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491. 
Tra1..tat Ekstradycyjny 

między Rzecząpospolitą eolską a Republiką .Fr~n
cuską, podpisany w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r. 

(~atyfikowąny zgodnie z ustawą z dn. 12 stycznia 
1929 r. - Dz. U. R. P. Nr. 7 poz. 57). 

Przekład. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOśCICKI , 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tern wie
dzieć należy, wiadomem czynimy: 

Dnia trzydziestego grudnia tysiąc dziewięćset 
dwudziestego piątego roku podpisany został w Paryżu 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Francuskiej Traktat Ekstradycyjny o na
stępującem brzmieniu dosłownem: 

TRAKTAT EKSTRADYCYJNY 
między Polską a Francją 

Rząd Rzeczypospolitej P,olskiej i Rząd Republiki 
Francuskiej porozumiały się co do udzielania sobie 
pomocy sądowej w sprawach karnych i co do zawar
cia Konwenc ji o wydawaniu przestępców. Wobec 
tego podpisani, należycie do tego upoważnieni, zgo'-

dzili się na nąstępujące postanowienia: 

Artykuł pierwszy. 
Każda z Wysokich Umawiających się Stron zo

bowiązuje się do wzajemnego wydawania Stronie 
drugiej, w okolicznościach i na warunkach, us ta.no
wionych przez niniejszą ,Konwencję, - osób, które, 
b~dąc ścigilfle lub skązane za czyn popełniony bądź 
ńa terytorjum metropolji, bądź na terytofjdn kolonij 
i posia'dłośoi, bądź w obrębie jurysdykcji konsularnej 
jednej ze Stron, zostaną odszukane bądź na ie ryŁ.J
rjum metropolitalnem, bądź kolonij i posiadłości, 
bądi w obrębie jurysdykcji konsularnej Strony 

, dr\lgiej . 
. Gdyby czyn, powodujący żądanie ekstradycyj

ne został popełniony poza ,obrębem jednego z tery" 
torjów lup jednej ze stref wyżej wymienionych, na
leżących do Państwa wzywającego pomocy prawnej, 
będzie można temu żądaniu uczynić zadość, j eżeli 
ustawodawstwo Pal1stwa wezwanego o pomoc praw
ną upoważnia do ścigania za te same przestępstwa 
w razie popełnienia ich poza jego terotyrjum. 

Artykuł 2. 
W wypadku zażądania wydan~a tej samej oso'"' 

by przez kilka państw, bądź z powodu czynów róż
nych, bądź z powodu teg,o samego czynu, Rząd we
zwany 'O pomoc prawną rozstrzygnie według swego 
uznania, któremu z tych państw obwiniony będzie 
wydany. 

Arty~uł 3. 
Zezwolenie pa ekstradycję nastąpi z powodu 

czyuów kan,nyeb pne~ llst,awQQąw~twa obu Państw 

Traite d'Extradition . .. . . 

entre la Pologne et la France signe ił Paris le 
30 Decembre 1925. 

, AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

, NOUS, IGNACY MOśCICKI, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

a tous ceux qui ces Presentes Leltres verront 
S a l u l: 

Un Traite d 'Extradition ayant ete signe ęntre 
Je Gouvernement de la Republique de pologne ęt le 
Gouvernement de la Republique Fran<;aise ą. Paris 
le trente decembre mil neuf cent vingt cinq, Trai~e 
dont la teneur suit: 

TRAITE D'EXTRADITION 
entre la Pologąe e1 lą F rance 

Le Gouvernement de la Republique de Pole,gfł e 
et Je Gouvernement de la Republique franc,:ai~e 
etant tomPes d'accord pour se preter aide i ągi
ciaire en matiere p enale et pour conclure une con
vention relative a 1'extradition des malfaiteurs, les 
soussignęs, dQment autorises ił. cet eHet; sopt ",ci9-
venus des dispositions suivantes: 

Article premier. 
Chacune des Hautes Parties Contractantes 

s'engage ił. livrer reciproquement ił. 'l'autr~, d~ps' les 
circonstances et les conditions etablies Pilr la pr~
sente' convention, les individusqui, etant pou:rstiivis 
ou condamnes pour un fait com)Uis soit sur le teni
t'oire metropolitain, soit sur celui des colonies et 
possessions, soit dans l' etendue de la juridiction con
sula,ire de 1'une des deux Parties, seront trouves, 
s()it sąr le territoire metropolitain, soit sur celui des 
colonies et possessions, soit dans l' etendue de la 
jUl"'idictioq consulaire de l' al1tre. 

Lorsque le fait motivant la demande d' extra
dition aura ete commis en dehors d'un des territoi
res ou des zones ci-o.essus designes de I'Elat re
querant, il pqurra etre donne suite ił. cette d~man
de, si la legislation du pays requis autorise la peur
suite des memes infntdions com~is~s hors de son 
territoire. 

Article 2. 
En cas de reclama tion dą me me individu de 

la part de plusieurs Etats, soi! pour fąits distincts, 
soit pour le meme fait, le Gouvernement requis de
terminera librement auquel desdits Etats l'inculpe 
sera livre. 

