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KONWENCJA 

O ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Kró
lestwem Węgier podpisana w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r. 

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 z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomym czynimy: 

Dnia dwudziestego czwartego kwietnia tysiąc dziewięćset trzydziestego szóstego roku 
podpisana została w Budapeszcie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa 
W ęgier konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych o następującym brzmie
niu dosłownym: 
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Przekład. 

KONWENCJA 
O ekstradycji i pomQcy prawnej w sprawach kar
nych między Rzecząpospolitą Polską a Króle

stwem Węgier. 

Jego Ekscelencja Prezydent Rzeczypospo
litej Polskiej i Jego Wysokość Regent Króle
stwa :Węgier, pragnąc zgodnie zawrzeć Kon
wencję celem uregulowania ekstradycji i wza
jemnej pomo'cy prawnej w sprawach karnych, 
zamianowali w tym celu swymi pełnomocni
kami: 

Jego Ekscelencja Prezydent Rzeczypo'spolit~j 
Polskiej: ' 

P. Mariana ZYNDRAM - KOŚCIAŁ~OWSKIE
GO, Prezesa Rady Ministrów; 

Jego :Wysokość Regent Królestwa Węgier: 

Generała w stanie rozporządzalności, vitez Ju
liusz GoMBóS DE JAKF A. Prezesa Rady 
MinistrOwi Ministra Obrony N arodowe,j; 

którzy, po okazaniu sobie swych pełnomoc
nictw, uznanych za dobre i w należytej formie, 
zgodzili się na następujące postanowienia: 

ROZDZIAŁ PIERJ~SZY . . 

~ydawanie przestępców. 

Artykuł pierwszy. 

Przestępstwa stanowiące podstawę wydania. 
Układające się Strony zobowiązują się wy

dawać sobie wzajemnie, na żądanie, osoby, 
znajdujące się na obszarze jednej z nich i ściga
ne przez władze sądowe drugiej Strony za czy
ny, które według ustaw obu Stron są zagrożone 
jako karą najwyższą, co najmniej karą jednego 
roku pozbawienia wolności lub karą cięższą, 
albo które zostały skazane przez sądy drugiej 
Strony na karę pozbawienia wolności co naj
mniej przez sześć miesięcy lub na karę cięższą . 

Zezwolenie na wydanie będzie również 
udzielone w przypadkach, gdy zachodzi usiło
wanie, czynności przygotowawcze lub udział w 
pomienionych przestępstwach, ulegające karze 
według ustawodawstwa obu Układaj ących się 
Stron. 

Co do przestępstw prawa pnwszechnego, 
ulegających również karze według ustaw kar
nych wojskowych, rozstrzygnięcie, czy w rozu
mieniu ustępu pierwszego zachodzi lub nie za
chodzi przestępstwo, uzasadniające wydanie, 
zależy jedynie od kary przewidzianej przez pra
wo powszechne. 

Artykuł 2. 
Ograniczenia obowiązku wyda,nia. 

Zezwolenie na wydanie nie będz i e udzie
lone: 

CONVENTION 
d'extradition el d'enlr'aide judiciaire en ma
ticre penale entre la Republique de Pologne et 

le f{oyaumc de Hongrie. 

Son Excellence le President de la Repu
blique de Pologne et Son Altesse Serenissime 
le Regent du R0yaume de Hogrie, desirant, d'un 
commun acC'orcl, conclure une Convention a 
l' eHet de regle:- l' extradition des malfaiteurs 
et l'entr'aide judiciaire en matiere penale, ont 
nomme ci cet effet leurs plenipoienti.aires: 

Son Excellence le President de la Republique 
de Pologne: 

.M. Mariań ZYNDRAM - KOSCIALKOWSK,I, 
President du ConseH des Ministres; 

Son Altesse Serenissime le Re,gent du Royaume 
de Hongrie: 

Le General en disponibilite vitez Jules GaM
BaS DE JAKFA, President du Conseil des 
Ministres et Ministre de la Defense Na
tionale; 

lesquels, apres s'etre communique leurs 
pleins-pouvoirs reconnus en bonne et due 
forme, sont convenus des dis,positions suivantes: 

CHAPITRE PREMIER. 

Extradition des maliaiteurs. 

Article premier. 

Infractiofls donnant lieu ił l'extradition. 
Les Parties Contractantes s'engagent a se 

livrer reciJproquement, sur demande, les per
sonnes se trouvant sur le tenitoire de I'une 
d'Elles et poursuivies par les autorites judi
ciaires de rautre Partie pour des faits, pour 
lesquels, d'apres les lois des deux Parties peut 
etre appliquee une peine privative de liberte 
dont le maximum est au moins un an ou une 
peine plus grave ou qui ont ete c·andamnees par 
les tribunaux de I'autre Partie a une peine pri
vative de HberŁe de six mois au moins ou a une 
peine plus grave. 

L'extradition sera egalement accordee en 
cas de tentative, d'actes preparaloires et de 
participations auxdites infractions, punissables 
d'apres la legislation des deux Parties Con
tractantes. 

Quant aux infractions de droit commun, 
punies aussi par les lois penales militaires, la 
clecision, s'H s'agit ou non d'un delit d'extra
dition au sens de l'alinea un depend seulemenŁ 
de la peine prevue par le droit commun. 

Article 2. 
Restrictions li l'obligation d'extrader. 
L'exlradition ne sera pas accordee: 
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1. ;jeżeli osoba, której wydania się żąda, jest 
obywatelem Strony wezwanej . 

Rzeczpospolita Polska nie wydaje ponadto 
obywateli Wolnego, Miasta Gdańska; 

2. jeżeli przestępstwo popełniono na obsz:l
rze Strony wezwanej. 

Jeżeli przestępstwo popełniono poza obsza
'(em Strony wzywającej , zezwoleni2 na wydanie 
będzie udzielone tylko w przypadku, gdy usta
wadawstwo, Strony wezwanej dopuszcza ściga
nie takiego, samego przestępstwa, papełnionego 
poza jej ohszarem; 

3. jeżeli ściganie przestępstwa ,jest, na za
sadzie ustaw Strony wezwanej, zastrzeżone wy-' 
łącznie orzecznictwu tej Strany; 

4. jeżeli postępowanie karne, wszczęte na 
abszarze Strany wezwanej przeciwko osabie, 
które,j wydania się żąda, za to samo przestęp
stwa, zo,stało już ostatecznie zakańczone; 

5. jeżeli, według ustawodawstwa obawiązu
jącego na abszarze jednej ze Stran, nastąpiło 
przedawnienie lub umo-rzenie ścigania lub kary, 
z wy,jąfkiem przypadku umo,rzenia postępowa
nia, spowodo-wanego przez ustawę o amnestii, 
obowiązującą na obszarze Strony wezwanej; , 

6. w przypadku przestępstw politycznych 
lub przestępstw związanych z politycznymi. 

Nie będą uważane za przestępstwa polity
czne lub z nimi związane zamachy na życie: 

a) Naczelnika Państwa lub członka jego ' 
rodziny, 

b) członków Rządu, 
c) GeneralnegO' Inspektora Sił Zbrojnych 

lub Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych jednej 
z Układających się Stron, 

włącznie z usiłowaniem lub udziałem w 
tych zamachach. 

