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372. 

TRAKTAT EKSTRADYCYJNY 

między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisany w Warszawie dnia 
22 listopada 1927 roku. 

(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1929 roku - Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 230). 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

Wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tern wiedzieć należy, wiadome m czynimy: 

. Dnia dwudziestego drugiego listopada tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego roku, podpisany 
został w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Traktat Ekstradycyjny wraz z dołączonym do niego Protokółem o następującem brzmieniu dosłownem: 

TRAKTAT EKSTRADYCYJNY 

między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zje dno
czonemi Ameryki. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

I 

STANY ZJEDNOCZ<DNE AMERYKI, 

pragnąc wzajemnie udzielać wymiarowi sprawiedli
wości poparcia, postanowiły zawrzeć Traktat celem 
wzajemnego wydawania przestępców, uchylających 
się . przed wymiarem sprawiedliwości, i mianowały 
w tym celu swymi Pełnomocnikami: 

R~eczpospolita Polska: 

~. E. p. Augusta ZALESKIEGO, Ministra Spraw Za
granicznych, 

Stany Zjednoczone Ameryki: 

J. E. p. John B. STETSONA juniora, Posła Nadzwy
czajnego i Ministra Pełnomocnego w Warsza
wie, 

KTóRZY, po zakomunikowaniu sobie wzajemnie 
swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i na-' 
leży te co do formy, zgodzili się na następujące 
artykuły: 

Artykuł L 

Postanowionem zostało, że Rząd Rzeczypo
spolitej Polskiej i Rząd Stanów Zjednoczonych Ame
ryki wydawać będą w ręce sprawiedliwoś ci, na żą
danie dokonane w należytej formie, według przepi
sów niniejszego Traktatu, każdą osobę, która będzie 
obwiniona lub skazana za jedno z przestępstw, wy
szczególnionych w ariykuie II nin iei sze ~ o Traktatu, 
popełnione w granicach jurysdykcji jednej z Wvso
kich Umawiających się Stron, jeżeli osoba ta schro-

TREATY 

ol Extradition Between the Republic ol Poland and 
the Unit~d States ol America. 

THE REPUBLIC OF POLAND 

AND 

THE UNITED ST A TES OF AMERICA, 

desiring to promote the cause of justice, have re
solved to conclude a: Treaty for the extradition af 
fugitives from justice between the Republic of Po
land and the United States of America, and have 
appointed for that purpose the following Plenipoten
tiaries: 

The Republic of Poland: 

H. E. August ZALESKI, Minister for F oreign Af
fairs, 

The United States of America: 

tł. E. John B. STETSON Jr., Envoy Extraordinary 
and Minister Plenipo'tentiary in Warsaw, 

WHO, -after having so communicated to each 
other their respective fulI powers, found in good and 
due form, have agreed upon and concluded the fol
lowing articles: 

ArticIe I. 

It is agreed that the Government of* Poland 
and the Government o.f the United States shalI, 
upon requ1sitionduly made as herein provided, de
liver up .to justice any person who may be charged 
with, or may have beenconvicted of any of the cri
mes specified in arUcIe II of the present Tre!ty com
mitted within the Jurisdiction of one of the High 
Contracting Parties and who shall seek an asylum 
or shaIl be found within the territory of the other, 
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ni s ię lub odnaleziona zostanie na terytorjum dru
gie j Wysokiej Umawiającej się Strony, z tern zastrze
żeniem, że wydanie nastąpi jedynie w razie takiego 
udowodnienia przestępstwa, jakie wedle praw tej 
miejscowości, w której osoba zbiegła lub w ten spo
sób obwiniona odnalezioną zostanie, usprawiedli
wiałoQY jej zaaresztowanie i stawienie prze,d sąd, 
gdyby przestępstwo w tejże miejscowości było po
p~bione. 

Artykuł II. 

Stosownie do postanowień niniejszego Trakta
tu wydaw:lnc bt;dą osoby obwinione lub skazane za 
następujące przestępstwa: 

L morders two, przez które rozumie się ojco
i matkobójstwo , skrytobójs two, zabójstwo (6 ile dzia
łano rozmyślnie), trucicielstwo, dzieciobójstwo; 

2. usiłowanie popełnienia morderstwa; 
3. podpalenie; 
4. umyślne bezprawne zniszc,zenie lub uszko

dzenie toru lub urządzeń kolejowych, powodujące 
niebezpieczeńs two dla życia ludzkiego; 

