
Druk nr 2550
Warszawa, 16 lutego 2004 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM 10-14-04

Pan
Marek Borowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Czeską o zmianie i uzupełnieniu
Umowy między Polską Rzecząpospolitą
Ludową a Czechosłowacką Republiką
Socjalistyczną o pomocy prawnej
i stosunkach prawnych w sprawach
cywilnych, rodzinnych, pracowniczych
i karnych, podpisanej w Warszawie
dnia 21 grudnia 1987 r.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w
tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw
Zagranicznych i Minister Sprawiedliwości .

Z wyrazami szacunku

(-) Leszek Miller





Projekt

U S T A W A

z dnia              

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie

i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką

Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach

cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia

21 grudnia 1987 r.

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską

o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową

a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach

prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej

w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r., sporządzonej w Mojmirovcach dnia

30 października 2003 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

19/02/esz



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

1. Zasadniczą normatywną podstawą obrotu prawnego w stosunkach polsko-

czeskich jest nadal Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych

w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisana

w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r. ( Dz. U. z 1989 r. Nr 39, poz. 210

i 211).

2. Umowa ta zawiera m.in. unormowanie problematyki przejęcia ścigania

karnego. W art. 59 reguluje ona obowiązek przejęcia ścigania karnego,

w art. 60 – wymagania formalne wniosku, w art. 61 – kwestię „ odesłania”

podejrzanego, w art. 62 – zawiadomienie o wynikach ścigania karnego

i w art. 63 – następstwa przejęcia ścigania karnego. Tryb porozumiewania

się w omawianych sprawach został określony w art. 3 ust. 3 Umowy, w ten

sposób, że właściwe w tym zakresie są tzw. organy centralne obu państw,

które wskazano w art. 3 ust. 4 Umowy.

3. Funkcjonowanie w stosunkach polsko-czeskich instytucji przejęcia ścigania

karnego wykazało, że celowa jest:

1) decentralizacja trybu porozumiewania się w tym zakresie i że

uzasadnione jest

2) wprowadzenie możliwości odmowy przejęcia ścigania karnego.

ad. 1) Dotychczasowe porozumiewanie się za pośrednictwem organów na

szczeblu centralnym wykazało, że pośredniczenie tych organów przy

przesyłaniu wniosków i późniejszej wymianie informacji jest zbędne,

gdyż wydłuża czas realizacji wniosków. Z tych powodów proponuje

się, aby w omawianych sprawach sądy i prokuratury obu państw

porozumiewały się bezpośrednio. Będzie to zgodne z zasadą

wyrażoną w art. 3 ust. 1 Umowy.
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Zakładany rezultat zostanie osiągnięty przez skreślenie ustępu 3

w art. 3 Umowy.

Wprawdzie przepis art. 3 ust. 3 Umowy określa także tryb

porozumiewania się w sprawach o wydanie, tranzyt, czasowe

przekazywanie osób oraz dotyczących zawiadomień o skazaniach,

lecz przepisy Umowy regulujące te zagadnienia, w tym także tryb

porozumiewania się, utraciły moc obowiązującą z chwilą wejścia

w życie w stosunkach polsko-czeskich: Europejskiej konwencji

o ekstradycji, sporządzonej w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r.

i Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych,

sporządzonej w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r. Podstawą prawną

uchylenia przepisów dotyczących wydania ( ekstradycji) i tranzytu był

art. 28 ust. 1 Konwencji z dnia 13 grudnia 1957 r., a przepisów

szczególnych dotyczących pomocy prawnej w sprawach karnych

– art. 26 ust. 1 Konwencji z dnia 20 kwietnia 1959 r.

W tej sytuacji po konsultacjach ze stroną czeską uznano, że właściwą

drogą uzyskania zamierzonego efektu będzie skreślenie ust. 3

w art. 3, a nie zawieranie porozumienia, o którym mowa w art. 3 ust. 3

zdanie 2.

ad. 2) Art. 59 ust. 1 Umowy wprowadza obowiązek przejęcia ścigania

karnego, nie przewidując możliwości odmowy ścigania karnego.

Możliwości takiej nie przewiduje także żaden inny przepis zawarty

w Umowie.

Po konsultacjach ze stroną czeską uznano, że uzasadnione jest

wprowadzenie możliwości odmowy przejęcia ścigania karnego

w ściśle określonych wypadkach. Wypadki te zostały określone

w ustępie 1a art. 59; przy opracowywaniu tego przepisu oparto się na

art. 11 Europejskiej konwencji o przekazywaniu ścigania w sprawach

karnych, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 maja 1972 r.

4. Omawiana Umowa powinna przyczynić się do usprawnienia i przyspieszenia

współpracy polsko-czeskiej w zakresie przejęcia ścigania karnego.
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Wejście w życie Umowy nie wywrze skutków gospodarczych, politycznych

i finansowych. Nie będzie zachodziła konieczność dokonywania zmian prawa

wewnętrznego.

Umowa wymaga ratyfikacji w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r.

o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r.

Nr 216, poz. 1824) dotyczy bowiem wolności, praw i obowiązków

obywatelskich określonych w Konstytucji (art. 41, art. 42 i art. 52 Konstytucji)

oraz spraw uregulowanych w ustawie – Kodeks postępowania karnego.

21/02/esz



UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między

Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy

prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych

podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.

Rzeczpospolita Polska

i Republika Czeska,

dążąc do pogłębienia współpracy prawnej na podstawie Umowy między Polską

Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i

stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych

podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.,

postanowiły zdecentralizować porozumiewanie się w sprawach dotyczących przejęcia

ścigania karnego oraz wprowadzić możliwość odmowy przejęcia ścigania karnego

i uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

W Umowie między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką

Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych,

pracowniczych i karnych podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r. wprowadza się

następujące zmiany i uzupełnienia:

1. skreśla się ustęp 3 w Artykule 3,

2. w artykule 59, po ustępie 1, dodaje się nowy ustęp 1 a  w następującym brzmieniu:

„1 a . Wezwana Umawiająca się Strona może odmówić ścigania karnego, jeżeli:

a) uważa, że przestępstwo, którego dotyczy wniosek jest przestępstwem o

charakterze politycznym lub przestępstwem wyłącznie wojskowym,



b) uważa, że istnieją uzasadnione podstawy do przyjęcia, że złożenie wniosku jest

spowodowane względami dotyczącymi rasy, wyznania, narodowości lub poglądów

politycznych,

c) wykonanie wniosku byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku

prawnego wezwanej Umawiającej się Strony”.

Artykuł 2

Umowa niniejsza stanowi integralną część Umowy między Polską Rzecząpospolitą

Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach

prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych podpisanej w

Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r. i obowiązuje przez ten sam okres czasu.

Artykuł 3

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji; wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi

w..........................................

2. Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia wymiany dokumentów

ratyfikacyjnych.

Na dowód czego osoby należycie do tego upoważnione podpisały niniejszą Umowę.

Sporządzono w.............................dnia....................................w dwóch egzemplarzach, każdy

w językach polskim i czeskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

W imieniu W imieniu

Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Czeskiej










