


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 10 marca 1995 r. w Brukseli zosta∏a sporzàdzona Konwencja
o  uproszczonej procedurze ekstradycyjnej 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 nie-
zmiennie zachowywane, z uwzgl´dnieniem oÊwiadczeƒ dotyczàcych art. 9,
art. 12 ust. 3, art. 15, art. 16 ust. 3 powy˝szej Konwencji.

Na dowód czego wydany zosta∏ Akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia

       
PREZYDENT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

      
PREZES RADY MINISTRÓW

21-6-hb



P r o j e k t

U S T A W A

z dnia                                     

o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej mi´dzy

paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej, sporzàdzonej w Brukseli dnia

10 marca 1995 r.

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

pospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstra-

dycyjnej mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej, sporzàdzonej

w  Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

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

20-6-hb



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

wniosku o udzielenie zgody na  ratyfikacj´ Konwencji o uproszczonej

procedurze ekstradycyjnej mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej

I. Geneza Konwencji

Konwencja o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej mi´dzy Paƒstwami

Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej sporzàdzona zosta∏a na podstawie art. K.3.

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

Europejskiej nr 95/C 78 z dnia 10 marca 1995 r. (opublikowany w Dzienniku

Urz´dowym Wspólnot Nr C 78 z 30 marca 1995 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 1995, na przepisach Europejskiej Konwencji o Ekstradycji

Rady Europy z  dnia 13 grudnia 1957 r. Analiza post´powaƒ prowadzonych na

jej podstawie wskazywa∏a na stosunkowo d∏ugie okresy ich trwania nawet

w  sytuacjach, w których osoby podlegajàce wydaniu wyra˝a∏y zgod´ na

ekstradycj´. Postanowiono wi´c dokonaç znaczàcych uproszczeƒ pro-

ceduralnych, poprzez ustanowienie osobnego mechanizmu prawnego

w  drodze  nowej Konwencji. W za∏o˝eniu nowa procedura mia∏a równie˝

uwzgl´dniaç w wi´kszym stopniu prawa osoby Êciganej, po pierwsze, poprzez

wydatne skrócenie okresu jej pobytu w areszcie, po drugie zaÊ, poprzez

umo˝liwienie jej w krótkim czasie odwo∏ania si´ od decyzji o tymczasowym

aresztowaniu w paƒstwie wzywajàcym. W uj´ciu ogólnym, procedura

wprowadzona przez Konwencj´ wp∏yn´∏a na popraw´ funkcjonowania instytucji

ekstradycji w ramach Unii Europejskiej oraz przyczyni∏a si´ do tworzenia w jej

ramach obszaru wolnoÊci, bezpieczeƒstwa i sprawiedliwoÊci.
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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, paƒstwa te zgodzi∏y si´ na stosowanie jej postanowieƒ we

wzajemnych stosunkach przed datà wejÊcia w ˝ycie Konwencji.

II . Cel i zakres Konwencji

4.Celem Konwencji jest wprowadzenie uproszczonego mechanizmu, pozwa-

lajàcego na realizacj´ wniosków o wydawanie osób Êciganych pomi´dzy

Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej w trybie odformalizowanym

i  przyspieszonym.

W realizacji opisanego wy˝ej celu, Konwencja:

1) zobowiàzuje Paƒstwa Cz∏onkowskie do wydawania w trybie procedury

uproszczonej osób wskazanych we wniosku paƒstwa wzywajàcego

w  przypadku wyra˝enia przez te osoby oraz paƒstwo wezwane zgody na

ekstradycj´  – art. 2,

2) wskazuje warunki, których spe∏nienie umo˝liwia zastosowanie uproszczonej

procedury ekstradycyjnej oraz zwalnia paƒstwo wzywajàce od obowiàzku

przekazywania paƒstwu wezwanemu formalnego wniosku o wydanie oraz

niektórych dokumentów – art. 3,

3) wskazuje  zakres  informacji, jakie nale˝y przekazaç paƒstwu wezwanemu

– art. 4,

4) ustanawia procedur´ obowiàzujàcà przy wyra˝aniu przez osob´ Êciganà

oraz paƒstwo wezwane zgody na wydanie oraz okreÊla zakres informacji,

jakich nale˝y udzieliç tej osobie – art. 5-8 i 12,

5) umo˝liwia Paƒstwom Cz∏onkowskim znoszenie ograniczeƒ wynikajàcych

z  zasady specjalnoÊci – art. 9,
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6) reguluje zasady powiadamiania paƒstwa wzywajàcego o decyzji w  przed-

miocie zastosowania uproszczonej procedury ekstradycyjnej – art. 10,

7) ustanawia terminy wydania osoby Êciganej paƒstwu wzywajàcemu – art. 11,

8.8) reguluje kwesti´ wydawania osoby Êciganej Paƒstwu Cz∏onkowskiemu

innemu ni˝ paƒstwo wzywajàce – art. 13,

9) reguluje niektóre aspekty instytucji tranzytu osoby Êciganej – art. 14,

 10) nakazuje wskazanie organów w∏aÊciwych w sprawach stosowania Kon-

wencji – art. 15.

Konwencja zawiera jedynie przepisy o charakterze proceduralnym. Majà one na

celu u∏atwienie Paƒstwom Cz∏onkowskim wykonywania postanowieƒ

Europejskiej Konwencji o Ekstradycji wypracowanej w ramach Rady Europy,

poprzez wprowadzenie pewnych nowych elementów modyfikujàcych

dotychczasowe zasady ekstradycji (art. 1).

Zgodnie z art. 2 Paƒstwa Cz∏onkowskie majà obowiàzek wydawania, na

zasadach przewidzianych w Konwencji, tj. w trybie okreÊlonej w niej

uproszczonej procedury ekstradycyjnej, osób Êciganych w sytuacji, gdy osoby

te wyra˝à na to zgod´, a paƒstwo wezwane zgod´ takà zatwierdzi.

Wed∏ug art. 3 Konwencji warunkiem zastosowania procedury uproszczonej jest

wystàpienie przez paƒstwo wzywajàce z wnioskiem o zastosowanie wobec

osoby Êciganej tymczasowego aresztowania w rozumieniu art. 16 Europejskiej

Konwencji o Ekstradycji. Wniosek taki stanowi samoistnà podstaw´ do

uruchomienia przez paƒstwo wezwane procedury przewidzianej w omawianej

Konwencji. W przypadku paƒstw – stron Porozumienia Schengen (ang.

Schengen Agreement), taki sam skutek jak wystàpienie z  wnioskiem

o  tymczasowe aresztowanie ma równie˝ umieszczenie danych osoby

poszukiwanej, w celu jej aresztowania oraz dokonania ekstradycji, w  bazie

danych Systemu Informacyjnego Schengen (ang. Schengen Information

System).
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Tak wi´c stosowanie uproszczonej procedury ekstradycyjnej nie wymaga

od  paƒstwa wzywajàcego wyst´powania z formalnym wnioskiem o

ekstradycj´ (art. 3 ust. 2). Nie wymaga równie˝ przekazania paƒstwu

wezwanemu tych wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 12

Europejskiej Konwencji o  Ekstradycji. Podstawà wydania b´dà tu bowiem

informacje zawarte we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania,

do których, zgodnie z  art. 4 Konwencji, nale˝à:

– dane dotyczàce to˝samoÊci osoby poszukiwanej,

– wskazanie organu, który ˝àda aresztowania,

– wskazanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, innego orzeczenia

majàcego t´ samà moc prawnà lub orzeczenia podlegajàcego wykonaniu,

– wskazanie rodzaju i kwalifikacji prawnej czynu,

– opis stanu faktycznego, w tym czasu, miejsca oraz formy uczestnictwa

sprawcy w pope∏nieniu przest´pstwa,

– w miar´ mo˝liwoÊci wskazanie skutków przest´pstwa.

W∏aÊciwy organ paƒstwa wezwanego mo˝e za˝àdaç dodatkowych informacji,

je˝eli uzna, ˝e dane powy˝sze sà niewystarczajàce dla podj´cia decyzji

o  wydaniu.

Art. 5-7 Konwencji regulujà zasady dotyczàce wyra˝ania zgody przez osob´

Êciganà i paƒstwo wezwane na zastosowanie uproszczonej procedury

ekstradycyjnej.

