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454. 
KONWENCJA 

O ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisana w Warszawie 
dn. 30 sierpnia 1930 r. 

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dn. 28 stycznia 1932 r. Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 18, poz. 114). 

Przekład. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOśCICKI, 
PREZYDENT ~ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

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

W dniu trzydziestym sierpnia tysiąc dziewięć
set trzydziestego roku podpisana została w Warsza
wie między R7ądem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Królestwa Szwecji konwencja o ekstra
dycji i pomocy sądowej w sprawach karnych wraz 
z protokółem końcowym o następującem brzmieniu 
dosłownem: 

AU NOM DE LA R~PUBLlQUE DE POLOGNE, 

NOUS, IGNACY MOśCICKI, 
PR~SIDENT DE LA R~PUBLlQUE DE POLOGNE, 

Ił tous ceux qui ces presentes Lettres verront, 
Salut: 

Une Convention d'extradition et d'aide judi
ciaire en matiere penale avec un Protocole Final 
ayant ete signee entre le Gouvernement de la Re
publiąue de PoloJ!ne et le Gouvernement du Royaume 
de Suede ci Varsovie le trente aout mil neuf cent 
trente, Convention et Protocole Final dont la teneur 
suit: 
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KONWENCJ A 
w sprawie ekstradycji i pOmocy prawnej w spra

wach karnych pomiędzy Polską a Szwecją. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

i 
JEGO KRóLEWSKA MOść KRóL SZWECJI, 

ożywieni pragnieniem udzielania sobie wzajemnie 
pomocy prawnej w sprawie wydawania przestępców 
i w spnwach karnych, posh~nowili zawrzeć kon
wencję i w tym celu zamianowali swymi PełnoJ.łloc
nikami: 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
Jel!o Ekscelencję Pana Augusta ZALESKIEGO, Mi

nistra Spraw Za~ranicznych oraz 
Jego Ekscelen c j ę Pana Stan isława CARA, Ministra 

Sprawiedliwości, 

Jego Królewska Mość Król Szwecji: 
' JeI!O Ekscelencję Pana Cow,,'a d' ANCKARSVARD, 

Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocne
go Szwecji w Warszawie, 

którzy, po wymianie swych pełnomocnictw, uzna
nych za dobre i w należytej formie zgodzili się na 
postanowienia następujące: 

Art. 1. 

Państwa, zawierające umowę, zobowiązują się 
wydawać sobie wZ:J.jemnie, na żądanie, osoby znaj
dujące się na obszarze jednego z nich, a ścigane lub 
skazane przez władze sądowe drugiego Państwo, 
za czyny mogące pociagnąć za soba: w Polsce, we
dług usIaw obowiązujących chocia żby w jednej tyl
ko części jej obszaru - karę pozbawienia wolności 
jakie~okolwiek rodzaju lub nazwy na przeciąg dwóch 
lat lub karę cięższą, w Szwecji - według kodeksu 
karnego lub ustawy morskiej, karę zamknięcia 
w więzieniu (StraHarbete), 

Wydawanie osób skazanych lub ściganych 
z powodu przestępstw, które są karane wedłuJ! woj
skowych ustaw karnych, jest róvinież dozwolone, 
byleby przestępstwa te były te)!o rodzaju, że uza
sadniałyby wydanie na podstawie ustępu poprzed
niego. gdyby były popełnione przez osoby, nie pod
legają c.e rzeczonym ustawom. 

Rządy obu Państw mogą. w razie zmiany usta
wodawstwa karnego w jednem z nich. na podstawie 
wzajemnego porozumienia s i ę zapomocą zwykłej 
wymiany not, określić inJ czci. aniżeli to czynią 
przepisy niniejszego artykułu, stosownie do swego 
ustawodawstwa. zakres czynów karygodnych, uza
sadniających obowiązek wydania. 

Art. 2. 

tadne z obu Państw nie wydaje obywateli 
własnych . a Rze czpos polita P olska nie wydaje po
nadto obywateli W.M. Gdańska. 

CONVENTION 

d'extradition et d'aide judiciail'e en matiere penale 
entre la Pololine et la Suede. 

LE PRESTDENT 
DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE 

et 
SA MAJESTE LE ROI DE SUEDE 

animes du desir de se pnHer mut~ '2llement aide ju
diciaire en matiere d'extradition des malfaiŁeurs et 
en rnatiere ' pćnale, ont resolu cle conclm'e une Con
vention et ont nomme ci ceŁ eHet pour leurs Pleni
potentiaires, ci savoir: 

Le Presidcnł de la Republiąue de Pologne: 
S. E. Morisieur August ZALESKI, Ministre des Af

faires Etrangeres, et 
S. E. Monsieur Stanisław CAR, Ministre de la 

Justicej . 

SA Majeste le Roi de Suede: 
S. E. Monsieur Cossva D'ANCKARSVARD, En· 

voye Extraordinaire et 1v1inistre Plenipoten
tiaire de Sucde ci Varsovie j 

lesquels, apres s'etre reciproąuement communique 
leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due 
forme, sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. 

Les EtaŁs Contractants s'engagent ci se livrer 
n'!ciproquemen t, sur demande , les individus qui se 
trouvent sur le territoire de J'un d'eux et sont po ur
suivis au ont etć condamnes par I"s autorites judi
cilaires de l'aU'cre Etat pOUT des faits pouvant en
trainer: en Pologne, d'aprcs la lćgislation en vigueur, 
ne fut-ce que dans une partie de son terr itoire , une 
peine privative de liberte de ąuelque nature et de
nomination que ce soit, de deux ans ou une peine 
plus grave, et en Suede, d'apres le Code pćnal au 
la Loi maritime, la peine de la rćclusion (straffar
bete). 

L'extradibion des inclividus condamnes ou 
pourSUlV1S ci raison d'une infraction punissable 
d'apres les lois penales militaires sera aussi accor
dee, pourvu que ladite infract ion soit de telle na
ture que, commise par les individus non soumis aux
di tes lois, elle scrait en vertu de l' alinea precedent 
de na ture ci motiver l' extradit ion. 

En cas d'une moclification de la lćgislation p~
naje de run des deuxEtats, leurs Gouvernements 
pourront , d'un commun accord, par simple echange 
de notes detcrminer autrement que par les dispo
sitions du present article, en conformite avec leur 
leg i slałion, les faits punissables donnant licu ci rex'" 
tradition. 

