
Gesetzblatt Teil I Nr. 52 Ausgabetag: 20. August 1957

Rozdzial 2 
Pomoc prawna w sprawach karnych

Artykul 64 
PrzestQpstwa uzasadniaja.ee wydanie

(1) Umawiajgce sie Strony wydajg sobie wzajemnie 
na zgdanie stosownie do postanowien nimejszej Umowy 
osoby, przeciw ktörym ma byö przeprowadzone postgpo- 
wanie karne, albo w stosunku do ktörych ma byc wy- 
konana kara.

(2) Wydanie nastgpuje tylko z powodu takiego czynu 
przestgpnego, ktöry wedlug prawa obu Umawiajgcych 
sie Stron zagrozony jest kara pozbawienia wolnosci, 
ktörej görna granica wynosi co najmniej jeden rok lub 
karg surowszg (przestgpstwo ekstradycyjne).

(3) Umawiajgce sie Strony nie bgdg sobie wydawaly 
obywateli wlasnydi.

Artykul 65 
Odmowä vvydania

Wydanie nie nastgpi, jezeli:
a) czyn przestepny popelndony zostal na obszarze

Strony wezwanej; •
b) postepowanie karne lub wykonanie kary jest 

niedopuszczalne wedlug prawa Strony wezwanej 
z powodu przedawnienda albo z innej przyczyny;

c) przeciw sprawey z powodu tego samego czynu 
przestepnego wydany zostal wyrok przez sgd 
Strony wezwanej, badz inne orzeczenie, konezgee 
postepowanie wydane przez sgd lub inny organ 
tego panstwa;

d) czyn przestepny podlega wedlug prawa obu Stron 
sciganiu w trybie oskarzenia prywatnego.

Artykul 66 
Przejecie scigania

(1) Kazda z Umawiajgcych sie Stron zobowigzuje sie 
na wniosek drugiej Umawiajgcej sie Strony wszczgc 
postepowanie karne wedlug wlasnego prawa przeciw 
swoim obywatelom, jezeli dopuscili sie na obszarze dru
giej Umawiajgcej sie Strony czynu przestepnego uza- 
sadniajgcego wydanie.

(2) Wniosek o wszczecie postgpowania kieruje Minister 
Sprawiedliwosci lub Generalny Prokurator jednej Uma
wiajgcej sie Strony do Ministra Sprawiedliwosci albo 
Generainego Prokuratora drugiej Strony. Do wniosku 
nalezy dolgczyc wszelkie posiadane przedmioty stano- 
wigee dowöd popelnienia czynu przestepnego.

(3) Strona wezwana obowigzana jest zawiadomic o 
wyniku postepowania Strone wzywajgcg. Jezeli zostal 
wydany prowomoeny wyrok nalezy do zawiadomienia 
dolgczyc jego odpis.

Artykul 67 
Sposöb porozumiewania sie

W sprawach o wj'danie Mindstrowie Sprawiedliwosci 
i Generalni Prokuratorzy porozu-miewajg sie bezposred- 
nio w ra-mach swej wlasciwosci.

Artykul 68 
Wnioski o wydanie

(1) Do wniosku o wydanie nalezy dolgczyc:
a) do wniosku o wydanie celem wykonania kary — 

odpis wyroku z uzasadnieniem zaopatrzony w 
zaswiadezenie prawomocnosci;
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b) do innydi wniosköw — uwierzytelniony odpis 
postanowienia o tymczasöwym arcsztowaniu oraz 
odpis przestepstwa z przedstawieniem okolicznosci 
faktycznych i przytoczeniem tresci odpowiednich 
przepisöw prawnych.

Przy przestepstwach przeciwko mieniu nalezy po- 
nadto podac wysokosc powstalej bgdz moggeej pov/stac 
szkody spowodowanej czynem przestepnym.

(2) Do wniosku o wydanie nalezy w miare moznosci 
dolgczyc odpis osoby, ktöra ma byc wydana, dane o jej 
stosunkach osobistych i obywatelstwie oraz o miejscu 
pobytu, jak röwniez fotografie i odeiski paleöw.

(3) Strona wzywajgca nie ma obowigzku przedlozenia 
Stronie wezwanej Igcznie z wnioskiem dowodöw winy 
osoby, ktörej wydania sie domaga.

Artykul 69 
Uzupelnienie wniosku o wydanie

(1) Strona wezwana rnoze zadac uzupelnien, jezeli 
nadeslany material dowodowy nie jest wystarczajgcy 
do zbadania zasadnosci wniosku o wj^danie. W tym celu 
moze ona wyznaczyc Stronie wzywajgcej odpowiedni 
termin nie dluzszy niz dwa miesigee. Na uzasadniony 
wniosek termin ten moze byc przedluzony.

(2) Jezeli Strona wzywajgca nie nadesle w wyznaczo- 
nym terminie wyjasnien koniecznych do uzupelnienia 
wniosku, Strona wezwana moze zwolnic z aresztu 
osobe, ktörej wniosek o wydanie dotyczy.

Arcszt ekstradycyjny
Artykul 70

Po otrzymaniu wniosku o wydanie Strona wezwana 
niezwlocznie podejmie srodki celem aresztowania osoby, 
ktörej dotyczy wniosek o wydanie.

Artykul 71

(1) Jeszcze przed wplyniQciem wniosku o wydanie 
nalezy zastosowac tymezasowy areszt wobec osoby, o 
ktörej aresztowanie z powolaniem sie na nakaz areszto
wania, prawomoeny wyrok albo inne sgdowe orzeczenie 
wystgpiono, zapowiadajgc jednoczatnie nadeslanie 
wniosku o wydanie. Wlasciwe sgdy lub inne organy 
mogg zglaszac wnioski o tymezasowe aresztowanie bez- 
posrednio przez poeztg, telegraficznie, telefonicznie albo 
drogg radiowg.

(2) Osoba, co do ktörej istnieje powazne podejrzenie, 
ze popelnila na obszarze drugiej Strony czyn przestepny 
uzasadniajgcy jej wydanie, moze byc aresztowana röw
niez bez wystgpienia o aresztowanie, o ktörym mowa w 
ustepie 1.

(3) O aresztowaniu (ustgpy 1 i 2) nalezy niezwlocznie 
powiadomic drugg Umawiajgcg siQ Strong.

Artykul 72

(1) W przypadku przewidzianym w arytule 71 ustgp 2 
moze nastgpic uchylenie aresztu tymezasowego, jezeli 
w ciggu jednego miesigea od wyslania zawiadomienia 
o aresztowaniu nie wplynie wniosek o wydanie.