Art1clę 3. 
L' extradition sera acc,ordee pour les faits pu

Dis par le~ l~gislątions d.ę~ Qęu.J: Etats (e.t;l.Ot enten-
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(przyczem się rozumie, że Vi P olsce wystarczy, aby 
czyn był karalny według jednego tyLca z ustawo
dawstw obowiązujących), mianowicie .: 

1) zabójstwo umyślne , morderstwo, ojcobój
stwo, dzieci obójstwo i otrucie; 

2) umyślne podpalenie; 
3) uderzenia i rany, zadane umyślnie, bącź 

z premedytac ; ą , bądź, gdy z nich wynika ułomność 
. lub trwała niezdolność do pracy, utra ta lub zupełne 

pozbawien:e używalności członka ciała lub jak ieg::>
kolwiek innego organu, lab śmierć bez zamiaru spo
wodowania jej; 

4) zgwałcenie, czyn lubieżny z użyc'iem gwał
tu, czyn l ubieżny bez użycia g V1ałtu , w odniesieniu 
do dzie ci poniże j wieku określonego ustawodaw
stwem karnem obu Kra jów; 

5) uprowadzenie osób nieletnich; 
6) kradzież wszelkiego rodzaju i wymuszeni e 

(wszelk.i przymus w celu zaboru rzeczy lub ) ';ią 
gnięcia korzyści); 

7) zniszczenie lub uszkodzenie w zamiarze ka
rygodnym drogi żelaznej lub połączeń telegrafkz
nych lub t elefonicznych; 

8) fałszowan ie lub p odrabianie dokumentów: 
publ.icznych, handlowych lub p rywatnych, fałszowa
nie t elegramów, p osługiwan ie s ię fal syfikatami ; 

9) podrobienie lub podstępne przerobienie akt 
oficj alnych rządu lub władz y publicznej, podstępne 
posługiwanie się aktami w ten sposób przerobione
mi lub p odrobionemi; 

10) wyrób fałszywych pieniędzy, podrobienie 
lub przerobienie 'obligacyj lub kuponów długu ru
blicznego, biletów bankowych krajowych ],ub zagra
nicznych, pieniędzy papierowych lub innych publicz
nych papierów wartościowych , pieczęci, marek, 
stempli (klisz) menniczych, godeł państwowych lub 
publicznej wł~dzy administracyjnej, puszczan ie 
w ohieg przedmi'otów wyżej wymienionych, przero
bionych lub podrobionych lub podstępne posługiwa
nie s ię niemi ; 

11) sprzeniewierzenie pieniędzy publicznych 
przez funkcjonarjuszów publicznych lub depozyta 
rjuszów ; przekupstwo urzędników; 

12) podstępne bankructwo; 
13) groźby zamachu na osoby lub na własność; 

14) naruszenie wolności osob (, ~e l lub niet y kaJ
ności mieszkania, pqpełnione przez osoby pry
watne; 

15) fałszywe zeznania, nakłanianie do fałszy-
wych zeznań świadków, znawców lub tłumaczy; 

16) oszustwo·, na dużycie zaufania; 
17) spędzenie płodu ; 
18) bigamja; 
19) zamachy na obyczajność: 

a) popełniane nałogowo a polegające na pod
niecaniu do rozpusty lub psuciu młodzieży 
jedne j lub drugiej płci poniżej dwudzies tu 
jeden lat , na sprzyjaniu tym czynom lub uła
twianiu ich; 

b) polegające na namawianiu, uprowadzaniu 
lub uwodzeniu, dla zaspokojenia cudzych 
namiętności, kobiety lub dziewczyny - nie
letnich, w celu rozpusty, choćby z ich zgodą , 

du qu'en Pologne i1 suffit que Je fa it soit puni PQr 
une seule des legislations en vigueur), savo.r ' 

1) Homicide volontai re, assassinat, parricide, 
infan'ticide et empoisonnement; 

2) Incendie voJontaire; 
3) Coups port es e't blessures faites volo nta ire

ment, soit avec premeditation, soit quandil en ,est 
resulte une infirmite ot! incapacite permanentede 
travail personnel, la perte ou la privation de l'usage 
absolu d'un membre ou de tout autre organe, ou la 
mort sans intention de la donner; 

4) Viol, attentat ci la pudem avec . violerce, 
attentat ci la pudem sans violence sur des enfants 
au-des-sous de l'age determine par la legislation l(e -
nale des deux P ays; , 

5) Enlevement de mineurs; 
6) Vols de toute nature et extorsion; 

.) 

7) Destruction ou derangement dans Ufie in
tention coupable, d'une yoie ferr ee ou de comm\ł-
nications t ć~egraphiques ou telephoniques; .. ' 

8) Faux en ecriture ou falsification de docu
ments publics, de commerce ou prives, fal s·ification 
de depe ches t eJegraphiques, usage de faux ; , , 

9) Falsification ou alteration frauduleuse 
d'actc5 ofhslds emanan t du GOli"" e::ncment oude 
l' autorite publique, usage frauduJeux des actes ain'śi 
alteres ot! fal sifies; " 

10) F abrication de fausse monnaie, falsHica
Hon ou alteration de titres ou coupons de la dette 
publique , de billets de banque nationaux ou etran
gers, de papier monnaie ou d'autre valeurs pu
bliques, de sceaux, timbres, coins, marques de l'Etat 
ou des adminisha tions publiques, mise en circula ~ 
tion ou usage frauduleux des objets mentionnes ci 
-dessus, alteres ou falsifies; 

11) Detournement de deniers pub lic s par des 
employćs publics ou depositaires ; corruption de fonc
tionnaires; 

12) Banqueroute frauduleuse; 
13) Menaces d'attentat contre les personnes 

ou les 'proprietes; , 
14) Attentat ci la libert e individuelIe ou ci J'iń~ 

. violabilite du domicile, commis par des particuliers; 

15) Faux terrlOignage, subornation de temoins, 
experts ou interpre tes; 

16) Escroquerie, abus de confiance; 
17) A vortement; 
18) Bigamie; 
19) Attentat aux moeurs: 

a) En excitant, favorisant ou facilitant habi
tuellement la debauche ou corruption de 
la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-des
sous de l'age de 21 ans; 

b) En embauchant, entrainant ou .detournant, 
pour satisfaire les passions d'auirui, une 
femme ou filIe mineure, en vue de la de
bauche, meme avec son consentement. 
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Powyższe określenia obejmują uczestnictwo, 
usiłowanie lub ukrywanie, o ile są przewidziane 
,i ,karane przez ustawodawstwo obu Krajów. 

. t I . 

Strony porozumiały się z sobą co do tego, że 
lis ta czynów wyżej wymienionych będzie mogła być 
zmieniona lub uzupełnio na na podstawie obopólne

' go porozumienia się zapomocą deklaracji obu Rzą
!ciów. 