Strona wezwana oceni swobodnie w każ
dym poszczególnym przypadku charakter prze
stępstwa według okaliczności sprawy i będzie 
magła zażądać od Strony wzywającej przedsta
wienia niezbędnych informacyj i wyjaśnień j 

7. w przypadku przestępstw, ulegających 
karze wyłącznie na zasadzie ustaw karnych 
wOljskowych; 

8. w przypadku przestępstw, przewidzia
nych wyłącznie w przepisach ustawowych do
tyczących prasy; 

9. w przypadku przestępstw przewidzia
nych wyłącznie w ustawach celnych, padatko
wycp. lub w innych ustawach skarbowych; 

10. w przypadku przestępstw, stanowiących 
wykroczenie według ustaw jednej z obu Stron. 

Artykuł 3. 

Wydania można admówić w przypadku, w 
którym, według ustawodawstwa jednej z Ukła
dających się Stran, dane przestępstwo ulega 
ściganiu ,jedynie na żądanie (skarga, wniosek, 
oskarżenie prywatne) osoby pokrzywdzonej, a 

1. si la personne reclamee est ressortis
sante de la Partie requise. 

La Republique de Pologne ne livre pas, en 
outre, les ressortissants de la Ville Libre de 
Dantzig; 

2. si l'infraction estcommłse sur le terri
toire de la. ,Partie requise. 

Si l'infraction est commise hors .cłu terri
to-ire de la Partie ·requerante, l'extr,aditi·on ne 
sera accordee que da.ns le cas OU la legislation 
de la Partie requise autorise la poursuite de la 
meme iufr,acHon commise en dehors de son 
Łerritoire; 

3. si la poursuite de I'infraction est reser
vee en vertu des lois de la Partie requise ex
clusivemenŁ a la juridicŁion de cette Partie; 

4. si contre la personne dont l'extradition 
est demandee, une procedure penale, intentee 
pour la meme infraction sur le territoire de la 
Partie requise, a dej'a He detinitivement ter
mineej 

, 5. si d'apres la legislation en vigueur sur 
le territoire de l'une des Parlies la.pourGuite ou 
la peine est prescrite ou eteinte, sauf le cas de 
l' extinction de la procedure causee par une loi 
sur l' amnistie en vigueur sur le territoire de la 
Partie requise; 

6. en cas de delits politiques ou de faits 
connexes ci ces delits. 

Ne seront pas reputes delits politiques ni 
faits connexes a de tels delits les attentats 
ci la vie: 

a) d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa 
familIe; 

b) des membres d'un Gouvernementj 
c) de l'Inspecteur General oudu Comman

dant en Chef des forces armees d'une des Par
ties Contractantes 

y compris la tentative et la participation .. 

La Partie requise appreciera librement, 
dans chaque cas particulier, le caractere de 
l'infraction selon les circonstances de la cause; 
elle pourra exiger de la Partie requerante la. 
production de tous les renseignements et justi
fications necessaires; 

7. en cas d'infractions punissables exclusi
vement par les łois penales miliŁairesj 

8. en cas d'infracticns prevues exclusive
ment par les dispositions des łois au sujet de la 
pressej 

9. en cas d'infractions prevues exclusive
ment par les lois sur les douanes, impoŁs ou 
par les autres lais financieres; , 

10. en cas d'infractions formant selon les 
łois de l'une des deux Parties une contraventian. 

Article 3. 

L'extradition peut etre refusee dans Ie 
cas ou d'Clipres la legislaŁion d'une des Parties 
Contractantes l'infraction en question ne peut 
etre poursuivie que sur la demande (plainŁe, 
proposition, accusation privee) de la partie le-
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Strona wzywająca nie udowodniła istnienia te
go żądanI a. 

Równoznaczne są ze skargą oS0by po
krzywdzonej: jej zameldowanie u właściwych 
władz, jej zeznanie w charakterze świadka, albo 
każdy inny przejaw jej woli, wyrażający chęć 
ścigania z jej strony. 

Artykuł 4. 

Wydania można odmówić, jeżeli przeciwko 
osobie, której wydania się żąda. wdrożono za 
ten sam czyn postępowanie karne na obszarze 
Państwa wezwanego. 

Artykuł 5. 

Wniosek o wydanie. 

Wniosek o wydanie będzie postawiony w 
drodze dyplomatycznej. Należy w nim wymie
nić obywatelstwo osoby. której wydania się 
żąda. 

Do wniosku o wydanie n'ależy dołączyć 
bani sądowy nf1kaz aresztowania, bądź jakie
kolwiek inne postanowienie sądowe, nakazują
ce aresztowanie przestępcy, bądź prawomocny 
wyrok skazujący. Wyżej wymienione dokumen
ty lub oddzielny dokument, dołączony w tym 
celu, powinny zawierać krótkie streszczenie 
faktów, rodza j i wagę przestępstwa i wskazanie 
tekstów ustaw zastosowanych lub mających się 
stosować do, przestępstwa oraz do kary, 'którą 
pociąga ono za sobą. Teksty ustaw powinny 
być również zawarte w dokumentach lub do 
nich dołączone. 

W przypadku przestępstwa przeciwko wła
snoścI należy, w miarę możności, wymienić 
przedmiot i wysokość szkody wyrządzone,j lub 
zamierzonej. Należy również, w miarę możno
ści , załączyć opis osoby, mającej być wydaną , 
jej fotografię, odciski palców i wszelkie inne da
ne, niezbędne do slwierdzeniajej tożsamości. 

'Wspomniane dokumenty winny być przed
stawione w oryginale lub w urzędowym wy
pisie. 

Artykuł 6. 

Jeżeli zachodzi wątpliwość, czy przestęp
stwo, za które zażądano wydania, jest objęte 
przepisami niniejszej Konwencji, należy zażą
dać dodatkQwych wyj aśnień od Strony wzywa
jącej, i zezwolenie na wydanie zostanie udzie
lone tylko wówczas, gdy dostarczone wyjaśnie 
nia będą mogły wątpliwości te usunąć. 

Strona wzywająca nie będzie w żadnym 
przypadku zobowiązana do przedstawienia do
wodu winy osoby, której wydania żąda. 

Artykuł 7. 

'Aresztowanie osobYł której wydania zażądano., 

Z chwilą otrzymania wniosku o wydanie 
'należy aresztować osobę. której wydania zażą
dano, chyba że jest oczywiste, iż wydanie nie 
będzie mogło nastąpić. 

see et la Partie requerante n'a pas justifie de 
l'existence de cette demande . 

A la plainte de la partie lesee sont equi
valentes: une denonciation de sa part aupres 
des autorites competentes, sa deposition en 
qualite de temoin ou toute autre manifestation 
de sa volonte qui exprime son desir de pour-
suivre. 

'ArticIe 4. 

L'extradition peut etre refusee si p~ur le 
meme fait sur le territoire de l'Etat reqUls une 
action penale est intentee contre l'individu 
reclame. 

Article 5. 
Demande d'extradition. 

La demande d'extradition sera faite ' par 
voie diplomatique. Elle indiquera la nationalite 
de l'ind~vidu reclame. 

La demande sera accompagnee soit du 
mandat d'arret judiciaire -ou de toute autre 
deci:sion judiciaire ordonnant l' arrestation du 
maHaiteur, soit d'un jugement de condamna
tion passe en force de chose jugee. Les docu
ments susmentionnes ou bien un document di
stinct, annexe a cet eHet, devra contenir le bref 
resume des faits, la nature et la gravite de !'in
fraction et l'indication des textes des lois appli
quees ou applicables a l'infraction ai~si qu' ;l 
la peine qu'elle entraine. Les textes des lois 
devront y etre de meme contenus ou annexes. 

