
Umowa 

miňdzy RepublikŃ Austrii a RzeczŃpospolitŃ PolskŃ o uzupeğnieniu  

i uğatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej  

w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 roku, 

Republika Austrii 

i Rzeczpospolita Polska, 

pragnŃc uzupeğniĺ we wzajemnych stosunkach postanowienia Europejskiej Konwencji 

o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporzŃdzonej w Strasburgu dnia 20 kwietnia 

1959 roku, w brzmieniu okreŜlonym przez  Protokóğ Dodatkowy do Europejskiej 

Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych sporzŃdzony w Strasburgu dnia 17 

marca 1978 roku, zwanej dalej KonwencjŃ, oraz pragnŃc uğatwiĺ stosowanie zawar-

tych w nich zasad, 

postanowiğy zawrzeĺ niniejszŃ Umowň i uzgodniğy, co nastňpuje: 
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Artykuğ I 

( do artykuğu 1 Konwencji ) 

1. Pomoc prawna jest udzielana takŨe w postňpowaniach w sprawach o 

przestňpstwa, których Ŝciganie naleŨy w chwili wystŃpienia z wnioskiem o udzielenie 

pomocy prawnej do wğaŜciwoŜci organu sŃdowego jednego z UmawiajŃcych siň 

PaŒstw, a na terytorium drugiego UmawiajŃcego siň PaŒstwa  do wğaŜciwoŜci organu  

administracyjnego. 

2. W wypadku pomocy prawnej w formie dorňczenia pism nie jest koniecz-

ne, aby w PaŒstwie wezwanym wğaŜciwy do Ŝcigania byğ organ sŃdowy lub admi-

nistracyjny. 

3. MoŨna odmówiĺ udzielenia pomocy prawnej, o którŃ wnosi siň na 

podstawie ustňpu 1, jeŨeli czyn nie pociŃgnŃğ za sobŃ Ũadnych skutków lub jedynie 

nieznaczne, a nakğad zwiŃzany z udzieleniem pomocy prawnej nie byğby uzasadniony. 

Artykuğ II 

( do artykuğu 1 Konwencji w zwiŃzku z artykuğem 3 Protokoğu Dodatkowego) 

Konwencjň i niniejszŃ Umowň stosuje siň takŨe: 

 a) w sprawach o wznowienie postňpowania, 

 b) w sprawach o uğaskawienie, 

 c) w sprawach o prawo do odszkodowania za niesğuszne aresztowanie, zatrzy-

manie lub skazanie, o ile nie naleŨy stosowaĺ postanowieŒ innych umów miňdzynaro-

dowych. 

Artykuğ III 

( do artykuğu 2 Konwencji w zwiŃzku z artykuğem 1 Protokoğu Dodatkowego ) 

1. Przy ocenie, czy do Ŝcigania w PaŒstwie wezwanym wğaŜciwy byğby organ 

sŃdowy lub administracyjny, nie bada siň, czy w tym PaŒstwie istnieje tego samego 

rodzaju opğata, podatek, cğo lub monopol. 

2. IstniejŃcy wedğug przepisów prawnych UmawiajŃcych siň PaŒstw obowiŃzek 

zachowania tajemnicy w sprawach skarbowych nie wyğŃcza udzielenia pomocy praw-

nej na podstawie niniejszego artykuğu. OkolicznoŜci lub fakty, o których dowiedzŃ siň 

organy sŃdowe lub administracyjne jednego z UmawiajŃcych siň PaŒstw w zwiŃzku z 
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wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej, podlegajŃ obowiŃzkowi zachowania tajem-

nicy w sprawach skarbowych stosownie do przepisów tego PaŒstwa. 

Artykuğ IV 

( do artykuğu 3 Konwencji ) 

 1. Przedmioty lub inne wartoŜci majŃtkowe pochodzŃce z czynu zagroŨonego 

karŃ sŃdowŃ lub uzyskane w zamian tych przedmiotów bňdŃ przekazywane w celu 

wydania ich pokrzywdzonemu lub w celu innego rozporzŃdzenia przez organ sŃdowy 

w PaŒstwie wzywajŃcym, o ile jest to dopuszczalne wedğug prawa tego PaŒstwa, jeŨe-

li: 

 a) przedmioty nie sŃ potrzebne w PaŒstwie wezwanym jako dowody w postň-

powaniu toczŃcym siň przed sŃdem lub organem administracyjnym, 

 b) przedmioty nie podlegajŃ przepadkowi lub konfiskacie w PaŒstwie wezwa-

nym, 

 c) osoby trzecie nie zgğaszajŃ do nich roszczeŒ. 