, Artykuł 4. 
Ze zwolenie na ekstradycję nie będzie u4.zielo-

ne: 1) co do skazanych kontradyktoryjnie h;b zaocz
~ nie jeżeli kara orzec zona jest niższa od dwóch mie
sięcy więzienia (określenie obejmujące wszelkie ka
ry ograniczenia wol nośc i ); 

2) co do obwinionych, jeżeli maximum kary, 
którą ,inkryminowany czyn jest zagrożony według 
ustawodawstwa obu Krajów, jest niższe od dwóch 
lat więzienia (okre ślenie obejmujące wszelkie kary 
ograniczenia wolności) ; 
, 3) jeśli według ustaw Kraju wezwanego o po
moc prawną władza tego Kraju jest właściwa do 
wdrożenia pos tępowania karnego i me może zrzec 
S!ę swej właściwości na k'orzyść władz Kraju wzywa
jącego pomocy prawnej; 

4) jeśli z powodu tego samego czynu na tery
torjum Państwa wezwanego o pomoc prawną 
wszczęte zostało postępowanie karne, lub jeśli oby
watel obcy został skazany, unie\vinniony lub zwol
niony od kary, lub jeśii odcierpiał swoją karę lub 

' z'o"stał ułaskawiony; 
" 5) jeżeli przestęp s two, które spowodowało żą
da-nie ekstradycyjne, uważa,ne jest przez Stronę we
zwaną o udzielenie pO Po1Ocy prawnej za przestępstwo 
pQlityczne lub za czyn , mający związek z takiem 
przestępstwem. Nie będzie się uważało za prze stęp
stwo polityczne ani za czyn, mający związek z ta
kiem przestępstwem, - " zamachu na 'osobę Naczel
nika Państwa obcego, gdy zamach ten posiada ce
chy zabójstwa, morderstwa lub otrucia ; 

6) jeżeli obwiniony jest obywatelem Kraju 
w'ezwanego o pomoc prawną, a nadto co do Polsk i, 
jeżeli jes t obywatelem Wolnego Miasta Gdańska. 

W wypadku, gdyby obwiniony wniósł prośbę 
o nadanie obywatelstwa prze d datą żądania ekstra
dycyjnego, Państwo wezwane o pomoc prawną bę
dzie mogło odroczyć swoją decyzję na prze,c iąg sze
ściu miesięcy; 

7) jeżeli według ustawodawstwa Państwa we
zwanego o pomoc prawną nastąpiło przedawnienie 
ścigania lub kary. 

Artykuł 5. 
Osoba wyd ana nie będz ie mogła być ścigana 

lub sądzona za przestępstwo inne, aniżeli to, które 
spowodowało ekstradycję, z wyjątkiem wypadków 
następujących : 

1) jeżeli zażądała osądzenia lub odbycia kary, 
w którym to przypadku żądanie jej będzie podane do 
wiadomośc i Rządu, który ją wydał; 

2) je,żeli w ciągu miesiąca, po ostatecznem jej 
zwolnieniu, nie opuściła Kraju, któremu została wy
dana; 

3) jeżel'i przestępstwo jest objęte Konwencją, 
a Rząd, któremu została wydana, uzyskał uprzednio 

Sont comprises dans les qualificatioIl.s prece
dentes la complicite, la tentative et le recel lorsqu'il 
sont prevus et punis par les legislations des deux 
pays . 

II est entendu que la liste des faits enumeres 
c'i-dessus pourra etre modifiee ou completee d 'un 
commun accord par des declarations des deux 
Gouve rnements. 

Article 4. 
L'extradition ne sera pas accordee: 
1) Pour les condamnes contradictoirement ou 

par defaut, si la peine prononcee est inferieure li 
dcux mois d'emprisonnement (terme comprenant 
toutes les peines privatives de liberte) ; 

2) Pour les prevenus, si le maximum de la 
peine applicable au fait incrimine est d'apres la 
legislation des deux pays inferieure a deux ans 
d'emprisonnement (terme comprenant toutes les 
peines priva tives de liberte ); .. 

3) Si d'apres la loi du pays requis l'autorite de 
ce pays est competente pour in tent er l'action penale 
et ne peut se dessaisir en fa veur des autorites du 
pays requerant; 

4) Si, pom le meme fait, sur le territoire de 
l'Etat requis une action penale est intentee ou que 
l'etranger a ete condamne, acquitte ou absous, ou 
s' il a subi sa peine ou a ete gracie; 

5) Si l'infraction pour laquelle l'extradition est 
demandee est consideree par la Partie requise com
me un delit politique ou un fait connexe li un sem
blable delit. Ne sera pas repute delit politique ni 
fait connexe li un sembla ble delit l'attentant contre 
la personne du Chef d'un Etat etranger,. quand cet 
attentat revet le caractere d'un homicide, d'un 
assass,inat ou d'un empoisonnemenŁ. 

6) Si l'in culpe est national du pays requis et 
en outre, pour la Pologne, s'il est ressortissant de la 
Ville libre de Dantzig. 

Dans le cas, OU l'inculpe aurait fait une de
mande de naturalisahon avant la date de la demande 
d'extradition, l'Etat requis pourra ajourner sa deci
sio n pendant un delai de six mois. 

7) Si la prescription de J'action ou de la peine 
est acquise d'apres la legislation de l'Etat requis. 

Article 5. 
L'individu extrade ne pourra etre poursuivi ou 

juge contradictoirement, pour une infraction autre 
que celle qui a motive J'extradition , que dans les cas 
suivants: 

1. S'i! a demande a etre juge ou li ~ubir sa 
peine, auquel cas sa demande sera communiquee au 
Gouvernement qui J'a livre; , 

2. S'il n'a pas quitte, pendant le mois qui suit 
son elargissement definitif, l'Eta t auquel il a ete 
livre; 

3. 3i J'infraction es! comprise dans la con
vention et si le Gouvernement auquel il a ete \ivre a 
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;godę l{ ;Z<\du, który zezwolił na ekstradycję; Rząd 
ten hE;dzie mógł, jeżeli uzna to za wskazane, zażą
q~~ wudstawienia sobie jednego z qokumentów, 
wymienionych wart. 7 niniej szej Konwencji. 