Osob´ tymczasowo aresztowanà na terytorium paƒstwa wezwanego, która ma

ewentualnie wyraziç zgod´ na zastosowanie wobec niej procedury

uproszczonej, nale˝y poinformowaç o wniosku o wydanie pochodzàcym od

paƒstwa wzywajàcego oraz pouczyç o mo˝liwoÊci zastosowania wobec niej i za

jej zgodà procedury uproszczonej. Informacji tej udzieliç ma, bez zb´dnej

zw∏oki, w∏aÊciwy organ paƒstwa wezwanego, w szczególnoÊci ten, który
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zdecydowa∏ o tymczasowym aresztowaniu. Zgoda osoby Êciganej na wydanie

oraz jej ewentualne oÊwiadczenie o zrzeczeniu si´ prawa do korzystania

z  tzw.  zasady specjalnoÊci, powinny zostaç wyra˝one przed w∏aÊciwym

organem paƒstwa wezwanego oraz odbywaç si´ zgodnie z przepisami prawa

wewn´trznego tego paƒstwa. Paƒstwa – strony majà zagwarantowaç, aby

oÊwiadczenia, o których mowa, sk∏adane by∏y dobrowolnie i przy pe∏nej

ÊwiadomoÊci p∏ynàcych z nich konsekwencji. Powinny zostaç one równie˝

utrwalone zgodnie z przepisami paƒstwa wezwanego. Osobie Êciganej nale˝y

umo˝liwiç skorzystanie z pomocy obroƒcy. Co do zasady, Konwencja nie

przewiduje mo˝liwoÊci cofni´cia raz z∏o˝onych oÊwiadczeƒ. Dozwala jednak

Paƒstwom Cz∏onkowskim na z∏o˝enie w tym przedmiocie stosownej deklaracji,

zgodnie z którà b´dà one dopuszczaç mo˝liwoÊç ich cofni´cia zgodnie

z  przepisami prawa krajowego (art. 7 ust. 4).

Zgodnie z art. 8 paƒstwo wezwane powinno powiadomiç paƒstwo wzywajàce

o  wyra˝eniu zgody przez osob´ Êciganà lub o braku takiej zgody

niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem 10 dni od chwili

aresztowania tej osoby. Powiadomienia dokonuje si´ bezpoÊrednio pomi´dzy

w∏aÊciwymi organami zainteresowanych paƒstw.

Wed∏ug art. 9 Konwencji Paƒstwa Cz∏onkowskie mogà oÊwiadczyç, ˝e zasady

okreÊlone w art. 14 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji, a odnoszàce si´ do

instytucji tzw. „zasady specjalnoÊci”, nie b´dà mieç zastosowania w sytuacji,

gdy osoba Êcigana wyrazi zgod´ na ekstradycj´ lub te˝ gdy zgodziwszy si´ na

ekstradycj´, zrzeknie si´ prawa do korzystania z tej zasady.

Art. 10 Konwencji reguluje tryb przekazania paƒstwu wzywajàcemu informacji

o  decyzji w przedmiocie wydania. Informacja taka, odmiennie ni˝ to

przewiduje Europejska Konwencja o Ekstradycji, powinna byç przekazana

organowi paƒstwa wzywajàcego, który wyda∏ postanowienie o tymczasowym

aresztowaniu, bezpoÊrednio przez organ paƒstwa wezwanego i nie póêniej ni˝

w terminie 20  dni od dnia wyra˝enia przez osob´ Êciganà zgody na

ekstradycj´.
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W art. 11 Konwencji wskazuje si´ terminy w jakich powinna byç wykonana

decyzja o wydaniu. Zgodnie z tymi przepisami, wydanie ma nastàpiç w ciàgu

20  dni od daty powiadomienia paƒstwa wzywajàcego o decyzji, o której mowa

w art. 10. Bezskuteczny up∏yw tego terminu skutkuje obowiàzkiem nie-

zw∏ocznego zwolnienia osoby Êciganej. Je˝eli jednak niedotrzymanie powy˝-

szego terminu nastàpi∏o z przyczyn niezale˝nych od paƒstwa wezwanego,

nale˝y o tym niezw∏ocznie powiadomiç paƒstwo wzywajàce. W takim przy-

padku, zaanga˝owane organy obu paƒstw oznaczà nowy termin wydania, który

nie mo˝e przekroczyç 20 dni od umówionej daty. Terminy okreÊlone w art. 11

nie majà jednak zastosowania, je˝eli paƒstwo wezwane skorzysta z trybu

przewidzianego w art. 19 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji, przewidujàcego

mo˝liwoÊç odroczenia wydania z uwagi na koniecznoÊç przeprowadzenia

przeciwko sprawcy odr´bnego post´powania za inne przest´pstwo lub odbycia

przez niego kary na terytorium paƒstwa wezwanego, orzeczonej za inne

przest´pstwo, jak równie˝ mo˝liwoÊç czasowego wydania sprawcy paƒstwu

wzywajàcemu.

Art. 12 Konwencji okreÊla szczególne przypadki, w których mo˝e znaleêç

zastosowanie uproszczona procedura ekstradycyjna. Dotyczy to sytuacji,

w  których osoba Êcigana wyrazi∏a zgod´ na ekstradycj´ ju˝ po up∏ywie 10 dni

od dnia aresztowania (obligatoryjnie, gdy nie wp∏ynà∏ jeszcze wniosek

o  wydanie; fakultatywnie, gdy wniosek taki wp∏ynà∏), a tak˝e gdy nie wp∏ynà∏

wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu, a osoba Êcigana wyrazi∏a

zgod´ po wp∏yni´ciu wniosku o wydanie. Paƒstwa Cz∏onkowskie powinny

z∏o˝yç oÊwiadczenia czy i na jakich warunkach b´dà korzystaç z tego rodzaju

mo˝liwoÊci.

W art. 13 Konwencja przewiduje mo˝liwoÊç wydania przez paƒstwo wzywajàce

osoby Êciganej innemu Paƒstwu Cz∏onkowskiemu. Warunkiem jest, aby osoba

ta nie korzysta∏a z mo˝liwoÊci stosowania wobec niej ograniczeƒ wynikajàcych

z zasady specjalnoÊci.
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Art. 14 Konwencji reguluje instytucj´ tzw. tranzytu osoby Êciganej przez

terytorium jednego z paƒstw – sygnatariuszy w przypadku stosowania

procedury uproszczonej. Przepisy tego artyku∏u przewidujà, ˝e w sytuacji

wyjàtkowej, zw∏aszcza z uwagi na ograniczenia czasowe, wniosek zawierajàcy

informacje z art. 4 Konwencji mo˝e zostaç przed∏o˝ony paƒstwu tranzytu

w  jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, która pozostawia Êlad na piÊmie.

Paƒstwo tranzytu  mo˝e poinformowaç o swojej decyzji w taki sam sposób.

Zgodnie z art. 15 paƒstwa – strony zobligowane sà do wskazania, w momencie

sk∏adania dokumentów ratyfikacyjnych lub przystàpienia, swoich organów

w∏aÊciwych w rozumieniu art. 4-8, 10 oraz 14 Konwencji.

III.III. Stosunek prawa polskiego do uregulowaƒ konwencji

Zwiàzanie si´ przez Rzeczpospolità Polskà omawianà Konwencjà nie wymaga

wprowadzenia w prawie polskim zmian. Rozwa˝enia w tym kontekÊcie

wymagajà jedynie zagadnienia uregulowane w obszarze prawa karnego

procesowego.