 2. Dla wniosku na podstawie ustňpu 1 nie jest wymagane postanowienie organu 

sŃdowego o zabezpieczeniu przedmiotów. 

 3. JeŨeli PaŒstwo wezwane zrzekğo siň zwrotu przedmiotów, to wówczas przy 

ich wydawaniu nie bňdzie korzystağo z prawa zatrzymania lub zajňcia tych przedmi-

otów stosownie do przepisów prawa celnego lub podatkowego, chyba Ũe samego 

pokrzywdzonego w wyniku przestňpstwa wğaŜciciela tych przedmiotów obciŃŨajŃ ta-

kie opğaty. 

Artykuğ V 

( do artykuğu 4 Konwencji ) 

 1. Zezwala siň przedstawicielom organów uczestniczŃcym w postňpowaniu 

karnym i innym osobom uczestniczŃcym w postňpowaniu oraz ich przedstawicielom, 

na wniosek PaŒstwa wzywajŃcego, na obecnoŜĺ przy podejmowaniu czynnoŜci w ra-

mach pomocy prawnej w PaŒstwie  wezwanym. MogŃ oni wnosiĺ uzupeğniajŃce pyta-

nia lub proponowaĺ okreŜlone Ŝrodki. Artykuğ 12 Konwencji stosuje siň odpowiednio. 

 2. Na obecnoŜĺ przedstawicieli organów drugiego UmawiajŃcego siň PaŒstwa, 

o której mowa w ustňpie 1, wymagana jest zgoda: w Republice Austrii - ZwiŃzkowego 
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Ministerstwa SprawiedliwoŜci, a w Rzeczypospolitej Polskiej - Ministerstwa Spra-

wiedliwoŜci. 

Artykuğ VI 

( do artykuğu 5 Konwencji ) 

 Pomocy prawnej w formie zabezpieczenia przedmiotów lub przeszukania ud-

ziela siň tylko wtedy, jeŨeli w chwili wystŃpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy 

prawnej do Ŝcigania przestňpstwa stanowiŃcego podstawň wniosku wğaŜciwy byğby w 

PaŒstwie wezwanym organ sŃdowy. 

Artykuğ VII 

( do artykuğu 6 Konwencji ) 

 PaŒstwo wezwane moŨe zrzec siň zwrotu dowodów lub dokumentów wymieni-

onych w artykule 3 ustňp 1 Konwencji, chyba Ũe osoby trzecie zgğaszajŃce do nich 

roszczenia nie wyraŨajŃ zgody na zrzeczenie siň. 

Artykuğ VIII 

( do artykuğu 10 Konwencji ) 

 Artykuğ 10 ustňp 2 Konwencji stosuje siň we wszystkich wypadkach wezwania 

Ŝwiadka lub biegğego. Osoby te mogŃ same wystŃpiĺ z wnioskiem o przyznanie za-

liczki na podstawie artykuğu 10 ustňp 3 Konwencji. 

Artykuğ IX 

( do artykuğów 11 i 12 Konwencji ) 

 1. JeŨeli PaŒstwo wezwane wyrazi zgodň na obecnoŜĺ w czasie wykonywania 

wniosku o udzielenie pomocy prawnej osoby pozbawionej wolnoŜci na terytorium 

PaŒstwa wzywajŃcego, to zobowiŃzane jest ono do przetrzymywania tej osoby w a-

reszcie przez cağy czas jej pobytu na swym terytorium, a po zakoŒczeniu czynnoŜci 

zwiŃzanych z pomocŃ prawnŃ - do niezwğocznego przekazania jej z powrotem 

PaŒstwu wzywajŃcemu, o ile nie ŨŃda ono jej zwolnienia. 

 2. JeŨeli paŒstwo trzecie wyrazi zgodň na obecnoŜĺ w czasie wykonywania 

wniosku o udzielenie pomocy prawnej osoby pozbawionej wolnoŜci na terytorium 

jednego z UmawiajŃcych siň PaŒstw, to do tranzytu tej osoby przez terytorium drugie-

go UmawiajŃcego siň PaŒstwa stosuje siň odpowiednio artykuğ 11 ustňpy 2 i 3 Kon-

wencji. 
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 3. W wypadkach wymienionych w ustňpach 1 i 2 stosuje siň odpowiednio 

postanowienia artykuğu 12 Konwencji. 

