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JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLO VEN SKÉ.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
REPUBLIKY POLSKÉ
BYLA SJEDNÁNA TATO SMLOUVA S DODATKOVÝM PROTOKOLEM:

Smlouva

Umowa

mezi československou republikou a republikou
Polskou ze dne 6. března 1925 ohledu t úpravy
právních styků ve věcech občanských, trest
ních a nesporných.

miýdzy Republiky Czeskoslawack;} a Rzeczqpospolita PolsKtj z dnia 6. marca 1925 w przedmiocie uregulowania obrotu pravvnego w sprawach cywilnych, kárných i niespornych.

Československá republika a republika Pol
ská, přejíce si upravit! vzájemně právní styk
ve věcech občanských, trestních a nesporných,
dohodly se ujednati o tom smlouvu.
K tomu cíli jmenovali svými zmocněnci:

Republika Czeskoslowacka i Rzeczpospolita
Polska w daženiu do wzajemnego uregulo
wania obrotu prawnego w sprawach cywil
nych, kárných i niespornych postanowily zawrzeč umow§. W tym celu:

pana Dra Václava Girsu,

Prezydent Republik i Czeskoslowackiej
mianowal pelnomocnikami:
Pana Dra Václava Girs§,

mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra, a

Posla nadzwyezajnego i Ministra pelnomocnego,

President československé
republiky:

pana Dra Emila Spiru,

Pana Dra Emila Spir§,

odborového přednostu v ministerstvu spravedlnosti;

Szefa Sekcji w Ministerstwie Sprawiedliwoáci;
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President státu Polského:
Jeho Excellenci pana
Dra Zygmunta Lasockého,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra, a

Prezydent Rzeczypospolitej
Po1skiej
mianowal pelnomocnikami:
J. E. Pana Dr. Zygmunta Lasockiego,
Posla nadzwyczajnego a Ministra petnomoenego,

i

pana Wlodzimierze Jobloňského,

Pana Wlodzimierza Jabloňskiego,

ředitele departementu v ministerstvu spravedlnosti,

Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwošci,

kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je
v dobré a náležité formě shodli se na těchto
ustanoveních:

którzy po wymianie pelnomocnictw uznaných
za dobré i sporzadzone w naležytej formie
zgodzili si§ na nastupuj ace postanowienia:

ODDÍL I.

EOZDZIAL I.

VĚCI CIVILNÍ.

SPRAWY CYWILNE.

Hlava první.

Tytul pierwszy.

Právní ochrana ve věcech civilních.

Ochrona pravvna w sprawach cywilnych.

Stejné nakládání.

Zasada równoáci.

Článek 1.
1. Státní příslušníci každé ze smluvních
stran požívají v území druhé strany v záleži
tostech občanských co do zákonné a soudní
ochrany jich osob a majetku stejného naklá
dání jako vlastní státní občané.
2. Za tím účelem budou míti bez překážky
svobodný přístup k soudům a mohou výstu
pe váti před nimi za týchž podmínek jako
tuzemci.

Artykul 1.
1. Obywatele každej ze Stron umawiajacych
si§ b§d^ na obszařze drugiej Strony w sprawach cywilnych pod wzgl^dem ustawowej
i sadowej ochrony osoby i mienia traktowani
jak krajowcy.
2. W tym celu zapewnia si§ im swobodny
i nieskr§powany dostup do sadów, przed którymi mog^ wyst§powač pod tymi samymi warlinkami, jak krajowcy.

Osvobození od jistot a záloh.

Uchylenie kaueji i zaliezek.

Článek 2.
1. Od příslušníků jedné ze smluvních stran,
kteří před soudy druhé strany smluvní budou
jednati jako žalobci nebo intervenienti, nebude
žádána jakákoli jistota či složení k soudu
z toho důvodu, že jsou cizinci nebo že nemají
v tuzemsku bydliště nebo sídla.

Artykul 2.
1. Na obywateli jednego z Paňstw umawia
jacych sie, którzy wystepujři przed sadami
drugiej Strony jako powodowie lub interwenienci, nie wolno nakladač obowiazku zabezpieczenia lub deponowania pod jakakolwiek
nazwa, czy to z tytulu ich charakteru cudzoziemców, czy tež z powodu, iž nie maja w da
ném paňstwie miejsca zamieszkania lub po
bytu.
2. Ta sama zasada stosuje si§ do skladania
zaliezki, której naležaldby zažadač od powoda
lub interwenienta čelem zabezpieczenia kosztów sadowych.

2. Totéž platí o skládání zálohy, kterou by
bylo vyžadovat! od žalobce nebo intervenienta
za účelem zabezpečení soudních útrat.
Článek 3.
1. Byl-li žalobce nebo intervenient, který
ve smyslu článku 2. této smlouvy nebo dle zá
kona platného ve státě, kde žaloba byla po
dána, osvobozen jest od placení jistoty, slo-

Artykul 3.
1. Ježeli w jednem z Paňstw umawiajacych
si§ zasadzono na zwrot kosztów sporu powoda
lub interwenienta, który w mysl art. 2. niniejszej umowy lub w myši ustawy obowi^zuj^cej
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2. Totéž platí o soudních rozhodnutích,
kterými byla později stanovena výše nákladů
sporu.

w panstwie, gdzie wniesiono skarg§, byl uwolniony od dania zabezpieezenia, deponowania
lub zloženia zaliczki, wówczas wspomniane
orzeczenia o zwrocie kosztów sporu b§da na
obszarze drugiej Strony umawiaj^cej s:§ wykonalne stosownie do przepisów o wykonalnošci orzeczeň zagranicznych.
2. Ta sama zasada stosuje si§ do orzecze.n
sadowych, któremi póžniej ustalono wysokošc
kosztów sporu.

Právo chudých.

Prawo ubogich.

Článek 4.
Příslušníkům jedné strany smluvní při
znává se na území druhé strany právo chu
dých dle těchže předpisů, jež platí tam pro
vlastní příslušníky.

Artykul 4.
Obywatele jednej Strony umawiajacej si§
bgda na obszarze drugiej Strony dopuszczeni
do korzystania z prawa ubogich pod tymi samymi warunkami, jak krajowcy.

Článek 5.
1. Vysvědčení chudoby bude vydáno^ úřady
stálého pobytu žadatelova, nebo nemá-li ho,
úřady onoho místa, kde se právě dočasně
zdržuje.
2. Není-li žadatel na území jedné ze smluv
ních stran, postačí vysvědčení příslušného
proň diplomatického nebo konsulárního zá
stupce.

Artykul 5.
1. šwiadectwo ubóstwa musi byč wystawione przez wladze zwyklego miejsca pobytu
proszacego albo w braku takiego miejsca po
bytu przez wladze chwilowego miejsca pobytu.
2. Ježeli proszacy nie pržebywa na obszarze
jednej ze Strou umawiajacych si§, wówczaa
wystarcza šwiadectwo wlašciwego przedstawiciela dyplomatycznego lub konsularnego.

Článek 6.
1. úřad příslušný k vydávání ^ vysvědčení
chudoby může si vyžádali u úřadů _ druhé
smluvní strany informace o majetkových po
měrech žadatelových.
2. úřad, který rozhodne o žádosti za při
znání práva chudých, oprávněn jest, by v me
zích své úřední působnosti prozkoumal před
ložená jemu vysvědčení a informace.

Artykul 6.
1. Wladza powolana do wydawania šwiadectwa ubóstwa može u wladz drugiej Strony
umawiajacej sie zasiegnač wyjašnien o stosunkach majatkowych proszacego.
2. Wladzy, która ma rozstrzygnac o wniosku w przedmiocie přzyznania prawa ubogich,
služy w granicach jej atrybucji urz^dowych
prawo badania przedložonych jej swiadectw
i wyjašnien.
3. Ježeli obywatelowi jednej ze Strou uma
wiajacych s:§ przyznaly wlašciwe wladze pra
wo ubogich, w takim razie prawo to fc§dzie mu
przyslugiwaío takže przy wszystkich czynnošciach procesowych, dotyczacyeh tej samej
sprawy, które b§da przedsi§wzi§te przed sa
dami drugiej Strony.

žení k soudu či od zálohy, odsouzen soudy
jednoho ze smluvních států k náhradě útrat
sporu, bude takové rozhodnutí rovněž vyko
natelné na území druhé smluvní strany^ dle
předpisů o vykonatelnosti cizích rozsudků.

3. Bylo-li příslušníku jedné strany smluvní
povoleno od příslušného úřadu právo chudých,
bude ho účasten také ve všech procesních
jednáních před soudy druhé strany smluvní,
týkajících se téže věci.

Nálezy ve věcech manželských.

Tytul drugi.
Orzecznictwo w sprawach xnalžeňskich.

Článek 7.
1. Uznati o platnosti manželství, o rozluce
neb rozvodu od stolu a lože jsou výlučně pří
slušný úřady státu, jehož příslušníky jsou
manželé v čas podání žaloby neb žádosti.

Artykul 7.
1. Do orzekania o wažnošci malženstwa,
o rozwodzie lub rozdziale od stolu i loža wyIqcznie wlašciwe sq, wladze paňstwa, którego
obywatelami s^ malžonkowie w czasie wnie-

Hlava druhá.

S’
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Jsou-li manželé v tu dobu různého státního
občanství, jsou výlučně příslušný úřady státu,
do kterého manželé naposled společně náleželi.
2. Změní-li manželé státní příslušnost, tu
okolnost, která nastala před touto změnou,
může býti důvodem rozluky neb rozvodu jen
potud, pokud odůvodňovala rozluku neb roz
vod též dle práva před tím pro ně platného.
3. Nálezy úřadů jmenovaných v odst. 1.
budou uznány na území druhé strany.

sienia skargi lub prosby. Ježeli malžonkowie
w tym czasie sa obywatelami róžnych paňstw,
wyíacznie wlašciwe síj wíadze paňstwa, do
którego malžonkowie wspólnie naleželi w ostat
ním czasie.
2. Ježeli malžonkowie zmienili przynaležnošc paňstwowa, to okolicznosč, która t§
zmiane wyprzedzila, može byč przyczyna rozwodu lub rozdzialu tylko o tyle, o ile uzasadnia rozwód lub rozdzial takže wediug prawa
przedtem dla nich wlašciwego.
3. Orzeczenia wymienionych w ustepie
pierwszym wladz běda uznawane na obszarach drugiej Strony.