Wydanie dalsze państwu trzeciemu podlega 
tym. są~y~ ZąSąd.Olll. . 

Artykuł 6. 
Żądania ekstradycyj ne będą zawsze przesyła

ne drogą dyplomatyczną. 
Artykuł 7. 

Zezwolenie na ekstradycję nastąpi tylko na 
podstawie przedstawienia dokilmentów poniże j okre
ślonych , b ez dołączen ia tłumacz,eń - jako to : 

II wyrok skazujący lub powzięta w toku po
stępowania decyzja, z której wynika formalnie lub 
ktera powoduje z samego prawa pociągnięcie do od
powiedzialności karnej, lub nakaz aresztowania albo 
wszelki inny akt, tę samą moc posiadający; doku
menty te powinny być przedstawione w oryginale 
lub w odpIsie wierzytelnym; 

2) zwięzłe przedstawienie czynów inkrymino
wanych, o ileby ono nie wynikało z dokumentów, 
wymienionych w punkcie poprzednim; 

3) w miarę możności: rysopis żądanej osoby, 
~naki szczególne i wszelkie objaśnienia, mogące sł~
żyć do ustalenia jej tożsamości; 

4) tekst ustawy lub ustaw karnych, mających 
zastosowanie do inkryminowanego czynu. 

Artykuł 8. 
W wypądkach ąagłych zarządzone ?:ostanie 

tymczas owe zaaresztowanie obwinionego na podsta
wie doniesienia, nadesłanego pocztą lub telegra
ficznie , o istnieniu nakazu aresztowania, z tern za
strzeżeniem, że to doniesienie będzie przesłane dro
gą dyplomatyczną lub konsularną · 

Tymczasowy areszt zostanie uchylony i oby
watel obcy zostanie wypuszczony na wolność, jeżeli 
w ciągu pięoiu tygodni, lic ząc od dnia zaaresztowa
nia, Rząd wezwapy o pomoc prawną nie otrzyma do
~u1l1entów, wylic.zonych w punktach 1, 2 i 4 art. 7. 

Artykllł 9. 
Gdyby Państwo wezwane o pomoc prawną 

uważało za koniec zne 'otrzymanie wyjaśnień uzupeł
niających, aby mieć możność roz strzygnięcia o żąda
niu ekstradycyjnem, wyjaśnień tych należy mu udzie
lić w przeciągu piąciu tygodni, licząc od dnia, w któ
r ym przedstiiwiciel dypl omatyczny Kraju wzywające
go pomocy prawnej otrzymał prośbę o te wyjaśnienia 
uzupełniaj ące. 

Jeśliby Państwo wezwane o pomoc prawną 
wyjaśnień tyoll nie otrzymało w terminie wyż~j usta-
10nY!ll, o~ywatel ob~y zostanie wypuszczony na wol-
ność. 

Artykuł 10. 
Jężeli osoba, której wydania się żąda, jest ści

gilDii lub ~ostilła s~azą.ną. w Pat1stwie wezwanern 
o pomoc prawną" Państw o tQ winno rozstrzygnąć 
o żąrlanill ekstrfldycyjnem. Jednąkże wydanie obwi
nionego będzię mogło być odroc zone ąż do ~anie~ha
nia dochodzeń, uniewinnienia obwinionego, lub llwol
nif.lpia go od kary, odbycia przez oieio kary, l\Jb uła
,kąwiellia. &Q. 

optenu prealablement l'adhesion du Gouvernement 
qui a accorde l'ex tradition. Ce dernier pourra, s'iI 
le juge convenable, e xiger la production de l 'un des 
documents mentionnes dans l'article 7 de la presente 
convention. 

La reextradition a un pays tiers est soumise 
aux memes regles. 

Article 6. 
Les demandes d'extradition seront f.oujours 

adressees par la voie diploma tique. 
Article 7. 

L' extradition ne sera accordee que sur lą pro
duction des documents ci-apres designes non accom
pagnes de traduction: 

1) Une sentence de condamnation, ou un acte 
de procedure decretant formellement ou operanl de 
plein droit le renv oi de l'inculpe devant la juridiction 
repressive, ou bien un manda~ d 'arret ou tout autre 
acte ayant la meme force; ces documents seront 
produits en orig'inal ou en expedition authentique; 

2) Un expose precis des faits incrimines, quand 
cette indication ne resultera pas des documents 
mentionnes dans le paragraphe precedent; 

3) Autant que possible le signalement de I'in
dividu reclame, les signes ' partlculiers et tous re~
seignements pouvan t servir a etablir son identite; 

4) Le texte de la loi ou des lois penales appli
cables au fait incrimine. 

Article 8. 
Dans les cas urgents, l'arrestation provisoire 

de I'inculpe sera effectuee sur l'avis donne par la 
poste ou le telegraphe de l'existence d 'un ąIandat 
d'arret, pourvu que cet avis soit transmis par la 
voie diploma tique ou consulaire. 

L' arresta tion provisoire cessera d' etre main
tenue et l' etranger sera remis en liberte, si dans le 
delai de cinq semaines, a compter du jour I'arresta
tion, le Gouvernemen t requis n'a pas re<;:u notifica
hoh' des documents enumeres aux paragrap~es L 2 
et 4 de l'article 7. 

Article 9. 
Dąns le cas, ou I'ttąt requis estimerąit nę~as

saire de recevoir qes renseignements comple~ep
tąires pour pouvoir sta tuer sur la dema~cle d' extrą
dition, ils devront lui etre fournis dans un delai de 
~inq semaines courant do jour ou l'agent diploma
tiq~e du pays requerant aura re<;:ll la qeIllilmię qe 
ces informa tions complementaires. 

Si les renseignements ne sont pas re<;:us par 
I'Etat requis dans le delai fixe ci-clessus, l' etranger 
sera remis en liberte. 