5. przestępstwa popełnione na morzu: 
a. piraterja (rozbójnictwo morskie); 
b. bezprawne zatopienie lub zniszczenie 

,statku na morzu, lub usiłowanie popeł
nienia takich czynów; 

c. bunt lub spisek dwu lub więcej członków 
z ałogi lub innych osób, znajdujących się 
na pokładzie statku na pełnem morzu ce
lem przeciwstawienia się władzy kapita
na lub dowódcy statku celem opanowa
nia statku podstępem lub ,gwałtem; 

d. napad, dokonany na pokładzie statku, 
znaj,duj ącego się na pełnem morzu, z za
miarem wyrządzenia uszkodzenia cieles
nego ; 

6. włamanie się lub gwałtowne wtargnięcie do 
cudzego miesz,kania w porze nocnej z zamiarem po
pełnienia tam jakiegoś przestępstwa; 

7. rozbój (rabunek), pojęty ,jako zabranie bez
prawne drugiej osobie pieniędzy lub innych rzeczy 
ruchomych drogą gwałtu lub zastraszenia; 

8. podrabianie, fałszowanie lub przeistaczanie 
pieniędzy , bądźto monet, bądźto pieniędzy papiero
wych, a'lbo papierów lub kuponów długu publiczne
go, wydawanych przez władze publiczne (państwo,. 
we, stanowe, prowincjonalne, terytorjalne, lokalne 
lub municypalne), banknotów i innych dowodów 
kredytu publicznego, podrabianie menniczych form 
(matrycf, tudzież wprowadzanie w obieg, lub świa
dome korzystanie z przedmiotów powyższych; 

, 9. podrabianie lub fałszowanie dokumentów 
oraz wydawanie takich dokumentów podrobionych 
lub sfałszowanych i następne korzystanie z nich, 
jeśli z tego powstała szkoda ponad tysiąc dolarów 
lub p onad odpowiednią sumę w walucie polskiej; 

10. sprzeniewierzenie (przywłaszczenie) lub 
malwersacje, popełnione przez ptiblicznych urzędni-

provided that such surrender shalI take place only 
upon such evidence of criminality, as according to 
the law s of the place where the fugibive Dr person 
SD cha'rged shalI be found, would justify his appre-

. hension and commitment for tria1 ifthe crime ar 
offence had been there commit,ted. 

~ 

ArticIe II. 

Persons shall be delivered up according to the 
provisions of the present Treaty, who shalI have 
been charged with, ar convicted of any o'f the folIo
wing crimes : 

1. Murder, comprehending the crimes des
~gnated by the terms parricide,' assassination, ma n
slaughte,r when voluntary, poisoning ar · infanticide; 

2. The attempt to commit murder; 
3. Arson; 
4. Wilful and unlawful destruction or damage 

of track and railroad establishments, which endan
gen human life; 

5. Crimes committed at sea: 
a. Piracy; 
b. WrongfulIy sinking ar destroying a vessel . 

at sea ar attempting to do sa; 

c. Mutiny ar conspiracy by, two ar more 
members o,f the crewor other persans 
on board of a vessel on the high seas, 
for the purpose of rebell ing against the 
authority of the Captain or Commander 
of such vessel, ar by fraud or violence 
ta'king possession of a vessel; 

d. Assault on board ship upon the high 
seas, with intent to do bodily harm. 

6. Burglary, defined to be the act of breaking 
into and entering the house of another in the night 
time with in tent to commit a felony therein; 

7. Robbery,defined to be the act of felo
niously and forcibly taking frorn the person of ano
ther goods ar money by via lence ar byputting him 
in fear; 

8. The fabrication of counterfeit money, whe
ther coin ar paper, counter(eit titles ar coupons o.f 
public debt, created by National, State, Provincial, 
Territorral, Local or Municipal Governments, bank 
notes ar other instruments of public credit, counter
feit dies and the utterance, circulation o'r fraudulent 
use of the above mentioned objects; 

9. F orgery ar the utterence of forged papers 
ar the fraudulent use of any of the same, providing 
the lóss occasioned exceeds one thousand dollars ar 
Polish equivalent; 

10. Embezzlement ar criminal rnalvel'sation 
commited by public officers ar depositaries, wh~re 
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Ików lub depozytariuszy, o He wysokość szkody 
przekracza tysiąc dolarów lub odpowiednią sumę 
w walucie polskiej; 