článek 8.
1. Za vydání prozatímních opatření, jako
určení povinnosti alimentační, povolení od
děleného bydliště nebo nařízení o přijetí do
společné domácnosti, může každý z manželů
žádati též u příslušného úřadu státu, ve kte
rém přebývá, byť by pro samu žalobu na
rozluku neb rozvod příslušen byl úřad jeho
státu.
2. Opatření tato zůstanou v platnosti, do
kud jich nezruší příslušné úřady státu, jehož
občany manželé jsou.

Artykuí 8.
1. Gelem uzyskania tymczasowych zarzadzeň, jak okrešlenia obowiazków utrzymania,
zezwolenia na oddzielne mieszkanie lub zarzqdzenia przyj§cia do wspólnošci domowej, kaž
dý z malžonków može zwrócič s'§ do wlašciwej
wladzy paňstwa, w którem przebywa, chociaž
dla samej skargi o rozwód lub rozdzial wiašciwe sa wladze paňstwa ojczystego.
2. Zarzadzenia powyžsze pozostaja w mocy, dopóki ich nie uchylq, wladze paňstwa
ojczystego malžonków.

Hlava třetí.

Tytul trzeci.

Spory o manželský původ dítěte.

Spory w przedmiocie šlubnošci pochodzenia.

článek 9.
1. Spory o manželský původ dítěte náležejí
před úřady onoho ze smluvních států, jehož
dítě je státním příslušníkem.
2. Nálezy těchto úřadů budou uznány na
území druhé smluvní strany.

Artykul 9.
1. Spory w przedmiocie šlubnošci pochodze
nia dziecka naleža do wladz tej Strony umawiajacej sie, której dziecko jest obywatelem.
2. Orzeczenia tych wladz b§da uznawane na
obszarze drugiej Strony.

Hlava čtvrtá.

Tytul czwarty.

Poručenství a opatrovnictví.

Opička i kuratela.

Článek 10.
1. úřadům každé ze smluvních stran pří
sluší poručenská (opatrovnická) péče o osobu
a veškeré jmění vlastních příslušníků.
2. Nastane-li potřeba zahájiti poručenství
(opatrovnictví) nad příslušníkem jedné strany
smluvní, který nebo kterého jmění nachází se
na území jedné neb druhé strany, úřady této
strany, omezíce se samy toliko na bezodkladná
opatření poručenská, učiní o tom příslušnému
úřadu neprodleně sdělení.

Artykul 10.
1. Wladze každéj z umawiajacych sie Stron
sprawuja opieke (kuratel?) nad osoba i calym
majíitkiem wlasnych obywateli.
2. Ježeli zajdzie potrzeba ustaňowienia
opieki (kurateli) nad obywatelem jednej ze
Stron umawiajacych sie, który lub którego
majatek znajduje sie na obszarze jednej lub
drugiej Strony, wladze tej Strony, ogranicza
si§ same tylko do niecierpiacych zwloki zarzijdzeň opiekuňczych i zawiadomia o tem wíašciW2| wladzg.
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4. Bylo-li poručenství (opatrovnictví) tak
to přeneseno na úřady jedné strany smluvní,
budou rozhodnutí jejich uznána na území
strany druhé.

3. Wtašciwa wiadza panstwa, której obywatelem jest pupil, može zarzadzenie takie
uchylič. Može jednak takže, ješli to ležy w interesie pupila, cala opiek§ (kurately) lub poszczególne zarzadzenia opiekuňcze (kuratelarne) odnošnie do osoby, lub odnošnie do majaH
ku, przeniešč na wladze drugiej Strony za ich
zgoda stosownie do obowiazujacych tam przepisów.
4. Ježeli opieka (kuratela) zostala przeniesiona w ten sposób na wladze jednej ze Stron
umawiajacych si§, orzeczenia tych wladz b§da
uznané na obszarze drugiej Strony.

Hlava pátá.

Tytuí p i 4 t y.

Prohlášení osoby za mrtvou (nezvěstnou),

Uznanie osoby za zmarla, wzglednie znikla.

článek 11.
1. Prohlásili osobu za mrtvou (nezvěst
nou) přísluší úřadům státu, jehož občanem
byla, když se stala nezvěstnou.
2. Výroky vydané těmito úřady budou
uznány na území druhé strany smluvni.

Artykul 11.
1. Do uznania osoby za zmarla, wzglednie
zniktij wlašciwe sa wladze panstwa, którego
obywatelem osoba ta byla w czasie zaginienia.
2. Orzeczenia wydane przez te wladze b§da
uznawane na obszarach drugiej Strony umawiajacej si§.
Artykul 12.
1. W razie koniecznošci wladze polskie moga
wedlug praw obowiazujacych w Polsce uznaó
obywatela czeskoslowackiego za zniklego lub
zmarlego, o ile chodzi o skutki w obr§bie paňstwa polskiego.

3. Příslušný úřad státu, jehož občanem jest
poručenec, může opatření tato zrušiti. Může
však též, je-li to v zájmu poručencově, celé
poručenství (opatrovnictví) nebo jednotlivá
opatření poručenská (opatrovnická), ať již
ohledně osoby, ať již ohledně jmění, přenésti
s jejich souhlasem na úřady druhé strany dle
platných tam předpisů.

článek 12.
1. V případech nutných mohou úřady
československé dle práva platného v česko
slovenské republice prohlásili státního pří
slušníka polského za mrtvého, pokud účinky
tohoto prohlášení nastati mají na území
československé republiky.
2. Totéž právo přísluší úřadům polským
ohledně státních příslušníků českosloven
ských.

2. Takiež same prawa przysluguj^ wíadzom
czeškoslowackim odnošnie do obywatoli polskich.

Hlava šestá.

Tytul szósty.

Právní pomoc ve věcech civilních.

Pomoc prawna w sprawach cywilnycn.

I. Vstanovení všeobecná.

I. Postanowienia ogólne.

Přímý styk.

Bezpoárednia korespondencja.

Článek 13.
1. Obě smluvní strany budou si k žádosti
vzájemně poskytovali právní pomoc v záleži
tostech civilních, obchodních a soudnictví ne
sporného, a to v přímém styku soudních
úřadů.
2. Jak k bezprostřednímu zasílání žádostí
za doručení a za právní pomoc, tak i k jejich
přijímání jsou příslušná v československé re
publice presidia sborových soudů první sto
lice, v republice Polské všechny soudní úřady.
Vyřízení dožádání zaslati jest v každém pří
padě bezprostředně dožadujícímu úřadu.

Artykul 13.
1. Obie Strony umawiajílce si§ b§džj. sobie
wzajemnie na žadanie udzielaíy pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handl owych i sadownictwa niespornego, przyczem wladze sadowe běda si§ porozumiewaly bezpošrednio.
2. Zarówno do bezpošredniego wysylania
wniosków o dor§czenie i pism rekwizycyjnych, jak do ich przyjmowania sa powolane:
w Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wladze
sadowe, w Republice Czeskoslowackiej Prezydja Trybunalów pierwszej instancji. Zalat-\
wienie naležy zawsze wysylač bezpošrednio do
wladzy wzywajacej.
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3. Je-li dožádaný úřad nepříslušný, zašle
dožádání z moci úřední příslušnému úřadu
svého státu a vyrozumí o tom současně do
žadující úřad.

3. W razie niewlašciwosci wladzy wezwanej nálezy wezwanie przesíač z urz§du do
wlašciwej wladzy tego samego paňstwa i zawiadomič o tem równoczešnie wladzg wzywaJ4C4-

Kterým jazykem sepsati žádosti.

J^zyk wniosków.

Článek 14.
1. žádosti za doručení a za právní pomoc
jest sepsati jazykem státním (oficielním)
strany dožadující. O věří ti jich není potřeba,
budou však opatřeny razítkem úřadu dožadu
jícího.

3. Jazykem státním (oficielním) ve smyslu
této smlouvy Rozumí se na straně českoslo
venské jazyk československý, na straně polské
jazyk polský.

v.
Artykui 14.
1. Wnioski o dor§czenie i pisma rekwizycyjne nálezy wystosowywac w jazyku paňstwowym (oficjalnym) Strony wzywajacej.
Uwierzytelnienia nie potrzeba; pismo naležy
jednak zaopatrzyč pieczeeia urzgdowa, wladzy
wzywajacej.
2. Dokumenty i inne pisma sporzadzone
w wykonaniu rekwizycji naležy wystosowywač w j§zyku paňstwowym (oficjalnym)
Strony wezwanej albo zaopatrzyč w uwierzytelniony przeklad na ten j§zyk.
3. Za jezyk paňstwowy (oficjalny) w znaczeniu tej umowy b<jdzie uwažany po stronie
polskiej j§zyk polski, po stronie czeskoslowackiej jqszyk czeskoslowacki.

Jejich obsah.

Tresé.

článek 15.
V dožádání bude udati předmět dožádání,
a pokud třeba, věc krátce vylíčiti, strany pak
označit! dle jména, povolání a místa stálého
bydliště nebo pobytu. V žádostech o doručení
bude udati také adresu příjemcovu a druh
spisu, který jest doručiti.

Artykui 15.
Pismo rekwizycyjne winnozawierac: okreslenie przedmiotu wezwania a w razie potrzeby krótkie przedstawienie sprawy i oznaczenie stron wedlug ich nazwiska, zawodu i miejsca zamieszkania lub pobytu. We wnioskach
o dor§czenie naležy wymienič takže adres odbiorcy i rodzaj pisma, które naležy doreczyc.

Způsob vyřízení.

Wykonanie.

Článek 16.
1. Doručení a dožádání o právní pomoc bu
dou vyřízena dle zákonů státu dožadovaného.
2. Nicméně bude lze vyříditi je k návrhu
dožadujícího úřadu také formou zvláštní, po
kud tato neodporuje zákonům státu dožáda
ného.

Artykui 16.
1. Doreczenia b§da wykonywane a pisma
rekwizycyjne zaíatwiane wedlug ustaw paň
stwa wezwanego.
2. Wnioskowi wladzy wzywajacej, aby zastosowano pewn^ form§ szczególna, naležy
jednak uczynič zadošč, ježeli ustawy Strony
wezwanej formy tej nie zabraniaja.

Náklady.

Koszty.

