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SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  

RM-10-4-14  
 

 Pani  

 Ewa Kopacz 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowna Pani Marszałek 

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 Federacyjną 

Republiką Brazylii o przekazywaniu 

osób skazanych, podpisanej w Brasilii 

dnia 26 listopada 2012 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 

Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 

 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii 

o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii  

dnia 26 listopada 2012 r. 

 

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

ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii 

o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. 

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

  

1. Potrzeba i cel ratyfikacji Umowy 

W stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii brak 

dotychczas podstawy prawnej do przekazywania osób skazanych celem odbycia kary w 

państwie ojczystym skazanego. Nie obowiązuje umowa dwustronna czy wielostronna 

łącząca obydwa państwa, która regulowałaby tę tematykę. Zgodnie z ustawodawstwem 

Brazylii, nie istnieje możliwość przekazywania osób skazanych przy braku podstaw 

traktatowych, tj. gdy nie ma umowy dotyczącej przekazywania skazanych, łączącej 

obydwa kraje. 

Umowa, określając zasady wzajemnego przekazywania skazanych, stworzy podstawy 

umożliwiające obywatelom RP skazanym w Brazylii powrót do kraju. Jest to 

szczególnie istotne z uwagi na bardzo trudne warunki odbywania kary pozbawienia 

wolności w Brazylii. Z informacji nadesłanej przez polską placówkę dyplomatyczną w 

Brazylii wynika, że w październiku 2013 r. w aresztach tymczasowych i zakładach 

karnych Brazylii przebywało 12 obywateli RP. 

Z danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, że w zakładach karnych 

oraz aresztach tymczasowych na terytorium RP nie przebywa żaden obywatel Brazylii. 

Umowa będzie miała zastosowanie do obywateli jednego państwa, wobec których 

orzeczono na terytorium drugiego państwa karę lub środek polegający na pozbawieniu 

wolności.  

2. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Aby ułatwić stosowanie Umowy i uniknąć sporów interpretacyjnych, w art. 1 zostały 

zawarte definicje najważniejszych pojęć.  

Istotną gwarancję praw skazanego przewiduje art. 3, który nakłada na państwo skazania 

obowiązek informowania odbywającego karę o treści Umowy, tak aby mógł on podjąć 

decyzję w przedmiocie odbywania kary w swoim kraju ojczystym. Zgodnie z art. 3 

ust. 2 z inicjatywą podjęcia czynności mających na celu przekazanie może wystąpić do 

każdej ze Stron osoba skazana lub jej przedstawiciel ustawowy. 
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Warunki, których spełnienie jest niezbędne dla przekazania skazanego określa art. 4. 

Wprowadza on m.in. zasadę podwójnej karalności czynu stanowiącego podstawę 

skazania (ust. 1 lit. e) oraz zasadę wyrażenia zgody przez skazanego na przekazanie 

(ust. 1 lit. d). Art. 8 Umowy wprowadza mechanizm kontroli dobrowolności wyrażenia 

takiej zgody. Art. 4 ust. 1 lit. c wprowadza natomiast zasadę, że przekazanie osoby 

skazanej nastąpić może wówczas, gdy minimalny okres kary jaki pozostaje jej do 

odbycia, wynosi co najmniej 1 rok lub jest nieokreślony (np. przy karze dożywotniego 

pozbawienia wolności). Ustalenie minimalnego okresu na 1 rok jest uzasadnione, 

bowiem procedury związane z przekazaniem osoby skazanej są długotrwałe. Umowa 

dopuszcza jednak możliwość, aby w szczególnych wypadkach Strony uzgodniły 

przekazanie nawet wówczas, gdy okres kary pozostałej skazanemu do odbycia jest 

krótszy niż 1 rok (art. 4 ust. 2). 

Przepisy dotyczące obowiązku przekazania informacji, formy wniosków i załączanych 

dokumentów (art. 5–7) oparte zostały na podstawie przepisów Konwencji  

o przekazywaniu osób skazanych, sporządzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r., 

której Polska jest stroną od 1995 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 279). 

Wzór dla regulacji dotyczących wykonywania kary po przejęciu skazanego do kraju 

ojczystego (art. 9) stanowił art. 6 ratyfikowanej Umowy między Rzecząpospolitą Polską 

a Królestwem Tajlandii o przekazywaniu przestępców i współpracy w wykonywaniu 

orzeczeń w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 19 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. z 1999 r. Nr 61, poz. 658).  