ArticIe 2. 

Les Etats ConŁractants n'extradent pas leun 
nationaux et la Republique cle P o!ogne n'exŁrade 
pas, en outre, les ressortissants de la Ville Libre de 
Dantzii. 
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Jeżeli pt'zed otrzymaniem przez Państwo we
zwane wni.osku ekstradycyjnego osoba, której wy
dania zażądano, wniosła do władz tego Państwa 
prośbę o nadanie jej obywatelstwa, natenczas Pań
stwo to będzie mORło decyzję swą w sprawie wnio
sku ekstradycyjnego odłożyć aż do osta teczneg<J 
rozstrzygnięcia prośby o nadanie obywa telstwa. 

Ponadto wydanie nie nastąpi z powodu prze
stępstwa, popełnionego na terytorium Państwa we
zwanego lub na pokładzie statku, posiadającego na
rodowość tego Państwa. Jednakże dozwolone jest 
wydanie osoby skazanej lub ściganej z powodu ucze
stnictwa w przestępstwie popełnionem poza teryto
rium Państwa wezwanego i nie na pokładzie statku 
posiadającego narodowość tego Państwa, nawet 
gdyby czyn uczestnictwa należało uważać za po
pełniony na terytorium tego Państwa lub na polda
dzie okrętu posiadającego jego narodowość, 

:Art. 3, 

Wydanie jest n,iedopuszczalne: 
a) z !powodu przestępstw politycznych lub 

czynów pożostających w związku z takiemi prze
stępstwami; jeśli jednak czyn, z powodu którego za
żądano wydania, stanowi zarazem przestępstwo 
niepolityczne, zezwolenie na wydanie może być 
udzielone, o ile przez wzgląd na okoliczności towa
rzyszące danemu przypadkowi, wypadnie uznać 
przestępstwo pod wZRlędem jego istoty za niepoli
tyczne; nie będzie uważany za przestępstwo poli
tyczne zamach na życie naczelnika jakiegokolwiek 
Państwa; 

h) z powodu czynów popełnionych przeciw 
władzy publicznej, chyba że czyny te stanowią zara
zem inne przestęp'Jtwo takiego rodzaju, że uzasa
dnia wydanie według postanowień art. 1; 

c} z powodu przestępstw, przewidzianych tyl
ko w ustawach specjalnych, dotyczących wolności 
prasy; 

d) z powodu przestępstw przewidzianych tyl
ko w ustawach celnych, podatkowych lub innych 
ustawach skarbowych, 

Rozstrzygnięcie o tern, czy pewne przestęp
stwo należy uważać, w myśl postanowień niniej
szego artykułu, za niedopuszczające wydania, nale
ży do Państwa wezwanego. 

Art. 4. 

Ponadto zezwolenie na wydanie nie będzie 
udzielone: 

a} jeżeli . według ustaw, obowiązujących We 

wszystkich częściach Państwa wezwanego, ściganle 
lub wykonanie kary uległo przedawnieniu; 

b) jeżeli według ustaw Państwa wezwanego 
ściganie jest zastrz~żone wyłącznie własnemu sądo
wnictwu tego Państwa; 

c) jeżeli przeciw osobie, której wydania za
żądano, z powodu tego samego przestępstwa 
wszczęte na obszarze Państwa wezwanego postępo
wanie karne zakończyło s i ę wyrokiem lub w inny 
sposóbj jednakże uniewinnienie lub umorzenie po-

Dans le cas OU I'individu rćclame aurrait fait 
une demande de naturalisation devant les autorltes 
de l'Etat requis, avant que la demancie d'extraditioo 
soit parvenue aud'iŁ EtaŁ, ce dernier pourra ajourne,r 
sa decision CQocer.nant la deman.de d' extradition jus
qu'a la decision concernant la demaode de natura
lisation, 

En outre, l'extradition n'aura pas lieu pour 
unc infradion commise sur le territoire de rEtat 
requis ou ci bord d'un navire de sa nationalite. Tou
tefois, I'extradition d'un individu condamne ou pour
suivi a raison de complicite d'une infraction com
mise hors du territoire de J'Etat requis et non a bord 
d'un navire de sa nationalite sera accordee, meme 
si l'acte de complicite doiŁ etre reputć commis sur 
le territoire de cet Etat ou a bord d'un navire de 
sa nationalite. 

:ArUcIe 3. 

L' extradition n' est pas admissible: 
al pour les infractions politiques ou pour les 

faits connexes a une telle infraction; touŁefo i s, 
lorsquc le fajt pour lequel l'extradition est deman
dee comprend auss.i une infraction de nature non
politique, elle pourra etre accordee, ponrvu que , eu 
egard aux circonstanccs du cas padicu lier, l'infr~c
tion soi Ł ił considćrer comme ayant essentiellement 
Uln caracter-e non.-polit i:que; ne se.ra pas repuŁee in
fraction politique l'attentant contre la vie d'un 
Chef d'Etat; 

bl pour les fait!! commis contre une autorite 
publique, a moins qu'ils ne comprennent aussi une 
autre infradion ąui, aux termes de l'article l-er, 
soit de nature a motiver I'extraditionj 

c) pour les infractions qui ne sont prevues quc 
par les lois speciales relatives fi. la liberte de la 
pressej 

d} póur les delits qui ne sont prevus que par 
les lois de douane, d'impóts ou toute autre loi d'o~ 
dre fiscal. 

II, appartienclra a I'Etat requis de dćcider si 
une infraction est a considerer, d'apres les disposi
tions du present article, comme etant de nature fi. ne 
pas motiver l' extradition, 

Article 4. 

En outre 1'cxtradition ne sera pas accordee: 

a} si la prescription de I'action ou de la peine 
est acąu ise d'apres les legislations en vigueur dans 
toutes les partie s de l'Etat requis; 

bl si, d'apres les lois de l'Etat requis, l'~ction 
penale est exclusivement reservee a la juridiction 
de cet Etat; 

c} si, pour le meme fait, une action penale 
contre l'individu reclame, inlentee sur le Łerritoire 
de ·l'Etat requis, a eŁe terminee par un jugement ou 
d'une autre facron; loutefois, l'acquittement ou l'or
donnance de non-lieu n'empechent pas l'exŁradi" 
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stępowania nie stanowi przeszkody do wydania, je
żeli nastąpiło z tel!o tylko powodu, że przestęp
stwo zostało popełnione zagranicą. 