Článek 17.
v, ^,a Provedení doručení a za vyřízení do
žádání o právní pomoc nebudou požadovány
nijaké poplatky ani náhrada jakýchkoli výloh.
Výjimku činí poplatky, které dožádaný stát
vyplatil svědkům a znalcům.
2. Poštovní poplatky hradí úřad odesílající.

Artykui 17.
1. Za wykonanie dor§czeň i zalatwianie
pism rekwizycyjnych nie b§da žádané žadne
naležytošci ani zwrot jakichkolwiek wydatków. Wyjatek stanowia naležytošci wyplacone
przez Paňstwo wezwane šwiadkom i znawcom*.

2. Listiny a jiné spisy, jimiž se vyřizuje
dožádání, sepsati jest v jazyku státním (ofi
cielním) strany dožádané nebo opatřiti ově
řeným překladem do tohoto jazyka.

2. Oplaty pocztowa pokrywa wladza wysylajaca pismo.
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II. Dorqczenia.

článek 18.
1. Spisy, které jest doručiti, budou, pokud
jsou sepsány jazykem státním (oficielním)
strany dožadující anebo opatřeny ověřeným
překladem do tohoto jazyka, doručeny způso
bem naznačeným v čl. 16.
2. Není-li tomu tak, může dožádaný úřad
omeziti se na to, že provede doručení dodá
ním spisu, příjemci, pokud tento chce spis
přijmout!.

Artykul 18.
1. Pisma, przeznaczone do dorqsezenia, o ile
sa sporzadzone w jezy ku paňstwowym (oficjalnym) Strony wzywajacej lub zaopatrzone
w uwierzytelniony przeklad na ten j ezyk, běda.
doreczane w sposób przewidziany w Art 16.
2. W przeeiwnym razie wladza wezwana
može ograniczyč sie do tego, že wykona dor§czenie przez oddanie pisma odbiorcy, o ile on
zechce je przyjac.

článek 19.
Výkon doručení lze odepříti, pokládá-li je
stát, na jehož území má býti proveden, za
způsobilé, aby ohrozilo jeho práva výsostní
nebo jeho bezpečnost.

Artykul 19.
Wykonania dorgczenia možná odmówič, ježeliby ono wedíug zapatrywania Panstwa, na
którego obszarze ma byč wykonane, mogio naruszyč jego prawa zwierzehnicze lub jego bezpieczeňstwo.

Článek 20.
1. Doručení bude prokázáno buď potvrze
ním příjemcovým, které jest opatřiti datern
a ověřiti, nebo osvědčením dožádaného úřadu
o tom, že, j ak a kdy. kýlo provedeno.

Artykul 20.
1. Jako dowód doreczenia služyc b§dzie albo
zaopatrzone data i uwierzytelnione potwierdzenie odbioru ze strony odbiorcy albo tež pošwiadczenie wladzy wezwanej, stwierdzajace
fakt, formg i czas doreczenia.
2. Ježeli pisrno przeznaczone do doreczenia
przeslano w dwóch egzemplarzach, naležy potwierdzenie odbioru lub pošwiadczenie umiešcic na jednym z tych egzemplarzy lub do
niego dolaczyč.
Artykul 21.
Každa Strona umawiajžica sie može na ob
szarze drugiej Strony wykonywač doreczenia
bezpošrednio przez poczte, a dla wlasnych obywateli takže przez dyplomatycznych lub konsularnych zastepców.

2. Byl-li spis, který měl býti doručen, za
slán ve dvou vyhotoveních, jest toto potvrzení
příjmu neb osvědčení buď napsati na jednom
z těchto vyhotovení nebo k němu připoj iti.
článek 21.
Každá ze smluvních stran může na území
strany druhé doručovati spisy přímo poštou
a vlastním příslušníkům také svými diploma
tickými neb konsulárními zástupci.
III. Vyřízení dožádání o 'právní pomoc.

III. ZalaUvianie odezw rekwizycyjnych.

Článek 22.
1. Dožádaný soudní úřad použije při vyří
zení dožádání těchže prostředků donucovacích
jako při vyřízení dožádání úřadů vlastního
státu neb žádostí podaných za tímže účelem
stranou súčastněnou.
2. Přeje-li si toho, bude dožadující úřad
zpraven o tom, kdy a kde bude provedeno žá
dané opatření, aby strana interesovaná mohla
býti přítomna.

,
Artykul 22.
1. Wladza sadowa, do której skierowano
rekwizycj§, winna przy jej wýkonaniu užyč
takich samych šřodków przymusowych, jak
przy zalatwianiu rekwizycji wlasnych wladz
albo wniosku przedstawionego w tym samym
celu przez stron§ interesowana.
2. Wladz§ wzyvvajaca naležy na jej žadanie
zawiadomič o czasie i miejscu wykonania žíidanej czynnošci, aby strona interesowana mogla byč przy tem obecná.

Článek 23.
1- Vyřízení dožádání lze odepříti, jestliže
žádané opatření v dožádaném státě nenáleží

Artykul 23.
1. Wykonania rekwizycji možná odmówič,
ježeli wykonanie žadanej czynnošci w paú-
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do úkolů soudní pravomoci, aneb má-li stát
ten za to, že je s to ohrozí ti jeho práva vý
sostní nebo jeho bezpečnost.

stwie wezwanem nie nálezy do zakresu dziaíania wladzy sadowej albo ježeli zalatwienie rekwizycji mogloby wedlug zapatrywania paňstwa wezwanego naruszyc jego prawa
zwierzchnicze lub bezpieczeňstwo.

2. Zaslání spisů i jiných listin lze mimo to
odepříti též, je-li jich potřebí u dožádaného
soudu neb jsou-li proti němu ze zvláštních
důvodů závažné pochyby a ministerstvo spra
vedlnosti dožádaného státu odmítnutí po
tvrdí.

2. Przeslania akt i innych dokumentów
možná nad to odmówic, ježeli sa one potrzebne
w sadzie wezwanym, albo ježeliby z innych
wažnych powodów zachodziíy w tym wzgl§dzie szczególniejsze watpliwošci, a Ministerstwo Sprawiedliwošci Paňstwa wezwanego odmow§ zatwierdzi.

Informace právní.

Wyjasnienia o prawie.

Článek 24.
1. Ministerstvo spravedlnosti j edné smluvní
strany dodá k žádosti soudních úřadů druhé
smluvní strany informace o právu platném
na území svého státu.
2. V žádosti bude přesně vylíčiti právní
otázku, v níž informace má býti udělena.

Artykuí 24.
1. Ministerstwo Sprawiedliwošci jednej
Strony bedzie na žadanie wladz sadowych drugiej Strony udzielalo wyjašnieň co do prawa
obowiazujacego na obszarze jego paňstwa.
2. W rekwizycji takiej naležy dokladnie
okrešlic kwestj e prawna, w której wyjašnienie ma byč udzielone.

Hlava sedmá.

T y t u 1 s i ó d m y.

Listiny.

O dokumentach.

Listiny soudní a jim na roven postavené.

Dokumenty sadowe.

Článek 25.
1. Listiny vystavené soudy jedné strany
neb před nimi zřízená a opatřené úředním
razítkem, jichž má býti použito na území
druhé strany, není třeba ověřiti (legalisovati).

Artykul 25.
1. Dokumenty sporzadzone lub wystawione
przez sady jednej Strony a zaopatrzone piecz§cia urzedowa nie potrzebuja do užycia ich
na obszarze drugiej Strony uwierzytelnienia
(legalizacji).

2. Totéž platí
a) o listinách úřadů knihovních a depositních, pokud úřady ty nespadají mezi úřady
uvedené již v odst. 1.;
b) o směnečných protestech u notářů, kan
celářských úředníků (soudních tajemníků)
a soudních vykonavatelů.

2. To samo odnosi si§:
a) do dokumentów urz§dów ksiag gruntowych i urz§dów depozytowych, o ileby urz§dy
te nie naležaly do wíadz wymienionych juž
w ust§pie 1;
b) do protestów wekslowych notarjuszy,
sekretarzy sadowych (urzedników kancelaryjnych) i komorników sadowych.

Článek 26.
■Listiny vystavené notářem, soudním vyko
navatelem nebo jiným u soudu k tomu zmoc
něným úředníkem nebo před nimi zřízené, vy
jímajíc směnečné protesty (článek 25, odst.
2., lit. b) nutno ověřiti, má-li j ich býti použito
na území druhé strany. Ověří je předseda sbo
rového soudu první stolice, v jehož obvodě
má své úřední sídlo notář, soudní vykonava
tel nebo zmíněný úředník.

Artykuí 26.
Dokumenty sporzadzone lub wystawione
przez notarjusza, komomika lub innego urzednika, który w sadzie do tego jest upowažniony,
wyjawszy protesty wekslowe (art. 25, ustep 2.
litera b), winny byč uwierzytelnione, ježeli
maj§ byč užyte na obszarze drugiej Strony.
Uwierzytelnienia dokonuje Prezes S;|du Okregowego, w którego okr§gu notarjusz, komor
ník lub urzgdnik ma swa siedzib§ urz§dowa.
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Listiny soukromé.

Článek 27.
1. Ustanovení článku 25. nebo 26. platí ob
dobně o listinách soukromých, jejichž podpis
jest ověřen soudem, notářem nebo kancelář
ským úředníkem (soudním tajémníkem).
2. Ověření dokazuje však toliko, že podpis
pochází od vystavitele.
Listiny úřadů správních.

Článek 28.
1. Listiny vystavené, zřízené neb ověřené
na území jedné strany ústředním neb jiným
jemu na roven postaveným úřadem správním
a opatřené jeho úředním razítkem nepotřebují
ověření (legalisace), má-li jich býti použito
na území strany druhé. Seznam těchto úřadů
jest připojen k dodatkovému protokolu této
smlouvy, může však po dohodě obou minister
stev spravedlnosti býti změněn nebo doplněn,
což bude veřejně vyhlášeno.
2. Listiny vystavené, zřízené neb ověřené
jiným správním úřadem ověřiti jest oním
z úřadů v seznamu tom uvedených, který je
tomuto úřadu nadřízen.

Dokumenty prywatne. .

Artykul 27.
1. Przepisy art. 25. i 26. nálezy odpowiednio
stosowač do dokumentów prywatnych, na których podpis jest uwierzytelniony przez sad,
notárjusza lub sekretarza sadowego (urzednika kancelaryjnego).
2. Uwierzytelnienie služy jednak tylko jako
dowód, že podpis pochodzi od wystawcy.
Dokumenty wladz administracyjnych.