Artykuğ X 

( do artykuğu 13 Konwencji ) 

 PaŒstwo wezwane przekazuje informacje z rejestru skazanych, o jakie wystňpu-

jŃ organy policyjne drugiego PaŒstwa dla potrzeb spraw karnych, w takim zakresie, w 

jakim organy policyjne PaŒstwa wezwanego mogğyby otrzymywaĺ je w podobnych 

wypadkach. 

Artykuğ XI 

( do artykuğu 14 Konwencji ) 

 1. We wniosku o dorňczenie oznacza siň przy danych o przedmiocie i podstawie 

wniosku takŨe rodzaj pisma, jakie ma byĺ dorňczone oraz pozycjň adresata w postň-

powaniu. 

 2. Do wniosku o przeszukanie lub zabezpieczenie dowodów i dokumentów do-

ğŃcza siň wypis lub poŜwiadczony odpis postanowienia organu sŃdowego. 

Artykuğ XII 

( do artykuğu 15 Konwencji ) 

 1. JeŨeli Umowa niniejsza nie stanowi inaczej, organy sŃdowe obu UmawiajŃ-

cych siň PaŒstw porozumiewajŃ siň w zakresie pomocy prawnej w sprawach karnych - 

bezpoŜrednio. Wnioski na podstawie Konwencji i niniejszej Umowy mogŃ byĺ prze-

kazywane równieŨ za poŜrednictwem ZwiŃzkowego Ministerstwa SprawiedliwoŜci 

Republiki Austrii z jednej strony i Ministerstwa SprawiedliwoŜci Rzeczypospolitej 

Polskiej z drugiej strony. 

 2. Wnioski o przeszukanie lub zabezpieczenie, przekazanie przedmiotów, prze-

kazanie lub tranzyt osób pozbawionych wolnoŜci przekazywane sŃ za poŜrednictwem 

ZwiŃzkowego Ministerstwa SprawiedliwoŜci Republiki Austrii 

z jednej strony i Ministerstwa SprawiedliwoŜci Rzeczypospolitej Polskiej z drugiej 

strony. W pilnych wypadkach dopuszczalny jest bezpoŜredni tryb porozumienia siň 

miňdzy organami sŃdowymi, jednak odpis wniosku przekazywany jest jednoczeŜnie w 

trybie okreŜlonym w zdaniu 1 niniejszego ustňpu. 
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 3. PodlegajŃce dorňczeniu pisma mogŃ byĺ przekazywane bezpoŜrednio drogŃ 

pocztowŃ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pisma przekazane drogŃ pocztowŃ, 

których dorňczenie nie byğoby dopuszczalne wedğug Konwencji i niniejszej Umowy 

uwaŨa siň w obu UmawiajŃcych siň PaŒstwach za nie dorňczone odbiorcy. 

 4.Wnioski okreŜlone w artykule X niniejszej Umowy przekazywane sŃ za poŜ-

rednictwem ZwiŃzkowego  Ministerstwa  Spraw Wewnňtrznych Republiki Austrii z 

jednej strony i Ministerstwa Spraw Wewnňtrznych i Administracji  Rzeczypospolitej 

Polskiej z  drugiej strony; odpowiedzi przesyğa siň w takim samym trybie. W wypadku 

niebezpieczeŒstwa zwğoki dopuszczalny jest bezpoŜredni tryb porozumienia siň  miňd-

zy organami policji i wğaŜciwymi organami rejestru skazanych. 

Artykuğ XIII 

( do artykuğu 16 Konwencji ) 

 1. JeŨeli Umowa niniejsza nie stanowi inaczej, do wniosków przesyğanych na 

podstawie niniejszej Umowy nie doğŃcza siň tğumaczenia wniosków i zağŃczanych do 

nich dokumentów. 

 2. Do pism podlegajŃcych dorňczeniu doğŃcza siň ich tğumaczenie na jňzyk ur-

zňdowy PaŒstwa wezwanego sporzŃdzone i poŜwiadczone przez tğumacza urzňdowo 

dopuszczonego majŃcego siedzibň w jednym z UmawiajŃcych siň PaŒstw. PoŜwiadc-

zenie zgodnoŜci podpisu tğumacza nie jest wymagane. 

 3. JeŨeli do pism, o których dorňczenie siň wnosi, nie sŃ doğŃczone ich tğumac-

zenia na jňzyk PaŒstwa wezwanego, wezwany organ sŃdowy ograniczy swe czynnoŜci 

do dorňczenia pism adresatowi wskazanemu we wniosku, jeŨeli zgodzi siň on je przy-

jŃĺ. 