Skutki przekazania i związane z tym gwarancje dla osoby skazanej przewidziane 

zostały w art. 10 Umowy. Po przejęciu skazanego do Polski automatycznie kończy się 

wykonywanie kary w Brazylii. Jest to istotny przepis również z uwagi na brzmienie 

ust. 3, zgodnie z którym „Państwo skazania nie może wykonać kary, jeśli została ona 

uznana za wykonaną przez państwo wykonania”. Przepis ten reguluje także 

postępowanie w sytuacji, gdy osoba skazana, pragnąc uniknąć wykonywania kary 

w państwie wykonania, opuściła jego terytorium i powróciła na terytorium państwa 

skazania. Jedynie w takiej sytuacji państwo skazania jest uprawnione do wykonania 

pozostałej części kary (art. 10 ust. 2). 

Równie ważny pozostaje art. 11 dotyczący obowiązku wzajemnego zawiadamiania się 

przez Strony Umowy o okolicznościach mających wpływ na wykonanie skazania. 
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W tego typu umowach przewiduje się zwyczajowo również przepisy dotyczące tranzytu 

skazanych przekazywanych państwom trzecim. Regulacja przyjęta w przedmiotowej 

Umowie (art. 12) nie odbiega w swej treści od podobnych artykułów istniejących 

w umowach międzynarodowych obowiązujących Polskę. 

W Umowie przewidziano zasadę, iż Strony będą się porozumiewały za pośrednictwem 

organów centralnych (art. 13 ust. 1). Organy te zostały wskazane w ust. 2, ze strony 

Polski będzie to Minister Sprawiedliwości. Taki sposób komunikowania się nie 

wyklucza jednak możliwości porozumiewania się drogą dyplomatyczną (art. 13 ust. 3). 

Art. 15 określa zasadę ponoszenia kosztów stosowania Umowy, regulując, jakie koszty 

ponosi państwo wykonania (ust. 1). Należy przy tym wyjaśnić, że jeśli chodzi o koszty 

przekazania, związane ze stosowaniem tej Umowy przez Rzeczpospolitą Polską, to 

w praktyce sprowadzają się one do kosztów tłumaczeń pism i dokumentów 

przekazywanych między Stronami oraz kosztów transportu. Koszty te tymczasowo 

ponosi Skarb Państwa. Ust. 2 przewiduje możliwość odzyskania od osoby skazanej 

całości lub części kosztów poniesionych przez państwo wykonania. Taka regulacja jest 

zgodna z postanowieniami działu XIV kpk. 

Umowę stosuje się również do orzeczeń wydanych przed jej wejściem w życie (art. 17). 

Z punktu widzenia ochrony obywateli polskich, którzy odbywają aktualnie kary 

pozbawienia wolności w Brazylii, oznacza to możliwość podjęcia starań o ich 

przekazanie do Polski. 

Strona polska dążyła do przejęcia w Umowie terminologii użytej w europejskiej 

Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, uznając, iż tekst tej Konwencji, 

opublikowany w Dzienniku Ustaw w języku polskim, stanowi oficjalne tłumaczenie 

Konwencji z języka angielskiego. 

3. Skutki związane z ratyfikacją Umowy 

W zakresie skutków prawnych zawarcie Umowy umożliwi wprowadzenie procedury 

przekazywania skazanych między Polską a Brazylią. Możliwość lepszej resocjalizacji 

skazanego, poprzez zapewnienie mu odbywania kary w państwie ojczystym, kontaktów 

z rodziną i uczestniczenie w innych zadaniach resocjalizujących w zrozumiałym języku, 

jest najistotniejszym skutkiem społecznym zawarcia tej Umowy.  
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Skutki finansowe wynikające z wejścia w życie Umowy nie będą znaczne w skali 

budżetu państwa. Z informacji uzyskanej z Komendy Głównej Policji wynika, iż koszt 

konwoju jednego skazanego z Ameryki Południowej wynosi ok. 30 000 zł. Koszty te 

tymczasowo ponosi Skarb Państwa. Jednakże art. 15 ust. 2 Umowy przewiduje, iż 

państwo wykonania może podjąć działania zmierzające do odzyskania od osoby 

skazanej poniesionych kosztów. Możliwość taką daje również kpk. W postanowieniu 

o przekształceniu kary sąd polski rozstrzyga o kosztach procesu, zaliczając do nich 

m.in. wydatki związane z tłumaczeniami pism i dokumentów oraz transportem 

i konwojem. Orzeczenie w przedmiocie kosztów wydawane jest na podstawie 

przepisów działu XIV kpk (koszty procesu). Sąd może zasądzić od skazanego 

obowiązek zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa (art. 627 w zw. z art. 618 § 1 

pkt 13 kpk). 

