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Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 

Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. 

(druk nr 838) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem niniejszej ustawy jest wyrażenie przez Sejm i Senat zgody na ratyfikację przez 

Prezydenta RP Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu 

osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. 

Umowa będąca przedmiotem ratyfikacji będzie wprowadzała, nieistniejącą dotychczas, 

możliwość przekazywania osób skazanych (obywateli państw-stron) do drugiego państwa-

strony umowy, w celu odbycia kary na terytorium kraju ojczystego osoby przekazanej. 

Umowa ta, da szansę obywatelom polskim, skazanym w Peru na powrót do kraju 

i odbycie pozostałej części kary w warunkach, jakie zapewniają polskie zakłady karne.  

Obecnie w peruwiańskich więzieniach przebywa 30 obywateli polskich, natomiast 

w polskich zakładach karnych nie przebywa żaden obywatel Peru. 

Będąca przedmiotem ustawy Umowa jest szczegółowym aktem prawnym i zawiera 

przepisy regulujące następujące kwestie: 

1) słowniczek najważniejszych wyrażeń jakimi posługuje się Umowa („skazanie”, „osoba 

skazana”, „orzeczenie”, „państwo skazania”, „państwo wykonania”); 

2) obowiązek informowania osoby skazanej, w jej rodzimym języku, przez organ państwa 

skazania o istnieniu Umowy i możliwości wystąpienia z wnioskiem o przekazanie 

(art. 3); 

3) katalog okoliczności, których spełnienie warunkuje przekazanie osoby skazanej do 

państwa wykonania (w art. 4); 
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4) obowiązek państwa skazania polegający na poinformowaniu państwa, którego obywatel 

wnioskuje o przekazanie o fakcie wystąpienia przez niego z takim żądaniem wraz 

z informacją o skazanym i okolicznościach dotyczących skazania (art. 5); 

5) zasady porozumiewania się stron (na piśmie lub za pośrednictwem innych środków 

komunikowania się), załączane dokumenty, zasady dotyczące tłumaczenia 

i uwierzytelniania dokumentów; 

6) zasady wykonywania orzeczeń, skutki przekazania i obowiązek wzajemnego 

informowania się o wykonywaniu kary. 

Umowa stanowi, że w sprawach objętych Umową państwa-strony porozumiewać się 

będą ze sobą za pośrednictwem organów centralnych, którymi są: w Polsce – Minister 

Sprawiedliwości zaś w Peru – Ministerio Publico-Fiscalia de la Nacion. W razie potrzeby 

możliwe będzie również porozumiewanie się drogą dyplomatyczną. 

Istotnym zagadnieniem jest również uregulowane w Umowie rozłożenie kosztów 

przekazania osoby skazanej (koszty tłumaczeń i transportu). Zgodnie z Umową koszty 

przekazania ponosi państwo wykonania (czyli państwo ojczyste osoby skazanej), z wyjątkiem 

kosztów powstałych na terytorium państwa skazania. 

Umowa będzie mogła być stosowania do orzeczeń wydanych przed jej wejściem 

w życie, co da możliwość skorzystania z jej dobrodziejstwa osobom, które aktualnie 

odbywają karę pozbawienia wolności. 

Umowa podlega ratyfikacji w trybie przewidzianym w art. 89 ust. 1 Konstytucji RP, 

tj. za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, bowiem dotyczy wolności, praw i obowiązków 

obywatelskich określonych w Konstytucji oraz spraw uregulowanych w ustawie (art. 89 ust. 1 

pkt 2 i 5 Konstytucji RP). 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2861). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych. 

W trakcie drugiego czytania nie wniesiono poprawek. Sejm uchwalił ustawę 

w brzmieniu przedłożenia. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