 4. Do pism przekazywanych bezpoŜrednio drogŃ pocztowŃ zgodnie z artykuğem 

XII ustňp 3 niniejszej Umowy doğŃcza siň ich tğumaczenie na jňzyk PaŒstwa wezwa-

nego. JeŨeli do pisma podlegajŃcego dorňczeniu nie doğŃczono tğumaczenia na jňzyk 

PaŒstwa wezwanego, to dorňczenie uwaŨa siň w obu UmawiajŃcych siň PaŒstwach za 

nie dokonane. Przy dorňczaniu pism drogŃ pocztowŃ wğasnym obywatelom moŨna 

zrezygnowaĺ z doğŃczania tğumaczeŒ. 

Artykuğ XIV 

( do artykuğu 20 Konwencji ) 
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 Koszty powstağe w wyniku przekazania przedmiotów lub innych wartoŜci ma-

jŃtkowych stosownie do artykuğu IV i w wyniku przekazania lub tranzytu osób pozba-

wionych wolnoŜci stosownie do artykuğu IX niniejszej Umowy zwracane sŃ przez 

PaŒstwo wzywajŃce 

Artykuğ XV 

( do artykuğu 21 Konwencji ) 

 1. Na podstawie zawiadomienia o przestňpstwie przekazanego stosownie do 

artykuğu 21 Konwencji, wğaŜciwe organy drugiego PaŒstwa rozpocznŃ postňpowanie 

karne wedğug przepisów prawnych tego UmawiajŃcego siň PaŒstwa w taki sam 

sposób, jak w wypadku przestňpstwa dokonanego na terytorium wğasnego paŒstwa. 

 2. WğaŜciwe organy paŒstwa, na którego terytorium znajduje siň miejsce popeğ-

nienia czynu, badajŃ w poszczególnych wypadkach czy zawiadomienie na podstawie 

artykuğu 21 Konwencji jest poŨŃdane w celu ustalenia prawdy, wymierzenia i wyko-

nania kary, daje lepsze moŨliwoŜci resocjalizacji sprawcy lub jest poŨŃdane z innych 

powodów istotnych dla postňpowania karnego. 

 3.Wymiana pism na podstawie artykuğu 21 Konwencji odbywa siň bezpoŜrednio 

pomiňdzy prokuraturami przy sŃdach krajowych Republiki Austrii z jednej strony 

i prokuraturami okrňgowymi Rzeczypospolitej Polskiej z drugiej strony. 

 4. Czyny naruszajŃce przepisy o ruchu drogowym sŃ oceniane w PaŒstwie 

wezwanym na podstawie przepisów o ruchu drogowym obowiŃzujŃcych w miejscu 

zdarzenia. 

 5. Wniosek lub zgoda pokrzywdzonego niezbňdne do wszczňcia postňpowania 

karnego, zgğoszone na terytorium wzywajŃcego UmawiajŃcego siň PaŒstwa sŃ równieŨ 

skuteczne w PaŒstwie wezwanym. JeŨeli wniosek lub zgoda pokrzywdzonego sŃ niez-

bňdne do wszczňcia postňpowania karnego tylko wedğug prawa PaŒstwa wezwanego, 

to wówczas mogŃ byĺ one przekazane dodatkowo w odpowiednim terminie okreŜlo-

nym przez to PaŒstwo. 

 6. Zawiadomienie powinno zawieraĺ zwiňzğy opis stanu faktycznego oraz moŨ-

liwie dokğadne dane dotyczŃce osoby podejrzanej, jej obywatelstwa, miejsca zamiesz-

kania i pobytu. Do zawiadomienia doğŃcza siň: 
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 a) oryginağ lub uwierzytelniony odpis (kopiň) akt karnych oraz dowody rzeczo-

we, 

 b) tekst przepisów karnych odnoszŃcych siň do czynu i kary, obowiŃzujŃcych w 

paŒstwie, w którym popeğniono czyn, a w wypadkach czynów naruszajŃcych 

przepisy o ruchu drogowym ponadto tekst przepisów o ruchu drogowym obo-

wiŃzujŃcych w miejscu zdarzenia, 

 c) wniosek lub zgodň pokrzywdzonego, o ile sŃ niezbňdne do wszczňcia postň-

powania karnego. 

 7. Oryginağ akt oraz dowody rzeczowe zostanŃ zwrócone PaŒstwu wzywajŃce-

mu w moŨliwie najkrótszym terminie, chyba Ũe zrzekğo siň ono ich zwrotu. Prawa 

PaŒstwa wezwanego i osób trzecich do przekazanych przedmiotów pozostajŃ niena-

ruszone. 