Zobowiązania strony polskiej będą finansowane w ramach limitu wydatków 

właściwych dysponentów części budżetowych przewidzianych corocznie w ustawie 

budżetowej (Ministra Sprawiedliwości – m.in. koszty tłumaczeń oraz ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych – koszty konwoju) i nie będą stanowiły tytułu do 

zwiększenia wydatków zarówno w roku ratyfikacji, jak i w latach następnych. 

Umowa nie wywrze skutków gospodarczych i politycznych.  

Umowa podlega w Polsce ratyfikacji w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji RP 

i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.), bowiem dotyczy wolności, praw i obowiązków 

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

spraw uregulowanych w ustawie – Kodeks postępowania karnego. W związku z tym, że 

Umowa zawiera przepisy samowykonalne, nie będzie zachodziła konieczność 

dokonywania zmian prawa wewnętrznego, bowiem będzie mogła ona być stosowana 

bezpośrednio, mając pierwszeństwo przed ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego (art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.). 

 

 

 



















AGREEMENT 

between the RepubUc of Poland and the Federative Repub.lic of'Brazil 

on the transfer ofsentenced persons 

( 

i 
~ .. 

The Republic of Polaild and the Federative Republic of Brazil, hereinafter : 
referred to as '<the Parties"~ · 

. . 
d~siro~ of developing legaJ, co-Operation between the. Parties. and: a:iming at 

a more ~ffe~ive sociał rehabilitation ofsentenced persons, 

conSiderlńg thatthese objectives may be met by giving an oppo:rtmllty_to persons · 
sentenced to deprivation o f li berty to serire their $en tences within their oWri s'qcii.;ty, 

have decided to agree as follows: 

Ilefmitions 

For the ptirposes ofthis Agreement: 

a) "sentence?' m~s any punisbment or measure involving deprivation o f 
liberty ordered by a court o f law on accciimt o f a crimin.al offence, 

b) 'judgment" means a decision or order of a· court of law imposing a 
sentence, 

c) ''sentencing StaW' mean$ the State in which the sentence was imposed on 
the person who may be, or has bee~ transferred in order to serve his 
sentence, 

d) · "administering State" means the State to which, the sentenced person may 
be, or has been, transferred in order to serve his sentence, 

e) "sentenced person'~ means a person who h as been sentenced in a final 
judgment in the territary of one ofthe Parties, 

t) "nationaE.'. means; in relation to thę Rep;ublic of.P-QL®~ any person. vw:h~L 
in accordance with Polish Ja\V possesses tbe Polish nationality an~ in 
relation to the Federative Repubile ofBrazil. a national as defined in the 
Brazilian Constitution. 
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Article 2 

Generał principles 

l. The Parties undertake to afford each other the widest measure of co-operation 
with respect to the transfer o f sentenced persons in accordance with the provisions 
afthis Agreement. 

2. A person sentenced in the tenitary of a Party rnay be transferred to the territary of 
the other Party in order to serve the sentence imposed on him/her. To that end, 
he/she rnay express his/her interest to the sentencing State or to the administering 
State in being transferred 

" _). 

L 

2. 

The transfer of a sentenced person may be requested by either Party. 

Article 3 

Rights of sentenced persons 

The sentencing State shałl provide the sentenced person to whom this Agreement 
may apply with infonnation about its contents. Such information should be 
provided in a language understandable to the sentenced person. 1l1is does not 
exclude thc possibility ofthe administeling State to fumish such informatlon to 
the sentenced person. 

The sentenced person ar hislher legał representative may ask either Party to 
initiate actions aimed at a transfer. That Party shall notify the sentenced person 
or his/her legał representative of the actions taken. 

Artide 4 

Conditions for the transfer of sentenced persons 

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement only i f all ofthe 
fbllowing conditions are fulfilled: 

a) that person is a national ofthe administering State, 

b) the judgment i s fina] and enforceable, 

c) at the time o f receipt o f the request for transfer, the sentenced person still 
has at least one year of the sentence to serve or the sentence is for ąn 

· indeterminate period; 

d) the sentenced person consents to the transfer or, ifin view of his/her age 
or physical or mental condition and i f one of the twa States considers it 
necessary, such consent shall be granted by the sentenced person's lega! 
represen tative. l 
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e) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed 
constitute a criminal offence according to tb.e law of th.e administering 
State or would constiiute a criminal offence if committed in its territory~ · 

f) the sentencing and administeńng States agree to the transfer. 

