi´cy, zwiàzanych z handlem narkotykami i innymi formami

przest´pczoÊci zorganizowanej lub innymi czynami pope∏nionymi z u˝yciem

przemocy przeciwko ˝yciu, integralnoÊci fizycznej lub wolnoÊci osoby lub te˝

stwarzajàcymi niebezpieczeƒstwo powszechne dla osób.

2. W celu okreÊlenia, czy porozumienie lub zwiàzek przest´pczy majà na celu

pope∏nienie jednego z przest´pstw okreÊlonych w ust. 1 pkt. a) lub b) niniejszego

artyku∏u, wezwane Paƒstwo Cz∏onkowskie weêmie pod uwag´ informacje

zamieszczone w nakazie aresztowania lub w dokumencie majàcym takà samà moc

prawnà, lub te˝ w orzeczeniu skazujàcym osob´, o której wydanie wystàpiono, jak

równie˝ opis przest´pstwa, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt. b) Europejskiej

konwencji o ekstradycji lub w art. 11 ust. 2 pkt. b) Traktatu Beneluksu.

3. Dokonujàc powiadomienia okreÊlonego w art. 18 ust. 2, ka˝de Paƒstwo

Cz∏onkowskie mo˝e oÊwiadczyç, ˝e zastrzega sobie prawo do niestosowania

postanowieƒ ust. 1 lub stosowania go pod ÊciÊle okreÊlonymi warunkami.

4. Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie, które z∏o˝y∏o zastrze˝enie zgodnie z ust. 3,

uzna za podstaw´ wydania, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1, zachowanie

ka˝dej osoby, która przyczynia si´ do pope∏nienia przez grup´ osób dzia∏ajàcych w

tym samym celu, jednego lub wi´cej przest´pstw noszàcych znamiona dzia∏alnoÊci

terrorystycznej w rozumieniu art. 1 i 2 Europejskiej konwencji o zwalczaniu

terroryzmu, handlu narkotykami i innych form przest´pczoÊci zorganizowanej lub

czynów z u˝yciem przemocy przeciwko ˝yciu, integralnoÊci fizycznej lub wolnoÊci

osoby, lub stwarzajàcych niebezpieczeƒstwo powszechne dla osób, zagro˝onych

karà pozbawienia wolnoÊci lub innym Êrodkiem skutkujàcym pozbawieniem wolnoÊci,

których górna granica wynosi co najmniej dwanaÊcie miesi´cy nawet w przypadku,

gdy osoba ta nie uczestniczy bezpoÊrednio w pope∏nieniu jednego lub wi´cej takich

przest´pstw; udzia∏ takiej osoby musi byç umyÊlny, ze ÊwiadomoÊcià celu i ogólnej

dzia∏alnoÊci przest´pczej grupy, albo zamiaru pope∏nienia przez grup´ jednego lub

wi´cej takich przest´pstw.
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Artyku∏ 4

Orzeczenie o pozbawieniu wolnoÊci w innym miejscu ni˝ zak∏ad penitencjarny

Nie mo˝na odmówiç wydania w celu przeprowadzenia post´powania karnego na

tej podstawie, ˝e wniosek oparty jest, zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 2 pkt. a)

Europejskiej konwencji o ekstradycji lub art. 11 ust. 2 pkt. a) Traktatu Beneluksu, na

orzeczeniu organu sàdowego wzywajàcego Paƒstwa Cz∏onkowskiego o pozbawieniu

danej osoby wolnoÊci poprzez umieszczenie jej w innym miejscu ni˝ zak∏ad

penitencjarny.

Artyku∏ 5

Przest´pstwa polityczne

1. Dla celów niniejszej Konwencji ˝adne przest´pstwo nie b´dzie uwa˝ane przez

wezwane Paƒstwo Cz∏onkowskie za przest´pstwo polityczne, przest´pstwo

zwiàzane z przest´pstwem politycznym lub przest´pstwo pope∏nione z pobudek

politycznych.

2. Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie mo˝e w drodze powiadomienia, o którym mowa

w art. 18 ust. 2 niniejszej z∏o˝yç oÊwiadczenie, ˝e stosowaç b´dzie postanowienia

ust´pu 1 jedynie w odniesieniu do:

a) przest´pstw okreÊlonych w art. 1 i 2 Europejskiej konwencji o zwalczaniu

terroryzmu,

b) przest´pstw kwalifikowanych jako porozumienie lub zwiàzek, odpowiadajàcych

opisowi zachowaƒ wymienionych w art. 3 ust. 4 niniejszej Konwencji i majàcych na

celu pope∏nienie jednego lub wi´cej przest´pstw okreÊlonych w art. 1 i 2 Europejskiej

konwencji o zwalczaniu terroryzmu.

3. Postanowienia art. 3 ust. 2 Europejskiej konwencji o ekstradycji i art. 5

Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu pozostajà w mocy.

4. Zastrze˝enia zg∏oszone zgodnie z art. 13 Europejskiej konwencji o zwalczaniu

terroryzmu nie majà zastosowania do ekstradycji mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi.

Artyku∏ 6

Przest´pstwa skarbowe

1. W zakresie materii podatkowej, celnej i dewizowej, wydanie na warunkach

przewidzianych w niniejszej Konwencji, Europejskiej konwencji o ekstradycji i

Traktacie Beneluksu, powinno nastàpiç tak˝e w odniesieniu do czynów, które wed∏ug

prawa wezwanego Paƒstwa Cz∏onkowskiego stanowià przest´pstwa o podobnym

charakterze.

2. Nie mo˝na odmówiç wydania na tej podstawie, ˝e prawo wezwanego Paƒstwa

Cz∏onkowskiego nie przewiduje tego samego rodzaju op∏aty lub podatku albo nie

reguluje w ten sam sposób op∏at, podatków, ce∏ i obrotu dewizowego jak prawo
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wzywajàcego Paƒstwa Cz∏onkowskiego.

3. Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie w drodze powiadomienia okreÊlonego w art. 18

ust. 2, mo˝e oÊwiadczyç, ˝e wyrazi zgod´ na wydanie w zwiàzku z przest´pstwem

skarbowym tylko w przypadku pope∏nienia czynów polegajàcych na dokonaniu lub

zaniechaniu, które mogà stanowiç przest´pstwo akcyzowe, celne lub zwiàzane z

podatkiem od towarów i us∏ug.

Artyku∏ 7

Ekstradycja w∏asnych obywateli

1. Nie mo˝na odmówiç wydania na tej podstawie, ˝e osoba, której dotyczy

wniosek, jest obywatelem wezwanego Paƒstwa Cz∏onkowskiego w rozumieniu art. 6

Europejskiej konwencji o ekstradycji.

2. Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie w drodze powiadomienia okreÊlonego w art. 18

ust. 2, mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie, ˝e nie wyrazi zgody na wydanie swoich obywateli

lub ˝e wyrazi zgod´ jedynie pod pewnymi okreÊlonymi warunkami.

3. Ka˝de zastrze˝enie, o którym mowa w ust. 2, wa˝ne jest przez okres pi´ciu lat,

poczàwszy od pierwszego dnia obowiàzywania niniejszej Konwencji w stosunku do

Paƒstwa Cz∏onkowskiego, które je z∏o˝y∏o. Jednak˝e zastrze˝enie mo˝e byç

odnawiane na kolejne okresy tej samej d∏ugoÊci.

Na dwanaÊcie miesi´cy przed datà wygaÊni´cia zastrze˝enia, depozytariusz

informuje o tym fakcie Paƒstwo, które je z∏o˝y∏o.

Najpóêniej na trzy miesiàce przed up∏ywem ka˝dego pi´cioletniego okresu,

Paƒstwo Cz∏onkowskie powiadamia depozytariusza o utrzymaniu swojego

zastrze˝enia, o zmianie idàcej w kierunku z∏agodzenia warunków wydania, albo o

jego wycofaniu.

W wypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust´pie poprzedzajàcym,

depozytariusz informuje zainteresowane Paƒstwo Cz∏onkowskie, ˝e z∏o˝one przez

nie zastrze˝enie ulega automatycznemu przed∏u˝eniu na okres szeÊciu miesi´cy,

przed up∏ywem którego wymienione powy˝ej Paƒstwo Cz∏onkowskie powinno

dokonaç powiadomienia. Niez∏o˝enie powiadomienia w tym terminie pociàga za sobà

wygaÊni´cie zastrze˝enia.

Artyku∏ 8

Przedawnienie

1. Nie mo˝na odmówiç wydania na tej podstawie, ˝e wed∏ug ustawodawstwa

wezwanego Paƒstwa Cz∏onkowskiego nastàpi∏o przedawnienie Êcigania lub

karalnoÊci.