Art. 5. 

Wydania można odmówić, jeżeli przeciw oso
bie, której wydania zażądano, toczy się na obsza
rze Państwa wezwanego postępowanie karne z po
wodu tego samego przestępstwa. 

Art. 6. 

Jeżeli osoba, której wydania zażądano, w Pań
stwie wezwanem jest ścil!ana lub została skazana za 
inne przestl;'pstwo. aniżeli to, z powodu którego za
żądano wydania. wÓwczas można odroczyć wydanie 
aż do ukończenia postępowania karnego, bądź aż do 
wykonania lub darowania kary. 

Jeśliby jednak zachodziły szczególne bardzo · 
powody, Państwo wzywające może zażądać prowi
zorycznego wydania oskarżonego w celu przepro
wadzenia przeciw niemu postępowania karnego, 
wszczętego na terytorjum tel!o Państwa. Żądanie 
winno być uwzględnione, o ile temu nie stoi na prze
szkodzie postępowanie karne, wszczęte w Państwie 
wezwanem. Państwo wzywające .winno natychmiast · 
po zapadnięciu wyroku ostatecznego, odstawić 
oskaTŻonef;!o do Państwa, które go prowizorycznie 
wydało. 

Mimo wstrzymania oddania w ręce Państwa 
wzywającego osoby, której ekstradycji zażądano, 
Państwo wezwane winno bezzwłocznie powziąć 
postanowienie co do prośby o wydanie. 

Art. 7. 

Jeżeli kilka państw żąda wydania tej samej 
osoby bądź z powodu tego samef;!o czynu karygod
nego, bądź z powodu różnych czynów, natenczas 
Państwo wezwane rozstrzyga, któremu z żądań 
ekstradycyjnych należy oddać pierwszeństwo. 

W wypadku, gdy żądania wydania dotyczą 
przestępstw różnych, Państwo wezwane, udzielając 
zezwolenia na wydanie, może zastrzec, że osoba, 
której wydania żądano, zostanie - po ukończeniu 
kary, wydana innemu Państwu. 

Art. 8. 

Osobę wydaną wolno ścigać, lub wykonać na 
nieJ karę z powodu przestępstwa popełnionego 
przed wydaniem, które nie było objęte zezwoleniem 
na wydanie, tylko w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Państwo, które zezwoliło na wyda
nie, udzieli na tn osobnego zezwolenia; zezwolenia 
tego odmów~ć nie możn,a, jeżeli zachodzą warunki 
uzasadniające w myśl niniejszej umowy żądanie wy
'dania; 

2) jeżeli osoba wydana w ciągu miesiąca po 
ukończeniu postępowania karnego albo, w razie 
skazania, po wykonaniu lub darowaniu kary za-

tion, s'ils ~taient fond~s sur la circonstance seule 
que Tinfraction av.ait ete commise li l'etranger. 

Article 5. 

L'extradition peut etre refusee si, pour te 
meme fai t, une action penale est intentee sur Je ter
ritoire de J'Etat requis contre l'individu reclame. 

Artic1e 6. 

Si l'individu reclame est poursuivi ou a ete 
condamne dans l'Etat requis pour une infraction 
autre que celle motivant la demande d'extradition, 
l'extradition pourra etre diHeree jusqu'li ce que la 
procedure penale soit terminee ou que la peine soit 
executee ou remise. 

En cas de raisons tres speciales, I'Etat reque
rant pourra toutefois reclamer l'extradition provi
soire de l'inculpe en vue de proceder li l'instruction 
d'un proces intente sur son territoire. II sera donn e 
suite li cette demande, li moins qu'une action pe
nale, instruite dans le pays requis, ne s'y oppose. 
L'Etat requerant sera oblige ił livrer l'inculpe im
mediatement de nouveau ci l'Etat qui l'aura extrade 
provisoirement, des qu'un jugement definitif aura' 
ete rendu. 

Malgre l'ajournement de la remis e de l'indi
vidu reclame ił l'Etat requerant, l'Etat requis sta
tuera sans delai sur la demande d'extradition. 

Article 7. 

En cas de reclama tion du meme individu de 
la part de plusieurs Etats, soit pour le meme fait, 
soit pour des faits differents, l'Etat requis decidera 
auquel desdits EŁats sera donnee la preference. 

Dans le cas OU les demandes d'extradition vi
sen t des infractions differentes, l'Etat requis pourra, 
en accordant l' extradition, stipuler que l'individu 
reclame sera, ił l'exoiration de sa peine, livre ił un 
autre Etat. -

Article 8. 

L'individu extrade ne pourra etre poursuivi ou 
puni pour une infraction commise avant son extra
dition et autre que celle pour laquelle l' extradition 
a ete accordee, que dans les ~as suivants: 

1) si l'Etat qui a accode l'extradition y danne 
son consentement special; ce consentement ne peut 
etre refuse si les conditions motivant la demande 
d'extradition sont remplies d'apres les dispositions 
de la presente Convention; 

2) si l'individu extrade aomis de quitter le 
territoire de I'Etat auquel ił a ete livre dans le 
delai d'un moi s apres la clóture de la procedure pe-
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niedba opuścić obszar Państwa, któremu ją wydano, 
albo jeżeli z własnej woli tam powróci. 

W cią~u okresu miesięcznego, zakreślonego 
w ustępie poprzednim, osoba wydana nie może do
znać żadnej przeszkody do opuszczenia kraju, chyba 
że stałaby się winną nowego przestępstwa. 

Art. 9. 

Osobę wydaną wolno wydC!ć dalej Państwu 
trzeciemu tylko o tyle, o ile Państwo, które ją wy
dało, z~órysię na to zgodziło, albo jeśli zachodzą 
warunki, wymienione wart. Sp. 1 i 2. 

Art. 10. 

Państwo wezwane może udzielić zezwolenia 
na wydanie z zastrzeżeniem, że osoba wydana nie 
będzie postawiona przed sąd, któremu właściwość, 
niezbędna do rozpoznania tego rodzaju spraw, by
łaby przekazana jedynie przez wzglad na ten wypa
dek szczególny lub na okoliczności wyjątkowe 
i szczególne. 

