
Warszawa, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków

Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii,

 sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.

(druk nr 519)

I. Cel i przedmiot ustawy

W dniu 2 kwietnia 2009 r. Sejm wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP

ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów

Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej

Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.

Przedmiotem wskazanej wyżej umowy międzynarodowej jest włączenie Polski do

grupy państw na terytorium których wykonywane będą wyroki skazujące Międzynarodowego

Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, w których orzeczono karę pozbawienia wolności.

Na kształt umowy składa się 13 artykułów, w których strony uzgodniły, że:

- organem właściwym do realizowania wniosków Międzynarodowego Trybunału

dla byłej Jugosławii będzie Minister Sprawiedliwości,

- organy państwa wezwanego (Polski) będą związane wymiarem orzeczonej kary,

- przyjęcie wniosku do wykonanie będzie się odbywało w ramach procedury

exequatur, co oznacza, że sąd polski określi według prawa polskiego

kwalifikację prawną czynu oraz wymiar kary podlegającej wykonaniu w Polsce,

- wykonanie wyroku będzie dopuszczalne również wtedy, gdy osoba skazana nie

jest obywatelem polskim, nie posiada w Polsce miejsca stałego pobytu oraz nie

wyraża zgody na wykonanie wyroku w Polsce,

- warunki wykonania kary pozbawienia wolności będą podlegać prawu polskiemu,
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- koszty związane z przekazaniem osoby skazanej do Polski oraz z Polski będzie

ponosił Trybunał, natomiast koszty wykonywania wyroku obciążą stronę polską,

- skazany, którego dotyczy wniosek nie będzie ponownie sądzony przez sąd polski

za czyny, za które został osądzony przez Trybunał (zasada ne bis in idem).

Umowa ta będzie mogła być wykonywana bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed

ustawą - Kodeks postępowania karnego.

W związku z tym, że Umowa dotyczy wolności, praw i obowiązków obywatelskich

określonych w Konstytucji, stanowiących również materię ustawową podlega ona ratyfikacji

przez Prezydenta RP za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie (art. 89 ust 1 pkt 2

i 5 Konstytucji).

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt niniejszej ustawy został wniesiony do Sejmu przez Radę Ministrów w dniu

7 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy został skierowany do Komisji Spraw Zagranicznych oraz do Komisji

Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pierwsze czytanie, miało miejsce 5 marca 2009 r.

W efekcie prac komisji przyjęto sprawozdanie o projekcie w brzmieniu przedłożenia.

Komisja rekomendowała uchwalenie projektu ustawy bez poprawek.

II czytanie miało miejsce na 39 posiedzeniu Sejmu w dniu 1 kwietnia 2009 r.

Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania.

Ustawa została uchwalona przez Sejm jednogłośnie w dniu 2 kwietnia 2009 r.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych

Beata Mandylis

Główny legislator