2. In exceptiolUlł cases,the Parties may agree to a trar1sfer even ifthe time to be 
served by the sentenced person is less than tbe period specified in para~ph l, 
~4 . 

Artide S 

Obligation to furnish information 

L If tbe sentenced person has expressed an interest to tb.e sentencfug'Staie m bellig 
transferred under this Agreement that State shall promptly inform the 
administerin State. · g .... 

2. The infonnatio11 referred to in paragraph l shall inclu<~:e: 

a). the narile; date andplaeeofbirth ofthe seotenced person:8$węll as·hislher 
· address o f residence or Iast placeof stay in the administeritłg State, 

b)' a.~tlłternent ofthe facts UP.90 wh]ch the sentence Was based,. .. 
~~ . 

c) th~ riatore~ duration ai1d date o f C(łmmencement ofthe seri~ce~ 

d) other infornlation which may be relevant t() the transf~ of the $entenced 
person or: enfo~ent<>fthe sentence. . . . ... 

3. If the. se.ri.tence4 ~<;>n h8S· expressed to. the adt:n.i:gist~g Sf.{ite h.Wher iirterest ·in 
being ~en;ed. uhder thls· A~ent; th~ .selltenc~g·· State sha.It on request, 
prą~dy communicate'to ~t State tlie· info~a.tfon referred to m paragraph 2~ 

Article 6 

· Communication between the Parties 

l. Cóilll1liinication between the Parties in matters covered by thi$ AgTeement" shall 
be conductedjn writing. · -

2. In urgent cases, me~ of faSt colllirimncirtion may be t15ed, including fax or 
electronic mail. If requested by either Party. written confirmation of the 
mfotriiatlón sent m this. maoner shall be provided. 

3. The Parties shall promptly· notify each other of·their decision to agree to the 
transfer or of the reasons for refusal. 

4. The transfer of the _sentenced person' shall take place at a time and· in a place 
agreed upon by both Parties. · 

······-···:-··-·-······-···-···· .. ·--......... ..- .•.. -.... _. ___ _ 

l 



Artide 7 

Supporting documents 

I. The administering Stare. i f requested by the sentencing S ta te, shall furnish: 

a) a document certifying that tl-Je sentenced person is a national of the 
administering State, 

b} a copy of the relevant law which provides that the acts or omissions on 
account of which the sentence has been imposed constitute a criminal 
offence according to the law ofthe administering State or would constitute 
a criminal offence if committed in its territory. 

2. If a transfer is requested, the sentencing State shall provide the following 
documents to the administering State: 

a) a certified copy of the sentencing judgement, confirmed to be finał and 
enforceable, 

b} text of th.e law on which the sentence is based including its statute of 
limitation, 

c) a statement indicating the da te on w hi ch the serving of the sentence i s to 
end, how much of the sentence has already been served., including 
infonnation on any pre-tnal detention and any other data reJeva.'1t to the 
enforcement ofthe sentence, 

d), a document containing the sentenced person' s eonsen t to the transfer. 

e) where appropriate, any medical reports on the sentenced person, 
information about his/ber behaviour dliring detention and his/ber 
treatment in the sentencing State, and any recommendation for his/her 
treatment in the administering State, 

t) other documents which may be relevant to the consideration of the 
request. 

3. If a Party considers the data and documents furnished to it to be insufficient for 
consideration of the request. that Party may request that the same be 
supplemented within a specified time-limit. Such time limit may be extended 
upon a substantiated request. In the event where no supplementary documents 
are received, the request shall be considered based on the data and documents 
which are already in the passession of that Party. 

4. Either Party may ask to be provided v.-ith any o f the documents or statements 
referred to in paragraphs l or 2 before making a request for transfer or tal<ing a 
decision on whether or not to agree to the transfer . 