11. sprzeniewierzenie (przywłaszczenie l, popeł
nione przez osobę lub osoby, pobierające wynagro
dzenie lub p acę albo pozostające w stosunku służ
bowym, na szkodę ich pracodawców lub przełożo
nych, o ile przestępstwo w ustawodawstwie obu 
państw zagrożone jest karą więzienia lub inną karą, 
dotykającą osoby, a wartość przedmiotu przywłasz
czonego przekracza tysiąc dolarów lub odpowied
nią sumę w walucie polskiej; 

12. oszustwo lub nadużycie zaufania przez 
osobę przejmującą depozyty, przez bankiera, agenta, 
pełnomocnika, egzekutora, administratora, opieku
na (kuratora), dyrektora lub urzędnika spółki lub 
stowarzyszenia; albo przez inną osobę, która zaj
muje stanowisko wymagające zaufania, o ile wyso
kość szkody w pieniądzach lub w wartości majątku 
przekracza tysiąc dolarów lub odpowiednią sumę 
w walucie polskiej; 

13. uzyskanie pieniędzy, walorów lub innego 
mienia zapomocą fałszywych przedstawień oraz 
przyjęcie wszelkich pieniędzy, walorów lub innego 
mienia z wiedzą, że zostały bezprawnie uzyskane, 
o ile suma pieniędzy lub wartość mienia w ten spo
sób uzyskanego lub przyjętego przekracza tysiąc 
dolarów lub odpowiednią sumę w walucie polskiej; 

14. kradzież, jeżeli szkoda wyrządzona prze
kracza tysiąc dolarów lub odpowiednią sumę w wa
lucie polskiej; 

15. krzywoprzysięstwo oraz namawianie do 
krzywoprzysięstwa, jeśli na skutek złożenia takich 
zeznań drugą osobę skazano niewinnie na karę wię
zienia lub cięższą, albo uwolniono ją niesłusznie od. 
o s l::t r żenia o zbrodnię, albo też w sporze cywilnym 
orzeczono niesłusznie o roszczeniu ponad tysiąc do
larów lub odpowiednią sumę w walucie polskiej 
i szkoda w tej wysokości 'rzeczywiście wynikła; 

16. porwanie osoby nieletniej lub dorosłej, 
przez co rozumie się uprowadzenie lub zatrzymywa
nie takiej osoby w celu wymuszenia pieniędzy od 
niej, od jej rodziny lub innych osób, albo też w innym 
celu bezprawnym; 

17. przestępstwa przeciwko ustawom w przed
miocie zniesienia niewolnictwa i handlu niewolni
kami; 

18. przestępstwa, przedstawiające się jako t. 
zw. handel kobietami i dziewczętami t. j. werbowa
nie, uprowadzanie lub uwodzenie osób dla celów 
nierządu, o ile za takie przestępstwa można wymie
rzyć karę więzienia co' najmniej jednorocznego lub 
karę cięższą. f 

Wydanie nastąpi również w wypadkach uczest
nictwa w któremkolwiek z powyższych przestępstw, 
przed faktem lub po fakcie, o ile takie uczestnictwo 
według ustaw obu Wysokich Umawiających się 
Stron podlega co najmniej ka,rze więzienia jedno-
rocznego. 

Artykuł III. 

Wydanie nie nastąpi z powodu przestępstw 
natury politycznej , ani też za czyny, będące w związ
ku z takiemi przestę:pstwami. 

the amount embezzled exceeds one thousand dollars 
or Polish equivalent; 

11. Embezzlement by any person or persons 
hired salaried or employed, to the detriment of thetr 
employers or principals when the 'crime or offence 
is punishable by imprisonment or other corporal pu~ 
nishment by the laws of both countries and where 
amount embezzled exceeds one thousand dollars or 
Polish equivalent; 

12. Fraud or breach of a trust by a bailee, 
bank er, agent, factor, trustee, executor, administra
tor, guardian, director or officer of any Company or 
Corporation, or by any one in any fiduciary position, 
where the amount of money or the value of the 
property misappropriated exceeds one thousand dol
lars or Polish equivalent; 

13. Obtaining money, valuable securities or 
other property by false pretences or receiving any 
money, valuable securities or other property kno
wing the same to have been unlawfully obtained, 
where the amount of money ar the value of the 
property so obtaine d or received exceeds one thou
sand dollars or Polish equivalent; 

14. Larceny if the damage caused exceects one 
thousand dollars or Polish equivalent; 

15. Perjury or subornation of perjury, where 
as a result of such a false testimony, an innocent 
person has been punished by imprisonment or a mo
re severe penalty, or a person has been unjustly 
acquitted of a crime or an unjust sentence was prono
unced in a civil case where the amount exceeds one 
thousand dollars or Polish equivalent and a loss 
of this amount aetually ' resulted; 

16. Kidnapping of minors or adults defined to 
be the abduction ar detention of a person ar per
sons, in order to exaet money from them, their · fa
mili es, or any other person or persons, or for any 
unlawful end; 

17. Crimes and offences against the laws for 
the suplpression of slavery or slave trading; 

18. Crimes defined as the so-called traffic of 
women and girls, that means recruiting, abductioll 
or seduction for immor",l purposes of said person.>, 
provided such crimes be punishable by il11,prison
ment of at least one year, or by more severe penalty. 