Gdy zezwolenie na wydanie nastąpiło z po
wodu przestępstwa przeciw ustawom karnym woj
skowym lub z powodu przestępstwa popełnionego 
przeciw władzy publicznej, można sobie zastrzec, że 
osoba wydnna będzie karana za powyższe prze
stępstwo tylko o tyle, o ile to jest przestępstwo, do
puszczające wydania. Jeżeli zezwolenie na wydanie 
dotyczy przestępstwa o charakterze ściśle niepoli
tycznym, można się zastrzec, że osoba wydana nie 
będzie karana za czyn powyższy jako za przestęp
stwo polityczne. 

Ponadto można zastrzec, że osoba wydana nie 
będzie skazana na śmierć, a gdyby już była skazana 
na taką karę, że kara śmierci nie będzię wykonana. 

Art. 11. 

Wniosek o wydanie winien być przesłany 
w drodze dyplomatycznej. We wniosku tym winno 
być podane obywatelstwo osoby, której wydania się 
żąda. 

Do wniosku o wydanie należy dołączyć: na
kaz aresztowania właściwej władzy sądowej, albo 
wyrok skazujący bądź prawomocny, bądź zawiera
jący zarządzenie aresztowania osoby zażądanej lub 
też powodujący z ' samel!o prawa jej zaaresztowanie. 

. Wrz.eczonych dokumentach lub w osobnym doku
mericie winno być określone przestępstwo, uzasa-
dniające żądanie ekstradycyjne wraz ze zwięzłem 
,przedstawieniem czynów zarzucanych osobie zażą
danej i z przytoczeniem tekstu przepisów karnych, 
mających zastosowanie do tych czynów. Przy prze
stępstwach przeciw własności należy, o ile można, 
podać wysokość szkody wyrządzonej lub zamierzo
nej. NadtO' bądź wniMek ekstradycyjny bądź 
którykolwiek z dołączonych do nieJ!o dokumentów 
powinien, o ile możnqści, zawierać rysopis osoby za-

nale, ou, en cas de condamnation, apres l' expiration 
ou la remis e de sa peine, ou s'il y retourne de son 
propre gre. 

Durant le delai d'un mais stipule li l'alinea pre
cedent, et fi mains que l'individu extrade ne se 
rende caupable d'une nouvelle infractiun, ił ne 
pourra d'aucune fa.yon elre empeche de quitter te 
pays. 

Article 9. 

La reextradition de l'individu extrade a un 
Etat tiers ne pourra erre accordće que si rEtat qui 
1'a livre y donne preaJablt'ment san consentement 
ou dans le cas de r existance dell conditions pn'Nues 
a fart. S Nos 1 - 2. 

Article 10. 

En accordal",t l'exłradition, I'Etat requis pourra 
le faire sous rćserve que l'exLrade ne soit pas tra
duit par devanl un tribunal auquel la competence 
necessaire pour connaitre des affaires de l' espece 
n'aurait ete attribuće qu'en vue de ce cas parli
culier ou de circonstances exceptionnelles et sp e
cia1es. 

Quand l'exŁra.dition est accordee pour une in
fraction aux 10is penales militaires ou pour une in
fractian commise contre une autorite publique, ił 
pourra etre stipulć que l'individu liv re ne sera puni 
pour ladite infraction que dans la mesure au elle 
est de nature li motiver son extradition. Si I'extra
dition est ac~ordee pour une infraction ayant un ca
ractere essentiellement non-politique; il pourra etre 
stipule que l'indiviclu livre ne sera pas puni paur 
l'ade vis e comme pour une infraction de nature po
litique. 

II pourra, en outre, etre stipulć que l'individu 
livre ne sera' pas condamne ci mort ou , s'il a ete 
deja condamne a cette peine, que la peine de mort 
ne sera pas executee. 

Article 11. 

La demande d'extradition sera falte par la 
voie diplomatique. Elle indiquera la nationalite de 
l'individu reclame. 

La demaode d'exłradition doił ~tre accompa
gnee: d'un mandat d'amH dćcerne par l'autorite ju
diciaire competente ou d'un ju~ement de condamna
tion, soił passe en force de chose jugće, soit dćcre
tant formellement ou operant de plein droif l'arre-
5t<1tion de l'individu rćclame. Dans les documents 
susmentionncs ou dans un document special, devront 
etre indiques l'infradion qui motive la demande 
J' exŁradition, avec un expose precis des faits incri~ 
mines, et le texte des 10is penales applicables aux
dits fai ts. En cas d'infraction contre la propriete, 
le montant du dommaj!e cause ou tente sera autant 
que possible indique. En outre, soit la demande 
d'extradition, sojt un des documents y annexes con
tiendra, autant que possible, te siJ!nalement de l'in
dividu reclame avec sa photographie et tous autres 
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żądane; z jej fotograf ją oraz przytoczenie wszelkich 
innych okoliczności, mo~ących służyć do stwierdze
nia jej tożsamości. Wszystkie załączniki żądania 
ekstradycyjnego winny być przedstawione w orygi
nałach lub w wierzytelnych odpisach j należy do 
nich dołączyć uwierzytelnione tłumaczenie na język 
Państw,a wezwanego, o ile nie są sporządzone w tym 
języku. 

~rt. 12. 

o ile wydanie odrazu nie wydaje się niedo
puszczalne, należy beZ\ZWłocznlie przedsięwziąć nte
zbędne środki zapobiegające ucieczce obwinionego, 
nawet l!dyby Państwo wezwane miało wątpliwości, 
czy zachodzą niezbędne warunki wydania, w myśl 
umowy niniejszej. W razie takich wątpliwości, Pań
stwo wezwane zwróci się do Państwa wzywającego 
z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia. Gdyby Państwo 
to w ciąl!u 30 dni, licząc od wysłania swej prośby, 
n(je nadesłało wystarczających wyiaśnień, można 
środki zapobiegawcze uchylić. Na prośbę Państwa 
wzywającego powyższy termin 30-0 dniowy mo,że 
być przedłużony. 

~rt. 13. 