2. Wezwane Paƒstwo Cz∏onkowskie mo˝e nie stosowaç postanowieƒ ust. 1 w

wypadku, gdy wniosek o wydanie obejmuje czyny podlegajàce jurysdykcji tego

Paƒstwa Cz∏onkowskiego zgodnie z jego prawem karnym.
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Artyku∏ 9

Amnestia

Nie mo˝na udzieliç zgody na wydanie za przest´pstwo obj´te amnestià w

wezwanym Paƒstwie Cz∏onkowskim, je˝eli Paƒstwo to by∏o w∏aÊciwe do Êcigania

tego przest´pstwa zgodnie z jego prawem karnym.

Artyku∏ 10

Przest´pstwa inne ni˝ te, które stanowià podstaw´ wniosku o wydanie

1. Za przest´pstwa pope∏nione przed wydaniem, inne ni˝ te, które stanowi∏y

podstaw´ wniosku, osoba wydana mo˝e bez koniecznoÊci uzyskania zgody

wezwanego Paƒstwa Cz∏onkowskiego:

a) byç Êcigana lub karana za przest´pstwa nie zagro˝one karà pozbawienia

wolnoÊci,

b) byç Êcigana lub karana, je˝eli w wyniku post´powania karnego nie dochodzi do

zastosowania Êrodka ograniczajàcego jej wolnoÊç osobistà,

c) podlegaç karze lub Êrodkowi nie polegajàcemu na pozbawieniu wolnoÊci, w tym

karze grzywny albo zast´pczej karze, nawet je˝eli mo˝e ona ograniczaç jej wolnoÊç

osobistà,

d) byç Êcigana, karana, zatrzymana w celu wykonania kary lub innego Êrodka

polegajàcego na pozbawieniu wolnoÊci lub podlegaç jakiemukolwiek ograniczeniu jej

wolnoÊci osobistej, je˝eli po jej przekazaniu zrzeknie si´ ona korzystania z zasady

specjalnoÊci w odniesieniu do konkretnych przest´pstw pope∏nionych przed jej

wydaniem.

2. Zrzeczenie si´ przez osob´ wydanà korzystania z zasady specjalnoÊci

wymienionej w ust. 1 pkt. d) dokonuje si´ przed w∏aÊciwymi organami sàdowymi

wzywajàcego Paƒstwa Cz∏onkowskiego i podlega zaprotoko∏owaniu zgodnie z

przepisami prawa wewn´trznego tego Paƒstwa.

3. Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie podejmuje konieczne Êrodki w celu zapewnienia,

aby zrzeczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. d), by∏o dokonane w warunkach, które

Êwiadczà o tym, ˝e osoba ta wyrazi∏a zgod´ dobrowolnie i z pe∏nà ÊwiadomoÊcià

wynikajàcych z tego skutków. W tym celu osobie wydanej przys∏uguje prawo do

skorzystania z pomocy obroƒcy.

4. W razie z∏o˝enia przez wezwane Paƒstwo Cz∏onkowskie oÊwiadczenia zgodnie

z art. 6 ust. 3, postanowieƒ ust. 1 pkt. a), b) i c) niniejszego artyku∏u nie stosuje si´ w

odniesieniu do przest´pstw skarbowych z wyjàtkiem przest´pstw okreÊlonych w art.

6 ust. 3.

Artyku∏ 11

Domniemanie zgody wezwanego Paƒstwa Cz∏onkowskiego
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Dokonujàc powiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 2 lub w jakimkolwiek

innym momencie, ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie, ˝e w

jego stosunkach z innymi Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y oÊwiadczenie tej

samej treÊci, zgoda przewidziana w art. 14 ust. 1 pkt. a) Europejskiej konwencji o

ekstradycji i w art. 13 ust. 1 pkt. a) Traktatu Beneluksu b´dzie uznawana za

udzielonà, chyba ˝e w konkretnej sprawie postanowi si´ inaczej.

Je˝eli w konkretnej sprawie Paƒstwo Cz∏onkowskie wskaza∏o, ˝e jego zgoda nie

mo˝e byç uznana za udzielonà, stosuje si´ art. 10 ust. 1.

Artyku∏ 12

Dalsza ekstradycja do innego Paƒstwa Cz∏onkowskiego

1. Artyku∏u 15 Europejskiej konwencji o ekstradycji i artyku∏u 14 ust. 1 Traktatu

Beneluksu nie stosuje si´ do wniosków o dalsze wydanie z jednego Paƒstwa

Cz∏onkowskiego do innego Paƒstwa Cz∏onkowskiego.

2. Dokonujàc powiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 2, Paƒstwo

Cz∏onkowskie mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie, ˝e stosuje si´ art. 15 Europejskiej

konwencji o ekstradycji i art. 14 ust. 1 Traktatu Beneluksu, je˝eli art. 13 Konwencji o

uproszczonej procedurze ekstradycyjnej mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii

Europejskiej nie stanowi inaczej lub je˝eli osoba, której to dotyczy, wyra˝a zgod´ na

dalsze wydanie do innego Paƒstwa Cz∏onkowskiego.

Artyku∏ 13

Organ centralny i przekazywanie dokumentów telefaksem

1. Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie wyznacza organ centralny lub, je˝eli wymaga

tego jego system konstytucyjny, organy centralne odpowiedzialne za przekazywanie

i otrzymywanie wniosków o wydanie i wymaganych dokumentów towarzyszàcych

tym wnioskom, jak równie˝ wszelkiej innej urz´dowej korespondencji odnoszàcej si´

do wniosków o wydanie, je˝eli niniejsza Konwencja nie stanowi inaczej.

2. Dokonujàc powiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 2, ka˝de Paƒstwo

Cz∏onkowskie okreÊla organ lub organy, które zosta∏y wyznaczone na mocy ust. 1

niniejszego artyku∏u. Informuje te˝ depozytariusza o wszystkich zmianach

dotyczàcych wyznaczonych organów.

3. Wniosek o wydanie i dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogà byç

przekazywane telefaksem. Ka˝dy organ centralny zostanie wyposa˝ony w

urzàdzenie do przekazywania i otrzymywania dokumentów tà drogà i ma obowiàzek

zapewniç w∏aÊciwe funkcjonowanie tego urzàdzenia.

4. W celu zapewnienia autentycznoÊci i poufnoÊci przekazu nale˝y zainstalowaç,
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przy telefaksie organu centralnego, urzàdzenie kodujàce, gdy telefaks

wykorzystywany jest dla celów tego artyku∏u.

Paƒstwa Cz∏onkowskie porozumiejà si´ odnoÊnie praktycznych warunków

stosowania postanowieƒ niniejszego artyku∏u.

5. W celu zapewnienia autentycznoÊci dokumentów ekstradycyjnych organ

centralny wzywajàcego Paƒstwa Cz∏onkowskiego poÊwiadcza w swoim wniosku

ekstradycyjnym zgodnoÊç z orygina∏em za∏àczonych do niego dokumentów, oraz

dokonuje numeracji stron. W razie zakwestionowania tej zgodnoÊci przez wezwane

Paƒstwo Cz∏onkowskie, jego organ centralny jest uprawniony do zwrócenia si´ do

organu centralnego wzywajàcego Paƒstwa Cz∏onkowskiego o przekazanie

orygina∏ów dokumentów lub ich uwierzytelnionych odpisów w rozsàdnym terminie

drogà dyplomatycznà lub te˝ w inny uzgodniony sposób.

Artyku∏ 14

Informacje dodatkowe

Dokonujàc powiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 2 lub w innym dowolnym

momencie, ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie, ˝e w

stosunkach z innymi Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo

oÊwiadczenie, organy sàdowe lub inne w∏aÊciwe organy tych Paƒstw Cz∏onkowskich

mogà, o ile zachodzi taka potrzeba, zwracaç si´ bezpoÊrednio do jego organów

sàdowych lub do innych w∏aÊciwych organów prowadzàcych post´powanie karne

wobec osób, w stosunku do których z∏o˝ono wniosek o wydanie, w celu uzyskania

dodatkowych informacji zgodnie z art. 13 Europejskiej konwencji o ekstradycji lub art.

12 Traktatu Beneluksu.

W chwili z∏o˝enia tego oÊwiadczenia Paƒstwo Cz∏onkowskie wska˝e swoje

organy sàdowe lub inne w∏aÊciwe organy upowa˝nione do udzielania i uzyskiwania

dodatkowych informacji.