Extradition shall also take place for participa
tion in any af the crimes before mentioned as an 
accessory before or after the fa et , provided such 
participatiol1 be punishable by imprisonme~t oi at 
least one year by the law s of both the High Contrac
ting Parties. 

Artic1e III. 

The provisions o·f the present treaty shalI not 
import a claim of extradition for any crime or of
fence of apolitical character, nor for acts connec
ted with such crimes or offences. 
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Je że li pr zestęps two nale ży do wymienionyc~ 
wart. 11 L. 1 i 2, to fa k t, że ono był o skierowan'e 
pr ze ci',v' życ iu Naczelnil{a Pa llstwa (Prezydenta ) 
jednej ze Stron U mawiaj ących si ę lub Naczelnika 
Państw~ obceBo , albo przeciw życ iu członka rodzi
ny tych osób, ni e b ędzie uważany za wys tarc z ający 
do przyjęci a, i ż przestępstwo by ło natury politycz
nej lub czynem będącym w związku z przes t ępstwem 
politycznem. 

Artykuł IV. 

Osoba wydana b ędzie odpowiadać tylko za 
pr zes tęp s twa, za jakie ją wydano, Nie będzie to 
miało jednak zastosowania, jeśli osoba wydana za
niedba opuścić terytorjum Strony, której ją wydano, 
w ciągu trzech miesięcy od dnia, kiedy albo wyko
nano na niej karę z powodu prze s tr~ p stwa, za które 
ją wydano, albo zawiadomiono ją o uwolnieniu od 
kary, względnie o um orzeniu po s tępowania . . 

Artykuł V. 

Przestępca nie będzie wydany, jeżeli wskutek 
upływu czasu lub innyc h po wodó w prawnych wedle 
ustaw miejsca, w któ rem p opełnił przestęp stwo, lub 
wedle ustaw miej sca, gdzie go odszukano , jest wol
nym od ścigania sądowego lub od kary za przestęp
stwo, z powodu ktorego żądano jego wydania, 

Wydanie nie na s t ąpi te ż, je ś li w państwie we z
wanem o wydanie przeciw oso bie, której wydania 
zażądano, z powodu tego samego przestępstwa po
stępowanie kame zostało już ukończone albo jest 
w toku. 

Artykuł VI. 

Jeśli prze s t ępca, którego wydania zażądano, 
jest w pańs twie, od którego zażądano wydania , ści 
gany sądownie lub po zo s taje na karze z powodu in
nego prze s tępstwa , w takim ra zie wydanie jego mo
że być odłożone aż do chwili, gdy on karę za to prze 
stępstwo wymierzoną odcierpi lub prawomocnie 
zostanie uwolniony. 

Artykuł VII. 

Jeżeli wydania przestępc y, którego zażądało 
jedno z Pańs tw Umawiających się, domaga się nadto 
jeszcze inne państwo lub kilka państw, będzie on 
wydany temu pańs twu, od którego wcześniej nade
szło żądanie wydania. 

Państwu , od które go wydania zażądano, wol
no jednak I dać pierwszeńs two innemu paI1s twu, jeżeli 
do tego byłoby obowi ązane na zasadzie traktatu za
wartego z tern państwem. 

When the crime belongs to those designated 
in a rti cle II sec. 1 and 2 - the facŁ that the oHence 
was direcŁed against the life of the Head of the 
S ta te , the President of one of the High ContracŁing 
Parties, or against the Head of the F oreign State, or 
against the life of any member of his family shall 
not be deemed sufficient to sustain that such crime 
or offence was of apolitical characŁer, or was an 
acŁ connecŁed with crimes or offences of a political 
character. 

Article, IV. 

The person delivered up shall be tried onIy 
for the crime ol' oHence lor which he was surren
dered. Ihis provision, however, do es not apply to 
the case, w hen the said perso n fails to lea ve the 
territory of the Party to which he was surrendered 
within the period o-f three months after the date of 
inflicting upon him the penalty for the crime or 
offence for which he was de1ivered, ol' arter the 
dale of his being advised of his acquittal ol' of the 
facŁ that his case has been dismissed. 