En cas d'infracŁion contre la propriete, ił 
faut indiquer, autant quepossible, robjet et le 
mont ant du dommage cause ou tente. On joindra 
egalement, autant que possible, le signalement 
de la personne a livrer, sa phofographie, l'em
preinte dj.gitale et toutes autres donnees neces
saires a la constatation de l'identite. 

Les documents mentionnes seront produits 
en originał ou en expedition authentique. 

ArticIe 6. 

S'il y a doute sur la question de savoir si 
l'infraction, pour laquelle l'extradition est re
cIamee, rentre dans les previsions de la pre
sente Convention, des explications seront de
mandeesa la Partie requerante et 1'extradi
tion ne sera accordee que lorsque les explica
tions fournies sęront de nature a ecarter ces 
doutes. 

En aucun cas, la Partie requerante ne pour
ra etre tenue a produire la preuve de la cul
pabilite de l'individu reclame. 

Article 7. 

Detention de la personne fł!c1amee. 

II sera procede a la mise en detention de 
la personne dont l'extradition a ete reclamee, 
des que la demande aura ele rec;:ue, saul le cas, 
ou ił est evident que l'extradition ne p<:lurra 
avoir lieu. ' 
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Iw, nagłych przypadkach osoba, której wy
dania się żąda, powinna być aresztowana nawet 
przed przedstawieniem wniosku o wydanie, na 
podstawie wszelkiego zawiadomienia, przesła
nego pocztą lub telegraficznie, pod warunkiem, 
że zawiadomienie będzie zawierało wzmiankę 
o istnieniu jednego z dokumentów wymienio
nych w ustępie 2 artykułu 5 i że zarazem bę
dzie w nim wymienione ' przestępstwo. Zawia
domienie to będzie mogło być skierowane bez
pośrednio przez Sąd lub właściwą władzę (pro
kuraturę, policję) Strony wzywającej do właści
wej władzy (sąd, prokuratura, policja) Stro:J.y 
wezwanej. 

Nawet w braku podobnego zawiadomienia, 
-właściwe władze będą mogły zarządzić tym
czasowe areszt.owanie każdej osoby, o które,j 
otrzymały uprzednio wiadomość od władz dru
giej Strony, jako o poszukiwanej, lub która, ja
ko poszukiwana, została wpisana przez policję 
drugiej Strony do jej właściwych biuletynów lub 
rejestrów. 

'Władza, która zarządziła aresztowanie pe
wnej osoby zgodnie z ustępami 2 lub 3, zawia
domi o tym niezwłocznie, telegraficznie, wła
dzę, która spowodowała aresztowanie, podaj ąc 
jednocześnie dzień i miejsce aresztowania. 

Artykuł 8. 
Uwolnienie osoby aresztowanej. 

Osoba aresztowana będzie mogła być zwol
niona: 

1. jeżeli nie uwzględniono wniosku o wy
danie osoby aresztowanejj 

2 . . jeżeli wyjaśnienia, których zażądano zgo
dnie z artykułem 6, nie nadejdą w terminie jed
neg·o miesiąca, licząc od dnia, w którym ich za
żądano od Strony wzywającej; 

3. jeżeli, w razie aresztowania uskutecznio
nego w trybie ustępu 2 artykułu poprzedzające
go, wniosek o wydanie nie nadejdzie w drodze 
przewidzianej w artykule 5 w terminie sześciu 
tygodni, licząc od dnia, w którym zostało wysła
ne zawiadomienie o aresztowaniu, przewidzia
ne w ustępie 4 artykułu poprzedzającego; 

4. jeżeli, w razie aresztowania, uskutecznio
nego w trybie ustępu 3 artykułu poprzedzające
go, zawiadomienie zapowiadaj ące wniosek o 
wydanie nie nadejdzie w drodze, przewidzianej 
w artykule 5, w terminie piętnastu dni, licząc 
od daty, w której zawiadomienie o aresztowa
niu, przewidziane w ustępie 4 artykułu poprze
dzającego, zostało wysłane, albo, jeżeli w termi
nie sześciu tygodni, licząc od tejże daty, wnio
sek o wydanie nie nadejdzie w tej samej dro
dze. 

Jeżeli udzielono zezwolenia na wydanie, 
Strona wzywająca, która wystara się, możliwie 
jak najwcz,eśniej, (I niezbędne zezwolenie na 
przewóz, winna spowodować .odebranie osoby 
wydanej w terminie trzech miesięcy, licząc od 
dnia, w którym otrzymała wiadomość o udzie
leniu ze-zwolenia na wydanie. Po upływie tego 
terminu osoba, o której mowa, będzie mogła 
być wypuszczona na wolność. 

En cas d'urgence la personne reclamee 
devra elre arretće meme avant que la demande 
d'extradition ait ete presentee, sur tout avis 
transmis par la poste ou par le telegraphe,a 
condition qu'il y soit fait mention de l'existence 
d 'un des documents menHonnes a l'alinea 2 de 
l'article 5 et qu'en meme temps l'infraclion 
y soit indiquee. Cet avis pourra etre adresse 
direcŁement par le tribunal ou l'auŁorite com
petente (parquet, police) de la Partie reque
rant e ił. l'auŁorite competente (tr ~bunal, par
quet, police) de la Partie requise. 

Les autorites competentes pourront proce
der, meme ił. ' dćfaut d'un parei! avis, ił. l'arre
stati.on provisoire de tout individu qui aura ele 
signale anterieurement par les autorites de 
l'auŁre Partie au inscrit - comme reoherche -
par la police de l'autre Partie dans leur:5 bullo
tins ou registres respecŁifs. 

L'auŁorite qui a procecle ił. i'arrestation d'un 
individu conformement aux alineas 2 ou 3 en 
inf.ormera sans reŁard, par voie telegraphique, 
l'autorite qui l'a causee en indiquant en me me 
temps le j.our et l'endroit de la detention. 

Article 8. 
Mise en liberte de la personne detenue. -
La personne de tenue pourra etre mise en 

liberte: 
1. s'ił n'esŁ pas donne suit e ił. la demande 

d'extradition de la personne detenuej 
2. si les e:x,plications exigees conforme

ment ił. l'article 6 ne sont · pas parvenues dans 
le delai d'un mois apartir du jour OU la de
mande en sera parvenue ił. la Partie requerantej 

3. si, en cas de l'arresŁation effecŁuee aU 
sens de l'alinea 2 de l'articIe precedent, la de
mande d'extradition n'est pas parvenue par la 
voie prevue ił. l' article 5 dans le dćlai de six 
semaines ił. partir du jour OU la communication 
d'arrestation prevue par l'alinea 4 de I'article 
precedent a ete expediee; 

4. si, en cas de I'arrestation effecŁm'ie au 
sens de l'alinea 3 de l'articIe precedent, aucune 
communication annont;ant la demande d'extra
dition n'est pas parvenue par voie prevue ił. I'ar
ticIe 5, dans le delai de quinze jours a partir 
de la date OU la communication d'arrestation 
prevue par l'alinea 4 de l'article precedent 
a ete expediee, ·ou bien si, dans le delai de six 
semaines ci partir de la meme date, la de-

. mande d'extradition n'est pas parvenue par la 
meme voie. 