Mo˝liwoÊç stosowania omawianej Konwencji na gruncie krajowej procedury

karnej zapewniajà w zasadniczej mierze przepisy rozdzia∏u 65 Kodeksu

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

– „Wnioski  paƒstw obcych o wydanie lub przewóz osób Êciganych albo

skazanych albo o  wydanie przedmiotów". W zakresie nieuregulowanym

wprost przepisami K.p.k. lub te˝ w sytuacji, gdy zachodzi ich niezgodnoÊç z

Konwencjà, bezpoÊrednie zastosowanie znajdà natomiast odpowiednie

regulacje tej umowy mi´dzynarodowej, zgodnie z zasadà wyra˝onà w art. 615 §

1 K.p.k.

Przepisem o zasadniczym znaczeniu dla omawianej Konwencji jest art. 603a

K.p.k. stanowiàcy w pewnym zakresie transpozycj´ jej uregulowaƒ do prawa

polskiego. Wskazuje on w § 1, ˝e je˝eli umowa mi´dzynarodowa, której RP jest

stronà tak stanowi (chodzi tu z pewnoÊcià tak˝e o omawianà Konwencj´),

wniosek paƒstwa obcego o zastosowanie tymczasowego aresztowania osoby
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Êciganej zast´puje wniosek o wydanie. Przepis ten wprowadza w ˝ycie zasad´

wyra˝onà w art. 2 Konwencji, statuujàcà obowiàzek wydania osoby Êciganej

w  przypadku z∏o˝enia przez paƒstwo wzywajàce wniosku o jej tymczasowe

aresztowanie zamiast formalnego wniosku o ekstradycj´.

W kwestii zgody na ekstradycj´ osoby podlegajàcej wydaniu z wykorzystaniem

procedury uproszczonej, o której mowa w art. 5 ust. 1, art. 6 i 7 Konwencji,

zastosowanie znajdà przepisy art. 603a § 2, 3 i 4 K.p.k.

Zgodnie z tymi przepisami, prokurator podczas przes∏uchania informuje osob´

Êciganà o mo˝liwoÊci wyra˝enia przez nià zgody na wydanie lub zgody na

wydanie po∏àczonej ze zrzeczeniem si´ korzystania z ograniczeƒ okreÊlonych

w  art. 596 i 597 K.p.k. (okreÊlajà one zasad´ specjalnoÊci). W sytuacji, kiedy

osoba oÊwiadczy wol´ wyra˝enia takiej zgody, prokurator kieruje spraw´ do

sàdu okr´gowego, w którego okr´gu prowadzi si´ post´powanie. Sàd na

posiedzeniu rozstrzyga o tymczasowym aresztowaniu osoby Êciganej, odbiera

oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na wydanie lub zgody na wydanie po∏àczonej

ze zrzeczeniem si´ korzystania z zasady specjalnoÊci (które, tak jak tego

wymaga Konwencja sà dokumentowane w protokole, zgodnie z przepisami

art. 143 i nast. K.p.k.), a tak˝e wydaje postanowienie o dopuszczalnoÊci

wydania. Zarówno zgoda osoby Êciganej, jak i zrzeczenie, o którym mowa

wy˝ej, nie mogà zostaç cofni´te, o czym osob´ Êciganà nale˝y pouczyç.

Realizacj´ przewidzianego w art. 7 ust. 2 Konwencji prawa osoby aresztowanej

do korzystania z pomocy obroƒcy zapewniajà natomiast ogólne przepisy K.p.k.

dotyczàce uprawnieƒ oskar˝onego do obrony oraz szczególny przepis art. 603

§ 2 przewidujàcy mo˝liwoÊç udzia∏u obroƒcy osoby Êciganej w posiedzeniu

sàdu w przedmiocie wniosku o jej wydanie.

W pozosta∏ym zakresie, tj. nieregulowanym wprost przepisami K.p.k. bàdê

uregulowanym w sposób odmienny, mo˝liwe b´dzie bezpoÊrednie stosowanie

postanowieƒ Konwencji. Dotyczyç to b´dzie:

– art. 4 wskazujàcego zakres informacji, jakie dostarczyç powinno paƒstwo

wzywajàce paƒstwu wykonania wniosku,
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– art. 8 nakazujàcego niezw∏oczne powiadomienie paƒstwa wzywajàcego

o  zgodzie osoby Êciganej na wydanie lub jej braku oraz okreÊlajàcego tryb

w  jakim to powiadomienie ma nastàpiç,

– art. 10 zobowiàzujàcego do przekazania, w oznaczonym terminie, decyzji

o  zgodzie na wydanie osoby Êciganej bezpoÊrednio przez organ paƒstwa

wezwanego, który jà podjà∏,

– art. 11 przewidujàcego terminy, w których nastàpiç ma wydanie oraz wska-

zujàcego sposób post´powania w przypadku niedotrzymania tych terminów,

– art. 12 wskazujàcego wyjàtkowe sytuacje, w których tak˝e mo˝e znaleêç

zastosowania uproszczona procedura ekstradycyjna,

– art. 13 przewidujàcego mo˝liwoÊç dalszej ekstradycji osoby Êciganej w razie

niekorzystania przez t´ osob´ z zasady specjalnoÊci,

– art. 14 przewidujàcego uproszczenia komunikowania si´ przy tranzycie

dokonywanym w ramach stosowania uproszczonej procedury ekstrady-

cyjnej.

Natomiast okreÊlenie organów w∏aÊciwych do dokonywania czynnoÊci na

poszczególnych etapach post´powania ekstradycyjnego mo˝e nastàpiç

w  drodze z∏o˝enia stosownego oÊwiadczenia przewidzianego w art. 15 Kon-

wencji, którego treÊç zaproponowano w dalszej cz´Êci uzasadnienia.

IV.IV. Potrzeba, cel oraz tryb zwiàzania si´ Konwencjà przez RP

Konwencja o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej mi´dzy Paƒstwami

Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej z dnia 10 marca 1995 r. w swoim za∏o˝eniu

s∏u˝yç mia∏a odformalizowaniu procedur wydawania osób Êciganych, w sytuacji

uzyskania od tych osób stosownej zgody. Jako taka, stanowi∏a istotny element

u∏atwiajàcy i usprawniajàcy wspó∏prac´ mi´dzy paƒstwami w dziedzinie

ekstradycji.
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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 m.in.

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 RP omawianà

Konwencjà wynika wprost z postanowieƒ Aktu dotyczàcego warunków

przystàpienia RP (...) do Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. W  akcie

tym Polska zobligowana zosta∏a do zwiàzania si´ po 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 uprosz-

czonej procedurze ekstradycyjnej mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii

Europejskiej jest nieodzowne.
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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. 17 Konwencji).

Sk∏adajàc dokumenty ratyfikacyjne dotyczàce przedmiotowej Konwencji, Polska

powinna z∏o˝yç nast´pujàce oÊwiadczenia:

1.  OÊwiadczenie z art. 9

„Na podstawie art. 9 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, ˝e nie

b´dzie stosowaç regu∏ okreÊlonych w art. 14 Europejskiej Konwencji

o  Ekstradycji w sytuacji, gdy osoba Êcigana, wyra˝ajàc zgod´ na ekstradycj´,

w sposób wyraêny zrzeknie si´ prawa do korzystania z zasady specjalnoÊci.”

2.  OÊwiadczenie z art. 12 ust. 3

„Na podstawie art. 12 ust. 3 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, ˝e

nie b´dzie stosowaç uproszczonej procedury ekstradycyjnej, o której mowa

w Konwencji, w przypadkach okreÊlonych w art. 12 ust. 1 drugi akapit oraz

w art. 12 ust. 2.”

3.  OÊwiadczenie z art. 15

„Na podstawie art. 15 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, ˝e

organami w∏aÊciwymi w rozumieniu Konwencji sà:

– organem, o którym mowa w art. 4, 5, 10  i 14, jest Minister SprawiedliwoÊci

Rzeczypospolitej Polskiej,

– organem, o którym mowa w art. 6, jest w∏aÊciwy miejscowo prokurator

okr´gowy,
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– organem, o którym mowa w art. 7 i 8, jest w∏aÊciwy miejscowo sàd

okr´gowy.”

4.  OÊwiadczenie z art. 16 ust. 3

„Na podstawie art. 16 ust. 3 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 b´dzie ∏àczy∏o si´ z dodatkowym obcià˝eniem dla

bud˝etu  paƒstwa.