Artykul 28.
1. Dokumenty sporzadzone, wystawione lub
uwierzytelniůne na obszarze jednej Strony
przez najwyžsza lub inna centrální wladze
administracyjna i zaopatrzone jej pieczecia
urzedowa, nie potrzebuja uwierzytelnienia (legalizacji) do užyeia ich na obszarze drugiej
Strony. Wykaz tych wladz doiaczony jest do
protokolu dodatkowego do niniejszej umowy,
može byc jednak za zgoda obu Ministerstw
Sprawiedliwošci zmieniony lub uzupelniony, co
b§dzie publicznie ogloszone.
2. Dokumenty sporzadzone, wystawione lub
uwierzytelnione przez inna wladze administra
cyjna, winny byč uwierzytelnione przez jedna
z wymienionych w wykazie wladz, która jest
przeložona tamtej wladzy.

Listiny matriční.

Akty stanu cywilnego.

Článek 29.
1. Listin zřízených na podkladě úředních
občanských matrik matričním úředníkem
jedné strany může býti použito na území
strany druhé, jsou-li ověřeny příslušným sou
dem nebo správním úřadem první stolice,
kterému přísluší dozor nad matričním úřed
níkem.

Artykul 29.
1. Dokumenty wystawione na podstawůe
urzedowyeh rejestrów stanu cywilnego przez
urzednika stanu cywilnego jednej Strony
moga byč užyte na obszarze drugiej Strony,
o ile sa uwierzytelnione przez wlašciwy sad
lub przez wíašciwa wladze administracyjna
pierwszej instancji, która jest powolana do
wykonywania nadzoru nad urz§dnikiem stanu
cywilnego.
2. Wyciagi z ksiag košcielnych, dotyczace
stanu cywilnego, zaopatrzone piecz§cia košciclna a nie objaté przepisem ustepu 1, winny
byč uwierzytelnione przez sad miejscowo wla
šciwy dla odnošnego zarzadu košcielnego lub
przez j edna z wymienionych w art. 28, ust. 1
wladz centralnych i zaopatrzone pošwiadczeniem, že wystawca wyciagu jest uprawniony
do udzielenia tegož.

2. Výtahy z knih církevních, týkající se
osobního stavu a opatřené kostelním razít
kem, pokud nespadají již pod ustanovení
odst. 1., třeba ověřiti soudem pro dotyčnou
církevní správu místně příslušným nebo jed
ním z ústředních úřadů uvedených v článku
28., odst. 1., a opatřiti osvědčením, že výtah
pořízen byl osobou k tomu oprávněnou.
Ověření opisu listin.

Odpisy.

Článek 80.
1. Ověřené opisy listin, kterých má býti
použito na území druhé strany, pořídí týž

Artykul 30.
1. Wierzytelne odpisy dokumentem, služace
do užytku na obszarze drugiej Strony, winny
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úřad, který listinu tu vystavil, neb před nímž
byla zřízena. Kde články 26. až 29. předpisují
zvláštní způsob ověření, jest jej zachovati
také ohledně ověření opisů.
2. Není-li již úřadu, který listinu vystavil,
nebo před kterým byla zřízena, náleží ověřiti opis onomu úřadu, který se stal přísluš
ným místo něho.
3. Nebylo-li by ani takového úřadu, sluší
ověřiti opis ministerstvu vnitra a v československé republice po případě úřadu mini
stra s plnou mocí pro správu Slovenska.

byč sporzadzone przez t$ sama wíadz§, która
dokument sporzqdzila lub wystawila. Ježeli
art. 26. do 29. przepisujq szczególny sposób
uwierzytelnienia, natenczas nálezy go zastosowač równiež do wierzytelnych odpisów.
2. Ježeli wladza, która dokument sporzéidzila lub wystawila, juž nie istnieje, uwierzy
telnienia odpisu winna dokonač wladza w miej sce tamtej wlašciwa.
3. Gdyby i taka wladza nie istniala, uwierzytelnienie nálezy do Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych a w Republice Czeskoslowackiej ewentualnie takže do Urzedu Ministra
upeinomocnionego do Zarzadu Siowaczyziup

Hlava osmá.

Tytul osmy.

Sdělení opisů z matrik.

Udzielanie odpisów z aktów stanu cywilnego.

Článek 31.
1. Matriční úřady zašlou ku požádání soud
ních úřadů druhé smluvní strany bezplatně
ověřené opisy nebo takové výpisy listů rod
ných, snubních a úmrtních, jakož i listin
o legitimaci nemanželských dětí.
2. Byly-li opisy neb výpisy takové požado
vány pro osoby soukromé, budou bezplatně
vyhotoveny a zaslány jen tehdy, jde-li o stranu
chudou, jejíž chudoba potvrzena jest přísluš
ným místním úřadem.

Artykul 31.
1. Urzedy stana cywilnego b§da na žadanie
wladz sadowych drugiego paňstwa przesylaly
im bezplatnie odpisy lub wyciagi z aktów urodzenia, šlubu i šmierci, oraz aktów legitymacji
dzieci niešlubnych.
2. Ježeli takich odpisów lub wyciagów zažadano dla osoby prywatnej, sporzadza si§ je
i przesyla im bezplatnie tylko wówczas, gdy
chodzi o osobě ubog$, której ubóstwo zostalo
potwierdzone przez wlašciwa wladz§ miejscowa.

ODDÍL II.

ROZDZIAL II.

VĚCI TRESTNÍ.

SPRAWY KARNE.

Hlava první.

Tytul pierwszy.

Vydávání zločinců.

Wydawanie przest§pców.

Trestné činy odůvodňující vydání.

Przestepstwa uzasadniajace wydanie.

Článek 32.
Smluvní strany se zavazují, že si k žádosti
navzájem vydají osoby, které, jsouce' stíhány
nebo odsouzeny soudem druhé strany smluvní
pro činy, jež dle zákonů státu jak dožadují
cího, tak i dožádaného, byť i platný byly jen
v některé části jeho, jsou trestný jako zlo
činy nebo přečiny, nacházejí se na území
druhé strany smluvní.

Artykul 32.
Strony zawieraj ace umowg zobowiazuja si§
na wezwanie wydawac sobie wzajemnie znajdujace si§ na ich obszarze osoby šcigane lub
skazane przez sady drugiej Strony za czyny
karygodne, które wedlug ustaw paňstwa wzywajacego i wezwanego — obowiazuj řicych chociažby tylko w jednej ich dzielnicy — zagrožone sa kara jako zbrodnie lub wystepki.

Nevydání vlastních příslušníků.

Wyj^tek co do wíasnych obyvrateli.

Článek 33.
1. Československá republika nevydá vlast
ních státních příslušníků, republika Polská
nevydá vlastních státních příslušníků ani
státních příslušníků svobodného města Gdaň
ská.

Artykul 33.
1. Rzeczpospolita Polska nie wydaje obywateli wíasnych tudziež obywateli Wolnego Miasta Gdaňska. Republika Czeskoslowacka nie
wydaje wíasnych obywateli.
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2. Podala-li osoba požadovaná dříve, než
došlo dožádání za její vydání, u strany dožá
dané žádost za udělení státního občanství,
může vyřízení žádosti za vydání býti odro
čeno až do konečného vyřízení žádosti za udě
lení státního občanství.

2. Ježeli przed nadejšciem žadania wydania
osoba wymieniona w tem žadaniu podala
u Strony wezwanej prošb§ o r adanie jej obywatelstwa, natenczas zalatwienie žadania
možná odložyč až do ostatecznego zalatwienia
prosby o naclanie obywatelstwa.

Pro které činy nenastane vydání.

Wyjatki co do niektórych przestepstvv.

Článek 34.

Artykul 34.

1. Vydání je nepřípustno:
a) pro činy, které jsou trestný toliko dle
trestních zákonů vojenských;

2. Zdali trestné činy zmíněné shora pod
a) až c) mají povahu tam uvedenou, posoudí
výhradně strana dožádaná.

1. Wydanie jest niedopuszczalne:
a) z powodu czynów karygodnych, zagrožonych kara tylko w wojskowych ustawach
kárných;
b) z powodu przest§pstw pclitycznych lub
przestepstw pozostajaeych z nimi w zwiazku;
za przest§pstwo polityczne nie b§dzie jednak
uwažany zamach na žycie naczelnika jakiegokolwiek paňstwa;
c) z powodu czynów, które ulegaja karze
wylaeznie wedlug ustaw prasowych;
d) z powodu wykroczen przeeiw ustawom
celným, podatkowym lub innym ustawom
skarbowym.
2. Strona wezwana osadza sama, czy istnieja znamiona przewidziane wyžej pod a)
do c).

Výjimky vzhledem k příslušnosti vlastních úřadů.

Wyjatki ze wzgl^du na wlasne post^powanie.

Článek 35.

Artykul 35.

Vydání je dále nepřípustno,
a) je-li stíhání trestného činu, o nějž jde,
vyhrazeno dle zákonů státu dožádaného vý
lučně jeho vlastnímu soudnictví;
b) jestliže pro týž trestný čin konalo se
proti osobě požadované na území strany do
žádané trestní řízení a skončilo rozsudkem
nebo jiným způsobem, leč že by tu byly pod
mínky, za kterých dle zákonů státu dožáda
ného přípustná jest obnova trestního řízení.
Rozsudek osvobozující neb zastavení řízení
nebrání však vydání, bylo-li na ně uznáno
jedině proto, že trestný čin spáchán byl v ci
zině.

Ponadto wydanie nie nastapi:
a) ježeli šciganie z powodu tego czynu we
dlug ustaw paňstwa wezwanego zastrzežone
jest wylaeznie wlasnemu sadownictwu;
b) ježeli na obszarze Strony wezwanej
przeeiw osobie, wymienionej we wniosku o wy
danie, z powodu tego samego przest§pstwa toczylo si§ postepowanie karne i zostalo zakoňczone wyrokiém lub w inny sposób — chyba,
že zachodzq warunki, pod którymi wedlug
ustaw paňstwa wezwanego dopuszczalne jest
wznowienie post§powania karnego. Wyrok
uwalniaj acy lub umorzenie postepowania nie
sa jednak przeszkodq, w wydaniu, ježeli takie
orzeczenie zapadlo tylko z powodu, že przestepstwo popelniono zagranica.