Article V. 

A fugitive criminaI shall not be surrendered 
under th e provisions hereof, when, from lapse o[ L
me or other lawful cause, accordi,,"g to the :aws of 
the place within the jurisdicŁion ol which the cr: me 
was committed, or according to the laws of the pla 
ce where he was found, the criminal is ex empt 
from prosec ution Ol' punishment for the oHence 
for whi ch the surrender is asked. 

E x tradition shall al so not be gra nted if, in a CR
se ol concurrent juris dic"tiol1, there has been c::m · 
cluded or is pending in [he surrendering State the 
prosecution of the fugitive on a charge growing out 
of the same set of facl s as that upon which the 
exŁradilion is sought. 

Arttcle VI. 

If a fu gitive criminaI whose surroocer may be 
claimed pursuant to the provis ions her,eof be actu
ally under prosec ut ion, out on bailor in custody, for 
another crime or offence, his ex tradition may be 
deferred until such proceedings be determined, or 
until he shall have been se t at liberty in due COUl'se 
of law. 

Article VII. 

If a fugiti ve crimin a \ c\aimed by one of the 
Pa rties herę to , shall be a Is o c1aimed by one or mo
re powers, such crimina\ shall be delivered to that 
State whose demand is fir st received. 

Nevertheless , the surrendering State may give 
pr e~erence to a third State provided it is bound by 
treaty concluded with that State so to do. 
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Artykuł VIII. 

Na mocy postanowień niniejszego ' Traktatu 
Stany ZjednocZone Ameryki nie będą obowiązane 
wydawać swych obywateli, a Rzeczpospolita Polska 
obywateli polskich ani obywateli Wolnego Miasta 
Gdańska. 

Artykuł IX. 

Wszystkie przedmioty znajdujące się w posia
daniu zbiegłego przestępcy w chwili jego zaareszto
wania, czy to pochodzą z przestępstwa, czy też mo
gą służyć jako materjał stwierdzający winę zbiegłe
go, , wydane zostaną ,wraz z osobą przestępcy 
w chwili wydania tegoż, o ile to jest dopuszczalne 
:wedl~ ustawodawstwa każdej z Wysokich Umawia
jących się Stron. 

Jednakże prawa osób trzecich odnośnie do wy
zej wspomnianych przedmiotów będą należycie 
uwzględnione. 

Artykuł X. 

Wnioski o wydanie przedstawiać będą przed
stawiciele dyplomatyczni W yso kich Umawiających 
się Stron. W razie nieobecności takich przedstawi
cieli bądź w , kraju, bądź w siedzibie Rządu, wnioski 
takie mogą być .lPrzedstawiane przez urzędników 
konsularnych. 

Do wniosku o wydanie należy dołączyć uwie
rzytelniony odpis wydanego przez sąd wyroku ska
zującego, który ustala dowód winy. 

Jeżeli osoba, której wydania zażądano, 'jest 
tyl~o obwiniona o przestę,pstwo a'lbo skazana w za
oczności, należy dołączyć uwierzytelniony odpis na
kazu{sąd0wegu) zaaresztowania i zaprzysięźonych 
zezna;ń oraz innych dowodów, które będą uznane za 
potrzebne w danym wypadku. 

Postępowanie ekst.radycyjne będzie przepro
wadzone wedle ustaw obowiązujących w tym przed
miocie w Państwie, od którego wydania zażądano. 

Artykuł XI. 

Zaaresztowa'nia przestępcy zbiegłego można 
iądać nawet na zasadzie telegraficznego zawiade
mienia o istnieniu wyroku skazującego lub nakazu 

• zaare.sztowania. 
W Polsce żądanie zaaresztowania należy kie- . 

rować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które 
prześle je właściwej wła,dzy. 

W Stanach Zjednoczonych Ameryki żądanie 
zaaresztowania należy kierować do Sekretarza Sta
nu, który stwietdzi prawidłowość żądania i zwróci 
się do władz właściwych z prośbą o nadanie temu 
wnioskowi dalszego biegu zgodnie z prawem. 

W wypadkach nagłych żądanie zaaresztowania 
można w obu Panstwach kierować bezpośrednio do 
właściwego urzędnika, z!godnie z obowiązującemi 
ustawamL 

Artic1e VIII. 