W wypadkach nagłych można, w oczekiwaniu 
prawidłowel!o wniosku o wydanie pewnej osoby, 
osobę tę tymczasowo zaaresztować, .chyba że wy
danie odrazu wyda się niedopuszczalnem. Wnioski 
takie będą przesyłały władze sądowe, urzędy proku
ratorskie lub władze bezpieczeństwa (policyjne) 
Państwa wzywającego do właściwych władz Pań
stwa wezwanego bądź drogą dyplomatyczną bąd~ 
bezpośredQio pocztą lub telegraficznie. W wypadku 
przesłania wniosku bezpośrednio nalezy l!o sporzą
dzić w języku angielskim lub francuskim. Wniosek 
winien wymieniać przestępstwo zarzucone osobie, 
której wydania się żąda, datę i miejsce jego popeł
nienia, jak również, w miarę możności, obywatel
stwo tej osoby i jej rysopis, oraz powoływać się na 
istnienie nakazu aresztowania lub wyroku skazują
cego, czyniącego zadość warunkom określonym 
wart. 11 ust. 2. 

Nawet w braku takiego wniosku można zar.zą
dzić tymczasowe zaaresztowanie osoby, która wsku
tek zawiadomienia władz drugiego Państwa została 
na terytorium jednego z obu Państw wyśledzona lub 
co do której, na żądanie tych władz, zamieszczone 
zostało ogłoszenie w dzienniku policyjnym Państwa, 
na którego teryforium osoba powyższa się znajduje. 

Art. 14. 

o dniu i miejscu tymczasowego zaaresztowa
nia należy bezzwłocznie i bezpośrednio zawiadomić 
w języku angielskim lub francuskim władzę wzywa
jącą bądź ścigającą, tudzież właściwe Ministerstwo 
Państwa wezwanego. Nawet wówczas gdy wniosek 
o zaaresztowaniu nie został przedstawiony w drodze 
dyplomatycznej, wiadomość powyższa winna być 

renseignements pouvant servir a ~tab1ir son iden
tit~. Les annexes de la demande d'exŁradition se
ront produites en original ou en exp~dition authen
tique et accompagnees d'une traduction certifiee 
conforme dans la langue de I'Etat requis, a moins 
qu'elles ne soient redigees dans cette langue. 

Article 12. 

Si l'extradition ne parait pas li. premh~re vue 
inadmissible, les mesures necessaires pour pr~venir 
la fuite de l'inculpe seront prises immediatement, 
meme dans le cas ou l'Etat requis aurait des doutes 
sur la question de savoir, si les conditions nec es
s,aires ' pOUI'l dionner liJeu a l' extraditi.on existent 
d'apres la presente Convention. Dans ce cas, I'EtaŁ 
requis adressera a I'Etat requerant une demande 
d'informations complementaires. Si dans le delai 
de trente jours apartir du jour ou la demande aura 
ete expediee cet Etat ne fournit pas des explica
Hons suffisantes, les mesures de prevention pour
ront etre revoquees. Sur la demande de I'Etat re. 
querant ce delai de trente jours pourra etre pro
longe. 

Article 13. 

En cas d'urgence et en aŁtendant la demande 
reguliere d'extradition d'un individu, celui-ci pourra 
etre arrete provisoirement, li. moins que l' extradi
tion ne parai!sse a premi'er,e vue inadmtssibIe. La de
mande sera faite soit par voie diplomatique, soit 
directement par la poste ou le telegraphe par les 
autorites judiciaires, les ministeres publics ou les 
autorites des surete (de police) de l'Etat requerant 
aux autorites competentes de I'Etat requis. Dans le 
cas ou la demande serait faite directement, elle 
doit etre redigee en anglais ou en franyais. La de
mande indiquera l'infraction dont l'individu reclame 
est inculpe, la date et le lieu ou elle a ete commise, 
ainsi que, autant que possible, la nationalite de l'in
dividu reclame et son signalement, et donnera avis 
de I'existence d'un mandat d'arret ou d'un jugement 
de condamnation remplissant les conditions visees 
par l' article 11 al. 2. 

Meme adMaut d'une pareille demande, ił 
pourra etre procede ił. l'arrestation provisoire d'un 
individu decouvert sur le territoire d'un des deux 
Etats et signale par les auto rit es de l'autre Etat ou, 
sur leur demande, ił. son inscription dans le bulletin 
de police de l'Etat sur le territoire duquel iI se 
trouve. 

Article 14. 

La date et le Heu de l'arrestation provisoire 
seront sans delai communiques directement en an
glais ou en franyais a l'autorite requerante ou a 
l'autorite ayant ordonne la poursuite, ainsi qu'au 
Ministere competent de I'Etat requis. Meme si la 
demande d'arrestation n'esŁ pas faite par la VOle di
plomatique, cet avis doit touiours etre communique 

",·0'''' 
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zawsze . dostarczona przedstawicielowi dyploma
tycznemu Państwa wzywającego za pośrednictwem 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa we
zwanego. Gdyby Państwo wzywające nie wysłało do 
Państwa wezwanego w przeciągu 5 tygodni od dnia, 
w którym otrzymało wiadomość o zaaresztowaniu, 
prawidłowej prośby o wydanie osoby uwięzionej, 
można wypuścić ją na wolność. Na żądanie termin 
ten może być przedłużony. 

Art. 15. 

Jeśli na wydanie nastąpiło zezwolenie, Pań
stwo wzywające będzie obowiązane odebrać osobę, 
której wydania żądało, w terminie wskazanym 
przez. Państwo wezwane; termin ten nie może wy
nosić mniej niż miesiąc. Po upływie tego terminu 
osoba powyższa może być wypuszczona na wolność. 

Art. 16. 

Wszelkie przedmioty pochodzące z przestęp
stwa, jak również mogące służyć do udowodnienia 
przestępstwa, które w chwili aresztowania osoby 
zażądanej znajdowały się w jej posiadaniu, lub któ
reby później zostały wykryte, - należy zająć i wy
dać Państwu wzywającemu równocześnie z oskar
żonym. 

Zezwalając na wydanie przedmiotów wspo
mnianych w niniejszym artykule, ' Państwo wezwane 
może poczynić wszelkie zastrzeżenia, jakie będzie 
uważało :za wSIkazane dla za·chowania praw osób 
trzecich; może również zatrzymać te przedmioty 
przez pewien czas, jeśliby ich potrzebowało w ja
kiejś sprawie karnej. 

~rt. 17. 

Jeżeli trzecie Państwo wydaje przestępcę 
jednemu z Państw zawierających umowę, wówczas 
drugie z Państw zawierających umowę zezwoli, 
w razie żądania, na przewóz ekstradenta przez. swo
jeterytorjum. 

Do żądania dotyczącego zezwolenia na prze
wóz stosuje się postanowienia art. 2, 3, 4, 8 . i 11. 