Artyku∏ 15

Uwierzytelnianie

Wszelkie dokumenty, odpisy dokumentów przekazywanych dla potrzeb wydania

sà zwolnione z obowiàzku uwierzytelniania i innych formalnoÊci, chyba ˝e niniejsza

Konwencja, Europejska konwencja o ekstradycji i Traktat Beneluksu stanowià

inaczej. W tym ostatnim wypadku odpisy dokumentów uwa˝a si´ za uwierzytelnione,

je˝eli ich zgodnoÊç zosta∏a potwierdzona przez organy sàdowe, które wyda∏y

orygina∏, lub przez organ centralny wymieniony w art. 13.
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Artyku∏ 16

Przewóz

Do przewozu, w warunkach przewidzianych w art. 21 Europejskiej konwencji o

ekstradycji i art. 21 Traktatu Beneluksu, przez terytorium Paƒstwa Cz∏onkowskiego

do innego Paƒstwa Cz∏onkowskiego stosuje si´ nast´pujàce postanowienia:

a) informacje zawarte we wniosku o przewóz muszà byç wystarczajàce dla

umo˝liwienia Paƒstwu Cz∏onkowskiemu, przez które ma nastàpiç przewóz, ocen´

wniosku i podj´cie wobec osoby wydanej Êrodków przymusu koniecznych do

przewozu.

W tym celu za wystarczajàce uznaje si´ nast´pujàce informacje:

— to˝samoÊç osoby wydanej,

— informacja o wydanym nakazie aresztowania lub dokumencie posiadajàcym

takà samà moc prawnà albo wyroku podlegajàcym wykonaniu,

— rodzaj i kwalifikacja prawna przest´pstwa,

— opis okolicznoÊci pope∏nienia przest´pstwa, w tym czas i miejsce;

b) wniosek o przewóz oraz informacje przewidziane w pkt. a) mogà byç kierowane

do Paƒstwa Cz∏onkowskiego, przez terytorium którego ma nastàpiç przewóz, w

ka˝dy sposób pozostawiajàcy Êlad na piÊmie. Paƒstwo Cz∏onkowskie, przez

terytorium którego ma nastàpiç przewóz, powiadamia o swojej decyzji w ten sam

sposób;

c) w wypadku korzystania z drogi lotniczej bez przewidzianego mi´dzylàdowania,

w razie nieplanowego làdowania, wzywajàce Paƒstwo Cz∏onkowskie przekazuje

Paƒstwu, przez terytorium którego przewóz ma nastàpiç, informacje przewidziane w

pkt. a);

d) z zastrze˝eniem postanowieƒ niniejszej Konwencji, a w szczególnoÊci jej art. 3,

5 i 7, stosuje si´ postanowienia art. 21 ust. 1, 2, 5 i 6 Europejskiej konwencji o

ekstradycji, jak równie˝ art. 21 ust. 1 Traktatu Beneluksu.

Artyku∏ 17

Zastrze˝enia

˚adne zastrze˝enie do postanowieƒ niniejszej Konwencji nie jest dopuszczalne z

wyjàtkiem tych, które wyraênie sà przez nià przewidziane.

Artyku∏ 18

WejÊcie w ˝ycie

1. Niniejsza Konwencja podlega przyj´ciu przez Paƒstwa Cz∏onkowskie zgodnie z

obowiàzujàcymi w tych paƒstwach wymogami konstytucyjnymi.

2. Paƒstwa Cz∏onkowskie w drodze powiadomienia informujà Sekretarza
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Generalnego Rady Unii Europejskiej o zakoƒczeniu procedur wymaganych przez ich

normy konstytucyjne dla przyj´cia niniejszej Konwencji.

3. Niniejsza Konwencja wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 90 dni od daty

powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, przez paƒstwo, które b´dàc Paƒstwem

Cz∏onkowskim Unii Europejskiej w chwili przyj´cia przez Rad´ aktu ustanawiajàcego

niniejszà Konwencj´, jako ostatnie dope∏ni∏o tej formalnoÊci.

4. Do czasu wejÊcia w ˝ycie niniejszej Konwencji ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie

mo˝e w momencie dokonywania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, lub w

ka˝dym innym czasie, z∏o˝yç oÊwiadczenie, ˝e stosowaç b´dzie postanowienia tej

Konwencji w stosunkach z innymi Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie

samo oÊwiadczenie. OÊwiadczenia te stajà si´ wià˝àce po up∏ywie 90 dni od daty ich

z∏o˝enia.

5. Niniejsza Konwencja ma zastosowanie tylko do wniosków przekazanych po

dacie jej wejÊcia w ˝ycie lub po rozpocz´ciu jej stosowania w stosunkach mi´dzy

wezwanym Paƒstwem Cz∏onkowskim a wzywajàcym Paƒstwem Cz∏onkowskim.

Artyku∏ 19

Przystàpienie nowych Paƒstw Cz∏onkowskich

1. Konwencja niniejsza jest otwarta do przystàpienia dla ka˝dego paƒstwa, które

staje si´ cz∏onkiem Unii Europejskiej.

2. Tekst niniejszej Konwencji w j´zyku paƒstwa przyst´pujàcego, sporzàdzony

przez Rad´ Unii Europejskiej, jest autentyczny.

3.  Dokumenty przystàpienia sk∏adane sà depozytariuszowi.

4. W stosunku do ka˝dego przyst´pujàcego paƒstwa niniejsza Konwencja

wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 90 dni od dnia z∏o˝enia dokumentu przystàpienia lub z

dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej Konwencji, jeÊli nie wesz∏a ona jeszcze w ˝ycie po

up∏ywie wymienionego okresu 90 dni.

5. Je˝eli niniejsza Konwencja nie wesz∏a jeszcze w ˝ycie w dniu z∏o˝enia

dokumentu przystàpienia, w stosunku do Paƒstw Cz∏onkowskich przyst´pujàcych do

Konwencji stosuje si´ postanowienia art. 18 ust. 4.

Artyku∏ 20

Depozytariusz

1. Depozytariuszem niniejszej Konwencji jest Sekretarz Generalny Unii

Europejskiej.

2. Depozytariusz dokonuje publikacji w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot

Europejskich informacji o post´pach w przyjmowaniu i przyst´powaniu,

oÊwiadczeniach i zastrze˝eniach, jak równie˝ o wszelkich powiadomieniach

odnoszàcych si´ do niniejszej Konwencji.
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Na dowód powy˝szego, ni˝ej wymienieni Pe∏nomocnicy, z∏o˝yli swoje podpisy.

Sporzàdzono w j´zykach: duƒskim, holenderskim, angielskim, fiƒskim,

francuskim, niemieckim, greckim, irlandzkim, w∏oskim, portugalskim, hiszpaƒskim, i

szwedzkim, przy czym ka˝dy tekst jest jednakowo autentyczny, w jednym

egzemplarzu oryginalnym, który zostaje z∏o˝ony w archiwach Sekretariatu

Generalnego Rady Unii Europejskiej. Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

przeka˝e uwierzytelnione kopie Konwencji ka˝demu z Paƒstw Cz∏onkowskich.

ANEKS

Wspólne oÊwiadczenie w sprawie prawa azylu

Paƒstwa Cz∏onkowskie oÊwiadczajà, ˝e niniejsza Konwencja nie mo˝e naruszaç

przepisów prawa azylu uznanego przez ich konstytucje ani stosowania przez te

Paƒstwa Cz∏onkowskie postanowieƒ Konwencji o statusie uchodêców z dnia 28 lipca

1951 roku, uzupe∏nionej Konwencjà o statusie bezpaƒstwowców z dnia 28 wrzeÊnia

1954 roku i Protoko∏em o statusie uchodêców z dnia 31 stycznia 1967 roku.

OÊwiadczenie z∏o˝one przez Dani´, Finlandi´ i Szwecj´ odnoÊnie do artyku∏u 7

niniejszej Konwencji

Dania, Finlandia i Szwecja potwierdzajà, zgodnie z tym, co przekaza∏y w trakcie

negocjacji w celu ich przystàpienia do Konwencji z Schengen, ˝e nie b´dà stosowaç

w stosunku do innych Paƒstw Cz∏onkowskich, które zapewnià takie samo

traktowanie, oÊwiadczeƒ z∏o˝onych do art. 6 ust. 1 Europejskiej konwencji o

ekstradycji jako podstawy odmowy wydania rezydentów z paƒstw nienordyckich.

OÊwiadczenie dotyczàce definicji poj´cia "obywatele"

1. Rada bierze pod uwag´ zobowiàzanie Paƒstw Cz∏onkowskich do stosowania

Konwencji Rady Europy z dnia 21 marca 1983 roku o przekazywaniu osób

skazanych w odniesieniu do obywateli ka˝dego z Paƒstw Cz∏onkowskich w

rozumieniu art. 3 ust. 4 wymienionej powy˝ej Konwencji.

2. Zobowiàzanie Paƒstw Cz∏onkowskich, o którym mowa w ust. 1, nie narusza

stosowania postanowieƒ art. 7 ust. 2 niniejszej Konwencji.

OÊwiadczenie Grecji odnoÊnie artyku∏u 5

Grecja interpretuje artyku∏ 5 w Êwietle postanowieƒ ust´pu 3 tego samego

artyku∏u. Taka interpretacja zapewnia zgodnoÊç z zasadami konstytucji Grecji, która:
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— wyraênie zakazuje wydawania cudzoziemca Êciganego za dzia∏alnoÊç w

obronie wolnoÊci,

— rozró˝nia przest´pstwa polityczne oraz tzw. przest´pstwa mieszane, w

stosunku do których nie sà przewidziane takie same przepisy jak w przypadku

przest´pstw politycznych.