Si l'extradition a ete accordee, la Partie 
requerante, qui se procurera les autorisations 
necessaires du transit le plus tot possible, sera 
temie de se faire delivrer la personne reclamee 
dans un delai de trois mois ił. compter du jour 
OU elle aura ret;u l'inf.ormationque l'extradi
tion a ete accordee. Passe ce delai, la personne 
dont ił s'agit pourra etre mise en liberte. 
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Artykuł 9. 
Zbieg wniosków. 

Jeżeli kilka Państw żąda wydania tej sa
mej osoby bądź za ten sam czyn, bądź za różne 
czyny, Państwo wezwane rozstrzygnie, któremu 
z tych Państw osoba ta zostanie wydana. 

Artykuł 10. 
Odroczenie Wydania. 

Jeżeli osoba, które,j wydania zażądano, jest 
scigana albo jeżeli została skazana w Państwie 
wezwanym za przestępstwo inne niż to, które 
spowodowało żądanie wydania, wydanie jej bę
dzie mogło być odroczone aż do ostatecznego 
ukończenia ścigania albo do chwili, w której 
osoba ta odbędzie karę lub zostanie od niej 
zwolniona. 

Odroczenie to· nie będzie stanowiło prze
szkody do niezwłocznego postanowienia o wy
daniu, chyba że zajdą specj,alne przyczyny, 
o których należy natychmiast zawiadomić Stro
nę wzywającą. 

Artykuł 11. 
Czasowe oddanie osoby, której wyda,nia zażą

dano. 
Jeżeli jednak odroczenie wydania; wspom

niane w artykule poprzedzającym, mogłoby, 
według ustaw Strony wzywające,j, pociągnąć za 
sobą przedawnienie albo inne poważne prze
szkody do ścigania, będzie można zezwolić na 
czasowe oddanie osohy, której wydania zażą.da
no, chyba że względy specjalne sptzeciwiają 
się temu, z zastrzeżeni em, że o·soba wydana zo
stanie odesłana niezwłocznie po zakończeniu w 
Państwie wzywającym czynności procesowych, 
dla których osoby tej czasowo zażądano. 

Artykuł 12. 
Ograniczenie ścigania osoby wydanej. 

Osobę wydaną będzie można ścigać lub 
ukarać, albo wydać Państwu trzeciemu jedynie 
za przestępstwa, z powodu których wyraźnie 
udzielono zezwolenia na wydanie. 

Jednakże osobę tę będzie mOżna ścigać lub 
wydać Państwu trzeciemu Za przestępstwa 
wcz·eśnie jsze od wydania: 

1. jeżeli Strona, która udzieliła zezwolenia 
na wydanie, później się na to zgodzi; zgody te,j 
nie można odmówić, jeżeli należałoby zezwolić 
na wydanie na zasadzie niniejszej Konwencjij 

2. ,jeż eli osoba wydana z własnej woli nie 
opuściła obszaru Strony, której ją wydano, w 
ciągu mi esiąca, licząc od dnia ostatecznego 
ukończenia postępowania karnego, odnoszące
go ' się do przestępstwa, które spowodowało 
wydanie, a, w razie skazania - licząc od dnia, 
w którym karę odbyła lub w którym została od 
kary zwolniona,albo tet, jeżeli z własnej woli 
pCiwróciła na ten obszar; 

3. jeżeli, z wyłączeniem p'tZestępsłw prze
widzianych w punkcie 6 ustęp 1 ; w punktach 

Article 9. 
Concurrence des detnandes. 

En cas de recIamation du meme indlvidu 
de la part de plusieurs Etats soit potir le mem'e 
fait, solt paut faits distincts, l' Etat requis cieci
dera auqueI de ces Etats l'individu sera livre. 

Article 10. 
Ajournement de l'extratlition. 

Si l'irtdividu recIame est poursuivi ou s'il 
a efe condamne dans l'Etat requ is pour une in
fraction autre que celle, qui a motive la de
mande d'extradition, son extradition pourra 
etre differee jusqu'a ce que les poursuites soient 
terminees dtHinitivement au jusqu'a ce qu'il , ait 
subi sa peine ou qu'il en ait obtenu la remise. 

Cet ~journement n'empechera pas de sta
tucr sans delai au sujet de l'exlradition; sauf 
motiIs speciaux qui seront portes aussitót a la 
connaissance de la Partie requerante. 

ArUcIe 11. 
Remise temporaire de la personne rćclamee., 

Si l'ajournement de l'exhadition menlionne 
a l' artic1e precedent pouvait cependant avoir 
comme eHe!, d'apres les 10is de la Partie re
queranfe, la prescription ou autres entraves im
portantes a la poursuite, on pourra accotder la 
remis e te1ll!poraire de l'individu rec1ame, ił. 
moins que des considerations speciales ne s'y 
opposent et ił. condition que l'extrade s,oit ren
voye aussitot que dans l'Etat requerant les 
actes de l'instruction pour lesquels l'individu 
a ete temporairement rec1ame, seront termines. 

Article 12. 
Restrictiofi de la poursuite de la personne 

extradee. 
La personne extradee ne pourra etre paur

suivie, ni punie sur le territoire de la Partie 
a laquelle elle a ete livree, ni extradee a un 
Etat tiers que pour les infractions en raison 
desquelles l'exŁradition a ete explicilement 
accordee. 

N eanmoins, elle pourra etre poursuivie au 
livree a un Etat tiers pour des infracti,ons an
terieures a l' extradition: 

1. si la Partie, qui a accorde l'extra.dition, 
y consent ulterieurement; ce consentement ne 
pourra pas etre refuse, si l'extraditian en ver
tu de cetle Convention aurait di'i etre accordeej 

2. si la personne extradee n'a pas quitte 
de son propre gre le territoire de la Partie, 
ił. laquelle elle avait ete livree, au cours d'un 
tilois a compter du jour OU la procedure penale 
relative a l'infraction ayant cause l'extradition, 
a efe terminee definitivement et, en cas de con
damnation, a compter du jour OU elle a .purge 
sa peine ou en aobtenu la remise, ou bien si 
elle y est revenue de san grej 

3. si, !lauf le cas d'infractions prevues par 
le point 6 alinea un et par les points 7 - 10 de 
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7 - 10 artykułu 2, osoba wydana o świ adcża do 
protokołu sądowego, że się na to zgadza. Wier
ny ,odpis tego prot okołu będzie p rzesłany Stro
nie, która udzieliła zezwolenia na wydanie . 
IW tym przypadku} ściganie lub ukaranie ,j est 
dopuszczalne jedynie, j eżeli w terminie jednego 
miesiąca, od otrzymania tego. zawiadomienia, 
Strona wezwana temu się nie sprzeciwi. 

Artykuł 13. 

Przewóz przestęp,ców. 

Postanowienia ninie jsze j Konwend, doty
Cżące wydawania przes t ępców, będą również 
sto.sowane do. wniosku i do zezwolenia na prze
wóz przez obszar jednej z Układających się 
Stron osoby wydane,j drugiej Stronie przez Pań
stwo trzecie. 

Przewóz uskutecznią funkcjonariusze Stro
ny wezwanej w warunkach i w drodze, którą 
ona wskaże. 

Artykuł 14. 

Zawiadomienie o wyniku postępowania. 
Układająca się Strona, której wydano oso

hę ściganą, winna zawiadomić, na żądanie, dru
gą Stronę o ostatecznym wyniku postępowania 
kartiego przez zakomunikowanie jej wypisu od
nośnego orzeczenia. 