Art. 18. 

Jeżeli w toku postępowania karnego w spra
wie o przestępstwó nie będące przestępstwem poli
tycznem, władza sądowa jednego z Państw zawiera
jących umowę uzna za potrzebne: doręczenie jakie
goś aktu proceduralnego osobie przebywającej na 
terytorjum drugiego Państwa, przesłuchanie świad
ków lub dokonanie . jakiejkolwiek innej czynności 
śledczej, która ma być wykonana na powyższem 
terytorium, winna skierować odnośne żądanie na 
piśmie, w drodze dyplomatycznej; żądanie to będzie 
wykonane w tej mierze, w jakiej na to pozwala 
ustawodawstwo Państwa wezwanego. 

Powyższe postanowienia nie zobowiązują 
Państw, zawierających umowę, do przeprowadzania 
rewizyj i dokonywaą.ia zajęć przedmiotów. 

par l'intermediaire du Ministere des Affaires Etran
geres de rEtat requis au representant diplomatique 
de rEta! l"eque.mnt. S~ dans tm delai de cinq se
maines a compter du jour OU ił aura recru l'avis de 
l:arrestation, l'Etat requerant n'adresse pas a l'auŁre 
Etat tine demande reguliere d'extradition du detenu, 
celui-ci pourra etre ' remis en liberte. Ce delai 
pourra etre prolonge sur demande. 

Article 15. 

Si l'extradition a ete accordee l'Etat reque· 
rant sera tenu de recevoir l'individu reclame dans 
uu delai a fixer par l'Etat requis et qui ne pourra 
etre inferieur a un mois. Passe ce delai, ledit indi
vidu pourra etre mis en liberte. 

Article 16. 

Tous les objets provenant de l'infraction, ainsi 
que les objets pouvant servir de pieces a convk
tion,. qui, au moment de l'arrestation de l'individu 
reclame, se trouvaient en sa possession, ou qui 
seraient decouverts ulterieurement, seront saisis et 
remis a l'Etat requerant en meme temps que !'in
culpe. 

En accordant la remise des objets visee dans 
cet article, rEtat requ;s pourra faire toutes les re
serves qu'il jugera necessaires pour sauvegarder les 
droits des tiers; ił pourra aussi gard er ces obje ts a 
titre temporaire, s'j} en a besoin dans une affaire 
penale. 

ArticIe 17. 

Si un Etat tiers livre un delinquant a un des 
Etats Contractants, l'autre Etat, sur demande, ac
cordera le transit de l'extrade a travers son ter
ritoire. 

A la demande d'extradiHon par voi·e de tran
sit seront appliquees les dispositions des artich~s 
2, 3, 4, 8 et 11. 

Article 18. 

Si, au cours de la poursuite d'une infraction 
non-politique, une autorite judiciaire de run des 

. Etats Contractants juge necessaire la signification 
d'un acte de procedure destine a une personne se
journant sur le territoire de l' autre Eta t, l' audition 
des temoins ou to ut autre acte d'instruction ci effec
tuer sur ledit territoire, la demande en sera faite 
par ecrit et par la voie diplomatiąue et ił y sera 
donn e suit e dans la mesure OU le permet la legisla
tion de rEtat requis. 

Les dispositions precedentes n'obIigent pas les 
Etats Contractants a eHectuer des perquisitions ni 
dessaisies. 
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Państwo wzywajHce winno być , o ile tego żąda 
i w miarę możności , zawiadomione, na odpowiedni 
czas naprzód, o dacie i miejscu wykonania żądanej 
czynności. 

Art. 19. 

Jeśli w toku postępowania karnego, wszczęte
~o w jednem z P Cl. .ń stw zawierających umowę, zaj
dz ie potrzeba dost arczenia przedmiotów mogących 
służ)"ć do udowodnienia przestępstwa a znajdują
cych się w rękach wh dz drug iego Państwa, należy 
wystosować o to pro śbę w drodze dyplomatycznej; 
prośba ta winna być uwzględniona, jeśli w przyp ad
ku konkretnym nie stają temu na przeszkodzie 
względy szczególne. 

Do dostarczenia przedmiotów, .wymienionych 
w artykule niniejszym, stosuje się postanowienia 
art. 16 ust. 2. 

Art. 20. 

Pomocy prawnej określonej w artykułach 18 
i 19 można odmówić: 

1) jeżeli czynność , która ma być wykonana, 
nie należy w Państwie wezwanem do zakresu dzia
łania władz sądowych; 

2) jeżeli Państwo wezwane uważa, że udzie
lenie pomocy prawnej mogłoby naruszyć jego pra
wa zwierzchnicze lub jego bezpieczeństwo; 

3) jeżeli chodzi o taki czyn, który według 
ustaw Państwa wezwanego nie jest karalny lub sta
nowi bądź przestępstwo ściśle wojskowe, bądź prze
stępstwo o charakterze, określonym wart. 3; 

4) jeżeli chodzi o obywatela Państwa wezwa
ne)!o. 

Przesłania akt i dokumentów można odmówić 
nadto wówczas, gdy chodzi o akta szczególnie waż
ne i gdy ich przesłanie nastręczałoby poważne trud
ności, 

Art. 21. 

Prośby o pomoc pra~ną i dokumenty jej do
tyczące, wskazane wart. 18 i 19, winny być spo
rzą dzone w języku Państwa wezwanego lub też na
leży do nich dołączyć przekład na ten język, uwie
rzybelniony przez tłumacza urzędowego lub przy
sięgłego Państwa wezwanego albo przez tłumacza 
Państwa wzywającego, którego właściwość zostanie 
potwierdzona przez przedstawiciela dyplomatycz
nego lub konsularne~o Państwa wzywającego bądź 
Państwa wezwanego. · . 

Art. 22. 

Każda ze Stron zawierających umowę zobo
wiązuje się do przesyłania dmgiej Stronie d rogą dy
plomatyczną, w postaci wyciągów z rejestru karne
!Zo, wszelkich orzeczeń karnych ostatecznych, do
tyczących jej obywateli i wszelkich decyzyj później
szych odnoszących się do tych orzeczeń. 

Art. 23. 

Koszty, spowodowane · postępowaniem ekstra
dycyjnem lub wszelką inną 'pomocą prawną w spra
wach karnych, obciążają Stronę, na której teryto
rium powstały. 