OÊwiadczenie Portugalii dotyczàce wniosków o wydanie, których podstawà sà

przest´pstwa zagro˝one karà do˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci lub innym

Êrodkiem skutkujàcym pozbawieniem wolnoÊci

Po z∏o˝eniu zastrze˝enia do Europejskiej konwencji o ekstradycji z 1957 roku,

zgodnie z którym Portugalia odmawia wydania osób poszukiwanych w zwiàzku z

przest´pstwem zagro˝onym karà do˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci lub innym

Êrodkiem skutkujàcym pozbawieniem wolnoÊci, Portugalia oÊwiadcza, ˝e je˝eli

wyst´puje si´ o wydanie za przest´pstwo zagro˝one karà do˝ywotniego pozbawienia

wolnoÊci lub innym Êrodkiem skutkujàcym pozbawieniem wolnoÊci, wyrazi zgod´ na

wydanie - zgodnie z odpowiednimi postanowieniami swojej Konstytucji

interpretowanymi w Êwietle orzecznictwa Trybuna∏u Konstytucyjnego Portugalii -

wy∏àcznie wtedy, gdy uzna za wystarczajàce zapewnienia udzielone przez

wzywajàce Paƒstwo Cz∏onkowskie, ˝e b´dzie ono popieraç, zgodnie ze swoim

prawem krajowym i praktykà wykonywania orzeczeƒ, zastosowanie wszelkich

Êrodków zmierzajàcych do u∏askawienia, do których osoba podlegajàca wydaniu

mo˝e uprawniona.

Portugalia podtrzymuje wa˝noÊç zobowiàzaƒ wynikajàcych z obowiàzujàcych

umów mi´dzynarodowych, których jest stronà, a w szczególnoÊci z art. 5 Konwencji

w sprawie przystàpienia Portugalii do Konwencji Wykonawczej do Uk∏adu z

Schengen.

OÊwiadczenie Rady odnoÊnie dzia∏aƒ po przyj´ciu Konwencji

Rada oÊwiadcza, ˝e:

a) uwa˝a za wskazane, aby na podstawie informacji przekazywanych przez

Paƒstwa Cz∏onkowskie, przeprowadzaç okresowe przeglàdy dotyczàce:

— wdra˝ania postanowieƒ niniejszej Konwencji,

— stosowania Konwencji po wejÊciu jej w ˝ycie,

— mo˝liwoÊci wprowadzenia przez Paƒstwa Cz∏onkowskie zmian w

zastrze˝eniach sk∏adanych w ramach niniejszej Konwencji, zmierzajàcych do

z∏agodzenia warunków wydania lub wycofania tych zastrze˝eƒ,

— ca∏oÊciowego funkcjonowania post´powania w przedmiocie wydania mi´dzy

Paƒstwami Cz∏onkowskimi;

b) po up∏ywie roku od daty wejÊcia w ˝ycie niniejszej Konwencji zbada mo˝liwoÊç
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przyznania jurysdykcji Trybuna∏owi SprawiedliwoÊci Wspólnot Europejskich.

Za zgodnoÊç z orygina∏em w j´zyku angielskim Êwiadczy:

15/06/esz



Oświadczenia do Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między
Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej,

sporządzonej w Dublinie dnia 27 września 1996 r.

1. Na podstawie art. 5 ust. 2 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oświadcza, iż będzie

stosować art. 5 ust. 1 tylko w stosunku do przestępstw określonych w art. 1 i 2

Europejskiej Konwencji o zwalczaniu terroryzmu oraz przestępstw kwalifikowanych jako

porozumienie lub związek, odpowiadający opisowi zachowań wymienionych w art. 3 ust.

4 Konwencji i mających na celu popełnienie jednego lub więcej przestępstw, określonych

w art. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o zwalczaniu terroryzmu.

2. Na podstawie art. 6 ust. 3 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oświadcza, iż zezwoli na

ekstradycję w związku z popełnieniem przestępstwa skarbowego tylko w przypadku

popełnienia czynów, które mogą stanowić przestępstwo akcyzowe, celne lub związane z

podatkiem od towarów i usług.

3. Na podstawie art. 7 ust. 2 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oświadcza, iż zgodnie z art.

55 ust. 1 Konstytucji, ekstradycja obywateli polskich jest zakazana, w związku z czym w

każdym przypadku odmówi wykonania wniosków zawierających żądanie ich wydania.

4. Na podstawie art. 12 ust. 2 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oświadcza, iż będzie nadal

stosować art. 15 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji, chyba, że inaczej stanowi art. 13

Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi

Unii Europejskiej lub gdy osoba, której wydania zażądano wyraziła zgodę na dalsze

wydanie.

5. Na podstawie art. 13 ust. 2 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oświadcza, że wyznacza

Ministerstwo Sprawiedliwości jako organ centralny odpowiedzialny za przekazywanie i

otrzymywanie wniosków o ekstradycję o których mowa w art. 13 ust. 1.

6. Na podstawie art. 18 ust. 4 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oświadcza, że do momentu

wejścia w życie Konwencji będzie ona stosowana w stosunkach z Państwami

Członkowskimi, które złożyły takie samo oświadczenie, po upływie 90 dni od daty

złożenia dokumentu ratyfikacyjnego przez Rzeczpospolitą Polską.
16/06/esz



Tekst proponowanych oÊwiadczeƒ do Konwencji odnoszàcej si´ do ekstradycji mi´dzy
Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej, które proponuje si´ z∏o˝yç przy sk∏adaniu

dokumentu ratyfikacyjnego

OÊwiadczenia:

1. Na podstawie art. 5 ust. 2 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, i˝
b´dzie stosowaç art. 5 ust. 1 tylko w stosunku do przest´pstw okreÊlonych w art.
1 i 2 Europejskiej Konwencji o zwalczaniu terroryzmu oraz przest´pstw
kwalifikowanych jako porozumienie lub zwiàzek, odpowiadajàcy opisowi
zachowaƒ wymienionych w art. 3 ust. 4 Konwencji i majàcych na celu pope∏nienie
jednego lub wi´cej przest´pstw, okreÊlonych w art. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o
zwalczaniu terroryzmu.

2. Na podstawie art. 6 ust. 3 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, i˝
zezwoli na ekstradycj´ w zwiàzku z pope∏nieniem przest´pstwa skarbowego tylko
w przypadku pope∏nienia czynów, które mogà stanowiç przest´pstwo akcyzowe,
celne lub zwiàzane z podatkiem od towarów i us∏ug.

3. Na podstawie art. 7 ust. 2 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, i˝
zgodnie z art. 55 ust. 1 Konstytucji, ekstradycja obywateli polskich jest zakazana,
w zwiàzku z czym w ka˝dym przypadku odmówi wykonania wniosków
zawierajàcych ˝àdanie ich wydania.

4. Na podstawie art. 12 ust. 2 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, i˝
b´dzie nadal stosowaç art. 15 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji, chyba, ˝e
inaczej stanowi art. 13 Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej
mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej lub gdy osoba, której
wydania za˝àdano wyrazi∏a zgod´ na dalsze wydanie.

5. Na podstawie art. 13 ust. 2 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, ˝e
wyznacza Ministerstwo SprawiedliwoÊci jako organ centralny odpowiedzialny za
przekazywanie i otrzymywanie wniosków o ekstradycj´ o których mowa w art. 13
ust. 1.

6. Na podstawie art. 18 ust. 4 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, ˝e do
momentu wejÊcia w ˝ycie Konwencji b´dzie ona stosowana w stosunkach z
Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie, po up∏ywie 90
dni od daty z∏o˝enia dokumentu ratyfikacyjnego przez Rzeczpospolità Polskà.

17/06/esz



OÊwiadczenia i zastrze˝enia z∏o˝one przez Paƒstwa Cz∏onkowskie do ustanowionej na
podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, Konwencji odnoszàcej si´ do ekstradycji

mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej.

Austria: data notyfikacji - 12.04.2001 r.

1. Zastrze˝enie dotyczàce art.3 ust.3 „Republika Austrii zastrzega sobie prawo do
niestosowania art. 1 kiedy przest´pstwo, za które wnosi si´ o wydanie, nie podlega karze
wed∏ug prawa austriackiego.”

2. Zastrze˝enie dotyczàce art. 7 ust. 2: "Zgodnie z ust. 12 ust.1 ustawy o ekstradycji i
pomocy prawnej, ekstradycja obywateli austriackich jest niedopuszczalna. Zasada ta ma
rang´ konstytucyjnà. Austria zatem nie b´dzie wydawaç w∏asnych obywateli."