Undet the stipulations of this Treaty, the Uni
ted States of America shall not be bound to deli
ver up its citizens, and the Republic of Poland shall 
not be bound to deliver up either Polish citizens or 
those of the Free City of Danzig. 

Artic1e IX. 

Everything found ,in the posses~ion of the fugi
tive criminal at the time of his arrest , wh cther being 
the proceeds of the crinie or oHence, or which may 
be materiał as evidence of the crime, shall so far 
11,s practicable, according to the ' ł aws ol either of 
the High ContractitJg Partie3, be delivered up with 
his person at the time ol surrender. Nevertheless, 
the rights of a third p~ rty with regard to the articles 
rełerred to, shall be duly respected. 

Artic1e X. 

Requis1tions for the surrender of fugitives 
from justice shall be made by the respective diplo
matic agents of the High Contracting Parties. In the 
event 01 the absence of sllch agcnts horn the country 
or its seat of government, requisitions may be ma-
de by Consular officers. ' 

A duly authenticated copy of the sentence of 
the Court, before whic h the conviction of the crimi
nal took place, shall be produced with requisition of 
surrender. 

If the person, whose extradition is requested, 
is merely charged with crime or oHence, or convic
ted by default, a duly authenticated copy of the 
warrant ol arrest ol the Court, and of the deposi
Hons upon which su ch warrant may have been is
sued, shall be produced with such other evidence, 
as may be deemed competent in the case. 

Extradition shall be carried out in conformity 
with the law governing it in the country, where 
the requisition of surrender is macle. 

Article XI. 

The arrest of a fugitive criminal may be re
quesŁed even upon telegraphic advic e, staHng the 
existence of a sentence ol conviction or a warrant 
of arresL 

In Poland the requisition for the arrest shall 
be directed to the Minister of Foreign AHairs, who 
will transmit it to the a,ppropriate authoritie,s. 

In the United States of America, the requisi
tion for the arrest shalI be directed te the Secreta'
Ty of State, who shall confirm the regularity of the 
requisition and request the appropriate authorities 
to take action thereon in conformity with the law. 

In both countries, in case of urgency, the re
quisition for the arrest and detention may be addres
sed directly to the appropriate magistr~te, in con
formitv with the la ws in force 
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Osoba tymczasowo zaaresztowana będzie wy
puszczona na wolność, o ile w ciągu trzech miesięcy 
od daty zaaresztowania, prze dstawiciel. dyploma
tyczny, .lub w j go nieobecności urzędnik konsularny 
państwa, które żądało zaaresztowania, nie przed
stawią formalnego wniosku o wydanie z dołącze
niem dQkumentów dowodowych wymienionych war
tykule X. 

Artykuł XII. 

W każdym wypadku żądania zaaresztowania, 
przytrzymania lub ekstradycji zbiegłych przestęp
ców, przedstawionego przez jedną z Wysokich Uma
wiających się Stron, urzędnicy państwa, w którem 
prowadzi się postępowanie ekstradycyjne, obowią
zani będą przy użyciu wszelkich legalnych środków 
będących w ich mocy udz ielać pomocy urzędnikom 
państwa, żąda,jącego wydania. 

Za taką pomoc nie wolno im żądać zapłaty od 
państwa żądającego wydania, chyba, że nie otrzy
mują oni.!})łacy, lecz tylko wynagrodzenie za świad
czone usługij w takim nzie uprawnieni będą żądać 
od państwa żądającego wydania zwykłego wynagro
dzenia w ten sam sposób i w tej samej wysokości, 
jak gdyby wspomniane kroki były podję te w postę
powaniu kaTnem prowadzonem pod prawami pań
stwa, którego są urzędnikami. 

Żądanie wypłacenia takiego wynagro dzenia 
przedstawione być winno za pośrednictwem Rządu. 

Artykuł XIII. 

Keszty zaaresztowania, przytrzymania, bada
nia i pr~ewozu przestępcy poniesie państwo, które 
wydania za'żądało, 

Artykuł XIV. 

Pestanowienia niniejszego Traktatu rozciągać 
się będą na wszystkie gdziekolwiekbą dź położone 
terytorja należące do każdej z Wysokich Umawiają
cych się Stron lub przez nie okupowane, albo pozo
stające pod ich kontrolą w czasie takiej okupacji 

. lub k@nf<toli. 

Artykuł XV. 

Traktat ninie,jszy będzi~ ratyfikowany przez 
Wysokie Umawiające się Strony, a wymiana doku
mentów ratyfikacyjnych nastąpi w Warszawie w naj
krótszym czasie. 