Článek 36.
Vydání lze odepříti, jestliže proti osobě po
žadované koná se na území strany dožádané
řízení trestní pro týž čin trestný.

Artykul 36.
Wydania možná odmówič, ježeli przeeiw
osobie, której wydania zažadano, na obszarze
Strony wezwanej toezy si§ postepowanie karne
z powodu tego samego przest§pstwa.

b) pro trestné činy politické nebo činy
s nimi související; za trestný čin politický
nebude však pokládán útok na život hlavy
kteréhokoli státu;
c) pro činy trestné výlučně dle zákonů
o tisku;
d) pro trestné činy proti zákonům celním,
daňovým nebo jiným zákonům finančním.
i
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Promlčení.

PrzeJawníeníe.

Článek 37.

Artykul 37.

Vydání lze odepřiti, je-li trestný čin nebo
výkon uloženého trestu dle zákonů platných
ve všech částech oblasti strany dožádané již
promlčen.

Wydania možná cdmówic, ježeli wedlug
ustaw obowiazujacych we wszystkich dzielnicach Strony wezwanej czyn karygodny lub
wykonanie kary uleglo przedawnieniu.

Odročení vydání.

Wstrzymanie wydania.

Článek 38.
Je-li osoba, o jejíž vydání bylo žádáno, stí
hána nebo odsouzena ha území strany dožá
dané pro jiný trestný čin, nebo je-li tam
z jiné příčiny ve vazbě, lze vydání odročiti do
té doby, kdy řízení již zahájené bude ukon
čeno, trest odpykán nebo prominut. Nicméně
bude o vydání rozhodnuto co nejdříve.

Artykul 38.
Ježeli osoba, której wydania zažadano, na
obszarze Strony wezwanej z powodu innego
przestepstwa jest šcigana lub zasadzona albo
jest tam uwieziona z innej przyczyny, natenczas možná wstrzymac wydanie až do ukoňczenia wdrožonego postepowania i wykonania
lub darowania kary. Mimo to o wydaniu naležy orzec jak najrychlej.

Dožádání o vydání z různých stran.

Zbieg wniosków ekstradycyjnych.

Článek 39.
žádá-li za vydání pro týž neb pro různé
činy trestné současně několik států, zůsta
veno je straně dožádané, které z těchto žá
dostí vyhoví.

Artykul 39.
Ježeli kilka paňstw žada równoczešnie wy
dania pewnej osoby z powodu tego samego lub
z powodu róžnych czynów karygodnych, natenczas pozostawione jest uznaniu Strony we
zwanej, któremu z tych žadaň zadošč uczynič.

Meze stíhání osoby vydané.

Zakres ácigania wydanego.

Článek 40.
1. Osobu již vydanou bude lze stíhati nebo
odsouditi aneb vydati jinému státu pro
trestný čin spáchaný před vydáním jen tehdy,
bylo-li povoleno vydání nebo předání třetímu
státu pro tento trestný čin.

Artykul 40.
1. Osob§ wydana wolno z powodu czynu
karygodnego popelnionego przed wydaniem
šcigač, skazač lub wydač trzeciemu paústwu
tylko o tyle, o ile z powodu tego czynu zgodzono si§ na wydanie lub na dalsze wydanie
trzeciemu paústwu.

2. Pro jiné trestné činy lze osobu vydanou
stíhati nebo dále vydati jen tehdy,
a) jestliže strana, která pachatele vydala,
dodatečně k tomu svolí. Svolení toho nelze
odepři ti, jestliže by také pro tento trestný
čin ve smyslu této smlouvy bylo bývalo vy
dání povoliti;
b) projevila-li osoba vydaná svůj souhlas
v soudním protokolu. Smluvní straně, která
ji vydala, zaslán bude ověřený opis tohoto
protokolu.
3. Neopustila-li vydaná osoba vlastní vinou
území státu, jemuž byla vydána, do jednoho
měsíce ode dne, kdy trestní řízení pro čin,
pro nějž byla vydána, bylo ukončeno, nebo
trest odpykán neb prominut, nebo vrátila-li
se tam dobrovolně, lze ji soudně stíhati nebo

2. Osobě wydana možná šcigač lub dalej
wydač za inne przest§pstwa tylko wtedy:
a) ježeli Strona, która przestepce wydala,
na to dodatkowo zezwoli, przyczem zezwoienia
nie može odmówič, ježeli wydanie takže z po
wodu tego czynu karygodnego w mysl tej
umowy musialoby byč dozwolone;
b) j eželi osoba wydana wyrazi do protokolu
sadowego swa zgod§ na to, Stronie, która przest§pc§ wydala, naležy przeslač uwierzytelnioný odpis tego protokolu.
3. Ježeli osoba wydana w ciagu miesiaca od
chwili, kiedy z powodu czynu, za który j a wydano, postepowanie karne przeeiw niej ukoňczono lub kar§ wykonano lub darowano,
z wlasnej winy nie opušci obszaru Paňstwa,
któremu j^ wydano, albo ježeli osoba wydana
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vykonati trest také pro takové trestné činy,
na které se vydání nevztahovalo.

dobrowolnie tam powróci, natenczas sadowe
šciganie i wykonanie kary dopuszczalne jest
takže z powodu takich czynów karygodnych,
do których wydanie si§ nie odnosiío.

Žádost o vydání.

Wniosek o wydanie.

Článek 41.
Artykut 41.
1. Žádost o vydání podá ministerstvo spra
1. Wniosek o wydanie zložy Ministerstwo
vedlnosti (jde-li o osoby, stíhané vojenskými Sprawiedliwošci (zas co do osob poszukiwasoudy, nejvyšší vojenská soudní správa) do •nych przez sady wojskowe, najwyžszy wojžadujícího státu přímo u ministerstva spra skowy zarzad sprawiedliwošci) Panstwa provedlnosti strany dožádané.
szacego — wprost w Ministerstwie Sprawied
liwošci Panstwa wezwanego.
žádost o vydání a přílohy její jest sepsati
Wniosek o wydanie wraz z zaíacznikami
v jazyku státním (oficielním) strany doža nálezy sporzadzié w j§zyku paňstwowym (ofidující.
cjalnym) Strony wzywajacej.
2. žádosti o vydání připojiti jest soudní za
2. Do wniosku o wydanie nálezy dolaczyc
tykač na osobu požadovanou nebo pravoplatný sedziowski nakaz aresztowania osoby, której
rozsudek proti ní vydaný. V těchto listinách wydania žada si§, albo prawomocny przeciw
naznačiti jest povahu trestného činu, pro nějž niej wydany wyrok. W dokumentach tych
bylo žádáno o vydání, s popisem činu a s po winno byč okrešlone przestepstwo, z powodu
ukazem k trestním předpisům, jichž bude po którego žada sie wydania, z przedstawieniem
užiti. Jde-li o trestné činy proti majetku, bu stanu rzeczy i powolaniem przepisów kárných,
diž pokud možno udána výše škody skutečně które maja byc zastosowane. Przy przesíepzpůsobené nebo zamýšlené. Pokud zmíněné stwach przeciw wlasnošci nálezy, o ile možnookolnosti z uvedených listin nejsou zřejmý, šci, podač wysokošč wyrzadzonej lub zamienutno přiložiti k nim další soudní listinu, rzonej szkody. Ježeli powyžsze okclicznošci nie
která obsahuje scházející údaje.
wynikaja ze wspomnianych dokumentów, ná
lezy dolaczyč dalsze pismo sadowe, które zawiera okolicznošci brakujace.
3. Uvedené listiny budou vyhotoveny ve
3. Wymienione pisma nálezy sporzadzié
formě předepsané pro dožadující stranu, opa w formie przepisanej dla Strony wzywajacej,
třeny úředním razítkem a připojeny v prvo- zaopatrzyč w piecz§é urzedowa i dolaczyc
pisu nebo ověřeném opisu.
w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie.
4. Znění trestních předpisů, jichž bude po
4. Brzmienie przepisów kárných, które
užiti, jest připojiti v ověřeném opise.
majfi byč zastosowane, nálezy równiež dola
czyč w uwierzytelnionym odpisie.
5. žádosti připojiti jest, pokud možno, též
5. We wniosku nálezy, o ile možnošci, zapopis osoby požadované, její podobiznu a kte miešcič równiež opis osoby, której wydania si§
rékoli jiné údaje způsobilé k zjištění její to žada, dolaczyc jej fotografj§ oraz przytoczyč
tožnosti.
inne okolicznošci, majace znaczenie dla stwierdzenia jej tožsamošci.
Dodatečná objasnění.

Dodatkowe wyjasnienia.

Článek 42.
1. Je-li pochýbno, zda jsou tu podmínky
vydání uvedené v této smlouvě, bude dožadu
jící strana dodatečně požádána o případná ob
jasnění.
2. Byla-li stíhaná osoba následkem žádosti
o vydání vzata do vazby, bude lze ji propustiti, nedojde-li objasnění toto do šesti neděl
ode dne, kdy dožádání o objasnění bylo ode-

Artykul 42.
1. W razie watpliwošci, czy záchod za warunki wydania przewidziane w niniejszej umowie, naležy zažadač od Strony wzywajacej dodatkowych wyjašnieň.
2. Ježeli šcigana osob§ z powodu wniosku
o jej wydanie aresztowano, možná ja wypušcič
na wolnošč, skoro w ciagu 6 tygodni po wysíaniu pisma žadajacego wyjašnieň przez Mi-
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sláno ministerstvem spravedlnosti státu o vy
dání dožádaného.

nisterstwo Sprawiedliwošci Strony wezwanej
potrzebne wyjašnienia nie nadej da.

Opatření k zajištění vydání.

Zabezpieczenie wydania.

Článek 43.
Jakmile dojde žádost o vydání, předsevzato
bude neprodleně vše, čeho jest třeba k jeho
zabezpečení, leč že by se vydání jevilo předem
nepřipustilo.

Artykul 43.
O ile wydanie nie przedstawia si§ z góry
jako niedopuszczalne, naležy niezwlocznie po
otrzymaniu wniosku o wydanie zarzadzic
šrodki potrzebne do zabezpieczenia wydania.

Prozatímní zatčení.

Przytrzymanie tymczasov/e.