3. OÊwiadczenie dotyczàce art. 5 ust.2: „Republika Austrii oÊwiadcza, i˝ b´dzie stosowaç
art. 5 ust. 1 tylko w odniesieniu do przest´pstw okreÊlonych w art. 1 i 2. Europejskiej
Konwencji o Zwalczaniu Terroryzmu i do porozumienia lub zwiàzku - które odnoszà si´
do opisu zachowania zawartego w art. 3. ust. 4 – majàcych na celu pope∏nienie jednego
lub wi´cej przest´pstw opisanych w art. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o Zwalczaniu
Terroryzmu.”

4. OÊwiadczenie dotyczàce art. 11 „Republika Austrii oÊwiadcza, ˝e w stosunkach z
Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie, domniemywa si´, ˝e
zgoda dla celów art. 14 ust. 1 (a) Europejskiej Konwencji o Ekstradycji z 13.12.1957r.
(Federal Gazette No 320/1969) zosta∏a wyra˝ona, chyba ˝e przy wyra˝aniu zgody na
ekstradycj´ w okreÊlonej sprawie wskazano inaczej ".

5. OÊwiadczenie dotyczàce art. 13. ust. 2 "Ministerstwo SprawiedliwoÊci b´dzie organem
centralnym w rozumieniu art. 13 ust. 1."

6. OÊwiadczenie dotyczàce art. 14: „ Republika Austrii oÊwiadcza, i˝ w stosunkach z innymi
Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie, organy sàdowe,
przed którymi post´powanie ekstradycyjne b´dzie si´ toczyç, mogà bezpoÊrednio
kierowaç wnioski o dodatkowe informacje zgodnie z art. 13 Europejskiej Konwencji o
Ekstradycji. W Austrii uprawnionymi do porozumiewania si´ i otrzymywania takich
dodatkowych informacji b´dà Sàdy Krajowe /Landesgerichte/."

7. OÊwiadczenie dotyczàce art. 18 ust. 4: „Republika Austrii oÊwiadcza, ˝e Konwencja ta
b´dzie stosowana w stosunkach Austrii z tymi Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które wyda∏y
takie samo oÊwiadczenie, 90 dni od daty z∏o˝enia tego oÊwiadczenia."

Belgia: data notyfikacji - 25.07.2001 r.

1. Zastrze˝enie dotyczàce art. 3: „Belgia zastrzega sobie prawo do niestosowania art. 3 ust.
1”.

2. Zastrze˝enie dotyczàce do art. 7: „Ekstradycja obywateli belgijskich b´dzie mo˝liwa tylko
na nast´pujàcych  warunkach:

- mo˝liwoÊç ekstradycji b´dzie ograniczona do celów Êcigania;
- Wzywajàce Paƒstwo Cz∏onkowskie musi przed wydaniem wyraziç swojà zgod´ na

przekazanie do Belgii osoby, która ma byç wydana, tak aby wykonanie orzeczenia
wydanego przeciwko niej nastàpi∏o w Belgii zarówno wówczas, gdy orzeczono wobec niej
kar´ pozbawienia wolnoÊci, jak te˝ inny Êrodek skutkujàcy pozbawieniem wolnoÊci;
zastosowanie majà obowiàzujàce przepisy dotyczàce przekazywania osób skazanych
mi´dzy paƒstwami, w tym zgody osoby skazanej;

- istnieje w tym wzgl´dzie wzajemnoÊç”
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3. Zastrze˝enie dotyczàce si´ do art. 12: „Art. 15 Konwencji Europejskiej o Ekstradycji i art.
14 ust. 1 Traktatu Beneluksu b´dà nadal obowiàzywaç w odniesieniu do Belgii."

4. OÊwiadczenie dotyczàce art. 13 ust. 2: „Organem centralnym jest Wydzia∏ Spraw
Indywidualnych w Departamencie Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej w Dyrekcji Generalnej
ds. Ustawodawstwa Karnego i Praw Cz∏owieka Ministerstwa SprawiedliwoÊci."

5. OÊwiadczenie dotyczàce art. 14: „W przypadku Belgii organami sàdowymi uprawnionymi
do ˝àdania lub porozumiewania si´ oraz otrzymywania dodatkowych informacji
zwiàzanych z wnioskiem o ekstradycj´, sà:

- prokuratury
- s´dziowie krajowi".
6. OÊwiadczenie dotyczàce art. 18 ust. 4 „W odniesieniu do Belgii Konwencja ta b´dzie

obowiàzywaç w stosunkach z Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo
oÊwiadczenie."

Niemcy: data notyfikacji - 11.12.1998 r.

1. W zakresie art. 7: zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji, ˝aden obywatel niemiecki nie mo˝e
byç wydany z Republiki Federalnej Niemiec do innego kraju; Republika Federalna
Niemiec musi zatem odmówiç ekstradycji jej obywateli w ka˝dych okolicznoÊciach.

2. W zakresie art. 11: Rzàd Federalny oÊwiadcza, ˝e w stosunkach mi´dzy Republikà
Federalnà Niemiec a Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie,
domniemywa si´, i˝ zgoda dla celów art. 14 ust. 1 (a) Europejskiej Konwencji o
Ekstradycji, zosta∏a wyra˝ona, chyba wskazano inaczej przy wyra˝aniu zgody na
ekstradycj´ w okreÊlonej sprawie.

3. W zakresie art. 13: dla celów art. 13. ust. 1 organami centralnymi b´dà Federalny
Minister SprawiedliwoÊci oraz Ministrowie SprawiedliwoÊci i Prezydenci z
poszczególnych landów. JednoczeÊnie w przypadku, gdy dokumenty okreÊlone w art. 13
ust. 1 sà otrzymywane lub przekazywane faxem, Federalny Minister SprawiedliwoÊci jest
jedynym organem centralnym.

4. W zakresie art. 14: Rzàd Federalny oÊwiadcza, ˝e w stosunkach mi´dzy Republikà
Federalnà Niemiec z innymi Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo
oÊwiadczenie, wnioski o dodatkowe informacje i odpowiedzi na nie zgodnie z art. 13
Europejskiej Konwencji o Ekstradycji mogà byç przekazywane bezpoÊrednio przez
w∏aÊciwe organy sàdowe lub inne uprawnione organy.

Gdy Republika Federalna Niemiec jest paƒstwem wezwanym, prokuratury w Wy˝szych
Sàdach Krajowych /Oberlandesgerichten/ b´dà odpowiedzialne za ˝àdanie i
otrzymywanie dodatkowych informacji.
Gdy Republika Federalna Niemiec jest paƒstwem wzywajàcym, odpowiedzialnoÊç za
˝àdanie i przesy∏anie dodatkowych informacji b´dzie spoczywaç na Prokuratorze
Generalnym /Generalbundesanwalt/ przy Federalnym Sàdzie Najwy˝szym
/Bundesgerichtshof/, prokuraturach przy Wy˝szych Sàdach Krajowych i prokuratury przy
Sàdach Krajowych. Wnioski o informacje powinny byç kierowane bezpoÊrednio do
organów Êcigania zajmujàcych si´ danà sprawà w przedmiocie ekstradycji.

5. W zakresie art. 18: "Zgodnie z art. 18 ust. 4, Rzàd Federalny oÊwiadcza, i˝ Konwencja ta
b´dzie stosowana w stosunkach tego kraju z Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y
takie samo oÊwiadczenie, po up∏ywie 90 dni od daty z∏o˝enia tego oÊwiadczenia."

Dania: data notyfikacji - 17.09.1997 r.
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1. W zakresie art. 3 ust. 3: „Wniosku o ekstradycj´ mo˝na nie uwzgl´dniç, je˝eli
przest´pstwo, za które wnosi si´ o wydanie, nie jest uwa˝ane za przest´pstwo w
duƒskim prawie nawet, gdy przest´pstwo jest uznane wed∏ug prawa paƒstwa
wzywajàcego jako porozumienie lub zwiàzek majàcy na celu pope∏nienia przest´pstwa i
podlega karze pozbawienia wolnoÊci w wymiarze co najmniej 12 miesi´cy lub nawet gdy
porozumienie lub zwiàzek zmierza do pope∏nienia jednego z przest´pstw wymienionych
w art. 3 ust. 1 (a) lub (b).”

2. W zakresie art. 5 ust. 2: „Art. 5 ust. 1 b´dzie stosowany tylko w odniesieniu do
przest´pstw wymienionych w art. 1 i art. 2 Europejskiej Konwencji o Zwalczaniu
Terroryzmu oraz przest´pstw, które mogà byç zdefiniowane jako przest´pstwa
porozumienia lub zwiàzku – odpowiadajàce opisowi zachowania okreÊlonego w art. 3 ust.
4 – w celu pope∏nienia jednego lub wi´cej przest´pstw okreÊlonych w art. 1 i art. 2
Europejskiej Konwencji o Zwalczaniu Terroryzmu."

3. W zakresie art. 7 ust. 2: „ Mo˝na odmówiç ekstradycji, jeÊli osoba, o wydanie której si´
wyst´puje, posiada obywatelstwo duƒskie."