....--....;;..;;.;;;;...:::..;.;;..:...;:_·. ··········--···- .......... ,.,_ .............. _ ... -· 
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Article8 

Consent of the sentenced person and its veńfication 

I. The sentencing State shall ensure that the person required to give consent to the 
transfer in accordance withArtide 4, paragraph 1, Ietter d), does so vołuntarily 
and with fuU knowledge o f the legał consequetices thereo[ 

2. The sentencing State shall afford an opportunity to the ac:łministering State to 
verify that the. consent is given in accordance with the conditions set out in 
paragraph l. The· veńficatiori shall be performe<l by a eonsui or other official 
appointed in coriu:ilunicatión with the admmistering State.· 

·· Article 9 

Enforcern.ent of judgements , 

l. The ~ontinued· enforcement of the sentertce after transfer shall be govemed by 
the. laWs and procedures of the administering. State, including tbose goveming 
conditions for service· of imprisonm.ent confinement or other; deprivation of 
liberty, and those proyidin.g for the reduction of the term of impl:isonment, 
confinement or other deprivation of liberty by conditional release~ remission or 
otherwise. · · 

2. The administering State shall be bound by the legał nature and duration o f the 
senteiiee as Q.eterm,ined by thę ~et1tet1cing S~te. 

3. The. enforcement of the sei)tem;e shall as far as possible correspond with the 
sentenc;e illlP<?.se<l in the sentencing śtate. N<>- sentence o.fdeprivation o f li berty 
shall bę>enforced by the adminiStedrtg Sta.te·in ~ch. a way ·a!) to exten<l.it beyond 
the period śPecified in tb:e sentence o(~. co-ruj q f law offłie sent~ncing Stare. 

• l • • : ~ 

4. lf the seriteilci'ng S ta te revises, modi.fies or cancels the judgement ot· sentence or 
otherwise reduces; commutes or terriiinates the sentence, the admit1istering Staie 
shall upon being, notified of the deeision give effect theretQ In atc.orc!artce with 
this Aiticle. 

5. The sentence already served in the sentencing State shall be detracted frcim ·the 
seritence ofthe transferred perso11; in the administering S~te.· 

Article10 

Effects o f transfer 

l. The taking into charge of the sentenced person by the administeńng State shall 
have the effect of suspending the enforcement of the· sentence in the sentencing 
State. 

2~ The sentencing State shall be authońzed to enforce the remaining part of the 
sentence, if the sentenced person. attempting to avoid the serving:. -o f. the 
sentence, leaves the territery of the administering State and retums to the 
territary o f the sentencing State .. In such circumstances the adininistering State 
shall notify the sentencing State accordingly. 

l 

l l. 
! 



3. The sentencing State rnay no longer enforce the sentence ifthe administering State 
.considers enforcerncnt ofthe sentence to have been completed. 

Artide ,11 . 

Information on enforcement 

l. The Parties shall notify each other of any circumstances which affect the 
en forcement o f the sentence. 

2. The administering State shall provide inforrnation to the sentencing State 
conceming the enforcement ofthe sentence: 

a) when requested by the sentencing State, 

b) when the sentence has been enforced or when the enforcement o f the 
sentence is considered to have been completed, 

c) if the sentenced person has escaped from custody before the enforcement 
ofthe sentence has been compJeted. 

3. The sentencing Statc shall inform the administering State of: 

a) amnesty, 

b) revocation or reversal o f the S<:!ntence, 

c) rendering ofa decision in consequence ofwhich the sentence ceases to be 
enforceable. 

Article 12 

Transit 

1. The Party shall, in accordance v.ith its law, grant a request for transit of a 
sentenced person through its tenitary if such a request is made by other Party and 
that Party h as agreed with a third State to the transfer o f that person to or from i ts 

territory. 

2.. A Party may refuse to grant transit: 

a) if the sentenced person is one o f i ts nationals, ar 

b) ifthe offence for which the sentence was imposed is not an offence under 
its own law. 

3. Requests for transit and replies shall be comrnunicated through the channels 
referred to in t he provisions of Articles 6. 13 and 14. 

4. No request for transit shall be required if transport is by air over the territary of 
either Party and no landing there i s scheduled, with the exception of the transfer 
carried out by a military aircraft. 



Article 13 

Central authorities 

l. In all matters covered bythis Agreement, the Parties shall communicate through 
their central authorities. 

2. · The central authority in the Repl!blic of Poland is the Minister o f Justice and in 
the Federative RepubUc ofBraiil isthe MiriistryofJustice. l ·.· 

3. Diplomatic channels may also be used, should it be necessary~ 

A:rticle·14 

Language and certification. 

l. The request fot transfer and other da<ruJ.nents transmitted undet th\s Agreement 
shallbe accompanied by theit translation int~ the officialla.rigwige ofthe other 
Party. ; :· . .. . _, -· ..... " 

2. The request for tian5fer and ritber dbcuments ttansmitted under this: Agreerńent 
need not l:>e certified, unless the A~ent stipulates othen.vise. 