Traktat niniejszy wejdzie VI życie po upływie 
trzydziestu dni po wymianie dokumentów ratyfika
cyjnych i będzie miał zastosowanie, choćby przestęp-

. A person provisionaUy arrested shall be re
leased unless within three months froni the date of 
arrest the formaI requisition for surrender with the 
documentary proofs set out in article X have been 
produced by t~e d~plomatic agent of demanding Go
vernment or, m hlS absence, by a Consular oHicer 
thereo.f. 

Article XII. 

In every case oJ a: request made by either 01 
the Hi,gh Contracting Partie s for the arre.st, deten
tion or extradition of fugiHve crimirials, the appro
priate legal officers of the country whete the pro
ceedings of extradition are ha d, shall assist the oHi
cers of the Government demanding the extradition 
before the respective judges and magistra tes, by 
every legal me ans within the ir power. 

No claim wha tever for compensatio~ for any of 
the . services so rendered shall be made against the 
Government demanding the extradition, provided, \ 
however, that any oificer or oHicers of the surren
dering Go-"emmant so giving assistance, who shall 
in the course of their dut y, receive no salary or com
pensation other then specific f.ees for services per
formed, shall be entitled to recei"e from the Go
vernment demanding the extradition the customary 
fees for the acts or services performed by them, in 
the same manner and to the same amount as thou.gh 
such acts Ol' services had been performed in ordi
nary criminal proceedings under the laws of the 
country of which they are oHicers. 

These cia ims for fees are to be submitted 
through the intermediary o,f the respective Govern
mcnt. 

Article XIII. 

The expenses of arrest, detention, ~xamination 
and trar.sportation of the accused shall be paid by 
the Government, which has preferred the demahd 
for ex tradition. 

Article XIV. 

The provision of the present Trealy s.hall be 
applic able to alI territory wherever si t\łated, belon
ging to either of the High Contracting Partie s, ol' in 
the occupancy and under the control of either of 
them during su.ch occupancy or controI. 

Article' XV. 

The present treaty shalI be ratifiecl by the 
High Contracting Parties and the exchange of rat<jfj
cations shall take place at Warsaw, as soon as pos
S'ible. 

Th~s trenty sh:!ll hke effęct on the thirtieth 
day after the dat e of Łhe exchange oJ ratific a tions 
and shall be applied, although the crime or offence. 

lo 

" 

~ ,: 
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stwo, z powodu które go żąda się wydania, b yło po
pełnione prze d jego wej śc iem w życie . 

Traktat niniejszy może być wy powiedziany, 
będzie jednak obowią zywać aż do upływu je d nego 
roku od dnia, w którym jedna ze Stron traktal te n 
:wypowie. 

NA DOWÓD CZEGO niże j podpisa ni Pebo
mocnicy podpi sali niniej szy Trakta t i opatrzyli go 
swemi pieczęciami. 

Sporządzono w Warszawie w dwó ch egzem
plarzach dnia 22 listopada 1927 roku. 

{-l August Zaleski 

(-) John B. Sletson jr. 

PROTOKóŁ 

" dołączony do Traktatu Ekstradycyjnego m iędzy 
Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi 

Ameryki. 

W chwili podpisa nia Traktatu Ekstradycyjne
go między Rzecząpospolitą Pol ską a Stanami Zje 
dnoczonemi Amery ki , niżej pod pisa ni Pełnomo c ni 
cy, należycie upoważnieni, zgo dzili si ę na p unkty na 
stępujące: 

1. Rząd polski zgadza s i ę na wydawanie wszys t
kich z bieg łyc h pr z e stępców w rozumiciliu 
powyższego Trak ta tu na żądanie Rządu 
Stanów Zjednoczonych Ameryk i w tyc h wy
p adkach, gdzie sz koda wyrzą dz ona prze 
wyższa 200 do1. , ac zkolwiek minimum pr ze 
widziane p rz ez powyższy Trakt a t dla W y
sokich Umawiającyc h s ię Stron wyno si 
1.000 dol. 

Powyższe zobowiązanie odnos i s ię do artyku
łu II, §§ 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 powyższ ego Tra
ktatu. 

2. Rząd polski, który na zasadzie art . 104 
Traktatu Wersalskiego k ieru je spra v,;ami 
za granicznemi Woln ego Miasta Gdal1ska , 
uczyni wszystko , co jest potrzebne, aby za
pewnić możliwi e jak najprędz ej przys t ąpi e 
nie Wolnego M ias ta Gdal1ska do postano 
wiel1 nin i e j sze.~ o Traktatu i dołączonego 
do niego Protokółu . 