ROZDZIAŁ II. 
Pomoc prawna. 

Artykuł 15. 

Układające się Strony zobowiązują się 
udzielać sobie wzajemnie, na żądanie, pomocy 
prawnej w sprawach karnych. Będą one miano
wicie zarządzały doręczenie pochodzących od 
władz sądowych drugiej Strony pism, dotyczą
cych przewudu w sprawach karnych, osobom, 
znajdującym się na obszarze Strony wezwanej. 
B~dą one załatwiały odezwy rekwizycyjne, do
tyczące czynności śledczych, jako to: przesłu
chanie oska.rżonych, świadków i biegłych, oglę
dziny na miejscu, rewizja domowa, rewizja oso 
bista i zuję~ie dowodów winy lub dowodów rze
czowych. Zobowiązują się one dostarczać so' 
bie. na żądanie, informacyj z rejestrli karnego. 
Będą one sobie również udzielały akt sądowych 
i przedmiotów, mających związek ze sprawami 
karnymi, które należy zwrócić ,jak najprędzej. 

Artykuł 16. 
W odnośnej odezwie rekwizycyjnej należy 

ściśle określić czynność, która ma być podjęta; 
winna ona również za.wierać dane niezbędne do 
je,j załatwienia. 

W szczególności wnioski o do.ręczenie win
ny zawierać adres odbiorcy i określenie charak. 
teru aktu lub dokumentu, mających być dorę
czonymi. 

Poza tym, należy w odezwie rekwizycyjnej 
podać spl'awę karną, dla której pomoc jest 
niezbędna, wymienić n,azwisko, zawód, za
mieszkanie i obywatelstwo wszystkichoskarżo-

l'article 2, la personne exttadee dćclare y eon
senti r duns un proces-verbal judiciaire. Une co
pie conform'e de ce proces-verbal devra etre 
transmise ci la Partie ayant accorde l'extradi
tion. Dans ce cas la poursuite ou la punition 
est admise seulement, si, dam lin ddai d'un 
mois iŁ partir de la r eception de ceUe cbtnmu
nication, la Partie requise ne s'y oppose pas. 

Article 13. 

Transit des m .. Haiteurs. 

Les disposiLions de cette Convention eon
cernant , l.'ex tradition des malfaiteurs, Seront 
egalement appliquees iŁ la demande et a la per
mission ,du transit a ttavers le territoire de l'une 
desParties Contractantes d'tine personne extra
dee par un Etat tiers iŁ 1'autre Partie. 

Le transit śera effectue par les agents de 
la: Partie re'lu ise dans les conditions et par la 
voie qu' elle determinera. 

Article 14. 

Communication du resultat de la procedure. 
La Ra,rtie Contractante iŁ laqlielle la per

sonne poursuivie a ete livree , informera, sur 
demande, l'autte Partie du resultat definitif de 
la procedure penale en lui communiquant une 
expedition de la rlecisionrelative. 

CHAPITRE rI. 
Enłr'aide judiciaire. 

Article 15. 
Les Parties Contractantes s'engagent ci se 

preter reciproquement, sur demande, entr'aide 
judiciaire en matiere penale. Elles feront no
tamment signifier les actes de la procedure pe
nale des autorites judiciaires ,de l' autre Partie 
ci despersonnes se twuvant sur le territoire 
de la Partie requise. Elles donneront suitc aux 
commissions rogatoires concernant les actes 
d'instruction, tels quc: l'audition des prevenus, 
des tćmoins et des experts, visite sur lieu, vi
site domiciliaire, perquisition personnelle et 
saisie du corps de delit ou des pieces de con
viction. Elles s'engagent ci se fournir, sur de
mande, des renseignements du casier Judiciaire. 
Elles se remettront egalement les actes judi
ciaires et les -o:bjets ayant trait aux affaires pe
nales, qui seront ci retourner le plus t6t possible. 

Article 16. 
Dans la commission rogatoire respective 

doH etre precise l'acte ci effectuer, elle doit 
egalement contenir les donnees necessaires 
pour l'accomplir. 

En particulier, les demandes de notifica
Hon doivent contenir l'adresse du destinataire 
et la nature de l'acte ou du document ci notifier. 

En outre, il y a lieu d'indiquer dans la com
mission rogatoirela cause penale pour laquelle 
l'ai,de est necessaire, designer nom, profession, 
domicile et nationalite de tous les inculpes, 
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nych, przytoczyć zwięźle stan faktyczny i wy
mienić ustawy karne, kwalifikujące przestęp
stwo. 

Artykuł 17. 

Odmowa potnO/ey prawnej. 
. Pomocy prawnej w sprawach karnych bę-
dzie można odmówić: 

1. jeżeli chodzi o ściganie lub skazanie oby
watela Strony wezwanej, który nie przebywa 
na obszarze Strony wzywa; ącej; 

2. jeżeli wezwanie świadka lub biegłego za
wiera wzmiankę o ustawowych skutkach nie
stawiennictwa, polegających na karze, nałoże
niu obowiązku zwrotu kosztów, albo na naka
zie sprowadzenia lub aresztowa'pia; 

3. jeżeli chodzi o jedno z przestępstw, wy
mienionych w punkcie 6 ustęp 1 i w punktach 
7 - 10 artykułu 2 niniejsze; Konwencji; 

4. jeżeli w Państwie wezwanym czynność, 
mająca być dokonana, nie należy do właściwo
ści władzy sądowej; 

5. jeżeli Państwo wezwane uważa, że wy
konanie wniosku o pomoc prawną mo-że naru
szyć jego prawa zwierzchnicze lub jego bezpie
czeństwo; 

6. przesłania akt i dokumentów można rów
nież odmówić, jeżeli chodzi o akta specjalnie 
ważne, a ich przesłanie mogłoby wzbudzić 
szczególne obawy. 

Jednakże w tym przypadku należy przesłać 
władzy wzywającej odpisy żądanych w odezwie 
rekwizycyjne,j dokumentów. 

Jeżeli zażądano rewiz ji, zajęcia przedmio
tów lub przesłania dowodów rzeczowych, ode
zwa rekwizycyjna będzie załatwiona tylko w 
przypadku, gdy istnieją warunki niezbędne do 
zezwolenia na wydanie, weciług postanowień 
ninie,jszej Konwencji. 

Artykuł 18. 

Pomoc prawna w sprawach karnych bę
dzie udzielana zgodnie z ustawami Strony we
zwanej. 

Władza wezwana winna użyć tych samych 
środków przymusu, jak przy wykonaniu rekwi
zycji pochodzących od władz Państwa wezwa
nego. 

Artykuł 19. 

Droga przesyłania wniosku. 

:WlIlioski Q. doręczenie oraz inne wnioski o 
pomoc prawną będą przesyłane w drodze dy
plomatycznej. 

W przypadku szczególnie pilnym, gdy 
wszelka strata czasu groziłaby narażeniem na 
szwank skutku postępowania karnego, władze 
ścigające mogą zwrócić się bezpośrednio do 
właściwych władz Państwa wezwanego. Doku
menty sporządzone w wykonaniu tych wnio
sków należy przesyłać w te'; samej drodze wła
dzom wzywającym. 

faire un expose bref des faits et indiquer les 
lois penales qualifiant l'infraction. 

Article 17. 