Článek 44.
1. Osoba stíhaná bude, ačli vydání nejeví
se předem nepřípustno, ještě než dojde žádost
o vydání, prozatímně zatčena, bylo-li o to žá
dáno s odvoláním na soudní zatykač nebo pra
voplatný rozsudek a současně trestný čin
udán.

Artykul 44.
1. Osobě šciganti naležy nawet przed otrzymaniem wniosku o wydanie tymczasowo przytrzymač, j eželi tego zažadano z powolaniem si§
na sedziowski nakaz aresztowania lub prawomocny wyrok i wymieniono rodzaj czynu karygodnego, a wydanie nie przedstawia si§ z góry
jako niedopuszczalne.
2. Sady i urz§dy prokuratorskie Strony
wzywajacej moga wniosek taki przeslač na
pišmie lub telegraficznie bezpošrednio do wlašciwych wladz Strony wezwanej.
3. Takže i bez takiego wniosku naležy zarzadzič tymczasowo przytrzymanie osoby wyšledzonej w paňstwie, w którego dzienniku policyjnym zamieszczono o niej ogíoszenie na
žadanie drugiego panstwa.

2. žádost ta může býti podána soudem nebo
státním zastupitelstvím strany dožadující ať
písemně ať telegraficky přímo u příslušných
úřadů strany dožádané.
3. I když takováto žádost podána nebyla,
jest prozatímně zatknouti osobu, která ku
přání druhé strany byla stíhána v policejním
listě státu, na jehož území byla vypátrána.
Článek 45.
1. Den prozatímního zatčení (článek 44.)
a místo vazby budou úřadu dožadujícímu nebo
stíhajícímu, jakož i vlastnímu ministerstvu
spravedlnosti neprodleně a přímo oznámeny.
2. Osoba prozatímně zatčená bude propu
štěna na svobodu, nedojde-li zatykač nebo
trestní rozsudek onoho úřadu, u něhož jest
osoba ta ve vazbě, nejpozději do 14 dnů ode
dne zatčení. Jde-li však o zločince zvláště ne
bezpečné, lze prodloužiti vazbu o dalších 14
dní.
3. Ministerstvo spravedlnosti smluvní stra
ny, která provedla zatčení, může naříditi pro
puštění prozatímně zatčené osoby, nedošla-li
ho během 6 týdnů ode dne zatčení žádost o vy
dání.

Artykul 45.
1. O dniu tymczasowego przytrzymania
(art. 44.) oraz o miejscu aresztu naležy nie
zwlocznie i bezpošrednio zawiadomič wladz§
wzywajaca lub šcigajaea tudziež wlasne Ministerstwo Sprawiedliwošci.
2. Osobg tymczasowo przytrzymana naležy
wypušcič na wolnošč, ježeli najpóžniej w przeciagu 14 dni od dnia przytrzymania nie nadejdzie nakaz aresztowania lub wyrok kárný do
wladzy, w której areszcie dana osoba sie znajduje. Ježeli jednak chodzi o szczególnie niebezpiecznych zbrodniarzy, možná przytrzyma
nie przedlužyč o dalszych dni 14.
3. Ministerstwo Sprawiedliwošci tej Strony,
która dokonala przytrzymania, može zarzadzič uwolnienie osoby tymczasowo przytrzymanej, ježeli w przeciagu 6 .tygodni od dnia
przytrzymania nie otrzyma wniosku o wy
danie.

Sdělování výsledků trestního řízení.

Zawiadomieme o wyniku postepowama karnego.

Článek 46.
Smluvní strana, které osoba stíhaná byla
vydána, zpraví vydávající stranu k její žá
dosti o konečném výsledku trestního řízení.

Artykul 46.
Strona, której przest§pce wydano, winna
Stron§ wydajaca na jej žadanie zawiadomič
o ostatecznym wyniku postepowania karnego.
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Průvoz.

Przewiezienie.

Článek 47.
1. K žádosti jedné strany smluvní povolí
strana druhá průvoz osoby, která vydána byla
straně dožadující od jiného státu, vlastním
územím.
2. O průvozu platí obdobně předpisy článků
33. až 37. a 41., odstavce 1. až 3., o vydání.

Artykul 47.
1. Na žadanie jednej Strony zezwoli druga
Strona na przewiezienie przez swój obszar
osoby, która trzecie paňstwo wydalo panstwu
wzywaj ^cemu..
2. W tym wypadku slosuj a si§ odpowiednio
przepisy artykulu 33 do 37 i 41, ust. 1 do 3
w przedmiocie wydania.

Hlava druhá.

T y t u 1 d r u g i.

Právní pomoc ve věcech trestních.

Pomoc prawna w sprawach kárných.

Přímý styk.

Bezpošrednia korespondencja.

Článek 48.
Smluvní strany poskytnou si k dožádání na
vzájem právní pomoc ve věcech trestních, a to
přímým stykem mezi soudními úřady. Zejmé
na dají navzájem doručíti spisy týkající se
trestního řízení včetně rozsudků a budou prováděti úkony vyšetřovací, jako výslech osob
obviněných, svědků a znalců, soudní ohledání,
prohlídku i zabavení věcí, a předávali sobě
spisy a věci, mající vztah k trestnímu řízení.

Artykul 48.
Strony umawiajace sie b§da sobie wzajemnie na žadanie udzielaly pomocy prawnej
w sprawach kárných, przyczem wladze sadowe bedg. si§ porozumiewaíy bezposrednio.
W szczególnošci b§da one wzajemnie doř
ezaly pisma odnoszace si§ do postepowania
karnego, nie wylaczajac wyroków, przeprowadzaly czynnošci šledeze, jak badanie obwinionych, šwiadków i bieglych, naoczni§ sadowa,
rewizj§ i zaj§cie przedmiotow, oraz b§da wydawaly sobie wzaj emnie akta i przedmioty od
noszace si§ do post§powania karnego.

článek 49.

Artykul 49.

Vydání věcí doličných.

Wydanie dowodów rzeczowych.

1. Úřady obou smluvních stran vydají si
navzájem věci, jichž obviněný nabyl trestným
činem, jakož i věci, které slouží k provedení
důkazů, byť i podléhaly zabavení, zkáze nebo
propadnutí; vydávající úřad může si vyhra
dili, že věci ty budou mu co nejdříve vráceny.

1. Wladze obu Stron umawiajacych sie b§da
sobie wzajemnie wydawaly przedmioty, które
obwiniony nabyl przez czyn karygodny oraz
przedmioty potrzebne do celów dowodowych,
chociažby te przedmioty podlegaly konfiskacie.
zepsuciu lub uznaniu za przepadle; wladza
wydajaca može sobie zastrzec rychly zwrot
tych przedmiotow.
2. Ježeli wydania takich przedmiotow zažadano przy sposobnošci wydania lub przewiezienia przest^pey, to winno ono nastapic o ile
možnoáci przy wykonaniu tej czynnošci.

2. Byly-li věci takové vyžádány vzhledem
ku vydání nebo průvozu zločince, budou pře
dány, pokud možno, současně s jeho vydáním
nebo průvozem.
Článek 50.
O právní pomoci ve věcech trestních platí
obdobně předpisy článku 13., odst. 3., 14. až
16., 18. až 20. a článku 23.

Artykul 50.
Do pomocy prawnej w sprawach kárných
slosuj a si§ odpowiednio przepisy art. 13., ust.
3., art.' 14. do 16., art. 18. do 20. i art. 23. niniejszej umowy.

Kdy lze odepříti právní pomoc.

Odmowa pomocy prawnej.

Článek' 51.
Právní pomoc ve věcech trestních lze ode
příti v těch případech, kde by dle ustanovení

Artykul 51.
Pomocy prawnej w sprawach kárných
možná odmówič w tych wypadkach, w któ-
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této smlouvy nebylo povinnosti k vydání stí
haného.

rych wedíug postanowieň niniejszej umowy
niema obowiazku wydawania przest^pców.

Obeslání do ciziny.

Wezwanie swiadka za granicg.

Článek 52.
1. Svědek nebo znalec, kterékoli státní pří
slušnosti, který na obsílku jemu doručenou
úřady dožádané strany dostaví se dobrovolně
před soudní úřady státu dožadujícího, nesmí
tu býti stíhán pro trestný čin dříve spáchaný
ani zatčen z jiného právního důvodu dříve
vzniklého. Uvedené osoby pozbudou však této
výhody, neopustí-li z vlastní viny během tří
dnů po výslechu území státu je obeslavšího.

Artykuí 52.
1. Šwiadek lub biegiy, bez wzgl§du na to,
jakiego panstwa jest obywatelem, który na
wezwanie doreczone mu przez wíadze Strony
wezwanej stawi si§ dobrowolnie przed wladzami sadowemi panstwa wzywajž|cego, nie
može byč tam šcigany za poprzednio popeíniony czyn karygodny ani aresztowany z innej
przyczyny prawnej przedtem powstalej. Ježeli
šwiadek lub biegly w pi^eciagu trzech dni po
przesluchaniu z wíasnej winy nie opušci obszaru Strony wzywajacej, natenczas traci powyžsze przywileje.
2. W odezwie o dor§ezenie wezwania osobom wymienionym w poprzednim ustepie, które nie može zawierač žadnego rygoru na wypadek niestawiennictwa, naležy wymienič sum§, która Strona wzywajaca wypiaci tytulem
zwrotu kosztów podróžy i pobytu. Wíadza
wzywajaca winna wraz z odezwa nadesiač odpowiednia zalick§ dla osoby wezwanej.
3. Ježeli osoba wezwana na obszarze pan
stwa wezwanego jest uwigziona, možná prosíc
Ministerstwo Sprawiedliwošci tego panstwa
o dostawienie jej na pewien czas, przyczem na
ležy si§ zobowiazač do jak najspieszniejszego
jej odeslania. Takie dostawienie jest dopuszczalne, o ile osoba aresztowana ternu wyražnie si§ nie sprzeciwia.

2. V žádosti za doručení obsílky osobám
uvedeným v předcházejícím odstavci, která
nesmí obsahovat! kteroukoli vyhrůžku pro pří
pad, že by se nedostavily, nutno uvésti peníz,
který dožadující strana zaplatí na úhradu
cesty a pobytu. Dožadující úřad zašle současně
s dožádáním přiměřenou zálohu pro osobu
obeslanou.
3. Je-li osoba obeslaná ve vazbě na území
státu dožádaného, lze žádati ministerstvo
spravedlnosti tohoto státu o dočasné její do
dání se závazkem, že bude co nejdříve nazpět
poslána. Dodání její jest připustilo, jen pokud
mu sama výslovně neodporuje.