22-6-hb



KONWENCJA

sporzàdzona na podstawie artyku∏u K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o uproszczonej
procedurze ekstradycyjnej mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej

WYSOKIE UMAWIAJÑCE SI¢ STRONY niniejszej Konwencji, Paƒstwa
Cz∏onkowskie Unii Europejskiej,

POWO¸UJÑC SI¢ na Akt Rady z dnia 9 marca 1995 roku;

PRAGNÑC usprawniç wspó∏prac´ prawnà w sprawach karnych mi´dzy Paƒstwami
Cz∏onkowskimi zarówno w zakresie Êcigania jak i wykonywania orzeczeƒ;

UZNAJÑC znaczenie ekstradycji we wspó∏pracy prawnej dla osiàgni´cia powy˝szych
celów;

PRZEKONANE o koniecznoÊci uproszczenia procedury ekstradycyjnej w stopniu
dajàcym si´ pogodziç z podstawowymi zasadami ich wewn´trznego porzàdku
prawnego oraz zasadami Europejskiej Konwencji o ochronie praw cz∏owieka i
podstawowych wolnoÊci;

MAJÑC NA UWADZE, i˝ w wielu przypadkach, w toku post´powaƒ ekstradycyjnych,
osoba Êcigana wyra˝a zgod´ na wydanie;

MAJÑC NA UWADZE, i˝ po˝àdane jest w takich przypadkach skrócenie do minimum
czasu koniecznego do przeprowadzenia ekstradycji oraz okresu pozbawienia
wolnoÊci dla realizacji tego celu;

STWIERDZAJÑC, i˝ nale˝y u∏atwiç stosowanie Europejskiej konwencji o ekstradycji
z dnia 13 grudnia 1957 roku poprzez uproszczenie oraz udoskonalenie procedury
ekstradycyjnej;

STWIERDZAJÑC, i˝ postanowienia Europejskiej Konwencji o Ekstradycji nadal majà
zastosowanie do zagadnieƒ nie uregulowanych przepisami niniejszej Konwencji,

UZGODNI¸Y CO NAST¢PUJE:

Artyku∏ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Konwencja ma na celu u∏atwienie stosowania Europejskiej konwencji
o ekstradycji mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej poprzez
uzupe∏nienie jej postanowieƒ.

2. Ust´p 1 nie stanowi przeszkody do stosowania bardziej korzystnych przepisów
zawartych w porozumieniach dwustronnych i wielostronnych obowiàzujàcych mi´dzy
Paƒstwami Cz∏onkowskimi.
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Artyku∏ 2
Obowiàzek wydania osób

Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzujà si´ do wydania, zgodnie z zasadami
post´powania uproszczonego przewidzianego w niniejszej Konwencji, osób
poszukiwanych w celu przeprowadzenia ich ekstradycji, za ich zgodà, oraz za zgodà
Paƒstwa wezwanego udzielonà zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji.

Artyku∏ 3
Warunki wydania

1. Zgodnie z art. 2, ka˝da osoba, w stosunku do której wystàpiono z wnioskiem o
zastosowanie tymczasowego aresztowania na podstawie art. 16 Europejskiej
konwencji o ekstradycji, podlega wydaniu na zasadach okreÊlonych w art. 4-11 i art.
12 ust. 1 niniejszej Konwencji.

2. Wydanie wskazane w ust. 1 nie jest uzale˝nione od przedstawienia wniosku o
wydanie czy te˝ dokumentów wymaganych przez art. 12 Europejskiej konwencji o
ekstradycji.

                                    Artyku∏ 4
                                   Za∏àczone informacje

1.  Za wystarczajàce dla potrzeb art. 6 i 7, uwa˝a si´ nast´pujàce informacje
przekazane przez Paƒstwo wzywajàce osobie aresztowanej oraz organowi
w∏aÊciwemu, o którym mowa w art. 5 ust. 2:

a) dane dotyczàce to˝samoÊci osoby poszukiwanej,
b) wskazanie organu, który ˝àda aresztowania,
c) informacje o nakazie aresztowania lub innym akcie majàcym t´ samà moc

prawnà lub o orzeczeniu podlegajàcym wykonaniu,
d) wskazanie rodzaju i kwalifikacji prawnej czynu,
e) opis stanu faktycznego, w tym czasu, miejsca i formy uczestniczenia osoby

poszukiwanej w pope∏nieniu przest´pstwa,
f) w miar´ mo˝liwoÊci wskazanie skutków przest´pstwa.
2. Je˝eli w∏aÊciwy organ Paƒstwa wezwanego uzna∏, i˝ informacje wymienione w

ust. 1 sà niewystarczajàce dla podj´cia decyzji o wydaniu osoby poszukiwanej, mo˝e
˝àdaç dodatkowych informacji.

Artyku∏ 5
Wyra˝enie zgody

1. Zgoda osoby aresztowanej jest wyra˝ana na warunkach okreÊlonych w art. 6 i
7.

2. W∏aÊciwy organ Paƒstwa wezwanego udziela zgody na zasadach przewi-
dzianych w jego prawie wewn´trznym.

Artyku∏ 6
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Informacje udzielane osobie aresztowanej

Je˝eli osoba poszukiwana w celu przeprowadzenia ekstradycji zostaje
aresztowana na terytorium innego Paƒstwa Cz∏onkowskiego, w∏aÊciwy organ tego
Paƒstwa informuje jà, zgodnie ze swoim prawem wewn´trznym, o dotyczàcym jej
wniosku, jak równie˝ o mo˝liwoÊci wyra˝enia przez nià zgody na wydanie do
Paƒstwa wzywajàcego wed∏ug procedury uproszczonej.

Artyku∏ 7
Odebranie zgody

1. Zgoda osoby aresztowanej i ewentualnie wyraêne zrzeczenie si´ przez nià
korzystania z zasady specjalnoÊci powinny byç wyra˝one przed w∏aÊciwym organem
sàdowym Paƒstwa wezwanego i zgodnie z jego prawem wewn´trznym.

2. Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie podejmie niezb´dne Êrodki celem
zagwarantowania, aby zgoda i ewentualne zrzeczenie si´, o którym mowa w ust. 1
sk∏adane by∏y w warunkach zapewniajàcych swobodne wypowiedzenie si´ osoby
aresztowanej, z pe∏nà ÊwiadomoÊcià konsekwencji wynikajàcych z wyra˝enia zgody.
W tym celu osoba aresztowana ma prawo do korzystania z pomocy obroƒcy.

3. Zgoda i ewentualne zrzeczenie si´, o którym mowa w ust. 1, utrwala si´ w
formie zgodnej z procedurà przewidzianà przez prawo wewn´trzne Paƒstwa
wezwanego.

4. Zgoda i ewentualne zrzeczenie si´, o którym mowa w ust. 1, nie mogà zostaç
cofni´te. W momencie sk∏adania dokumentów ratyfikacji, przyj´cia, zatwierdzenia lub
przystàpienia Paƒstwa Cz∏onkowskie mogà z∏o˝yç oÊwiadczenie, ˝e zgoda i
ewentualne zrzeczenie mogà byç cofni´te zgodnie z zasadami przewidzianymi w
prawie wewn´trznym. W tym wypadku okres mi´dzy powiadomieniem o wyra˝eniu
zgody a jej odwo∏aniem nie jest brany pod uwag´ przy okreÊlaniu terminów
okreÊlonych w art. 16 ust. 4 Europejskiej konwencji o ekstradycji.

Artyku∏ 8
Powiadomienie o wyra˝eniu zgody

1. Paƒstwo wezwane niezw∏ocznie powiadamia Paƒstwo wzywajàce o wyra˝eniu
zgody przez danà osob´. W celu umo˝liwienia Paƒstwu wzywajàcemu ewentualnego
wystàpienia z wnioskiem o wydanie, Paƒstwo wezwane powiadamia o wyra˝eniu
zgody przez osob´ bàdê odmowie wyra˝enia takiej zgody, najpóêniej w terminie 10
dni od daty tymczasowego aresztowania.

2. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje si´ bezpoÊrednio mi´dzy
w∏aÊciwymi organami.

           Artyku∏ 9
           Zrzeczenie si´ korzystania z zasady specjalnoÊci

Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie mo˝e oÊwiadczyç w momencie sk∏adania dokumentu
ratyfikacji, przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia albo w ka˝dym innym czasie, ˝e
zasady okreÊlone w art. 14 Europejskiej konwencji o ekstradycji nie majà
zastosowania, je˝eli osoba, zgodnie z art. 7 niniejszej konwencji:
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a) zgodzi si´ na ekstradycj´, lub
b) zgodziwszy si´ na ekstradycj´, zrzeknie si´ w wyraêny sposób korzystania z
zasady specjalnoÊci.