Refus de l'entr'aide judiciaire. 
L'entr'aide .judiciaire en matiere pen ale 

pourra etre refus ee: 
1. s'il s'agit de la poursuite ou de la con~ 

damnation d'un sujet de la Partie requise qui 
ne se trouve pas sur le territoire de la Partie 
requerante; 

2. si la citation d'un temoin ou d'un expert 
contient la mention des consequences legales 
de la non-comparution, consistant en une peine 
ou une imposition de frais ou bien en un man
dat d'amener ou d'arret; -

3. s'n s'a,git d'une des infradions enume
recs au point 6 alinća un et aux points 7 - 10 
de l'article 2 de cetie Convention; 

4. si dans l'Etat requis l'ade ci operer ne 
rentre pas dans les attributions du pouvoir 
judiciaire; 

5. si l'Etat. requis juge que l'execution de 
la demande de l'entr'aide judj.ciaire est de na
ture ci porter atteinte ci sa souverainte ouci sa 
sfcurite; 

6. la communication des dossiers et docu
ments pourra etre e.galement refusee dans le 
cas ou ił s'agit des dossiers particulierement im
portants et ieur transmission pourrait eveiller 
des craintes speciales. 

Neanmoins, dans cecas les copies des : 
pieces requises par la commission rogatoire 
sont ci envoyer ci l'autorite requerante. 

Lorsqu'une perquisition, une saisie ou l'en
voi des pieces de conviction est _demande, ił ne 
sera donne suit e ci la commission rogataire que 
dans les cas OU existent les conditions neces
saires paur donner lieu ci l' extradition d'apres 
les sti,pula tions de la presente Convention. 

Article 18. 

L'entr'aide judiciaire en matiere penale 
sera pretee en observant les lois de la Partie 
requise. 

L'autorite requise devra user des memes 
moyens de contrainte que p'our l'execution des 
comm:ssions rogatoires eman ant des autorites 
de l'Etat requis. 

Article 19. 

Voie de transmission de 'la demande. 

Les demandes de signification ainsi que les 
autres demandes de l'enlr'aide judiciaire seront 
transmises par la voie diplomatique. 

Dans le cas l' extreme urgence OU toute 
perte de lemps pourrait entrainer le risque de 
comprome~tre le resultat de la procedure pe
nale, les autorites poursuivantes pourront saisir 
directement les autorites competentes de l'Etat 
requis. Les pieces dressees en execution de ces 
demandes seront envoyees par la me me voie 
aux autorites requerantes. 
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. W razie niewłaściwości władzy wezwanej, 
władza ta winna przekazać wnios 'ck, w drodze 
urzędowej, właściwej władzy swego Państwa 
i jednocześnie zawiadomić ,o tym władzę wzy
wającą. 

Artykuł 20. 

W~.zwanie świadków i biegłych z obszaru 
dru~iej Strony. 

Jeżeli w sprawie karnej jest potrzebne lub 
pożądane osobiste stawiennictwo świadka lub 
biegłego, przebywa; ącego na obszarze drugiej 
Układa' ącej się Strony, to będzie mu doręczone 
zaproszenie w tym celu przesłane , bez żadnych 
jednak środków przymusu. 

Zaproszenie to będzie zawierało formalne 
przyrzeczenie zwrotu kosztów. Osobie zapro
szonej będą przyznam': koszty podróży i poby
tu, obliczone od chwili jej wyjazdu, zgodnie 
z taryfami i regulaminami, obowiązu: ącymi w 
Państwie , gdzie przesłuchanie bę dzie miało 
miejsce; na żądanie osoby zaproszonej, stara
niem władz sądowych miejsca jej pobytu, bę
dzie mogła być ,:ej udzielona zaliczka na całość 
lub część kosztÓw podróży. Zaliczkę tę zwróci 
następnie Państwo wzywające. 

Zaden świadek lub biegły, bez względu na 
jego obywatelstwo, który, będąc wezwanym 
przez sądy drugiej Układającej się Strony, st a
wi się dobrowolnie przed nimi , nie będzie mógł 
być tam ścigany lubareszlowany za przestęp
stwa dawnie ;sze ani z powodu udziału w prze
stępstwach stanowiących przedmiot procesu, w 
którym występuje . Straci on jednak ten przywi
lej, jeżeli nie opuści mimo, że miał możność to 
uczynić, obszaru Strony wzywające, j w ciągu 
tygodnia, licząc od chwili, w której jego obec
ność przed sądem przestała być niezbędna . 

Jeżeli osoba, wezwana w charakterze 
świadka, jest pozbawiona wolności na obszarze 
Strony wezwanej, będzie można zażądać .jej 
czasowego przesłania pod ,obowiązkiem odesła - . 
nia jej z powrotem na ten obszar w ciągu 48 
godzin po, ustaniu potrzeby jej obecności przed 
sądem. Można odmówić tego rodza:u żądaniu 
tylko z ważnych powodów, a mianowicie, j eż e li 
osoba, przebywająca w areszcie zapobiegaw
czym, temu się sprzeciwia. 

Jeżeli osoba wezwana w charakterze 
świadka jest pozbawiona wolności na obszarze 
Państwa trzeciego, będzie również na żądanie 
udzielone zezwolenie na przewóz przez obszar 
jednej z Układa,;ących SIę Stron. 

Artykuł 21. 

Zawiadomienia o skazaniach. 

Układające się Strony zobowiązuj ą się do 
zawiadamiania siebie wzajemnie, w końcu każ 
dego kwartału. o prawomocnych skazaniach, 

En cas d 'incom,petence de l'auŁorite requise, 
celle-ci transmettra, par VOle oHicielle, la de
mande a l'autoriŁecompetente de son Etat et 
en informera simultanement l'autorite re
querante. 

Article 20. 

C.itation des temoins et experts du territoire 
de l' autre Partie. 

Si, dans une cause penale, la comparution 
pcrsonnelle d 'un temoin ou d'un expert se trou
vant sur le territoire cle l'autre Partie Contrac
tante est jugee necessaire ou desirahle, une in
vitation parvęnue a cet eHet lui sera signifiee, 
toutefois sans toute mesure de cothcition. 

Cette invitati9n contiendra une promesse 
formell e de restitution des frais. Des frais de 
voyage et de sejour, calcules depuis le moment 
de son depart, seront accordes a la personne 
invitee, d'a,pres les tarifs et reglements en vi
gueur dans l'Etat ou l'audition devra avoir lieu; 
il pourra lui etre faite, sur sa demande, par , lee 
soins des autorites judiciaires de s.a residence, 
l' avance en tout ou en partie des frais de 
voyage. Cette avance sera ensuite remboursee 
par l 'Etat requerant. 

Aucun temoin ou expert, quelle que soit sa 
nationali te, qui, cite pa·r les tribunaux de l'autre 
Partie Contractante, comparaitra volontaire
ment devant eux, ne pourra y etre poursuivi ou 
,detenu pour des infractions anterieures ni sous 
pre texte de complicitedans les infractions for
mant l'obje t du proces ou il fi.&ure. Toutefois ił 
perdra ce privilege, si, ayant eu la facult e de 
le faire, il n'a pas quitte le territoire de la Par
tie requerante dans une semaine a partir du 
moment ou sa presence devant le Łribunal 
a cesse d'etre '1ecessaire. 