L'Etat requerant sera, s'il le demande et autant 
que possible, avise ił l'avance en temps utile de la 
da te et du lieu ou il sera procede a la mesure 501-
licitee. 

Article 19. 

Si , au cour! de la poursuite instruite dans l'un 
des Etats Contractants , la production des objets 
propres ił servir de pieces fi. conviction et se trou
vant entre les mains des autori Łt~ s de l'autre Etat 
est jugee necessaire, la demancie en sera faite par 
la voie diplomatique et ił y sera donne suite, a moins 
que des considerations speciales De s'y opposent 
dans UD cas dćtermine. 

A la produclion d'obiets vises clan's le preseri! 
article sont applicables les dispositionsde l'article 16, 
alinea 2. 

Artic1e 20. 

L'execution des mesures visees dans les ar
ticles 18 et 19 pourra etre refusee: 

1) si l'acte a operer De rentre pas, dans I'EŁat 
requis, dans les aŁtributioDs du pouvoir judiciairej 

2) si l'Etat reąuis ju~e que l'execution de la' 
mesure requise est de nature fi. porter atteiDte ił sa 
souverainete ou sa securite; 

3) s'j] est question d'un fait ąui, d'apres les 
lois de rEtat reąuis " n'esŁ pas punissable ou consti
tue une infraction soit purement militaire, soit de 
la nature visee ił rart . 3; 

4) s'il s'agit d'un individu qui est Dational du 
pays requis. 

En outre, la communication des dossiers et do
cuments pourra etre refusee dans le cas OU i1 s'agit 
de dossiers particulierement importants et OU leul' 
transmissions pourrait presenter de graves in con
venients. 

Article 21. 

Les demandes et les documenŁs concernant 
r aide judiciaire vises dan s les articles 18 et 19, se
ront rediges dans la langue de l'Etat reąuis ou ae· 
compagnes d'une traducŁion en cette langue, cerU
Hec conforme par un traducŁeur officiel ou asser
mente de l'Etat requis ou d'un traducŁeur de 1'Etat 
requerant dont la competence sera confirmee par 
un agent diplom atiqne ou consulaire, soi t de rEtat 
requerant, soit de l'Etat requis. 

Article 22. 

Chacune des Parties Contractantes s'engagE! 
fi. communiquer par voie diplomatique fi. I'auŁre 
Partie, sous forme d'extrait du casier judiciairc, 
toute sentence penale definitive et toute decision 
u1terieure visant lesdites sentences qui y seront in
scrites sous le nom d'un ressortissanŁ de cette der
niere Partie. 

Article 23. 

Les frais occas ionnes par la procćdure d'ex
tradition ou par toute au tre aide judic iaire en ma
ti(he p enale seront a la charg e de la Partie sur le 
territoire de laquelle ils ont eŁe occasionnes. 
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Wyjątek stanowi wynagrodzenie za wsze1kie
~o rodzaju orzeczenia biegłych; winno ono być 
zwrócone przez Państwo wzywające. 

Państwo wzywające ponosi też wszelkie kosz
ty, spowodowane przewozem oskarżonego przez 'te
rytorjum pośrednie, określone wart. 17, jak rów
nież wszelkie koszty spowodowane przez wydanie 
tymczasowe, przewidziane wart. 6 ust. 2. 

Art. 24. 

Konwencja niniejsza będzie ratyfikowana i do
kum,enty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Stock
holmie, ~dy tylko to będzie mogło być uskutecznione. 

Konwencja wejdzie w życie w miesiąc po wy
mianie dokumentów ratyfikacvinych i pozostanie 
w mocy, dopóki jedna z Wysokich Stron zawierają
cych umowę nie poda do wiadomości drugiej Stro
ny, na 6 miesięcy naprzód, swego zamiaru położe
nia końca jej skutkom. 

NA DOWóD CZEGO Pełnomocnicy podpisa
li niniejszą konwencję i wycisnęli na niej swe pie
częcie. 

Sporządzono w dwóch egzemplarzach, w War
sza wie, dn. 30 sierpnia 1930 r. 

M. P. {-l August Zaleski 
M. P. {-l Anckarsviird 

M. P. {-l St. Car 

PROTOKÓL KOŃCOWY. 

W chwili przystąpienia do podpisaniakon
wencji w s'Prawie wydawania przestępców i pomocy 
prawnej w sprawach karnych, niŻej podpisani Peł
nomocnicy oświadczają swoją zgodę co do kwestyj 
następujących: 

co do art. art. 3 i 10. 
Przez przestępsl wa przeciw władzy pubHcznej 

w myśl artykułów 3 i 10 należy rozumieć: w Pol
sce - przestępstwa , wymienione w artykułach bądź 
paragrafach nast.ępujących: art. art. 121 - 123, 
125 - 132, 134, 142, 145, 146, 154 i -173 Kodeksu 
Karnego z r . 1903; §§ 65, 68 - 82, 217 i 218 Ustawy 
Karnej z r. 1852; §§ 105 do 109, 114 do 118 i 120 Ko
deksu Karnego z r. 1871, jak również przestępstwa 
przewidziane w dekrecie z dn. 8 stycznia 191 g 
o przeciwdziałaniu wyborom do Sejmu i wykonywa
niu obowiązków poselskich (Dziennik Praw Pań
stwa Polskiego Nr. S, poz. 96), i w ustawie z 26 
stycznia 1907, dotyczącej przepisów karnych dla 
ochrony woln ości wybierania i zQromadzania się 
{Dziennik Ustaw Państwa austriackiego No. 1B}, 
w Szwecji - przestępstwa, wymienione w rozdzia
le X Kodeksu Karnego. 

co do art 20 pkt. 2. 
Jeżeli dokument, przeznaczony do doręczenia, 

zawiera zagrożen:i,e sk utkami karnemi, Pa.ństwo we
zwane może odmówić wykonania żądanego zarzą
dzenia. 

Sporządzono w dwóch egzemplarzach, w War
szawie, 30 sierpnia 1930 r. 

M. P. (-) August Zaleski 
M. P. C-} Anckarsviird 

Font exception 1es indemnites pour 1es exper
tises de toute nature, lesquelles seront remboursees 
par rEtat requerant. 