Artyku∏ 10
Powiadomienie o decyzji o wydaniu

1. Powiadomienie o decyzji w przedmiocie wydania, podj´tej wed∏ug procedury
uproszczonej, jak równie˝ przekazywanie innych informacji zwiàzanych z
uproszczonà procedurà ekstradycyjnà, odmiennie ni˝ w art. 18 ust. 1 Europejskiej
konwencji o ekstradycji, odbywa si´ bezpoÊrednio mi´dzy w∏aÊciwymi organami
Paƒstwa wezwanego i Paƒstwa wzywajàcego, które wyst´powa∏o z wnioskiem o
zastosowanie tymczasowego aresztowania.
2. Przekazanie decyzji, o której mowa w ust. 1, powinno byç dokonane najpóêniej
przed up∏ywem 20 dni od daty wyra˝enia zgody przez danà osob´.

Artyku∏ 11
Termin wydania

1. Wydanie nast´puje w ciàgu 20 dni od daty powiadomienia o decyzji o wydaniu,
dokonanego na zasadach okreÊlonych w art. 10 ust. 2.
2. Po up∏ywie terminu okreÊlonego w ust. 1, osob´ pozbawionà wolnoÊci zwalnia si´
na terytorium Paƒstwa wezwanego.
3. Je˝eli wydanie osoby w terminie okreÊlonym w ust. 1 nie by∏o mo˝liwe z powodu
dzia∏ania si∏y wy˝szej organ, o którym mowa w art. 10 ust. 1, poinformuje o tym
odpowiedni organ drugiej Strony. Organy obu Stron ustalà nowà dat´ wydania. W
tym przypadku wydanie nast´puje w ciàgu 20 dni od ustalonej nowej daty. Je˝eli po
przekroczeniu tego terminu dana osoba jest w dalszym ciàgu pozbawiona wolnoÊci,
zwalnia si´ jà.
4. Postanowieƒ zawartych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artyku∏u nie stosuje si´ w
przypadku, gdy Paƒstwo wezwane stosuje art. 19 Europejskiej konwencji o
ekstradycji.

Artyku∏ 12
Zgoda wyra˝ona po up∏ywie terminu okreÊlonego w art. 8 lub w innych

okolicznoÊciach

1. Je˝eli osoba tymczasowo aresztowana wyrazi∏a zgod´ po up∏ywie 10–cio
dniowego terminu, okreÊlonego w art. 8, Paƒstwo wezwane:

— stosuje procedur´ uproszczonà przewidzianà w niniejszej Konwencji, je˝eli
wniosek o wydanie w rozumieniu art. 12 Europejskiej konwencji o ekstradycji jeszcze
nie wp∏ynà∏,

— mo˝e zastosowaç procedur´ uproszczonà, je˝eli wniosek o wydanie w
rozumieniu art. 12 Europejskiej konwencji o ekstradycji wp∏ynà∏ w mi´dzyczasie.
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2. Je˝eli nie wystàpiono z wnioskiem o areszt tymczasowy a zgoda zosta∏a
wyra˝ona po wp∏yni´ciu wniosku o wydanie, Paƒstwo wezwane mo˝e zastosowaç
procedur´ uproszczonà przewidzianà w niniejszej Konwencji.

3. W momencie sk∏adania dokumentów ratyfikacji, przyj´cia, zatwierdzenia lub
przystàpienia ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie oÊwiadcza, czy i pod jakimi warunkami
ma zamiar stosowaç postanowienia zawarte w ust. 1 drugi akapit oraz w ust. 2.

Artyku∏ 13
Wydanie do innego Paƒstwa Cz∏onkowskiego

Je˝eli osoba wydana nie korzysta z zasady specjalnoÊci, zgodnie z
oÊwiadczeniem Paƒstwa Cz∏onkowskiego przewidzianym w art. 9 niniejszej
Konwencji, art. 15 Europejskiej konwencji o ekstradycji nie ma zastosowania do
dalszego wydania tej osoby innemu Paƒstwu Cz∏onkowskiemu, chyba ˝e
wspomniane oÊwiadczenie stanowi inaczej.

Artyku∏ 14
Tranzyt

W przypadku tranzytu w rozumieniu art. 21 Europejskiej konwencji o ekstradycji,
je˝eli chodzi o wydanie wed∏ug procedury uproszczonej, zastosowanie majà
nast´pujàce postanowienia:

a) w wypadku nie cierpiàcym zw∏oki, wniosek zawierajàcy informacje okreÊlone w
art. 4 mo˝e zostaç przekazany w ka˝dy udokumentowany na piÊmie sposób do
Paƒstwa, przez którego terytorium odbywa si´ tranzyt. Paƒstwo wezwane do
udzielenia tranzytu mo˝e poinformowaç o swojej decyzji w ten sam sposób;

b) informacje wskazane w art. 4 winny wystarczaç w∏aÊciwemu organowi paƒstwa
tranzytu do oceny, czy wydanie odbywa si´ na podstawie uproszczonej procedury
ekstradycyjnej oraz przedsi´wzi´cia w stosunku do osoby wydanej Êrodków
przymusu koniecznych do wykonania tranzytu.

Artyku∏ 15
Wyznaczenie w∏aÊciwych organów

W momencie z∏o˝enia dokumentu ratyfikacji, przyj´cia, zatwierdzenia lub
przystàpienia ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie okreÊla w oÊwiadczeniu, organy
w∏aÊciwe w rozumieniu art. 4-8, 10, 14.

Artyku∏ 16
WejÊcie w ˝ycie

1. Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji, przyj´ciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty
ratyfikacji, przyj´ciu i zatwierdzenia zostanà z∏o˝one w Sekretariacie Generalnym
Rady Unii Europejskiej. Sekretarz Generalny Rady powiadomi o z∏o˝eniu dokumen-
tów wszystkie Paƒstwa Cz∏onkowskie.
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2. Niniejsza Konwencja wejdzie w ˝ycie po up∏ywie 90 dni od daty z∏o˝enia doku-
mentu ratyfikacji, przyj´cia lub zatwierdzenia przez Paƒstwo Cz∏onkowskie, które
dope∏ni∏o tej formalnoÊci jako ostatnie.
3. Do chwili wejÊcia w ˝ycie niniejszej Konwencji, ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie, w
chwili z∏o˝enia dokumentu ratyfikacji, przyj´cia lub zatwierdzenia lub w ka˝dym
innym czasie mo˝e oÊwiadczyç, i˝ w relacjach z innymi Paƒstwami Cz∏onkowskimi,
które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie, b´dzie stosowaç niniejszà Konwencj´
poczàwszy od 90 dnia od ich z∏o˝enia.
4. Ka˝de oÊwiadczenie z∏o˝one na podstawie art. 9 jest skuteczne po up∏ywie 30 dni
od jego z∏o˝enia, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
Konwencji lub od daty jej wejÊcia w ˝ycie w stosunku do Paƒstwa Cz∏onkowskiego,
którego dotyczy.
5. Niniejsza Konwencja ma zastosowanie tylko do wniosków przekazanych po dacie
jej wejÊcia w ˝ycie lub rozpocz´cia jej stosowania mi´dzy Paƒstwem wzywajàcym i
wezwanym.

Artyku∏ 17

Przystàpienie

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 Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej i zatwierdzony przez wszystkie
Paƒstwa Cz∏onkowskie jest autentyczny na równi z innymi tekstami autentycznymi.
Sekretarz Generalny przeÊle uwierzytelniony odpis ka˝demu Paƒstwu
Cz∏onkowskiemu.

3. Dokumenty przystàpienia sk∏adane sà w Sekretariacie Generalnym Rady Unii
Europejskiej.

4. W stosunku do 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
wspomnianego okresu 90 dni.
5. Je˝eli niniejsza Konwencja nie wesz∏a jeszcze w ˝ycie w momencie z∏o˝enia
dokumentu przystàpienia, art. 16 ust. 3 stosuje si´ do przyst´pujàcych Paƒstw
Cz∏onkowskich.

Na dowód powy˝szego, ni˝ej wymienieni Pe∏nomocnicy, z∏o˝yli swoje podpisy.