Hlava třetí.

Tytu! trzeci.

Sdělování odsouzení a výtahů z rejstříků.

Zawiadomienia o skazaniu i wiadomošci z rejestru karnego.

Článek 53.
1. Obě strany budou si navzájem sdělovat!
opisy trestních lístků nebo výtahy z pravo
platných rozsudků odsuzujících, pokud budou
se týkati příslušníků druhé strany smluvní a
pokud podle předpisů platných pro soud roz
sudek vydavší zapisovány bývají do trestního
rejstříku. Rovněž budou sobě sdělovati vy
rozumění o dalších rozhodnutích, jež by se
mohla týkati takových rozsudků a jež bývají
zapisována do trestního rejstříku.
2. Tyto opisy a výtahy budou zasílány
úřadu trestního rejstříku druhé strany, a nebude-li úřad tento znám, ministerstvu spra
vedlnosti této strany.

Artykuí 53.
1. Obie Strony b§da sobie wzajemnie przesyíaly odpisy karty karnej lub wyciagi z prawomocnych wyroków skazujacych, które dotyczij obyv/ateli drugiej Strony i wedle przepisów obcwiazujřjcych w sadzie orzekajacym
sa wpisywane do rejestru karnego. Nadto
b§da sobie obie Strony przesyíaly zawiadomie
nia o dalszych orzeczeniach, odnoszacych si§
do takich wyroków, o ile orzeczenia te notowane síj równiež w rejestrze kárným.
2. Wspomniane odpisy i wyciagi, przesytane
b§da do wíadzy prowadz^cej w drugiem paňstwie rejestr karny, a gdyby ta wíadza nie
byla znana, do Ministerstwa Sprawiedliwošci
tego panstwa.
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článek 54.
1. Obě strany vydají si k dožádání zprávy
z trestního rejstříku.
2. O tom, kam zasílati dožádání o tyto
zprávy, platí ustanovení článku 53., odst. 2.

Artykul 54.
1. Obie Strony běda sobie na žadanie udzielaíy wiadomošci z rejestru karnego.
2. Pod wzglfdem przesylania wniosków
o udzielenie takich wiadomošci obowiazuje
przepis ust. 2 Art. 53.

Hlava čtvrtá.

T y t u 1 c z w a r t y.

Náklady právní pomoci ve věcech trestních.
Článek 55.
1. Výlohy, způsobené dožádáním za vydání
nebo za jinou právní pomoc ve věcech trest
ních, ponese strana dožádaná, pokud vzešly na
jejím území.
2. Toliko výlohy, které vzešly následkem
dožádání o dobrozdání znalců a fakult vyso
kých škol, jakož i obesláním osoby, která jest
ve vazbě na území státu dožádaného (článek
52., odst. 3.), a náklady průvozu osoby stíhané
(článek 47.), hrazeny budou státem dožadu
jícím.
3. Strana vydávající může kromě toho požadovati, aby byly vymoženy a jí zaslány vý
lohy vydání v tom případě, že by stát, který
0 vydání žádal, vymohl na odsouzenci útraty
trestního řízení.

Koszty pomocy prawnej w sprawach kárných

Hlava pátá.

T y t u 1 p i a t y.

Postih.

Pošcig.

Rozsah práva postihu,

Zakres prawa pošcigu.

článek 56.
1. Orgánové bezpečnostní služby mohou,
je-li nebezpečí v prodlení, pronásledovali po
stihem zločince na útěku z území jednoho
státu do území státu druhého a pátrat! tam po
jejich stopách ihned, jakmile trestný čin byl
spáchán, nebo pachatel odkryt. Mohou osoby
stíhané na území druhého státu zadržeti a odníti jim nástroje upotřebené k činu, jakož
1 všechny předměty, sloužící k jich usvědčení.
2. Provésti samostatně domovní prohlídku
nejsou stíhající orgány oprávněny.
3. Stíhající orgány mohou po dobu postihu
nositi služební výzbroj a jí použiti v případě
nutné obrany.

Artykul 56.
1. Organom služby bezpieczeňstwa wolno,
j eželi zwloka grozi niebezpieczeňstwem, šcigac
uehodzacych zbrodniarzy oraz šledzič za nimi
bezpošrednio po spelnieniu czynu karygodnego
lub po wykryciu sprawcy — w drodze pošcigu
z obszaru jednej Strony na obszar drugiej
Strony. Organa te moga osobg šcigana na ob
szarze drugiej Strony przytrzymač i odebrac
jej narzedzia užyte przy spelnieniu przestepstwa oraz wszelkie inne przedmioty služace do
celów' dowodowych.
2. Do samoistnego dokonywania rewizji domowej organa šcigajace nie sa uprawnione.
3. Organa šcigajace maja prawo podczas
pošcigu nosič bron službowa i w razie koniecznej obrony zrobič z niej užytek.

Místní omezení postihu.

Terytorjalne ograniczenie pošcigu.

Článek 57.
1. Pronásledovat! po rozumu článku 56.,
odst. 1., lze na území druhého státu jen až do

Artykul 57.
1. šciganie przest§pcy stosownie do ust. 1.
art. 56. na obszarze drugiego paňstwa dozwo-

Artykul 55.
1. Koszty wynikíe wskutek žadania wydania lub udzielenia innej pomocy prawnej
w sprawach kárných ponosi Strona wezwana,
o ile powstaly na jej obszarze.
2. Jedýnie wydatki, poczynione wskutek zažadania opinji bieglych lub fakultetu wyžszej
szkoiy oraz wskutek dostawienia osoby przebywajacej w areszcie na obszarze paňstwa
wezwanego (art. 52., ust. 3), jak niemniej ko
szty przewiezienia przěst^pcy (art. 47.) po
nosi panstwo wzywaj ace.
3. Strona wydajaca može nadto zažadač
šciagni§cia i nadeslania kosztów wydania na
wypadek, ježeliby Strona wzywaj aca wlasne
koszta post§powania karnego šciagnela od zasadzonego.
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místa, ve kterém pronásledující orgán ve smě
ru postihu zastihne orgán bezpečnostní nebo
bezpečnostní úřad druhého státu.
2. Nezastihne-li ve směru postihu ani bez
pečnostní orgán ani bezpečnostní úřad dru
hého státu, nesmí postih konající překročiti
pohraničního pásma zšíří deseti kilometrů.
Vzájemnou dohodou obou vlád může toto
pásmo býti rozšířeno.

lone jest jedynie do miejsca, w którem organ
šcigajacy na drodze pošcigu natrafil na organ
lub wladz§ bezpieczeňstwa drugiego paňstwa.
2. Gdyby jednak organ šcigajacy na drodze
pošcigu nie natrafil na organ lub wladze bez
pieczeňstwa drugiego Paňstwa, w takim razie
pošcig nie može przekroczyc pasa granicznego
szerokošci dziesieciu kilometrów. Pas ten može
byč za wzajemnem porozumieniem obu rziidów rozszerzony.

Povinnost stíhajícího orgánu.

Obowiazki organu šcigajaeego.

Článek 58.
1. Stíhající orgán jest povinen hlásiti se
v druhém státu u bezpečnostního úřadu neb
orgánů, které nejdříve zastihne, a předložití
jim svůj služební průkaz. Tím jeho úřední
činnost na cizím území je skončena a stíhající
jest povinen navrátiti se ihned na území vlast
ního státu. Smí pokračovati ve stíhání toliko
se svolením bezpečnostního úřadu neb bezpeč
nostních orgánů státu, na jehož území se koná
postih.
2. V případě uvedeném v článku 57., odst. 2.,
přihlásí se stíhající orgán dodatečně u bezpeč
nostního úřadu, který jest v desetikilometrovém pohraničním pásmu nejbližší místu, kde
skončil svůj postih.

Artykuí 58.
1. Organ šcigajacy jest ohowiazany w drugiem Paňstwie u najbližszej spotkanej wíadzy
bezpieczeňstwa lub przed jej orgánem zgtosic
si§ i okazač swa legitymacje službowa oraz
z ta chwila przerwac dalsze ui'z§dowanie na
obcym obszarze i wrócič niezwlocznie na
wlasne terytorjum. Dalszy pošcig dopuszczalny jest tylko za zezwoleniem wladzy lub
organu bezpieczeňstwa tego Paňstwa, na któ
rem pošcig si§ odbywa.
2. W wypadku, o którym mowa w ust. 2
art. 57, zgíoszenie winno nastapié dodatkowo
u tej wladzy bezpieczeňstwa, która w obr§bie
dziesiecio-kilometrowego pasa pogranicznego
znajduje sie najbližej miejsca przerwania po
šcigu.

Další postup ohledně zadrženého.

Dalsze postepowanie.

Článek 59.
1. Byl-li stíhaný zadržen, jest jej s před
měty, které mu byly odňaty, odevzdat! nejbližšímu bezpečnostnímu úřadu nebo soudu.

Artykul 59.
1. W razie schwytania osoby šciganej ná
lezy ja wraz z przedmiotami, które od niej
odebráno, oddač najbližszej wíadzy bezpie
czeňstwa lub najbližszemu sadowi.
2. Wladze te winny osobě schwytami tymczasowo przytrzymac, o ile wydanie jej nie
przedstawia sie z góry jako niedopuszczalne.
Do dalszego postepowania stosujq sie przepisy
niniejszej umowy o tymezasowem pržytrzymaniu.

2. Zadržený bude od těchto úřadů proza
tímně zatčen, pokud jeho vydání již od po
čátku nejeví se nepřístupným. Pro další řízení
platí předpisy této smlouvy o prozatímním
zatčení.
Hlava šestá.

T y t u 1 s z ó s ty.

O ratifikaci a výpovědi smlouvy.

Ratyfikacja i wypowiedzenie umowy.