Article 10. 
Si l'individu reclame est poursllivi ou conda

mne dans l'Etat requis, ce dernier Etat devra sta
tuer sur la demandf.l d' extradition. Mais la r~mise cle 
l'in~lllpe PQurra etre diHeree jusqu'a ce que les 
poursuites soient abondonnees, qu'il soit acquitte ou 
absous, qu'il ait subi sa peine ou ait He gracię. 



Nr. 63. Dziennik Usław. Poz. 491. 975 
« 

Gdyby obywatel obcy był ścigany lub areszto-
wany w tym samym kraju z powodu zobowiązań, 

, zaciągniętych wobec osób prywatnych, wydanie jego 
mimo to nastąpi z zastrzeżeniem dla tych osób do
chodzenia swych roszczeń przed władzą właściwą. 

Artykuł 11. 
Jeśli na ek stradycję nie można było z ezwolić 

W myśl postanowień p. 6 art. 4, Wysokie Strony 
Umawiające się zobowiązują się zarządzić ściganie 
i osądzenie, stosownie do swego ustawodawstwa, 
swoich obywateli, którzy popełnili przestępstwa 
przeciwko prawom drugiego Państwa, o ile te prze
stępstwa podpadają pod kategorje, mogące uzasa-

I dnić ekstradycję według postanowień niniejszej Kon
:wencji. 

Powyższe postanowienie ma w wypadku p. 6 
~rt. 4 zastosowanie do czynów, popełnionych przed 

' nadaniem obywatelstwa, które spowodowały żąda
nie ekstraclycyjne. 

Państwo wzywające pomocy prawnej wystosu-
je drogą dyplomatyczną swe żądanie, dołączając do 

r niego przedmioty, akta, dokumenty i inne wy jaśnie
' nia konieczne; władze tego Państwa winny tak po
, stępować, jak gdyby one same miały uskuteczniać ' 
: ściganie. W tym przypadku wszystkie akta i do~u
{menty winny być sporządzone bezpłatnie. 

Artykuł 12. 
Przedmioty zajęte, mogące służyć jako dowody 

' rzeczowe, podobnie jak wszystkie przedmioty, mo-
gące pochodzić ze zbrodni lub występku, z powodu 

, których żąda się wydania, będą według uznania 
-władzy Właściwej oddawane Rządowi wzywającemu 

!pomocy prawnej, nawet gdyby ekstradycja nie mo-
gra być uo.kutcczniona z powodu śmieroi lub później

I szego zniknięcia osoby żądanej. 
To oddanie będzie obejmowało również wszyst

kie przedmioty, któreby obwiniony ukrył lub rU"~o
stawił w Kraju, także i takie, jakieby zostały pozniej 

'wykryte, jeżeli wystosowano żądanie ich wydania 
, bądź to w nakazie aresztowania, bądź w rekwizycji. 

Zastrzega się w każdym razie prawa nabyte 
przez osoby trzecie, nie wmiesza ne w ściganie, do 
przedmiotów, określonych w niniejszym artykule. 

Artykuł 13. 
Koszty aresztowania, utrzymania i transportu 

,osoby, na której ekstradycję się zgodzono, podobnie 
ijak koszty przec"!1owania i transportu przedmiotów, 
które w myśl postanowień artykułu poprzedniego 

'powinny być zwrócone lub wydane, poniosą oba 
Państwa w granicach swoich terytorjów. 

Artykuł H. 
I Zezwolenie na ekstradycję sposobem przewie
zienia przez terytorjum jednej ze Stron zawierających 
Konwencję, osoby, wydanej Stronie drugiej, nastąp i 
,na podstawie przedstawienia w oryginale lub w wie
rzytelnym odpisie dokumentów, wymienionych 
w pp. l, 2 i 4 art. 7. 

I Zezwolenie na przewiezienie nastąpi tylko 
w wypadkach, w których JIl02łaby być dozwolona 
4k.stradycją.. 

Dans le cas, OU l'etranger serait poursuivi ou 
detenu dans le meme pays, a raison d' obligations 
qu'iJ aurait contractees envers des parłiculiers, son 
extradition aura lieu neanmoins, sous reserve pour 
ceux-ci de faire valoir letirs droits devant l'autorite 
competente. 

Article 11. 
Lorsque I'extradition n'aura pu etre accordee 

en raison des stipulations du paragraphe 6 de I'ar
ticle 4, les Hautes Partie s Contractantes s'engagent 
a faire poursuivre et juger, suivant leur legislation, 
leurs nationaux respectifs qui ont commis des in
fractions contre les lois de l' autre Etat, pourvu que 
ces infractions rentrent dans les categories pouvant 
donner Heu fi extradition d 'apres les stipulations de 
la presente convention. 

La disp~sition qui precede s'applique daqs le 
cas du paragraphe 6 de I'article 4 pour les faits com
mis avant la naturalisa tion et ayant motive une de
mande d'exstradition. 

. L'Etat requerant adressera par la voie diplo
matique une demande accompagnee des objełs, 
dossiers, documents et autres informations nec es
saires; les autorites ae ce pays devront proceder 
comme si elles-avaiel'lt elles-memes a suivre la 
poursuite. Dans ce cas tous Jes actes et documents 
seront dresses gratuitemenŁ. 

Article 12. 
Les oojets saisis pouvant servir de pieces 

a conviction, ainsi que t,ous les objets pouvant pro
venir du crime ou du delit a raison duquel I'extradi
lion est rec1amee, seront, .saivant l'appreciation de 
l'autorite competente, remis au Gouvernement 
requerant, 10rs meme que l' extradition ne pourrait 
s'eHectuer par suit e de la mort au de la disparition 
ulterieure de l'individu reclame. 

Cette remise comprendra egalement tous 
objets qUe l'incu1pe aurait caches ou deposes dans 
le pays, meme ceux qui seraient decouverts par la 
suite, si la demande de remise en est faite soit dans 
le mandat d'arret,' soit dans une commission ro
gatoire. 