Si la p ersonne, citee en qualite de ternoin, 
se trouve en detention sur le territoire de la 
Partie requise, sa remise temporaire pourra 
ehe demandee sous l'engagement qu'elle y sera 
renvoyee dans les 48 heures apres que sa pre
scnce pres du tribunal ait cesse d'Hre neces
sa·ire. Une pareilIe demande ne pourra et re 
rdusee que pour des motifs d 'importance et 
notamment si la personne se trouvant en de
tention preventive, s'y oppose. 

Si la personne, citee en qualite de temoiu, 
se trouve en detention sur le territoire d'un 
Etat tiers, le transit par le territoire de l'une 
des Parties Contractantes sera, sur demande, 
egalement accorde. 

Article 21. 

Communications des condamnations. 

Les Parties Contracłantes s'enga;gent a s'in
farmer reciproquement, a la fin de chaque tri
mestre, des condamnations passees en force de 
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orzeczonych za zbrodnie i występki przez sądy 
,jednej ze Stron przeciwko obywatelom drugiej. 

Będą .się ·one również zawiadamiały o póź
niejszych <>rzeczeniach, odnoszących się do 
wspomnianych skazań. 

!Wspomniane wyżej zawiadomienia będą 
wymieniane w drodze przewidzianej w artyku
le 19. 

Przepisy wyżej wymienione nie stosują się 
do przestępstw przewidzianych w . punkcie 6 
ustęp 1 i w punktach 7 - 10 artykułu 2. 

ROZDZIAŁ III. 

Przepisy stosujące się zarówno do wydania, jak 
i do pomocy p.rawne;. 

Artykuł 22. 

Sporządzanie, uwierzytelnianie i przekład 
wniosków. 

iWnioski o wydanie, ich załączniki, wnioski 
o doręczenia, odezwy rekwizycyjne i inne wnio
ski o pomoc prawną należy sporządzać w urzę
dowym języku Strony wzywającej i w formie 
przepisane.j przez ustawy tej Strony. Nie nale
ży ich uwierzytelniać, lecz trzeba je zaopatrzyć 
w pieczęć władzy wzywającej oraz w przekład 
na język urzędowy Strony wezwanej lub na .ję
zyk francuski. 

Przekład będzie urzędowy albo sporządzo
ny lub uwierzytelniony przez tłumacza przy
sięgłego i zaopatrzony w jego podpis oraz w pie
częć urzędową. 

,odpowiedzi i ich załączniki, oraz zawiado
mienia przewidziane w artykule 21 należy zao
patrzyć w przekład jedynie na żądanie Strony 
wzywające.; i za zwrotem-kosztów przekładu. 

iW razie odmowy wydania lub pomocy pra
wnej, Strona wezwana winna zawiadomić o 
przyczynach tej odmowy Stronę wzywającą. 

Artykuł 23. 

Koszty wydania i pomocy prawnej. 

Koszty spowodowane przez wniosek o wy
danie lub koszty wszelkiej pomocy prawnej w 
sprawach karnych będą pokryte przez Stronę, 
na której obszarze zostały wywołane. 

Jednakże Strona wzywająca zwróci koszty 
czasowego <>ddania, wspomnianego w artyku
le 11, i koszty przewozu, przewidzianego w ar
tykule 13. 

eho'se jugee, prononcees par les tribunaux de 
l'une des Parties contre les ressortissants de 
l'autre pour erimes et dćlits. 

Elles se eommuniqueront ćgalement les 
dćcisions ulterieures, concernant lesdites con
damnations. 

Les communications visees ci-dessus se
ront echangćes par la voie preserite dans 1'ar
tiele 19. 

Les preseriptions ci-dessus enoncees ne 
sont pas applicables aux infractions visćes par 
le point 6 alinea un et par les points 7 - 10 de 
l' article 2. 

CHAPITRE III. 

Dispositions applicables a l'exŁradition ainsi 
'lU'a l'enŁr'aide ju.diciaire. 

ArticIe 22. 

Redaction, legalisation et traduction des 
demandes. 

Les demandes d'extradition, leurs annexes, 
les demandis de signifieation, les eommissions 
rogatoires et les autres demandes d'entr-aide 
judiciaire seront redigees dans la langue oHi
cielIe de la Partie requemnte et dans la forme 
prescrite par les lois de eette Partie. Elles ne 
devront pas etre legalisees, mais elles devront 
etre revetues du seeau de l'autorite requerante, 
et aceompagnees d'une traduction dans la 
langue oHicielle de la Partie requise ou bien 
dans la langue franyaise. 

La traduction sera officielle, ou bien redi
gee ou legalisee par un interprete assermente 
et munie de sa signature et du sceau offieiel. 

Les reponses et leurs annexes ainsi que 
les communications prćvues ci l'articIe 21 ne se
ront pourvues de traduction qu'ci la demande 
de la Partierequerante et contre rembourse
ment des frais de tl'aduction. 

En eas de refus de l'extradition ou de 
l'entr'aide judiciaire, la Partie requerante sera 
informee par la Partie requise des motifs de 
ee rdus. 

ArticIe 23. 

Frais de l'exłradition et de l'entr'aide judiciaire. 

Les frais occasionnes par la demande d'ex
tradition ou de toute entr'aide judiciaire en ma
tierc pćnale, seront ci la charge de la Partie 
sur le territoire de laquelle ils ont ete oeca
sionnes. 

Toutefois, la Partie reauerante rembour
sera les frais de la remis~ temporaire men
tionnee ił l' article 11 et les frais du transit pre
vu ci l' article 13. 
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Strona wzywająca zwróci również sumy 
uiszczone biegłym oraz koszty, wynikające 
'l wykonania u!:tępów 2, 4 i 5 artykułu 20. 

Artykuł 24. 

Wydawanie dowodów rzeczowych. 

Układające się Strony zobowiązu;ą się wy·· 
dawać sobie wzajemnie, na żądanie, przedmioty 
pochodzące z przestępstwa albo mogące służyć 
za dowody rzeczowe, nawet gdyby one uleg ały 
zajęciu lub ko·nfiskacie. 

Jeżeli te przedmioty znajdują się w posia
daniuoskarżonego w chwili ,jego wydania lub 
przewozu, będą one wydane, w miarę możności, 
jednocześnie z wykonaniem wydania lub prze
wozu ,prz1estępcy. Wydanie i'ch nast ą.p i nawet w 
tym <prz,y'pa1dku, gdyby nie można hyto z!god'zić się 
na ekstradycję lub uskutecznić jej z powodu 
śmierci lub ucieczki oskarżonego. Wydanie to 
obejmie ·również wszystkie tego 'l"odz.aju przed
mioty, które oskarżony mógłby ukryć lub zło
żyć w PaI1stwie wezwanym, a które byłyby wy
kryte później. 

W każdym razie będą zachowane prawa 
osób trzecich do tych przedmiotów. W tym 
przypadku, po zakończeniu proceSu, przedmioty 
te należy zwrócić jak na'szybciej i bez kosztów 
Stronie, która zezwoliła na ich wydanie. 

Strona, od której zażądano wydania tych 
przedmiotów, będzie mogła je zatrzymać tym
czasowo, jeżeli je uważa za niezbędne do po
stępo.wania karnego. Będzie ona mogła również 
przy ich wydaniu, zastrzec sobie ich zwrot w 
tym samym celu, zobowiązując się ze swej stro
ny do ich zwrotu z chwilą, gdy tylko stanie się 
to możliwe. 

ROZDZIAŁ IV. 