Artykul 60.
Článek 60.
Umowa
niniejsza
sporzadzona w jazykách
Tato smlouva, sepsaná jazykem státním
paňstwowych
obu
Stron
umawiajacych sie,
obou smluvních stran, jejíž znění v obou jazy
cích je autentické, bude ratifikována a listiny której oba teksty sa autentyczne, bedzie ratyratifikační budou co nejdříve v Praze vymě fikowana i dokumenty ratyfikacyjne běda wyněny. Nabude působnosti měsíc po výměně mienione w Pradze w czasie možliwie najkrótratifikačních listin a zůstane v platnosti ještě szym.
Umowa ta wejdzie w žycie w miesiac po
šest měsíců ode dne, kdy bude vypovězena
. dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych
jednou ze stran.
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i pozostanie w mocy až do upiywu szešciu miesiecy po dniu wypowiedzenia jej przez jedna
ze Stron.
Na důkaz toho zmocněnci obou stran tuto
smlouvu podepsali a opatřili vlastní pečetí.

Na dowód czego pelnomocnicy obu Stron
umowe niniejsza podpisali i wycisneli na niej
swe piecz§cie.

Sepsáno ve dvojím prvopisu v Praze dne
6. března 1925.

Sporzadzono w Pradze w dwóch oryginalnych egzemplarzach dnia 6. marca 1925.

Dr. V. GIRSA v. r.
Dr. EMIL SPIRA v. r.

L. S.
L. S.

Dr. ZYGMUNT LASOCKI v. r.

L. S.

WLODZIMIERZ JABLOŇSKI v. r. L. S.

Dodatkový protokol

Protokót dodatkowy

ke smlouvě mezi československou republikou
a republikou Polskou ohledně úpravy právních
styků ve věcech občanských, trestních a ne
sporných.

do umowy miedzy Republika Czeskoslowack^
i Rzecz^pospolit^ Polska w przedmiocie uregulowania obrotu prawnego w sprawach cywilnych, kárných i niespornych.

Zplnomocnění zástupci československé re
publiky a republiky Polské podepisujíce
smlouvu ohledně úpravy právních styků ve
věcech občanských, trestních a nesporných
zjišťují jménem svých vlád souhlas v těchto
bodech:

Upeínomocnieni zast^pcy Republiki Czeskoslowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej,
podpisujíc umow§ w przedmiocie uregulowania obrotu prawnego w sprawach cywilnych,
kárných i niespornych, stwierdzaja imieniem
swych paňstw zgode co do nastepujacych
punktów:

1. Ustanovení oddílu I. smlouvy vztahují se
v československé republice i na poručenské
(sirotčí) úřady na Slovensku a Podkarpatské
Rusi.

1. Postanowienia Oddzialu I. Umowy odnosza sie w Republice Czeskoslowackiej takže
do opiekuňczych (sierocych) urz§dów na Slowaczyžnie i Rusi Przykarpackiej.

2. Výrazem soudy v této smlouvě rozumějí
se také vojenské soudy obou smluvních stran.

2. Pod wyrazem Sady rozumie sie w tej
umowie równiež sady wojskowe obu Stron.

3. Smluvní strany si sdělí vzájemně rozdě
lení obvodů občanských i vojenských soudů.

3. Strony zakomunikuja sobie wzajemnie
podziaí okregów sadów cywilnych i wojskowych.

4. Ustanovením čl. 31. nepředbíhá se nikte
rak případné úpravě úřední výměny výpisů
z matrik.

4. Postanowienia art. 31. nie przesadzaja
w žádným razie ewentualnego uregulowania
w innej umowie sprawy wymiany u r z § d ow e j wyciagów matrykalnych.

5. Obě delegace souhlasí, že jest těžko nalézti všeobecnou formuli pro vydání osob,
které byly odsouzeny pravomocným rozsud
kem k jednotnému trestu pro trestný čin obec
ný a současně pro některý z trestných činů
uvedených v čl. 34. Usnesly se proto, že v ta-

5. Obie delegacje stwierdzily, že nie možná
ustalic jednolitej formuly dla wypadków
ekstradycji osob, które skazano prawomocnym wyrokiem na kare laczna za przestepstwo
pospolité i jedno z przestgpstw wymienionych
w art. 34. W sprawach takich paňstwo we4'
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kových případech rozhodne stát dožádaný
podle okolností případu, zda žádosti vyhoví
čili nic.

zwane w každým wypadku rozstrzygnie, czy
stosownie do zachodzacych okolicznošci wydanie nastapi, lub nie.

6. Vydání pro zločin anebo přečin nebude
na překážku, že požadovaná osoba byla odsou
zena rovněž pro přestupek, a to týmž pravo
platným rozsudkem k jednotnému trestu.

6. Wydaniu za zbrodnig lub wyst§pek nie
b§dzie stala na przeszkodzie okolicznošc, že
osoba, której wydania zažřtdano, zostaía skazana równiež za wykroczenie tym samym prawomocnym wyrokiem na kar§ hiczna.

7. Zákonodárství jednotlivých území obou
států označuje jako přečiny rovněž takové
trestné činy, které v jiných územích těchže
států jsou označeny pouze jako přestupky.
V důsledku toho pokládají obě. strany s ohle
dem na článek 32. za účelno, aby v praxi v ne
patrných případech používáno bylo práva žádati o vydání v plném rozsahu toliko tehdy,
vyžaduje-li toho zvláštní zájem soudnictví.
O tom, zda tu je takovýto zvláštní zájem, roz
hodne dožadující stát.

7. Ustawodawstwo niektórych dzielnic
w obu Paňstwach oznacza jako wyst§pki rów
niež czyny karygodne, które w innych dzielnieach tych paňstw sí| okrešlone jedynie jako
przekroczenia. Wobec tego obie strony uwažaja odnošnie do ařt. 32 za rzecz wskazana,
by w praktyce w wypadkach drobných tylko
wtedy w caíej pelni korzystano z prawa žadania wydania, ježeli tego wymaga szczególny
interes wymiaru sprawiedliwošci. Czy taki interes szczególny istnieje, rozstrzyga Strona
wzywajaca.

8. Pro posouzení povinnosti k vydání neroz
hoduje, zda pachatel činu ve státě dožádaném
může býti stíhán, nýbrž toliko, že čin takový
jest tam trestný (článek 32. a násl.).

8. Przy ocenie obowiazku wydania nie roz
strzyga okolicznošč, czy sprawca w paňstwie
wezwanem može byc šcigany, lecz jedynie czy
czyn tego rodzaju jest tam zagrožony karfj,
(Art. 32. i nast.).

9. Seznam ústředních neb jiných jim na ro
ven postavených úřadů správních zmíněný
v článku 28. jest zvláště připojen k tomuto
protokolu.

9. Wykaz najwyžszych i innych centralnych wíadz adminístracyjnych wspomnianych
w Art. 28. jest dolaczony do niniejszego pro
tokolu.

Na doklad toho podepsali zmocněnci obou
stran tento dodatkový protokol, který má stej
nou platnost jako smlouva sama.

Na dowód czego pelnomocnicy obu Strou
podpisali niniejszy protokol, który ma rówmj,
wažnošc, jak umowa sama.

Dáno v Praze ve dvojím vyhotovení dne
6. března 1925.

Spořzadzono w Pradze w dwóch oryginalnych egzemplarzach dnia 6. marca 1925.

Dr. V. GIRSA v. r.
Dr. EMIL SPIRA v. r.

L. S.
L. S.

Dr. ZYGMUNT LASOCKI v. r.

L. S.

WLODZIMIERZ JABLOŇSKI v. r. L. S.
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Aneks do Protokolu dodatkowego.

ústředních správních úřadů republiky česko
slovenské a republiky Polské, jimiž vystavené
listiny nevyžadují žádného ověření, má-li jich
býti použito na území druhé smluvní strany.

Wykaz
centralnych wladz admmistraeyjnych Rzeezypospolitej Polskiej i Republiki Czeskoslawackiej, których dokumenty nie wymagaja žadnego uwierzytelnienia dla užyíku na terytorjum drugiej Strony umawiaj^cej si§.

A. Republika Československá.

A. Rzeczpospolita Polska.

1. Všechna ministerstva včetně s předsed
nictvem ministerské 5®dy a úřadem ministra
s plnou mocí pro správu Slovenska v Brati
slavě.

1. Wszystkie Ministerstwa wlacznie z Prezydjum Rady Ministrów.
2. Prokurátorj a Generálna Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Glówny Urzad Statystyczny.
4. Glówny Urzad Likwidacyjny.
5. Najwyžsza Izba Kontroli Paňstwa,
6. Kancelarja Prezydenta Rzeczypospolitej.
7. Kancelarja Sejmu i Senátu.

2. Nej vyšší účetní kontrolní úřad.
3. Státní úřad pozemkový.
4. Státní úřad statistický.
5. Civilní správa Podkarpatské Rusi.
6. Kancelář presidenta republiky.
7. Kancelář poslanecké sněmovny Národ
ního shromáždění.
8. Kancelář senátu Národního shromáž
dění.

B. Republika Polská.
1. Všechna ministerstva včetně s předsed
nictvem ministerské rady.
2. Generální prokuratura republiky Polské.
3. Hlavní úřad statistický.
4. Hlavní úřad likvidační.
5. Nejvyšší komora kontroly státu.
6. Kancelář presidenta republiky.
7. Kancelář Sejmu a Senátu.

B. Republika Czeskosíowacka.
1. Wszystkie Ministerstwa wlacznie z Prezydjum Rady Ministrów i UrzQdem Ministra
Upeínomocnionego dla spraw Slowaczyzny
w Bratyslawie.
2. Najwyžszy Kontrclny Urzad Rachunkowy.
3. Paňstwowy Urzad Ziemski.
4. Paňstwowy Urzrd Statystyczny.
5. Cywilna Administracja Podkarpaekiej
Rusi.
6. Kancelarja Prezydenta Republiki.
7. Kancelarja Poselskiej Izby Sejmowej
Narodowego Zgromadzenia.
8. Kancelarja Senátu Narodowego Zgroma
dzenia.
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PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU A DODATKOVÝ PROTOKOL SCHVALUJEME A POTVR
ZUJEME | E.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI
V TOPOLČIANKÁCH DNE 22. ŘÍJNA LÉTA TISÍCÍHO DEVtTISTÉHO DVACÁTÉHO PÁTÉHO.
P R E S I D E NT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

T. G. MASARYK v. r.
MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 14. prosince 1925 a že
Smlouva s Dodatkovým protokolem nabývá podle čl. 60. působnosti mě-ío po výměně
ratifikačních listin.
Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.