Sont reserves toutefois les droits que dęs 
tiers , non impliques dans la Pours4ite, auraient 
acquis sur les objets designes dans le present artic!e. 

Article 13. 
Les frais d'arrestation, d'entretien et de trans

port de J'individu dont J'extradition aura ete accor
dee, ainsi que ceux de consigca tion et de transport 
des objets qui, aux termes de l'article precedent, 
doivent etre restitues ou remis, resteront a Ja 
charge des deux Eta ts dans Jes limites de leurs terri
taires respectifs. 

Article 14. 
L' extradition par voie ·de transit, a travers le 

territoire de l'une des Parties Contractantes, cl'4n 
individu livre a I'autre Partie sera accord~ sur la 
production, en original au en expedition authenti
que, des documentes mentionnes aux paragraphes 
1, 2 et 4 de l'article 7. 

Elle ne seraaccordee q4e dans les cas, aU 
l' extradition pourrait l' etre. 
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Koszty przewiezienia poniesie Państwo wzy
wające pomocy prawnej. 

Artykuł 15. 
Jeśli w toku sprawy karnej okaże się koniecz

nosc przesłuchania osób, znajdując ych się w jednym 
z obu Krajów, lub ,vy!wnania jaki e jk o·lwiek innej 
czynności śledc z ej , zostanie w tym celu wysłana 
rekwizycja drogą dypl omatyczną. Rekwizycja ta zo
stanie wykonana byleby czyn, k tóry spowodował zle
cenie sądowe był karalny według ustawodawstwa obu 
Krajów. 

Państwo wezwa r: e o pomoc prawną może od
mówić wykonania re k wi zycji : 

1) jeżeli ją uważa za mogącą naruszyć jego su
werenność lub bezpieczeńs two; 

2) w wypadku żądania zajęcia lub rewizj i, je
żeliby z powodu czynu, który spowodował rekwizy
cj ę, nie mogła być, w myśl po stan o wień niniej szej 
Konwencji, dozwolona ekstradycja; 

3) je śliby Państwo wezwan e o pomoc prawną 
'uważało c zyn, powodujący rekwizycję, za prz es tęp 
stwopolityczne lub Z 3. czyn maj ący.: ta k iem prze
stępstwem związek, wyhwszy przypadek, przewidzia
ny w p. 5 ar t. 4; 

4) j eżeli obwiniony jest obywatelem Kra ju 
wezwanego o pomoc prawną, a nie znajduje się na 
terytor jum Pańs twa w zywając ego pomocy prawnej. 

Rekwizycje b~dą wykonywane w formie przepi
sane j przez ustawodawstwo Państwa wezwanego 

~o pomoc prcnvną, 

Oba Rządy zrzekają się zwrotu kosztów wyko
nania rek wizycyj we wszystkich wypadkach, w któ
rych nie będzie chodziło o orzeczenie znawców, wy
magające kil ku posiedzeń . 

W wypadku odmowy wyk ona nia rekwi zyc ji 
p rzedstawiciel dyploma tyczny P"ństwa wzywając e
go pomocy prawnej będzie powiadomiony o powo
dach odmowy. 

Artykuł 16. 
Gdy w sprawach karnych ' Rząd jednego z obu 

Krajów uzna za konieczne doręc zenie aktu, dotyczą
cego pos tępowania sądowego, lub wyroku, osobie , 
przebywającej na terytorjum drugiego Kraju, doku
ment taki wini en być przesłany Rządowi wezwane
mu o pom oc prawną drogą dyplomatyczną. 

' Prośba o doręczenie przedstawiciela dypJoma-
" tycznego Kraju wzywającego pomocy prawnej po
winna wskazywać władzę, od której akt poc hodzi, 
adres odbiorcy, rodzaj aktu i czyn karygodny, który 
ten akt spowodował. 

Rząd wezwany o pomoc prawną będzie mógł 
odmówić uskutecznienia doręczenia aktu: 

1) jeżeli go uważa za mogący naruszyć jego 
. bezpieczeństwo lub suwerenność; 

2) jeżeli uważa czyn, którym akt zo s tał s" o
wodow~ny za przestępstwo polity czne lub za czyn 
. ma jący związek z tak iem przestęps twem , z za strze
żeniem wyjątku, przewidzianego w p. 5 a rt. 4. 

Rząd wezwany o pomoc prawną ograniczy się 
z reguły do uskutecznienia doręczenia aktu odbior
cy, który zechce go przyjąć dobrow olnie. 

Dowodem doręcze ni a będzie albo polnvitowa
nie datowane i podpisane pl zez odbiorcę, albo za-

Les frais de transit seront a la charge de 
I'Etat requerant. 

Article 15. 
Quand, au cours d'une affaire penale, I'audi

Hon depersonnes se trouvant dans l'un des deux 
pay s ou tout autre ac te d 'instruct ion seront juges 
necessaires, une commiss ion rogatoire sera adre ss ee 
a cet eHet par la voie diplomatique . II y sera donne 
suite, pourvu q u ;: le fa it motivant le ma ndat judi
ciaire soit punissable d 'a pres les legislations des 
deux pays, 

L 'Eta t requis pourra refuser l'e xecution de la 
commiss ion roga toire: 

1) S 'il la juge de nature a porter atteinŁe a sa 
souverainete ou sa securite; 

2) Lorsqu'une saisie ou une perquisition est 
demandee, si le fait motivant la commission roga
toire ne peut permettre J' ex trad ition d 'apres les 
stipulations de la presente con,:ent ion ;" 

3) Si le fait motivant la commission rogatoire 
e st considere par J'Etat requis comme un delit poli
tique ou un fait co nnexe a un semblable delit, sous 
r e serve de l'exception prevue au paragraphe 5 de 
l'artic1e 4; 

4) Si I'inculpe est na ti 8na l du pays requis et 
ne se trouve pas sur le Łerrito ire de l'Etat requerant. 

Les commissions rogatoir es seront executees 
dans la forme presc rite par la legislation de l'Etat 
requis. 