Sporzàdzono w Brukseli, dnia 10 marca 1995 r. w jednym egzemplarzu oryginalnym
w j´zykach duƒskim, holenderskim, angielskim, fiƒskim, francuskim, niemieckim,
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greckim, irlandzkim, w∏oskim, portugalskim, hiszpaƒskim i szwedzkim, przy czym
ka˝dy tekst jest jednakowo autentyczny. Orygina∏ sk∏ada si´ w archiwach
Sekretariatu Generalnego Unii Europejskiej. Uwierzytelnione odpisy zostanà
przekazane wszystkim Paƒstwom Cz∏onkowskim.

6-50-iw



Tekst proponowanych oÊwiadczeƒ do Konwencji o uproszczonej procedurze
ekstradycyjnej mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej, które proponuje si´

z∏o˝yç przy sk∏adaniu dokumentu ratyfikacyjnego

OÊwiadczenia:

1. Na podstawie art. 9 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, i˝ nie b´dzie
stosowaç regu∏ okreÊlonych w art. 14 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji w
sytuacji, gdy osoba Êcigana wyra˝ajàc zgod´ na ekstradycj´, w sposób wyraêny
zrzeknie si´ prawa do korzystania z zasady specjalnoÊci.

2. Na podstawie art. 12 ust. 3 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, i˝ nie
b´dzie stosowaç uproszczonej procedury ekstradycyjnej o której mowa w
Konwencji, w przypadkach okreÊlonych w art. 12 ust. 1 drugi akapit oraz w art. 12
ust. 2.

3. Na podstawie art. 15 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, ˝e organami
w∏aÊciwymi w rozumieniu Konwencji sà:

- Organem, o którym mowa w art. 4, 5, 10  i 14, jest Minister SprawiedliwoÊci
Rzeczpospolitej Polskiej,

- Organem, o którym mowa w art. 6, jest w∏aÊciwy miejscowo prokurator
okr´gowy,

- Organem, o którym owa w art. 7 i 8, jest w∏aÊciwy miejscowo sàd okr´gowy.

4. Na podstawie art. 16 ust. 3 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

6-52-iw



OÊwiadczenia Paƒstw Cz∏onkowskich do Konwencji ustanowionej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii
Europejskiej o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii

Europejskiej

OÊwiadczenia Austrii  (data notyfikacji: 27 czerwca 2000 r.)

"1. Zgodnie z art. 9, Austria oÊwiadcza, ˝e zasady okreÊlone w art. 14 Europejskiej Konwencji o
ekstradycji nie majà zastosowania w przypadku, gdy osoba wyra˝a zgod´ na wydanie, zgodnie z art. 7
niniejszej Konwencji.
2. Zgodnie z art. 12 ust. 3 Austria oÊwiadcza, i˝ stosowaç b´dzie uproszczonà procedur´ ekstradycyjnà
przewidzianà w Konwencji w przypadkach, w których wniosek o wydanie zosta∏ sporzàdzony zgodnie z
art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 2.
3. Zgodnie z art. 15, Austria oÊwiadcza, ˝e w∏aÊciwymi organami wed∏ug Konwencji sà:
a) w rozumieniu art. 6, 8 i 10 - Sàd I Instancji w okr´gu, w którym osoba ma miejsce zamieszkania lub

przebywa; w przypadku braku takiego miejsca zamieszkania lub pobytu - Sàd I Instancji w okr´gu, w
którym osoba zosta∏a zatrzymana lub jest przetrzymywana w areszcie;

b) w rozumieniu art. 4, art. 5 ust. 2 i art. 14 - Federalny Minister SprawiedliwoÊci.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 3 Austria oÊwiadcza, ˝e niniejszà Konwencj´ stosuje si´ w stosunkach z
Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które do momentu jej wejÊcia w ˝ycie z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie."

OÊwiadczenia Belgii (data notyfikacji: 16 lipca 2002 r.)

1. OÊwiadczenie dotyczàce art. 7: „Zgoda na zastosowanie procedury ekstradycji uproszczonej oraz
zgoda na automatyczne zrzeczenie si´ z uprawnienia do korzystania z zasady specjalnoÊci, udzielona w
ramach stosowania niniejszej Konwencji, przez osob´ odnalezionà w Belgii, podlega odwo∏aniu do czasu
wydania tej osoby organom paƒstwa wzywajàcego".
2. OÊwiadczenie dotyczàce art. 9: "Zasady specjalnoÊci okreÊlonej w art. 14 Europejskiej Konwencji o
ekstradycji nie stosuje si´, gdy osoba, której wniosek dotyczy, wyra˝a zgod´ na wydanie".
3. OÊwiadczenie dotyczàce art. 12: " W celu rozszerzenia mo˝liwoÊci stosowania procedury
uproszczonej, Belgia zamierza stosowaç art. 12 ust. 1 drugi akapit oraz art. 12 ust. 2"
4. OÊwiadczenie dotyczàce art. 15: "Jako organy w∏aÊciwe Belgia wyznacza dla celów stosowania art. 4,
8 oraz 10 - Prokuratur´ I Instancji oraz Prokuratur´ Federalnà, a dla celów stosowania art. 14 - Federalne
Ministerstwo SprawiedliwoÊci, Departament Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej w Sprawach Karnych w
Dyrekcji Generalnej ds. Legislacji oraz Podstawowych Praw i WolnoÊci, Wydzia∏ Spraw Indywidualnych."
5. OÊwiadczenie dotyczàce art. 16: "Niniejszà Konwencj´ stosuje si´ w odniesieniu do Belgii w oparciu o
art. 16, w stosunkach z Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie."

OÊwiadczenia Niemiec (data notyfikacji 11 grudnia 1998 r.)

"W zakresie art. 9: Postanowieƒ art. 14 Europejskiej Konwencji o ekstradycji dotyczàcego zasady
specjalnoÊci nie stosuje si´ w przypadku, gdy osoba wyrazi∏a zgod´ na wydanie i wyraênie zrzek∏a si´
uprawnienia do korzystania z zasady specjalnoÊci zgodnie z art. 7 tej Konwencji.
W zakresie art. 12: Decyzja o stosowaniu art. 12 ust. 1 drugi akapit lub art. 12 ust. 2 b´dzie podejmowana
z uwzgl´dnieniem etapu procedury ekstradycyjnej, na jakim znajduje si´ dana sprawa.
W zakresie art. 15: Dla celów art. 4, 5 i 10 organami w∏aÊciwymi b´dà w∏aÊciwe miejscowo prokuratury
przy Wy˝szych Sàdach Krajowych (niem.Oberlandesgerichte). Dla celów art. 6 organami w∏aÊciwymi
b´dà w∏aÊciwe miejscowo prokuratury przy Wy˝szych Sàdach Krajowych (niem. Oberlandesgerichte) i
przy w∏aÊciwych miejscowo Sàdach Rejonowych (niem. Amtsgerichte). Dla celów art. 7 ust. 1 organami
w∏aÊciwymi b´dà w∏aÊciwe miejscowo Sàdy Rejonowe. W przypadku, gdy Niemcy sà paƒstwem
wezwanym organami w∏aÊciwymi dla celów art. 8 b´dà w∏aÊciwe miejscowo prokuratury przy Wy˝szych
Sàdach Krajowych (niem. Oberlandesgerichte). W przypadku, gdy Niemcy sà paƒstwem wzywajàcym,
organami w∏aÊciwymi b´dà w∏aÊciwe rzeczowo prokuratury dla danego rodzaju spraw lub w sprawah, w
których ma to zastoso9wanie, sàdy dla nieletnich. Dla celów art. 14 organami w∏aÊciwymi b´dà
prokuratury przy Wy˝szych Sàdach Krajowych (niem. Oberlandesgerichte). W przypadku, gdy tranzyt
dokonywany jest drogà morskà lub làdowà, w∏aÊciwoÊç miejscowa jest okreÊlana wed∏ug okr´gu, przez
który dana osoba  prawdopodobnie zostanie wwieziona do Niemiec. W przypadku tranzytu drogà
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powietrznà, w∏aÊcowoÊç miejscowà posiada prokuratura przy Wy˝szym Sàdzie Krajowym (niem.
Oberlandesgericht), w okr´gu której którego nastàpiç ma pierwszy postój.
W zakresie art. 16: Zgodnie z art. 16 ust. 3, Rzàd Federalny oÊwiadcza, ˝e w zakresie, w jakim dotyczy to
Niemiec, Konwencja b´dzie stosowana w stosunkach mi´dzy Republikà Federalnà Niemiec a Paƒstwami
Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie, po up∏ywie 90 dni od daty jego z∏o˝enia."