Article15 

Expeiises 

1.. The ~dministerfug State shal[bear thę ęxp~es o f 
a) the transfe10 o f tl1e seritęnced person; except the expens~ illcurręd in· the 
· tenitary oftb,e sentencing Stare, and · ·· 

b) me continued enforcement of the sentence after transfer ofthe sentenced l • 

perSon. 
2. The administering State may seek to recover all or part o f the cost of transfer 

from the sentenced person. 
. ·. ;,_~ 

Article 16 

Relationship to international agreements 
. . 

This Agreement shall not affect any obligations o f the Parties under any other 
intemational agreements; 

Article 17 

Temporal. application 

The terms of ihis Agreemeni shall apply to the transfer of~rsons-sentenced·-
either before or after its entry into force. 



,
} 
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l 
Artide 18 

Consultations 

At the request of either Party, consultations shall be heldon the interpretation or 
application afthis Agreement. 

Artide 19 

Rati.fication, entry into force and termination 

l. This Agreement shall be subject to ratification. 

2. This Agreernent shall enter into force on th.e sixtieth day from the date ofreceipt 
ofthe second diplomatic note confinning its ratification. 

3. This Agreement has been concluded for an indefrnite period oftime. It may be 
terminated by means of a notification by either Party. In such case, the 
Agreement shall cea.')e to be effective after the lapse of six months from the date 
of receipt of the notification. This termination shall not affect ongoing 
procedures. 

In witness whereof, the duly authorized Representatives of the Partics, have 
signed and sealcd this Agreemenl. 

Dane at '\6\ĄS;Mt\ <911 this .2..G ot~ ot NoV~Wit,f.t- co+ 21JJ./L 
in two copies, each in· the Polish, Portuguese and English language, ałl texts being 

equałly authentic. 

For the Repubłic o f Pohmd 

··\-n n"' // " ~--- \j '-l t---
... / l 

For the Federative Republic 
o f B raził 

'··------··-------··-····--·-·--·----- ---- ·-··---·------------------------ -···-···-···-----···· -----····-------·-· .•.. ···------
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Ministl!'!r 
Spraw lagranlanych 

OPUE- 92.0 ·A?% ~ 13/ma/1 

DPUE.920.1860.2013/2 

Warszawa, } -t grudnia 2013 r. 

dot.~ DWMPC-f-471-109/12/12 z 25.10.2013 r. 

Pan 
Marek Blemac:kl 
Ministlf S,rawledllwośd 

opinia o zgodncścl z prawem Unii Europejskiej Umowy mlfdzy Rzer:zqpo$polltą Polską a 
Federt:H:y}nq Republiką BrtJqlil o przekazywaniu osób ·skamnydt wyratona nil podsta~ · 
art. 13 ust. 3 pkt 2 ułtelwy 1 dnia 4 wrzefnia 1997 r. o działach admtniitfaejl rz~j 
(Oz. U. :r. 2007 r. Nr 65, poz. 437 z pótn. ;m.) oraz ł 8 ust. 2 pkt 8 rozportądzenła Rady 
Min1strów z·dnta18 słet'płłła 2000 r. w sprawie wykonania nlektóryeh przepilów ustawy o 
umowl!lc:h młędiVrt~rodowych (Dz. U. z2000r~ Nr79.., p-M. 891) pnt.ł mlnist.nwłałelwep do 
spnrw ałcnkołtWił Rzeaypo;połlteJ Polskiej w tJnlł Eu"'"Jskl~ 

Szanowny Panle Mlnfstrzel 

w zwląz.ku z przedłoMniem wńios.ku o ratyflkacj~ za uprz:ednłą zgodą wvrazo · w ustawie 
Umowy mJtdzy Rzecząpespolltq Polsk.q a Federacyjnq Republfkq Brazylii o ptZef<a woni u osób 
skazanych pozwałam sobie wyra:zlć ponltszą opinię. 

Umowa nie jest spn;e(ma z prawem Unii Europejskiej. 

o,awladcmoścl~ 

Pan Maciej Be·rek 
Sekretarz Rady Mln1strów 

Z poważaniem 