Les deux Gouvernements renoncent au ' rem
boursement des frais re sultant de l' execution 
des commissions ro ~~a toires chaque foi s qu'il ne 
s'agi ra pas d'expertis e pouvant entrainer plusieurs 
vacations. 

E n cas de r efus d 'e x e cution d'une commissi on 
r ogaŁo i re, i' agent dip lomatique de l'Etat requerant 
sera informe de s m otifs de ce refus. 

Art icle 16. 
En ma tiere pena le, lor sque le Gouvernement 

de l' un des deux pays jugera necessaire Ja notifica
t ion d'un acte de prOCĆdUl"e ou d' un jugement a un 
individu r esi da nt sur le t erritoire de l'auŁre pays , la 
p iece sera transmise au Gouvernement requis par 
la voie dipi omatique . 

La lettre de tran smiss ion de l'agen t diploma
tiq ue du pays requeran t devra indique r l'au torite de 
qui emane l' acte, l' a dresse du desti nataire , la nature 
de I' acte et le fait penal motivant j'ade. 

Le Gouvernement requis p curra rduser de 
faire e ffe ctuer la no tifica tion de l' acte : 

1) S 'iI le juge de na t ure a porter aUeinte a iia 
securite ou a sa souverainet e; 

2) S'il considere le fai t m otivan t l' a cte comme 
un delit politique ou connexe a un delit politique, 
sous reserve de l' exception prevue au paragraphe 5 
de l' article 4. 

En regle generale le GouvernemenŁ requis se 
bom era a faire effectuer la remis e de racte au 
dest inat aire qui l'accep tera v olonŁairement. 

La preuve de la r.emlse se fera au moyen soit 
d'un recepisse date et signe par le destinataire, soit 
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świadczenie władz Państwa wezwanego o pomoc 
prawną, stwierdzające fakt, formę i datę doręczenia. 
Jeżeli akt, przeznaczony do doręczenia, został nade
słany w dwóch egzemplarzach, pokwitowanie lub 
zaświadczenie będą mogły być wystawione na jed
nym z egzemplarzy, który zostanie zwrócony. 

Jeżeli odbiorca odmówi dobrowolnego przyję
cia aktu, na wyraźne żądanie przedstawiciela dyplo
matycznego Państwa wzywającego pomocy prawnej, 
dany akt zO'stanie odbiorcy noty likowany w formie, 
przepisanej ustawodawstwem Państwa wezwanego. 
, Dokumenty, stwierdz ające wy konanie żądania, 
zostaną :rzesłane przedstawicielowi dyplomatycz
nemu za wsze bez żądania zwrotu kosztów. 

W wypadku odmowy wykonania żądania 
przedstawiciel dyplomatyczny Państwa wzywające
go pomocy prawnej będzie powiadomiony o przy
czynach odmowy. • 

Artykuł 17. 
Jeżeli "".' sprawie karnej, toczącej się w jed

nem z obu Państw, będz·ie uznane za konieczne 
sprowadzenie dowodów rzeczowych, akt dotyczą
cych postępowania sądowego lub jakichkolwiek do
kumentów, znajdujących się w rękach władz drugie
go kraju, należy żądanie nade'Słania ich wystosować 
drogą dyplomatyczną. 

Żądaniu temu stanie się zadość z zastrzeże
niem obowiązku zwrotu dowodów, akt i doku
mentów. 

Państwo wezwane o pomoc prawną może od
mówić tego nadesłania: 

1) jeżeli je uważa za mogące naruszyć jego 
bezpieczeństwo lub suwerennO'ŚĆj 

2) jeżeli uważa czyn, powodujący to żądanie, 
za przestępstwo polityczne, lub za czyn mający zwią
zek z przestępstwem politycznem, z zastrzeżeniem 
wyjątku, przewidzianego w p. 5 art. 4. 

Rządy, zawierające Konwencję, zrzekają się 
zwrotu wydatków, któreby w granicach ich teryto
riów wynikły z powodu przesłania i zwrotu dowo
dów rzeczowych i dokumentów. 

Artykuł 18. 
Oba Rządy zobowiązują się zawiadamiać się 

wzajemnie, bez kosztów, o skazaniach za przestęp
stwa, wpisanych do rejestru karnego, które zostały 
orzeczone przez sądy jednego z obu Państw prze
ciw obywatelom drugiego Państwa. 

Zawiadomienia te będą uskuteczniane zapo
mocą przesyłania karty karnej lub wyciągu z niej 
drogą dyplomatyczną do Rządu Kraju, którego oby
watelem jest obwiniony. 

Artykuł 19. 
Niniejsza Konwencja będzie ratyfikowana. 
Wejdzie ona w życie w miesiąc po dacie wy

miany dokumentów ratyfikacyjnych. 
Będzie ona miała zastosowanie do przestępstw, 

popełnionych przed jej wejściem w życie. 
Skutki Konwencji ustaną z upływem terminu 

sześciomiesięcznego , licząc od wypowiedzenia, oznaj
mionegO' przez jedną lub drugą Układającą się 
Stronę. 

NA DOWóD CZEGO podpisani, należycie 
w tym celu upoważnieni, KO'nwencję niniejszą za-

d'une attestation de l'autorite de l'Etat requis consta
tant le fait, la forme et la date de la remise. Si l'acte 
a notifier a ete transmis en double exemplaire, le 
recepisse ou l'attestation pourra ehe inscrit sur l'un 
des doubles qui sera retourne. 

En cas de refus de la part du destinataire de 
recevoir volontairement 1'ade, sur demande expres
se de l'agent diplomatique de 1'Etat requerant, ledit 
acte sera notifie au destinabire dans une forme 
autorisee par la legislation de 1'Etat requis. 

Les pieces constatant l' execution de la deman
de seront envoyees a 1'agent diplomatique sans res
titution de frais dans tous les cas. 

En cas de refus d'e:;zecution de la demande, 
l'agent diplomatique de l'Etat requerant sera in
forme des motils de ce refus. 