OÊwiadczenia Danii (data notyfikacji: 19 listopada 1996 r.)

W zakresie art. 7 ust. 4: "Zgoda na wydanie oraz wyraêne zrzeczenie si´ uprawnienia do skorzystania z
zasady specjalnoÊci mogà byç odwo∏ane w ka˝dym czasie zgodnie z odpowiednimi zasadami wed∏ug
prawa duƒskiego."
W zakresie art. 9 lit. b: "Zasady ustanowione w art. 14 Europejskiej Konwencji o ekstradycji nie majà
zastosowania w przypadku, gdy osoba wyra˝a zgod´ na wydanie oraz wyraêne zrzeka si´ z uprawnienia
do skorzystania z zasady specjalnoÊci zgodnie z art. 7 Konwencji o ekstradycji uproszczonej mi´dzy
Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej".
W zakresie art. 12 ust. 3: Organy duƒskie zamierzajà stosowaç art. 12 ust. 1 drugi akapit i art. 12 ust. 2
na takich samych warunkach, jakie wynikajà z oÊwiadczeƒ z∏o˝onych przez Dani´ do art. 7 ust. 4 oraz art.
9 lit. b."
W zakresie art. 15: "W przypadku Danii organem w∏aÊciwym w rozumieniu art. 4 i 5 jest Ministerstwo
SprawiedliwoÊci; Komendant miejscowej Komendy Policji (ang. Local Chief Constable) jest organem
w∏aÊciwym w rozumieniu art. 6, 8 i 10. Sàdy sà organami w∏aÊciwymi w rozumieniu art. 7, a Komendant
G∏ówny Policji (Interpol) jest organem w∏aÊciwym w rozumieniu art. 14."
W zakresie art. 16 ust. 3: "W stosunku do Danii Konwencja b´dzie mia∏a zastosowanie w stosunkach z
Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie, po up∏ywie 90 dni od daty z∏o˝enia
oÊwiadczenia." W przypadku Danii Konwencja nie b´dzie stosowana w odniesieniu do Wysp Faroe i
Grenlandii, a˝ do momentu z∏o˝enia nowego powiadomienia."

OÊwiadczenia Hiszpanii (data notyfikacji: 22 stycznia 1999 r.)

W zakresie art. 9: "Zgodnie z art. 9 Hiszpania oÊwiadcza, ˝e nie b´dzie stosowaç art. 14 Europejskiej
Konwencji o ekstradycji w przypadkach okreÊlonych w art. 9."
W zakresie art. 12: " Zgodnie z art. 12 ust. 3 Hiszpania oÊwiadcza, ˝e zamierza skorzystaç z mo˝liwoÊci
przewidzianych w akapicie 2 ust. 1 i w ust. 2 na okreÊlonych przez siebie warunkach."
W zakresie art. 15: Zgodnie z art. 15 Hiszpania oÊwiadcza, ˝e "organem w∏aÊciwym" dla celów art. 4, 8 i
10 jest  Juez Central do Instruccion do l’Audiencia Nacional w Madrycie. Zgodnie z art. 15 Hiszpania
oÊwiadcza, ˝e organem w∏aÊciwym" dla celów art. 14 jest Ministerstwo SprawiedliwoÊci."
W zakresie art. 16: " Zgodnie z art. 16 ust. 3 Hiszpania oÊwiadcza, ˝e do momentu wejÊcia w ˝ycie
Konwencji, ma ona zastosowanie w stosunkach z Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏ozy∏y takie samo
oÊwiadczenie, po up∏ywie 90 dni od z∏o˝enia przez Hiszpani´ instrumentu ratyfikacyjnego.

OÊwiadczenia Wielkiej Brytanii (data notyfikacji: 20 grudnia 2001 r.)

Artyku∏ 7: Wielka Brytania zastrzega osobie zatrzymanej prawo do wyra˝enia zgody przed jakimkolwiek
organem w∏aÊciwym okreÊlonym zgodnie z art. 15.
Artyku∏ 9: Wielka Brytania oÊwiadcza, ˝e zasady ustanowione w art. 14 Europejskiej Konwencji o
ekstradycji nie majà zastosowania w przypadku, gdy osoba zgodnie z art. 7 Konwencji wyra˝a zgod´ na
wydanie.
Artyku∏ 12: Wielka Brytania zamierza stosowaç art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 2.
Artyku∏ 14: Postanowienia art. 14 nie majà zastosowania w stosunku do Wielkiej Brytanii z uwagi na jej
oÊwiadczenie do art. 21 Europejskiej Konwencji o ekstradycji.
Artyku∏ 15: Zgodnie z art. 15 Wielka Brytania oÊwiadcza, ˝e organami w∏aÊciwymi dla celów art. 4, 8 i 10
b´dà Ministerstwo Spraw Wewn´trznych (ang. Home Affairs), Ministrowie Szkoccy (ang. the Scottish
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Ministers), Szkocki Departament Sprawiedliwosci (ang. the Scottish Executive Justice Department),
Prezes Sàdu Rejonowego (ang. the Senior District Judge - Chief Magistrate) lub inny S´dzia Rejonowy
(ang. District Judge - Magistrates' Courts), a tak˝e szeryf Lothian and Borders (ang. sheriff of Lothian and
Borders).
Artyku∏ 16: Zgodnie z art. 16 ust. 3 Wielka Brytania 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 Wielkà Brytani´.

OÊwiadczenia Grecji (data notyfikacji: 20 czerwca 2000 r.)

Zgodnie z art. 9, 12 ust. 3 i 15 Konwencji, pragniemy, by nastepujàce oÊwiadczenia zosta∏y wzi´te pod
uwag´:
a) zasada specjalnoÊci okreÊlona w art. 14 Europejskiej Konwencji o ekstradycji nie ma zastosowania w

przypadku, gdy osoba wyrazi∏a zgod´ na ekstradycj´ i wyraênie zrzek∏a si´ uprawnienie do
korzystania z tej zasady;

b) Republika Grecji zamierza stosowaç ust. 1 drugi akapit i ust. 2 art. 12 Konwencji bezwarunkowo;
c) Organami w∏aÊciwymi w rozumieniu art. 4, 8, 10 i 14 sà: Minister SprawiedliwoÊci - w odniesieniu do

art. 4, 5, 10 i 14, Prokurator przy Sàdzie Apelacyjnym w∏aÊciwym wed∏ug miejsca pobytu osoby,
której wniosek dotyczy - w odniesieniu do art. 6 i 8 oraz Prezes Sàdu Apelacyjnego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce pobytu osoby, której wniosek dotyczy - w odniesieniu do art. 7.

OÊwiadczenia Irlandii (data notyfikacji: 28 czerwca 2002 r.)

Irlandia oÊwiadcza, ˝e zgodnie z art. 7 Konwencji zgoda na wydanie wyra˝ona przez osob´ zatrzymanà a
tak˝e, jeÊli zachodzi taka potrzeba, wyraêne zrzeczenie si´ uprawnienia do korzystania z zasady
specjalnoÊci, mogà byç odwo∏ana przez t´ osob´ zgodnie z zasadami majàcymi zastosowanie w prawie
Irlandii;
Irlandia oÊwiadcza, ˝e zgodnie z art. 12 Konwencji stosowany b´dzie art. 12 ust. 1 drugi akapit oraz art.
12 ust. 2 wed∏u zasad okreÊlonych w prawie Irlandii;
Organem w∏aÊciwym w Irlandii dla celów art. 4, 5, 6, 8 10 i 14 Konwencji jest Minister SprawiedliwoÊci,
RównoÊci i Reformy Prawa (ang. Minister of Justice, Equality and Law Reform). Organem w∏aÊciwym w
Irlandii dla celów art. 7 Konwencji b´dzie Sàd Wy˝szy (ang. High Court) oraz Sàd Najwy˝szy (ang.
Supreme Court).

OÊwiadczenia Luksemburga (data notyfikacji: 8 sierpnia 2001 r.)