4. W zakresie art. 12 ust. 2: „Art. 15 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji b´dzie nadal
obowiàzywa∏ w odniesieniu do Danii, chyba ˝e osoba wydana, w momencie wydawania
zgody na jej ekstradycj´ z Danii do Paƒstwa Cz∏onkowskiego, wyrazi∏a zgod´ na
prowadzenie wobec niej post´powania karnego i dalsze przekazanie do paƒstwa
trzeciego za przest´pstwa podlegajàce karze pope∏nione przed jej wydaniem inne ni˝ te,
za które zosta∏a ona wydana lub w trakcie rozprawy przed sàdem paƒstwa, do którego
zosta∏a wydana, wyrazi∏a zgod´ na dalsze przekazanie."

5. W zakresie art. 13 ust. 2: „W przypadku Danii wyznaczonym organem centralnym jest
Ministerstwo SprawiedliwoÊci /Slotsholmsgade 10, 1216 K_benhavn K/."

6. W zakresie art. 14 ust. 1: "W tych Paƒstwach Cz∏onkowskich, które z∏o˝y∏y oÊwiadczenie
w stosunku do Danii zgodnie z art. 14 ust. 1, organy sàdowe lub inne w∏aÊciwe organy
mogà kierowaç wnioski o dodatkowe informacje zgodnie z art. 13 Europejskiej Konwencji
o Ekstradycji bezpoÊrednio do duƒskich organów sàdowych lub innych w∏aÊciwych
organów odpowiedzialnych za post´powanie karne przeciwko osobie, o wydanie której
si´ wnosi.”

7. W zakresie art. 14 ust. 2: „W odniesieniu do Danii, sàdy i organy Êcigania sà uprawnione
do wyst´powania z wnioskiem, porozumiewania si´ i otrzymywania dodatkowych
informacji okreÊlonych w art. 14 ust. 1. Zgodnie z duƒskim kodeksem post´powania
karnego organy Êcigania obejmujà Ministerstwo SprawiedliwoÊci, Prokuratora
Generalnego, Prokuratorów, Komendanta Policji Kopenhaskiej oraz komendantów
policji."

8. W zakresie art. 18 ust. 4: „W odniesieniu do Danii, konwencja b´dzie obowiàzywaç w
stosunkach z Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie w
odniesieniu do Danii, 90 dni od daty z∏o˝enia tego oÊwiadczenia.”

9. „Konwencja nie b´dzie obowiàzywaç w przypadku Danii w odniesieniu do Wysp Owczych
i Grenlandii chyba, ˝e zostanie postanowione inaczej."

Hiszpania: data notyfikacji - 9.12.1997 r.

1. W zakresie art. 7: „Zgodnie z art. 18, majàc na wzgl´dzie art. 7 ust. 2, Hiszpania
oÊwiadcza, ˝e b´dzie zezwalaç na ekstradycj´ swoich obywateli pod warunkiem, ˝e czyn
do którego odnosi si´ ekstradycja stanowi tak˝e przest´pstwo w Hiszpanii oraz ˝e
paƒstwo wnoszàce o ekstradycj´ zagwarantuje, ˝e takie osoby b´dà, jeÊli zostanà
skazane, niezw∏ocznie przekazane do Hiszpanii w celu odbycia kary.”
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2. W zakresie art. 13: „Zgodnie z art. 18, majàc na wzgl´dzie art. 13 ust. 2, Hiszpania
wyznacza Ogólny Sekretariat ds. Organizacyjnych Ministerstwa SprawiedliwoÊci jako
organ centralny”.

3. W zakresie art. 14: „Zgodnie z art. 18, majàc na wzgl´dzie art. 14, Hiszpania oÊwiadcza,
˝e w stosunkach tego paƒstwa z paƒstwami, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie,
˝àdanie dodatkowych informacji mo˝e byç kierowane bezpoÊrednio do organu
sàdowego, który wyst´powa∏ z wnioskiem o ekstradycj´."

4. W zakresie art. 18: „Zgodnie z art. 18 ust. 4 Hiszpania oÊwiadcza, ˝e w zakresie jà
dotyczàcym, po z∏o˝eniu powiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 2, konwencja ta
b´dzie obowiàzywaç w stosunkach z innymi Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y
takie samo oÊwiadczenie, po up∏ywie 90 dni od z∏o˝enia wspomnianego oÊwiadczenia."

Wielka Brytania: data notyfikacji - 20.12.2001 r.

1. Art. 11: Zgodnie z art. 11, Wielka Brytania oÊwiadcza, ˝e w jej stosunkach z innymi
Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie, domniemywa si´, i˝
zgoda w rozumieniu art. 14 ust. 1 (a) Europejskiej Konwencji o Ekstradycji zosta∏a
wyra˝ona chyba, ˝e wskazano odmiennie wyra˝ajàc zgod´ na ekstradycj´ w okreÊlonej
sprawie.

2. Art. 13: Majàc na wzgl´dzie art. 13 ust. 2, Wielka Brytania wyznacza nast´pujàce organy
centralne jako odpowiedzialne za przekazywanie i otrzymywanie wniosków
ekstradycyjnych o których mowa w art. 13 ust. 1. W przypadku wniosku kierowanego do
Wielkiej Brytanii, organami centralnymi sà Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i
analogiczny urzàd dla Szkocji (Scotland Orfice). W przypadku gdy Wielka Brytania
wyst´puje z wnioskiem, organami centralnymi sà Ministerstwo Spraw Wewn´trznych,
Ministerstwo SprawiedliwoÊci Szkocji oraz MSW Irlandii Pó∏nocnej (Northern Ireland
Office).

3. Art. 16: Postanowienia art. 16 nie stosujà si´ do Wielkiej Brytanii z uwagi na jej
zastrze˝enie do art. 21 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji.

4. Art. 18: Zgodnie z art. 18 ust. 4 Wielka Brytania oÊwiadcza, ˝e do czasu wejÊcia w ˝ycie,
konwencja ta b´dzie stosowana w stosunkach tego paƒstwa z Paƒstwami
Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie, po up∏ywie 90 dni od z∏o˝enia
przez Wielkà Brytani´ instrumentu ratyfikacyjnego.

Grecja: data notyfikacji - 26.07.1999 r.

1. Zgodnie z art. 5 ust. 2: Grecja b´dzie stosowaç art. 5 ust. 1 tylko w odniesieniu do:
(aa) przest´pstw, o których mowa w art. 1 i art. 2 Europejskiej Konwencji o Zwalczaniu
Terroryzmu oraz
(bb) przest´pstw polegajàcych na porozumienia lub zwiàzku – które odpowiadajà opisowi
zachowania zawartemu w art. 3 ust. 4 – w celu pope∏nienia jednego lub wi´cej
przest´pstw, o których mowa w art. 1 i art. 2 Europejskiej Konwencji o Zwalczaniu
Terroryzmu.

2. Zgodnie z art. 6 ust. 3: Grecja b´dzie wyra˝aç zgod´ na ekstradycj´ w zwiàzku z
przest´pstwami podatkowymi tylko za czyny lub zaniechania, które mogà stanowiç
przest´pstwo w zwiàzku z akcyzà, podatkiem od wartoÊci dodanej lub c∏ami.

3. Zgodnie z art. 7 ust. 2: Grecja nie b´dzie wyra˝a∏a zgody na ekstradycj´ swoich
obywateli.

4. Zgodnie z art. 12 ust. 2: Grecja w dalszym ciàgu stosowaç b´dzie art. 15 Europejskiej
Konwencji o Ekstradycji z wyjàtkiem sytuacji gdy osoba, której dotyczy wniosek o
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ekstradycj´, i która wyrazi∏a zgod´ na swoje przekazanie, zrzeka si´ w drodze
wyraênego oÊwiadczenia, korzystania z zasady specjalnoÊci.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1: Zgodnie z tym artyku∏em Ministerstwo SprawiedliwoÊci wyznacza
si´ jako organ centralny.

Irlandia: data notyfikacji - 28.06.2002 r.

1. Irlandia zastrzega sobie prawo do niestosowania art. 3 ust. 1 tej Konwencji;
2. Irlandia oÊwiadcza, ˝e b´dzie stosowaç art. 5 ust. 1 tej Konwencji tylko w stosunku do

przest´pstw wymienionych w ust. 2 pkt. (a) i (b) wspomnianego artyku∏u.
3. Irlandia oÊwiadcza, ˝e wyrazi zgod´ na ekstradycj´ swoich obywateli, ale tylko w na

zasadzie wzajemnoÊci;
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Irlandia wyznacza Ministra SprawiedliwoÊci, RównoÊci i Reform

Prawa jako organ centralny dla celów tej Konwencji.

Luksemburg: data notyfikacji - 30.07.2001 r.

 Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga sk∏ada nast´pujàce oÊwiadczenia:
1. Zgodnie z art. 3 ust. 3, Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga oÊwiadcza, ˝e warunki

zawarte w art. 3. ust. 1 sà spe∏nione, gdy udzia∏ osoby, która ma byç wydana, oprócz
spe∏nienia wymogów przewidzianych w art. 66 i 67, spe∏nia te˝ wymogi okreÊlone w art.
324 i 324 Kodeksu Karnego lub te zawarte w art. 11 znowelizowanej ustawy z dnia
19.02.1973 r. dotyczàcej sprzeda˝y substancji leczniczych i walki z uzale˝nieniem od
narkotyków.

2. Zgodnie z art. 5 ust. 2, Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga oÊwiadcza, ˝e b´dzie
stosowaç art. 5 ust. 1 tylko w stosunku do:
(a) przest´pstw okreÊlonych w art. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o Zwalczaniu Terroryzmu

oraz
(b) przest´pstw polegajàcych na porozumieniu lub zwiàzku w celu pope∏nienia jednego

lub wi´cej przest´pstw wymienionych w art. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o
Zwalczaniu Terroryzmu.

3. Zgodnie z art. 6 ust. 3, Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga oÊwiadcza, ˝e wyrazi
zgod´ na ekstradycj´ w zwiàzku z przest´pstwami skarbowymi, za dzia∏ania lub
zaniechania, które mogà stanowiç przest´pstwa dotyczàce akcyzy, podatku od wartoÊci
dodanej i ce∏.

4. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga oÊwiadcza, ˝e nie wyrazi
zgody na ekstradycj´ swoich obywateli i, w stosunkach z paƒstwami – stronami
Konwencji, utrzyma w mocy zastrze˝enie oraz oÊwiadczenie z∏o˝one w ramach art. 6 i 21
Europejskiej Konwencji o Ekstradycji.

5. Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga oÊwiadcza, ˝e art. 15
Europejskiej Konwencji o Ekstradycji oraz art. 14 ust. 1 Traktatu Beneluksu o Ekstradycji
i Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych b´dzie nadal obowiàzywa∏ z wyjàtkiem sytuacji,
gdy osoba wydana wyra˝a zgod´ na dalsze przekazanie do innego Paƒstwa
Cz∏onkowskiego zgodnie z tà Konwencjà.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1, Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga oÊwiadcza, ˝e
Ministerstwo SprawiedliwoÊci jest wyznaczone do pe∏nienia funkcji organu centralnego w
Wielkim Ksi´stwie Luksemburga w rozumieniu art. 12 Konwencji, ustanowionej na
podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ekstradycji pomi´dzy Paƒstwami
Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej, podpisanej 27.09.1996 r.

7. Zgodnie z art. 14, Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga oÊwiadcza, ˝e w stosunkach z
innymi Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie, organy
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sàdowe lub inne w∏aÊciwe organy tych paƒstw mogà, o ile zadzie taka potrzeba,
wyst´powaç z wnioskiem bezpoÊrednio do Prokuratora Generalnego o dodatkowe
informacje zgodnie z art. 13 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji lub art. 12 Traktatu
Beneluksu o Ekstradycji i Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych. W przypadku, gdy
Luksemburg jest paƒstwem wezwanym, organem uprawnionym do ˝àdania dodatkowych
informacji jest Ministerstwo SprawiedliwoÊci, Prokurator Generalny i organy sàdowe
w∏aÊciwe do prowadzenia procedury ekstradycyjnej.

8. Zgodnie z art. 18. ust. 4, Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga oÊwiadcza, ˝e w
zakresie, w jakim go dotyczy, Konwencja ta obowiàzywaç b´dzie w stosunkach z
Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie.

Holandia: data notyfikacji - 29.06.2000 r.

1. Zastrze˝enie zgodnie z art. 3: „Rzàd Holandii oÊwiadcza zgodnie z art. 3 ust. 3, ˝e art. 3
ust. 1 nie b´dzie stosowany.”

2. Zastrze˝enie zgodnie z art. 5: „Rzàd Holandii oÊwiadcza zgodnie z art. 5 ust. 2, ˝e art. 5
ust. 1 b´dzie stosowany wy∏àcznie w odniesieniu do przest´pstw okreÊlonych w art. 5
ust. 2 (a) i (b).”

3. Zastrze˝enie zgodnie z art. 7: „Rzàd Holandii oÊwiadcza, zgodnie z art. 7 ust. 2, ˝e nie
wyra˝a zgody na ekstradycj´ ani tranzyt obywateli Holandii dla celów odbycia kary lub
innych Êrodków. Jednak obywatele holenderscy mogà byç wydani dla celów Êcigania, o
ile paƒstwo wzywajàce zagwarantuje, ˝e osoba Êcigana b´dzie przekazana z powrotem
do Holandii w celu wykonania tam orzeczenia, je˝eli po wydaniu tej osoby zosta∏o wobec
niej wydane orzeczenie o pozbawieniu wolnoÊci, inne ni˝ dotyczàce tymczasowego
aresztowania, lub inny Êrodek skutkujàcy pozbawieniem wolnoÊci. W odniesieniu do
Królestwa Niderlandów, dla celów stosowania tej Konwencji, za obywateli holenderskich
uwa˝ane sà osoby narodowoÊci holenderskiej oraz obcokrajowcy, którzy sà
zasymilowani ze spo∏eczeƒstwem holenderskim w takim stopniu, ˝e mogà byç Êcigani w
Holandii za przest´pstwa stanowiàce podstaw´ do wydania oraz ˝e mo˝na zasadnie
przypuszczaç, i˝ obcokrajowcy ci nie stracà prawa pobytu w Holandii, w wyniku
orzeczonej wobec nich, po ich ekstradycji, kary lub Êrodka.

4. Zastrze˝enie zgodnie z art. 12: „Rzàd Holandii oÊwiadcza zgodnie z art. 12 ust. 2, ˝e art.
15 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji z 13.12.1957 r. oraz art. 14 ust. 1 Traktatu o
Ekstradycji i Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych pomi´dzy Królestwem Belgii,
Wielkim Ksi´stwem Luksemburga oraz Królestwem Niderlandów z 27.06.1962 r. b´dzie
nadal obowiàzywaç, je˝eli osoba, o wydanie której si´ wnosi, jest obywatelem
holenderskim w rozumieniu oÊwiadczenia z∏o˝onego zgodnie z art. 7 ust. 2.”

5. OÊwiadczenie zgodnie z art. 14: „W zakresie uzyskiwania dodatkowych informacji
okreÊlonych w art. 13 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji i art. 12 Traktatu Beneluksu o
Ekstradycji, w odniesieniu do:
(a) wniosków o ekstradycj´ pochodzàcych z Holandii: organy okreÊlone w oÊwiadczeniu

z∏o˝onym przez Paƒstwo Cz∏onkowskie wzywajàce mogà kierowaç wnioski
bezpoÊrednio do organów sàdowych wskazanych w holenderskim wniosku o
ekstradycj´, które mogà równie˝ przekazywaç ˝àdane informacje bezpoÊrednio oraz

(b) wniosków o ekstradycj´ kierowanych do Holandii: holenderskie organy sàdowe, które
zajmujà si´ rozpatrywaniem wniosków o ekstradycj´ mogà, w pilnych sprawach,
kierowaç wnioski bezpoÊrednio do organów wskazanych w oÊwiadczeniu przez
Paƒstwo Cz∏onkowskie wzywajàce.
Organami sàdowymi w Holandii, o których mowa w pkt (b) jest prokurator przy sàdzie
rejonowym, zajmujàcy si´ wnioskami o ekstradycj´ oraz Prokuratora Generalnego
przy Holenderskiej Radzie Paƒstwa /Hoge Raad der Nederlanden/".
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6. OÊwiadczenie zgodnie z art.18 ust. 4: „W odniesieniu do Holandii, Konwencja b´dzie
obowiàzywa∏a w stosunkach z innymi Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie
samo oÊwiadczenie, po up∏ywie 90 dni po z∏o˝eniu tego oÊwiadczenia.”

Portugalia: data notyfikacji - 6.10.1998 r.

1. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Konwencji Portugalia oÊwiadcza, ˝e wyrazi zgod´ na ekstradycj´
obywateli portugalskich z w∏asnego terytorium tylko pod warunkami zapisanymi w
Konstytucji Republiki Portugalskiej:

(a) w przypadkach terroryzmu i mi´dzynarodowej przest´pczoÊci zorganizowanej, oraz
(b) dla celów Êcigania, pod warunkiem, ˝e paƒstwo wnioskujàce zagwarantuje powrót osoby

poddanej procedurze ekstradycyjnej do Portugalii w celu wykonania orzeczenia, chyba
˝e osoba ta wyrazi swój wyraêny sprzeciw w z∏o˝onym oÊwiadczeniu. Dla celów odbycia
kary w Portugalii, procedury wskazane w oÊwiadczeniu z∏o˝onym przez Portugali´ w
zwiàzku z Konwencjà Rady Europy o Przekazywaniu Skazanych Osób powinny byç
przestrzegane.