Na dowód cze~o n iże j podpisani Pełnomoc ni cy 
podpisali niniejszy Protokół i zaopatrzyli go swemi 
pieczęciam i . 

Sporządzono w dwó ch egzemplarzach w War
szawie, dn ia 22 listopada 1927 r . 

{-l August Zaleski 

{-l John B. Stetson jr. 

for wh ic h the e x tradilion has been cla imed , hav e 
been co mm itted before its entering int o force . 

T he pre sent h'ea ty may he terminated, yet it 
will remain in for ce for one year from the date on 
whi ch such notice of termination shall be given by 
either ol the High Contracting Part ies . 

IN WITl\'ESS WHEREOF, lhe undersigned 
Pl enipo tentiaries have s ign ed the pre sent trealy an d 
a ffi xe d thereto th eir r especti ve sea ls. 

Done in dup li cat e at Warsaw thi s 22 day of 
Nov ember 1927 . 

(-l John B. Stelson jr . 

(-l August Zaleski 

PROTOCOL 
'. 

accompanying the Treaty oi Extradition between the 
Republic oi Poland and the United States of America. 

A t the moment of signing the treaty of extra
dition between the Republic of Poland and the Uni
ted State s ot America . the undersigne d Plenipoteu
tiarie s. dul y empowere d, ha ve agree d as follows: 

1. The P oli sh Governmen t consents to extra
dit e. at the reques t of th e Go vernment of 
[he Un it ed S la tes of Amzrica, a11 fugitive 
cr imi nc:. ls as they are reien'ed to in the ac 
companying T(e a ty, in ca ses where the 
cha rge invo lved exceeds $ 200,00 although 
the minimum prov ided for in the accompa
ny ing Tr ea Ły for [he Hi gh Contracting Par
t ies is S; 1.000,00 

The foregoing agree ment ap piie s to the p r ovi
sions of paragra phs 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 of 
artic le II of the acco mD c4nying Treaty. 

2. The P oli sh Go J ernment. which by vi rtue of 
arti cle 104 of the Trealy of Peace of Ver
saille s con d ucts lhe foreign aHairs of the. 
Free Cit y of Da nz ig, undertakes to do all 
that is ne c e ~sa ry to secure the adherence 
of t/le F ree Cit y of Danzig to the provis ions 
( f this pr otoco l a nd the accompan ying Tre
aty as soo n as p os sible. 

In faith whereof, the undersign ed Plenipoten
tiarie s have s igne d the present prot oco l and affixed 
th ereto their re spective seals. 

Done in duplicate at Warsaw this 22 day o·f No
vember 1927. 

{-l John B. Stetson jr . 

(-l August Zaleski 
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Zaznajomiwszy się z powyższym Traktatem i dołączonym do niego Protokółem uznaliśmy je 
i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy że 
są przyjęte, ratyfi kowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane. ' 

Na dowód czego wydali śmy Akt niniej szy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

W Warsz,\wie, dnia 29 kwietnia 1929 roku. 

(- ) I: Mościcki 
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

(- l ŚwitaIski 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(- l August Zaleski 

373. 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 czerwca 1929 roku 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą 
~olską a Stanami Ziednoczoąemj Ameryki, podpisanego w Warszawie dn. 22 listopada 1927 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. XV Traktatu Ekstradycyjnego między 
Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 22-go listopada 
1921 roku, dokumenty ratyfikacyjne powyższego T raktaŁu zos tały wymienione w Warszawie dnia 6 czerwca 
1929 roku . 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

374. 

POLSKO-NIEMIECKI UKŁAD 

w sprawie używania i utrzymywania Głębokiej Sztolni Fryderyka, podpisany w Berlinie, dnia 7 grudnia 1927 r. 

(Zatwierdzony uchwałą Rad y Ministrów z dn . 2 kwietnia 1928 r.l 

W IMIENIU RZECZYPO~;POLITEJ POLSKIEJ, 

M y, I 'G N A C Y M O Ś C I C K I, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

Wszem wobec i każdemu zosobna, komu o lem wiedzieć należy, wiadome m czynimy: 

Dnia siódmego grudnia tysiąc dziewięćse t dwudziestego siódmego roku podpisany został w Berli
nie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rzeszy Niemieckiej Układ w sprawie używania 
i utrzymywania Głębokiej Sztolni Fryderyka, o następującem brzmieniu dosłownem : 