1. "Zgodnie z art. 9 i 13 Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga oÊwiadcza, ˝e zasady okreÊlone w art.
14 Europejskiej Konwencji o ekstadycji nie b´dà stosowane w przypadku, gdy osoba wyrazi∏a zgod´
na wydanie do innego Paƒstwa Cz∏onkowskiego w trybie ekstradycji uproszczonej. Zasady okreÊlone
w art. 14 b´dà jednak˝e stosowane w przypadku dalszej ekstradycji do innego Paƒstwa
Cz∏onkowskiego."

2. "Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga zastrzega sobie prawo do stosowania art. 12 ust. 1 drugi
akapit i ust. 2."

3. „Zgodnie z art. 16 ust. 3 Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga oÊwiadcza, ˝e Konwencja b´dzie
stosowana w stosunkach z Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie."

4. „Rzàd Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga oÊwiadcza, ˝e organami w∏aÊciwymi okreÊlonymi w art. 15
sà: dla celów art. 6-8 prokuratury przy w∏aÊciwych miejscowo sàdach rejonowych, dla celów art. 4, 5,
10 i 14 Minister SprawiedliwoÊci. JednoczeÊnie prokuratury przy w∏aÊciwych miejscowo sàdach
rejonowych posiadajà kompetencj´ do wyst´powania z wnioskiem o udzielenie informacji
okreÊlonych w art. 4."

OÊwiadczenia Holandii (data notyfikacji: 29 czerwca 2000 r.)

1. OÊwiadczenie zgodnie z art. 6 i 12: " Uproszczona procedura ma równie˝ zastosowanie w Holandii w
sprawach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pierwszy akapit i art. 12 ust. 1 w takim znaczeniu, ˝e
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zgoda osoby zatrzymanej nie mo˝e byç wyra˝ona póêniej ni˝ w dniu poprzedzajàcym dzieƒ
wyznaczony na posiedzenie sàdu w celu rozpoznania wniosku ekstradycyjnego."

2. OÊwiadczenie zgodnie z art. 9: Postanowienia art. 14 Europejskiej Konwencji o ekstradycji z dnia 13
grudnia 1957 r. nie b´dà stosowane w zakresie prowadzenia procedury uproszczonej w Holandii."

3. Konwencj´ stosuje si´ w stosunkach pomi´dzy Holandià a Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii
Europejskiej, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie, po upo∏ywie 90 dni od daty z∏o˝enia niniejszego
oÊwiadczenia.

OÊwiadczenia Portugalii (data notyfikacji: 13 paêdziernika 1999 r.)

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konwencji, Portugalia oÊwiadcza, ˝e b´dzie stosowaç procedur´ uproszczonà
przewidzianà w Konwencji do spraw, w których formalny wniosek ekstradycyjny zosta∏ przekazany
zgodnie z ust. 1 drugi akapit oraz ust. 2 tego artyku∏u. Nie mniej jednak stosuje si´ prawo portugalskie w
odniesieniu do okreÊlenia momentu, w którym osoba musi wyraziç zgod´, a który jest rozpocz´cie
post´powania przed sàdem. Zgodnie z art. 15 Konwencji Portugalia oÊwiadcza, ˝e nast´pujàce organy
uwa˝ane b´dà za w∏aÊciwe:
a) dla celów art. 4 i 10 - w∏aÊciwy s´dzia w Sàdzie Apelacyjnym w którego okr´gu dana osoba przebywa

lub ma si´ znajdowaç w momencie z∏o˝enia wniosku;
b) dla celów art. 14 - Minister SprawiedliwoÊci.

OÊwiadczenia Szwecji (data notyfikacji: 18 lipca 1997 r.)

Artyku∏ 7: Zgodnie z art. 7 ust. 4 Szwecja oÊwiadcza, ˝e zgoda wed∏ug art. 5 ust. 1 oraz zrzeczenie si´
wed∏ug art. 9 mogà zostaç odwo∏ane do czasu wykonania decyzji w przedmiocie wydania.
Artyku∏ 9: Zgodnie z art. 9 Szwecja oÊwiadcza, ˝e zasady okreÊlone w art. 14 Europejskiej Konwencji o
ekstradycji nie majà zastosowania w przypadku, gdy osoba zgodnie z art. 7 wyra˝a zgod´ na ekstradycj´
oraz wyraênie zrzeka si´ uprawnienia do korzystania z zasady specjalnoÊci.
Artyku∏ 12: Zgodnie z art. 12 ust. 3 Szwecja oÊwiadcza, ˝e w przypadku, kiedy zgoda wyra˝ona zosta∏a
po up∏ywie 10-dniowego terminu okreÊlonego w art. 8 procedura uproszczona przewidziana w tej
Konwencji mo˝e byç wykorzystana: jeÊli Szwecja otrzyma∏a w mi´dzyczasie wniosek o ekstradycj´ w
rozumieniu art. 12 Europejskiej Konwencji o ekstradycji i gdy nie wniesiono o zastosowanie
tymczasowego aresztowania lub gdy zgoda zosta∏a wyra˝ona po otrzymaniu wniosku o ekstradycj´.
Artyku∏ 15: Zgosdnie z art. 15 organami w∏aÊciwymi w rozumieniu art. 4, 5 i 10 sà Rzàd, Minister
Sprawiedliwosci lub Prokurator Generalny; w rozumieniu art. 6-8: Prokurator Generalny; w rozumieniu art.
14 - Minister SprawiedliwoÊci.
Artyku∏ 16: Zgodnie z art. 16 ust. 3 Szwecja oÊwiadcza, ˝e do momentu wejÊcia w ˝ycie Konwencji b´dzie
ona stosowana w stosunkach mi´dzy Szwecjà i Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo
oÊwiadczenie, po up∏ywie 90 dni od daty z∏o˝enia przez Szwecj´ dokumentu ratyfikacyjnego.

OÊwiadczenia Finlandii (data notyfikacji: 7 kwietnia 1999 r.)

1. Artyku∏ 7 ust. 4 Konwencji: Zgoda na zastosowanie procedury uproszczonej mo˝e byç odwo∏ana w
Finlandii.

2. Artyku∏ 9 ust. b Konwencji: Finlandia nie b´dzie stosowaç zasad (zasady specjalnoÊci) okreÊlonych w
art. 14 Europejskiej Konwencji o ekstradycji w przypadku, gdy osoba zgodnie z art. 7 Konwencji
wyra˝a zgod´ na wydanie i wyraênie zrzeka si´ uprawnienia do korzystania z zasady specjalnoÊci.

3. Artyku∏ 12 ust. 3 Konwencji: Finlandia b´dzie stosowaç art. 12 ust. 1 drugi akapit i art. 12 ust. 2 w
przypadkach, w których procedura zosta∏a wszcz´ta na wniosek zgodnie z art. 16 Europejskiej
Konwencji o ekstradycji.

4. Artyku∏ 16 ust. 3 Konwencji: w zakresie, w jakim dotyczy to Finlandii, Konwencja mo˝e byç
stosowana przed jej wejÊciem w ˝ycie w stosunkach mi´dzynarodowych, w stosunkach z tymi
Paƒstwami Cz∏onkowskimi, które z∏o˝y∏y takie samo oÊwiadczenie.
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Za zgodnoÊç z orygina∏em w j´zyku angielskim Êwiadczy:

6-51-iw



Oświadczenia do Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej
między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej,

sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995

1. Na podstawie art. 9 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oświadcza, iż nie będzie

stosować reguł określonych w art. 14 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji w

sytuacji, gdy osoba ścigana wyrażając zgodę na ekstradycję, w sposób wyraźny

zrzeknie się prawa do korzystania z zasady specjalności.

2. Na podstawie art. 12 ust. 3 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oświadcza, iż nie

będzie stosować uproszczonej procedury ekstradycyjnej o której mowa w Konwencji,

w przypadkach określonych w art. 12 ust. 1 drugi akapit oraz w art. 12 ust. 2.

3. Na podstawie art. 15 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oświadcza, że organami

właściwymi w rozumieniu Konwencji są:

- Organem, o którym mowa w art. 4, 5, 10  i 14, jest Minister Sprawiedliwości

Rzeczpospolitej Polskiej,

- Organem, o którym mowa w art. 6, jest właściwy miejscowo prokurator okręgowy,

- Organem, o którym owa w art. 7 i 8, jest właściwy miejscowo sąd okręgowy.

4. Na podstawie art. 16 ust. 3 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.

6-49-iw








