Seront de meme ci. la charge de l'Etat reque
rant, tous frais occasionnes par le transit de l'incul
pe ci. travers Les territoires iJtlte.rmediaiJr,es vises ci. 
l'arŁicle 17, ainsi que tous frais occasionnes par la 
remise temporaire visee ci. l' article 6, aL 2. 

Article 24. 

La presente Convention sera ratifiee et les ra
tifications en seront echangees aussitóŁ que faire 
se pourra ci. Stockholm. 

Elle entrera en vigueur un mois apres l' echange 
des ratificaŁions et restera execuŁoire tant que rune 
des Hautes Parties Contractantes n'aura pas fait 
connaitre ci. l'au!re, six moi s d'avaoce, son inten
tion d' en faire cesser les effets. 

EN FOl DE QUOI, les Pleoipotentiaires ont 
signe la presente Convention et y ont appose leurs 
cachets. 

Fait en double exemplaire ci. Varsovie, le 
30 aout 1930. 

L. S. (-) August Zaleski 
L. S. (-) C. Anckarsviird 

L. S. (-) St. Car 

PROTOCOLE FINAL. 

Au moment de proceder ci. la signature de la 
Convention d'extradition des malfaitcurs et d'aide 
judiciaire en matiere penale , les Plenipotentiaires 
soussignes dćclarent etre d'accord sur les questions 
suivantes: 

Ad Articles 3 et 10. 
Par les infractions contre une autorite pu

blique au sens des articles 3 et 10 sont entendues: 
en Pologne - les infractions visees dans les articles, 
respectivement paragraphes, suivants: art. art. 
121 - 123, 125 - 132, 134, 142, 145, 146, 154 et 
173 du Code penal de 1903; §§ 65, 68 - 82,217 
et 218 de la Loi penale de 1852; §§ 105-109, 114-
118 et 120 du Code penal de 1871, ainsi que les in
fractions prevues par le Decret du B janvier 1919 
concernant les faits de nature ci. porter atŁeinte aux 
elections a la Diete et a l'accomplissement des de
voirs de depute (Bulletin des lois de rEtat Polo
nais Nr. S, pos. 96); et dans la loi du 26 janvier 1907 
relative aux dispositions penales pa ur la protection 
de la liberte des elections et des reunions (Bulletin 
des lois de l'Etat autrichien Nr. 18), en Suede - les 
infractions visees dans le Chapitre X du Code penał. 

Ad Article 20 Nr. 2. 
Si un document a signifier contient une clause 

comminatoire, l'Etat requis aura la faculte de re
fuser la mesure requise. 

Fait en doub1e exemplaire a Varsovie, te 
30 aout 1930. 

L. S. (-) August Zaleski 

M. P. (-) St. Car {' L. S. {-l St. Car. 
L. S. (-) C. Anckarsviird 



832 Dziennik Ustaw. Poz. 454, 455, 456 i 457. Nr. 49. 

Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją 
i protokółem końcowym, uzn3.liśmy je i uznajemy 
za słuszne zarówno w całości jak i każde z posta
nowień w nich zawartych; oświadczamy, że są przy
jęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, 
że będą niezmiennie zachowywane. 

NA DOWóD CZEGO, wydaliśmy Akt niniejszy, 
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 22 marca 1932 r. 

(-) l. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

(-) A. Pryslor 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-l Augusl Zaleski 

ADreS avoir vu et examine lesdits Convention 
et Prot'ocole Final, NOUS les avons approuves et 
approuvons en toutes et chacune des dispositions 
qui y sont contenues; dćclarons qu 'ils sont accep
te's, ratifies et confirmes et promettons qu'ils seront 
inviolablement observes. 

EN FOl DE QUOI, Nous avons donne les Pre
sentes, revetues du Sceau de la Republique. 

A Varsovie, le 22 mars 1932. 

(-) l. Mościcki 

Par Je President de la Republique 
Le President du Conseil des Ministres: 

(-) A. Prysior 

Le Ministre des Affaires Etrangeres: 
(-) August Zaleski 

455. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 2 czerwca 1932 r. 

W sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ekstradycji i pomocy prawnej w spra
wach karnych między Polską a Szwecją, podpisanych wraz z protokółem końcowym w \Varszawie 

dn. 30 sierpnia 1930 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 24 konwencji o ekstradycji i pomocy 
prawnej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w War
szawie dn. 30 sierpnia 193J r., nastąpiła w Sztokholmie w dniu 9 maja 1932 r. wymiana dokumentów raty· 
fikacyjnych powyższej konwencji. 

MinLste,r Spraw Zagranicznych: Augusi Zaleski 

456. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 27 maja 1932 r. 

w sprawie rozwiązania seimików powiatowych po
wiatów: jarocińskiego, kępińskie~f kościańskiego, 
krotoszyńskiel!o, mOl1ileńskiego, nowotomyskiego 

i ostrowskiego w województwie poznańskiem. 

Na podstawie § 179 ordynacji powiatowej dla 
prowincji wschodnio i zachodnio pruskiej, Bran
denburgii, Pomorza, śląska i Saksonji z dnia 19 mar
ca 1881 r . (Zb. ust. pr. str. 179) , rozciągniętego na 
obszar województwa poznańskiego rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 
1928 r . (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 63). oraz na podsta
wie art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wpro
wadz2niu dekretów, ustaw sejmowych i rozporzą
dzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawo
dawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. 
R. P. Nr. 75, poz. 511) zarządza się co następuje: 

§ 1. Rozwiązm,e siię łieimiki powiato.ve'Po
wiatów: jarocińskicgo , kępińskiego, kościańskiego, 
krotoszyńskiego , mogileńskiego, nowotomyskiego 
i ostrowskiego w województwie poznańskiem. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: A. Prysior 
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

457. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 6 maja 1932 r. 

O uIJ!ach celnych. 

Na podstawie art. 7 pkt. bl ustawy z dnia 
31 lipca 1924 roku w przedmiocie uregulowania sto
sunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Za poniżej wyszczególnione towary opła
ca się cło ulgowe, kiórego wysokość w stosunku do 
cła normalnego (autonomicznego) wynosi odpo
wiedni procent, uwidoczniony w pon ~ższei tabeli: 

Pozycja 
taryfy celnej 

Cło ulgowe w % 
Nazwa towaru cła normalnego 

(autonomiczn.ego) 

Z 71 z p . 5 bl Elektrody z grafitu do celów 
i c) przemysłowych - za pozwo-

leniem Ministerstwa Skarbu. 10 