Article 17. 
Lorsque, dans une cause penale instruite dans 

l'un des deux Etats, la communication de pieces 
a conviction, procedures ou documents queleonques, 
se trouvant entre les mains des autO'rites de l'autre 
pays, sera jugee necessaire, la demande en sera faite 
par la vaie diplomati-que. 

II y sera donne suite sous obligation de 
renvoyer les pi€ces, procedures et documents. 

L'Etat requis pourra rehser cette communi
cation: 

1) S'iJ la juge de nature a porter attzinte a sa 
securite ou ci sa souverainetej 

2) S'iI juge que le fait motivant la demande de 
commun-ic.ation est un delit politique ou connexe 
a un delit politique, sous reserve de 1'exception 
prevue au paragraphe 5 de J'article 4. 

Les Gouvernements Contractants renoncent 
au remboursement des frais resultant, dans les limi
tes de leurs territoires respectifs, de I'envoi et de Ja 
restitution des pieces ci cOllviction et documents. 

Article 18. 
Les deux Gouvernements s'engagent a se com

muniquer reciproquement, sanS restitution de frais, 
les condamnations pour infractions, inscrites au 
casier judiciaini, qui auront ete prononcees par les 
tribunaux de run des deux Etats contre les ressor
tissants de I'autre. 

Cette communication sera effectuee moyen
nant l'envoi par la voie diplomatique d'un buIIetin 
ou extrait au Gouvernement du pays dont l'inculpe 
est le na tiona1. 

Article 19. 
La presente convention sera ratifiee. 
Elle entrera en vigueur un mois apres la date 

de l' ec hange des ra tifica tions. 
Elle s'appliquera aux infractions commises 

avant sa mis e en vigueur. 
Ses effets cesseront ci l'expiration d'un delai de 

six mois a partir de la denonciation notifiee par 
l'une ou I'autre Partie Contractante. 

EN FOl DE QUOI les soussignes, do.ment 
autorises a ceŁ effet, ont revetu la presente con-
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opatrzyli swojemi podpisami i wycisnęli na niej swe 
pieczęcie. 

Sporządzono w Paryżu, w dwóch egzempla
rzach, dnia 30 grudnia 1925 r. 

L. S. (-) Alfred Chlapowski L. S. (-) A. Briand 
L. S. (-) Leon Babiriski 

, Zaznajomiwszy się z powyższym Traktatem uzna
liśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, 
jak i każde z za..vartych w nim postanowień; oświad
czamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony 
i przyrzekamy że będzie niezmiennie zachow)wany. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opa
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

Dano w Warszawie, dnia 20 lutego 1929 r. 

f-) l. Mościcki 
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

f-) K. BarleI 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) Augusl Zaleski 

vention de leurs signatures et y ont appose leur!l 
cachets. 

F a it a Paris, en double exemplaire, le 30 de
cembre 1925. 

L. S. (-) Alfred Chlapowski 
L. S. (-) Leon Babiński 

L. S. (-) A. Briand : 

Apres avoir vu et examine ledit Traite, Nous · 
l'avons approuve et approuvons en toutes et chacune 
des dispositions qui y sont contenues; declarons qu'il 
est accepte , raWie et confirme , et promettons qu'il 
sera inviolablement observe. 

En Foi de Q uoi Nous avons donne les Presen
tes, revetues du Sceau de la Republique. 

Donne a v arsovie, le 20 fevrier 1929. 

f-) l. Mościcki 
Par le Pre sident de la Republique 
Le President du Conseil des Ivlinistres: 

(-) K. BarleI 

Le Ministre des AHaires Etrangeres: 
(-) Augusl Zaleski 

492. 
OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 sierpnia 1929 r. 
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą 

Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 roku, . 

Podaje się niniejszem GO wiadomości, że, w wykonaniu art. 19 traktatu ekstradycyjnego między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r ., dokumenty 
ratyfikacyjne powyższego . traktatu wymienione zostały w Paryżu dnia 27 lipca 1929 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

493. 
Konwencja 

między Rzecząpospoljtą Polską a Republiką Fran
ccską o ochronie sądowej i prawi~ ubogich, pod

pisana w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r. 

Prz~kł!l~. 

W IMIENIU RZECZYPOSPGLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOŚCICKI, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wo~~c i ka~demu ~ospbna, kem].l o tern wie
dzieć należy, wiadome m czynimy: 

Dnia trzydziestege grJ.1dnia tysiąc dziewięćset 
dwudziestego piąt ego foku ,podpisana została w Pa
ryż u pomiędzy Ęządem Rz~ q:ypospolilej Pelskiej 
a Rządem Republiki F r flncuskiej KOIłwencja o ochro
nie sądowej i prąwie ubogi~h Q pą.stępującem brzmie
niu dosłownem: 

KONWENCJA 

pomiędH Polską ~ fnmcją, 
dotycząca ochrony sądowej i prawa ubogich. 

Rząd RzeczYP 0spolitej Polskiej i Rząd Repu
bliki Francuskiej pestanowiły udzielać sobie wza-

Convention 
entre la Połoane et ła France relative ił la Pro
tection et ił l'Assistance J uc1 icia ire, s ignee ił Paris 

le 30 decembre 1925. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

NOUS, IGNACY MOŚCIC KI, 

PRtS.lDENT DE LA Re PUBLI QUE DE POLOGNE, 

a. tous ceux qui ces Presentes Lettres verront, 
Salut: 

Un Convention relative a la Protection et 
ci l'Assist ance J udiciairz a yant eie sińnee entre le 
Qouvernement de la Repub li que de I)ologne et le 
Gouvernement de la K~pil L! i q Lle Frany aisE: a Pariii 
le trente decembre mil neuf cent vingt cinq, Con
vention dont la teneur suit: 

C O.N V E N T lON 

entre la Polo)!ne e t la France 
relaHve ił la pro~ection e t a l'assistance judiciaire 

Le Gouvernement de la Republi que de Pologne 
et le Gouvernement de la R epublique Franc;aise ayant 