2. Zgodnie z art. 12. ust. 2 Portugalia oÊwiadcza, ˝e nie jest konieczne uzyskanie jej zgody
na dalsze przekazanie osoby do innego Paƒstwa Cz∏onkowskiego, jeÊli osoba ta
wyrazi∏a zgod´ na procedur´ dalszego przekazania do tego paƒstwa zgodnie z
Konwencjà.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Portugalia wyznacza Prokuratur´ Generalnà jako organ centralny
w rozumieniu art. 13 ust. 1.

4. Zgodnie z i dla celów art. 18 ust. 4 Portugalia oÊwiadcza, ˝e Konwencja ta odnosi si´ do
stosunków tego kraju z paƒstwami cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo
oÊwiadczenie.

Szwecja: data notyfikacji - 3.08.2001 r.

1. Art. 3 ust. 3: Szwecja nie b´dzie stosowaç art. 3 ust. 1.
2. Art. 7. ust. 2: Obywatel Szwecji mo˝e byç wydany dla celów Êcigania i wykonania wyroku

zgodnie z warunkami wymienionymi poni˝ej. Jednak we wszystkich przypadkach, jednak
Szwecja zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na ekstradycj´ obywatela
szwedzkiego.

(a) w celu przeprowadzenia ekstradycji w stosunku do obywatela szwedzkiego dla celów
Êcigania, osoba o której ekstradycj´ wnioskuje si´, musi mieç sta∏e miejsce zamieszkania
w paƒstwie wnioskujàcym przez okres co najmniej 2 lat przed pope∏nieniem
przest´pstwa, lub przest´pstwo, w zwiàzku z którym wniesiono o ekstradycj´, musi
zawieraç znamiona przest´pstwa podlegajàcego na mocy prawa szwedzkiego karze
pozbawienia wolnoÊci o wymiarze wy˝szym ni˝ 4 lata. Je˝eli przest´pstwo zosta∏o
pope∏nione w ca∏oÊci na terytorium Szwecji, ekstradycja dla celów Êcigania b´dzie
mo˝liwa tylko wówczas, jeÊli przest´pstwo dotyczy wspó∏udzia∏u w przest´pstwie
pope∏nionym poza granicami kraju lub je˝eli wyra˝a si´ jednoczeÊnie zgod´ na
ekstradycj´ za przest´pstwo pope∏nione poza granicami kraju. Je˝eli ekstradycja jest
mo˝liwa, Szwecja mo˝e postawiç warunek, ˝e osoba poddana procedurze ekstradycji
zostanie z powrotem przewieziona do Szwecji w celu odbycia ka˝dego orzeczenia,
w∏àczajàc w to pozbawienie wolnoÊci lub inny Êrodek skutkujàcy pozbawieniem wolnoÊci
za pope∏nienie przest´pstwa. Taki powrót b´dzie regulowany przez przepisy
szwedzkiego prawa odnoszàce si´ do przekazania wykonania orzeczeƒ w sprawach
karnych.

(b) w celu przeprowadzenia ekstradycji w stosunku do obywatela szwedzkiego na potrzeby
wykonania kary, osoba której ekstradycji dotyczy wniosek, musi stale zamieszkiwaç w
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paƒstwie wnioskujàcym o ekstradycj´ przez okres co najmniej 2 lat przed pope∏nieniem
przest´pstwa lub musi wyraziç zgod´ na ekstradycj´ w obecnoÊci szwedzkiego
prokuratora.

(c) w przypadku ekstradycji szwedzkiego obywatela, art. 5, 8, 10, 12 nie b´dà stosowane.
(d) w przypadku ekstradycji obywatela szwedzkiego zgodnie z Konwencjà o Uproszczonej

Procedurze Ekstradycyjnej pomi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej, art. 9
tej konwencji nie b´dzie stosowany.

(e) Szwecja nie b´dzie powo∏ywaç si´ na oÊwiadczenie z∏o˝one na podstawie art. 6 ust. 1
Europejskiej Konwencji o Ekstradycji, zgodnie z którym obywatele spoza Skandynawii
zamieszkujàcy w Szwecji, Danii lub Finlandii b´dà traktowani przez Szwecj´ w ten sam
sposób, jak obywatele szwedzcy, w stosunkach z Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które
gwarantujà równe traktowanie.

3. Art. 12 ust. 2: Art. 15 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji b´dzie nadal obowiàzywa∏, z
wyjàtkiem spraw, w których osoba poddana uproszczonej procedurze ekstradycyjnej
wyraênie zrzeknie si´ ochrony przed dalszà ekstradycjà lub w przypadku, gdy osoba
poddana innej procedurze ekstradycyjnej wyraênie zrzeknie si´ ochrony przed dalszà
ekstradycjà.

4. Art. 13 ust. 2 Ministerstwo SprawiedliwoÊci b´dzie organem centralnym w∏aÊciwym w
sprawach ekstradycyjnych.

5. Art. 14 Prokurator Generalny lub inni prokuratorzy zajmujàcy si´ sprawami
ekstradycyjnymi sà uprawnieni do porozumiewania si´ bezpoÊrednio ze swoimi
odpowiednikami w innych paƒstwach.

6. Art. 18 ust. 4 Szwecja b´dzie stosowaç Konwencj´, jeszcze przed jej wejÊciem w ˝ycie,
w jej stosunkach z innymi paƒstwami, które z∏o˝y∏y podobne oÊwiadczenie.

Finlandia: data notyfikacji - 7.04.1999 r.

1. Art. 7 ust. 2: Finlandia wyrazi zgod´ na ekstradycj´ jej obywateli tylko pod nast´pujàcymi
warunkami:

- stosownie do swobodnego uznania Ministerstwa SprawiedliwoÊci, obywatel fiƒski mo˝e
zostaç wydany do Paƒstwa Cz∏onkowskiego Unii Europejskiej w celu osàdzenia za
powa˝ne przest´pstwo podlegajàce wed∏ug fiƒskiego prawa karze pozbawienia wolnoÊci
w wymiarze co najmniej 4 lat pozbawienia wolnoÊci, je˝eli zosta∏o ono pope∏nione w
podobnych okolicznoÊciach w Finlandii; warunkiem ekstradycji jest to, ˝e w momencie
uprawomocnienia si´ orzeczenia, paƒstwo wnioskujàce o ekstradycj´ zobowiàzuje si´
niezw∏ocznie przekazaç obywatela fiƒskiego do Finlandii, w celu ewentualnego odbycia
kary pozbawienia wolnoÊci, jeÊli taki obywatel wyrazi zgod´ na odbycie kary w Finlandii;

- ˝aden fiƒski obywatel nie mo˝e byç wydany za przest´pstwa polityczne lub przest´pstwa
pope∏nione w Finlandii, na fiƒskich statkach znajdujàcych si´ na pe∏nych morzach lub na
fiƒskim statku powietrznym;

- ˝aden fiƒski obywatel nie mo˝e byç Êcigany lub skazany za przest´pstwo inne ni˝
zawarte we wniosku o ekstradycj´ bez zgody Ministerstwa SprawiedliwoÊci;

- ˝aden obywatel fiƒski nie mo˝e byç poddany dalszej ekstradycji do innego paƒstwa.
2. Art. 12 ust. 2: Finlandia b´dzie stosowaç art. 15 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji z

wyjàtkiem sytuacji, gdy art. 13 Konwencji o Uproszczonej Procedurze Ekstradycyjnej
przewiduje inaczej lub gdy osoba, o której ekstradycj´ si´ wnioskuje, wyrazi∏a zgod´ na
dalszà ekstradycj´.

3. Art. 18 ust. 4: W sprawach dotyczàcych Finlandii Konwencja mo˝e obowiàzywaç, przed
jej wejÊciem w ˝ycie, w jej relacjach z tymi Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które podpisa∏y
podobne oÊwiadczenie.
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4. Art. 13 ust. 2 Konwencji: W Finlandii organem centralnym zgodnie z art. 13 ust. 1 jest
Ministerstwo SprawiedliwoÊci.

5. Art. 14 Konwencji: Dodatkowe informacje, o których mowa w art. 13 Europejskiej
Konwencji o Ekstradycji, mogà byç wymieniane bezpoÊrednio pomi´dzy uprawnionymi
organami w sposób wskazany w art. 14.W Finlandii Ministerstwo SprawiedliwoÊci,
Centralne Biuro Policji oraz Sàd Najwy˝szy sà uprawnione w rozumieniu art. 14
Konwencji do ˝àdania, dostarczania i otrzymywania dodatkowych informacji.

Za zgodnoÊç z orygina∏em w j´zyku angielskim Êwiadczy:

18/06/esz






















