 8. Zawiadomienie na podstawie artykuğu 21 Konwencji powoduje w PaŒstwie 

wezwanym: w Republice Austrii – zawieszenie biegu przedawnienia 

a w Rzeczypospolitej Polskiej – przerwanie biegu przedawnienia. WğaŜciwa w tym 

zakresie jest chwila wysğania wniosku do PaŒstwa wezwanego. 

 9. Koszty powstağe w wyniku stosowania artykuğu 21 Konwencji i niniejszego 

artykuğu nie podlegajŃ zwrotowi. 

Artykuğ XVI 

( do artykuğu 21 Konwencji ) 

 Organy sŃdowe PaŒstwa wzywajŃcego nie podejmujŃ dalszych Ŝrodków Ŝciga-

nia lub wykonania orzeczenia wobec osoby podejrzanej z powodu czynu bňdŃcego 

przedmiotem zawiadomienia: 

 a) jeŨeli kara wymierzona w PaŒstwie wezwanym zostağa wykonana lub nie 

podlega juŨ wykonaniu, 

 b) w okresie gdy wykonanie kary zostağo cağkowicie lub czňŜciowo zawieszone 

lub gdy nastŃpiğo odroczenie wykonania kary, 

 c) jeŨeli z powodu dowodów nastŃpiğo prawomocne uniewinnienie lub osta-

teczne umorzenie postňpowania. 

Artykuğ XVII 

( do artykuğu 22 Konwencji w zwiŃzku z artykuğem 4 Protokoğu Dodatkowego) 
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 1. Informacje o skazaniach sŃ wymieniane co najmniej raz na szeŜĺ miesiňcy 

pomiňdzy ZwiŃzkowym Ministerstwem Spraw Wewnňtrznych Republiki Austrii 

a Ministerstwem SprawiedliwoŜci Rzeczypospolitej Polskiej. 

 2. UmawiajŃce siň PaŒstwo, które przekazağo informacjň na podstawie artykuğu 

22 Konwencji, przekaŨe na wniosek drugiego UmawiajŃcego siň PaŒstwa w konkret-

nej sprawie odpisy prawomocnych orzeczeŒ skazujŃcych i informacje o zastosowa-

nych Ŝrodkach. Wymiana pism odbywa siň miňdzy ZwiŃzkowym Ministerstwem 

SprawiedliwoŜci Republiki Austrii a Ministerstwem SprawiedliwoŜci Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Artykuğ XVIII 

( do artykuğu 24 Konwencji ) 

 W rozumieniu niniejszej Umowy organami sŃdowymi sŃ sŃdy, prokuratury i 

ministerstwa sprawiedliwoŜci obu UmawiajŃcych siň Stron. 

Artykuğ XIX 

( do artykuğu 29 Konwencji ) 

 JeŨeli jedno z UmawiajŃcych siň PaŒstw wypowie Konwencjň, to wypowiedze-

nie nabiera mocy w stosunkach miedzy RepublikŃ Austrii 

a RzeczŃpospolitŃ PolskŃ po upğywie dwóch lat od daty otrzymania notyfikacji wypo-

wiedzenia przez Sekretarza Generalnego Rady Europy. 

Artykuğ XX 

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 

nastŃpi w Wiedniu. 

 2. Umowa niniejsza wejdzie w Ũycie pierwszego dnia trzeciego miesiŃca nastň-

pujŃcego po miesiŃcu, w którym nastŃpiğa wymiana dokumentów ratyfikacyjnych. 

 3. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreŜlony, o ile jedno z UmawiajŃ-

cych siň PaŒstw nie wypowie jej na piŜmie w drodze dyplomatycznej; w takim wy-

padku Umowa utraci moc po upğywie jednego roku od wypowiedzenia nie póŦniej 

jednak niŨ w dniu, w którym przestanie obowiŃzywaĺ w stosunkach miňdzy Umawia-

jŃcymi siň PaŒstwami Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych. 

 Na dowód czego peğnomocnicy obu UmawiajŃcych siň PaŒstw podpisali ni-

niejszŃ Umowň i opatrzyli jŃ pieczňciami. 
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SporzŃdzono w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r w dwóch egzemplarzach, kaŨdy w 

jňzykach niemieckim i polskim, przy czym oba teksty sŃ jednakowo autentyczne. 

W imieniu         W imieniu  

Republiki Austrii       Rzeczypospolitej Polskiej

             

Böhmdorfer        Kurczuk 
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