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(2) W przypadku okreslonym w art. 71 ustep 1 moze 
nastqpic zwolnienie z aresztu, jezeli w okresie dwöch 
miesi^cy od wysiania zawiadomienia nie wplynie 
wniosek okreslony w artykule 71 ust^p 1.

Artykul 73 
Odroczenie wydania

Jezeli osoba, ktörej dotyczy wniosek o wydanie, jest 
scigana przez sgd lub prokuratur^ Strony wezwanej 
z powodu innego czynu przest^pnego, albo zostala 
przez sad tej Strony skazana za inny czyn przest^pny, 
wöwczas przy rozstrzyganiu wniosku o wydanie mozna 
postanowic, ze wydanie nastapi dopiero po ukonczeniu 
postepowania, bgdz po odbyciu lub darowaniu kary.

Artykul 74 
Wydanie czasowe

(1) W przypadku okreslonym w artykule 73 moze na 
wniosek nastapic czasowe wydanie, jezeli z powodu 
odroczenia wydania nastgpiloby przedawnienie lub 
zachodziloby niebezpieczenstwo, ze przeprowadzenie 
postepowania karnego bgdzie powaznie utrudnione.

(2) Osoba wydana czasowo zostanie przekazana z 
powrotem Stronie wezwanej po przeprowadzeniu 
post^powania karnego, ktöre stanowilo podstaw? czaso- 
wego wydania.

Artykul 75 
Zbieg wniosköw o wydanie

W przypadku zgloszenia wniosköw o wydanie przez 
kilka panstw, Strona wezwana rozstrzygnie, ktöry z 
tych wniosköw nalezy uwzgl^dnic.

Artykul 76 
Zasada specjalnosci

(1) Osoba wydana nie moze byc bez zgody Strony 
wezwanej scigana, skazana albo wydana trzeciemu 
panstwu w zwi^zku z innym czynem przest^pnym po- 
pelnionym przed wydaniem, jezeli ono nie nasta.pilo 
z powodu tego czynu. Nie mozna odmöwic zgody, jezeli 
Strona wezwana bylaby z powodu tego czynu przestep- 
nego obowiazana do wydania na podstawie niniejszej 
umowy.

(2) Zgoda okreslona w ustgpie 1 jest zbedna, jezeli 
osoba wydana nie opusci obszaru Strony wzywajacej 
lub na obszar ten powröci w ciggu miesiaca od ukon- 
czenia post^powania karnego, a w przypadku skazania 
•— w ciagu miesiaca od odbycia lub darowania kary. Do 
okresu tego nie wlicza si? czasu, w ktörym osoba wy
dana bez swej winy nie mogla opuscic obszaru Strony 
wzywajacej.

(3) Zgoda Strony wezwanej nie jest wymagana, gdy 
osoba wydana zlozy przed sqdem oswiadczenie, ze 
zgadza sie na przeprowadzenie post^powania karnego. 
Nalezy wöwczas przeslac Stronie wezwanej wierzytelny 
odpis protokölu zawieraja.cego to oswiadczenie.

Artykul 77 
Wydanie

Strona wezwana obowiazana jest zawiadomiö Strong 
wzywaj^ca o czasie i miejscu wydania. Osobe, ktöra 
rna byc wydana, mozna zwolnic z aresztu, jezeli Strona 
wzywajgca nie przejmie jej w ci^gu miesiaca od 
wysiania tego zawiadomienia.

Artykul 78 
Ponowne wydanie

Jezeli osoba wydana uehyli si? od postejpowania kan- 
nego i powröci na obszar Strony wezwanej, nalezy ja 
na wniosek ponownie aresztowac i wydac, przy czym 
zbadne jest dolaczenie do takiego wniosku dalszych 
materi'alöw dowodowych.

Artykul 79 
Tranzyt

(1) Kazda z Umawiajgcych sia Stron powinna na 
wniosek drugiej Umawiajacej sie Strony dokonaö prze- 
wozu przez swöj obszar tych osöb, ktöre inne panstwo 
zamierza wydaö drugiej Stronie. Zasada ta nie ma 
zastosowania, jezeli wedlug postanowien niniejszej 
Umowy nie powstalby obowiazek wydania.

(2) Wniosek okreslony w ustepie 1 nalezy zglosic 1 
zalatwic na zasadach przewidzianych dla wniosköw o 
wydanie.

Artykul 80
Zawiadomienie o wynikach post^powania karnego

Strona wzywajaca zawiadamia Strong wezwana o 
wyniku postapowania karnego przeprowadzonego prze- 
ciwko osobie wydanej. Jezeli przeciwko tej osobie 
zapadl prawomocny wyrok, nalezy przeslac iego odpis, 
Dotyczy to röwniez przypadköw okreslonych w arty
kule 76 niniejszej Umowy,

Artykul 81
Wyjatki od obowiazku udzielenia pomocy prawnej

Poza przypadkami przewidzianyml w artykule 14 
nie ma obowiazku udzielenia pomocy prawnej w spra- 
wach karnych röwniez wöwczas, gdy:

a) przedmiotem postapowania karnego jest czyn prze- 
stapny, nie uzasadniajacy obowiazku wydania;

b) zalatwienie wniosku nie nalezy do wlasciwosci 
sadu lub prokuratury Strony wezwanej.

Artykul 82
Czasowe przekazanie osöb pozbawionych wolnosci

(1) W przypadku wezwania äwiadköw lub bieglych, 
pozbawionych wolnosci na obszarze Strony wezwanej, 
Minister Sprawiedliwosci lub Generalny Prokurator tej 
Strony moze zarzadzic przewiezienie tych osöb na 
obszar Strony wzywajacej, pod warunkiem, ze b?da one 
nadal pozbawione wolnosci i po przesluchaniu nie- 
zwlocznie zostana z powrotem przekazane.

(2) Jezeli zachodzi potrzeba przesluchania przez organy 
Strony wzywajacej w charakterze swiadköw lub bie- 
glych osöb pozbawionych wolnosci na obszarze innego 
panstwa, Minister Sprawiedliwosci albo Generalny Pro
kurator Strony wezwanej udzieli zezwolenia na przewöz 
tych osöb tarn 1 z powrotem przez obszar panstwa 
wezwanego, jezeli udzielone zostalo zapewnienie okres- 
lone w artykule 7.