Postanowienia końcowe. 

Artykuł 25. 

Niniejsza Konwencja będzie ratyfikowana 
i dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w 
,Warszawie możliwie jak najprędze j . 

Artykuł 26. 

!Niniejsza Konwencja wejdzie w życie w 
trzy miesiące po wymianie dokumentów ratyfi
kacy.jnych i pozostanie w mocy, aż do upływu 
sześciu miesięcy, licząc od dnia jej wypowiedze
nia przez jedną z Układających się Stron. 

W dowód czego pełnomocnicy podpisali ni
niejszą Konwenc,ję i przyłożyli na niej swoje 
pieczęcie. 

Sporządzono w Budapeszcie, w dwóch eg
zemplarzach, 2'4 kwietnia 1936 roku. 

M arian Zyndram-K ościalkowski m. p. 
L. S. 

Gombos m. p. 
L. S. 

<:$' 

La Partie requerante remboursera de meme 
les sommes versees aux experts ainsi que les 
frais resultant de l'execution des alineas 2, 4 
et 5 de l'article 20. 

Article 24. 

Remise des pieces de conviction. 

Les Parties ConŁractantes s'engagent a se 
livrer reciproquement, sur demande, les objets 

,pr.ovenant d'une infraction, ou bien qui peuvent 
servir de pieces de conviction, meme s'ils sont 
passibles de saisie ou de confiscation. 

Si ces objets se trouvent en possession de 
l'inculpe lors de son exŁraditionou de son 
transit, iIs seront remis, autant que possible, en 
meme temps que l'extradition ou le transit sera 
effectue. Leur remise aura lieu meme dans le 
cas ou l'extradition ne pourrait etre accordee 
ou effeduee par suite de la mart ou de l'eva
sion , de l'inculpe. Cette remis e comprendra 
ćgaIement tous les objets de la meme nature 
que Ie prevenu aurait caches ou deposes dans 
l'ttat requis et qui seraient dćcouverts ulte
rieurement. 

Les droits des tiers sur ces ohjets seront 
toutefois reserves. Dans ce cas, ils devronŁ, le 
proces fini, etre rendus Ie plus t6t possible et 
sans frais a la Partie ayant accorde la remise . 

La Partie, iŁ laquelle la remis e de ces oh
jets aura ete demandće, pourra les retenir pro
vis oircment, si elle les juge necessaires pour 
une insŁruction criminelle. Elle pourra de meme, 
en les transme ttant, se reserver Ieur restitution 
pour Ie meme but, sous l'obhgation de les re
tourner a san tour des que faire se pourra. 

CHAPITRE IV. 

Di.spositions iinales. 

Article 2'5. 

La presente Convention sera rati±iee et les 
instrumenŁs de ratification seront echanges a 
Vars10vie 1e plus t6t possible. 

ArŁicle 26. 

La presenŁe Convention entrera en vigueur 
trois mois apres l' echange des ins tturnents de 
ratification et demeurera en vigueur jusqu'a 
l'expiratioil de six mois a partir du jour ou I'une 
des Parties Contractantes l'aura denonc ee . 

En foi de quoi les plenlpotentiaires ont si
gne la presente Corrvention et y ont a1Jpose 
leurs sceaux. 

Fait a Budapest, en double exemplalre, le 
24 avril 1936. 

Marian Zyndram-Kościalkowski m. p. 
L. S. 

Gombos m. p. 
L. S. 
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Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną, zarówno 
. w całości jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfiko
wana i potwierdzona i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 29 marca 1937 r. 

(-) 1. Mościcki 

Preze~ Rady Ministrów 
(-) Sławoj Składkowski 

Minis~er Spraw Zagranicznych 
(-l Becił 

502 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 września 1937 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ekstradycji i pomocy prawnej 
w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węl1ier, podpisanej w Bu

dapeszCie dnia 24 kwietnia 1936 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w wykonaniu art. 25 konwencji o ekstradycji 
i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem · Węgier, ' 
podpisanej w Budapeszcie . dnia 24 kwietnia 1936 r., wymiana dokumentów ratyfikacyjnych po
wyższej konwencji nastąpiła w Warszawie dnia 14 czerwca 1937 r. 

Minister Spra1w Zagranicznych: Beck 

503 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

IZ tdni,a 7 w.rze,śnia 1937 11". 

o ograniczeniu pobytu i swobody ruchu cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypos
politej. 

Na podlstaw1e ad. 12 ust. 1 li ust. 2 pkt b) 
li c) rozpoil"ządzemCll !Prezydenta RzeclZypospoli
tej 'z dnia 13 sierpnia 1926 11". o cud!zoziemcadl 
(Dz. U. R. P. NT 83, poz. 465) zarządza się co 
1D.1aJStępuj1e: 

§ 1. Na ohsIzara1ch 'Obj,ętych ćwiczeniami 
wojsk'owymi wpro'W'.adz.a ,się dla cudz-oziemców 
ogxaniJczenia pobytu czasoW'e'go i swobody 
ruchu. 

§ 2. (1) Ogralllkz,enia pohytu i swobody 
mchu . dotyczą tych cudzoziemców, którym <10-
t'ęc~ono nakazy opuszczeni,a obs:z,aru. 

(2) W :naika:z,ie ,określa się ohs'zar, na któ
rym jelSt za.ol'on-io:ny pobyt, termin opus~czenia 
ohs1za:ru oraz czas t,rwani,a 'z,aka1Z,u pobytu. 

§ 3. (1) Nakaz opus<z,czerua ohslZaII'U wyda
je na wnioselk władz wojs:k'owych,z,arządzaią
cych ćwiczeni,a lub kierujących nimi, powiato
wa władza a-clominilSt'!'a!c'ji ogó:l:nel, właściwa ze 
względu na miejsce pobytu cudzoziemca. 

(2) Wład'Z:a wojsk,owa, występuj'Bica z wnio
skiem o wydanie naikazu, wskazuje obs zlar , na 

którym ma obowiązywać :Zaika'zpdbytu, termin 
OPUS'z,c'z,enia -obsiZar,u oraz <:zas tcw8lIlJia zakazu. 

§ 4. Cudz,oziemcy, którzy wbrew 'zakazo
wi pobytu przebywają naobs1zM'z,e,objętym za
ka'zem, po,dlegaią - ni,ez:ależnrie ,od odpowie
dz:j"dności karnej, ,olkreślonej w 81rt. 17 r.oz,po
rz:ądz.enia P,re'zydenta Rzeczypospolitej z dnia 
13 sierpnia 1926 r. o cu-dZlOziemcach (Dz. U. R. 
P. Nr 83, poz. 465) - przymulS,o.wemu us,unię
ciu na ich k'os'zł poza ,gr'aojce ohsz.aru, obj,ęt.ego 
zakaz·em. 

§ 5. .Wyilwname ~ozporrzącLz.enia niniejsze
g'Q porucza się Mim,str,om: Spr,aw :Wewnętrz
nych i Spraw Wojskowych. 

§ 6. R,oziporządzenie niniejs'ze wchodzi w 
życie siódmego <Lrria po dniu ·c~łolS!z.eni,a i ,obo
wiązuj,e do dnia 31 grudnia 1940 11". 

Prezes Rady Ministrów i Ministe:r Spraw We
''I':n.ętrznyc:h: Sławoj Składkowski 

Mini,ster Spraw "Wojskowych: Kasprzycki 




