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Tato úmluva vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 19. února 
1927; podle čl. 28 úmluvy nabývá tato mezinárodní působnosti měsíc po výměně ratifi- 
kačnícíi listin.

Při provádění výměny ratifikačních listin shodli se zmocněnci československý a bul
harský na tom, aby ve smyslu čl. 15 této úmluvy byl bod 7. Seznamu československých 
správních úřadů, j ichž listiny nepotřebuj í ověření, připojeného k této úmluvě, takto doplněn:

„7. Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo zemědělství, expositura pro Slovensko v Bratislavě,
Zemědělský referát při civilní správě pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě, 
Ředitelství státních statků v Praze,
Ředitelství státních lesů v Brandýse n. L., v žamovici, Báňské Bystřici, Liptav- 

ském Hrádku, Solném Hradě, Užhorodě, Rahově a Buštině,
Ministerská komise pro agrární operace v Praze,
Zemská komise pro agrární operace v Brně a Opavě,
Státní archiv zemědělský."

Dr. Beneš v. r.

59.
Úmluva

mezi republikou československou a královstvím Bulharským o vydávání zločinců a
právní pomoci ve věcech trestních.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKA

1
KRÁLOVSTVÍ B 

BYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLUVA

Úmluva
mezi republikou československou a králov
stvím Bulharským o vydávání zločinců a 

právní pomoci ve věcech trestních.

President republiky československé a Jeho 
Veličenstvo král Bulharů, přejíce si upra
vit! právní styky mezi oběma státy pokud se 
týče vydávání a dopravy zločinců, jakož i 
právní pomoci ve věcech trestních, rozhodli 
se, že sjednají o tom úmluvu a jmenovali svý
mi zmocněnci:

President republiky českoslo
venské:

pana Bohdana Pavlů,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra 

republiky československé v Sofii, a

pana JUDra Emila Spiru, 
odborového přednostu v ministerstvu spravedlnosti,

ČESKOSLOVENSKÉ

ULHARSKÉHO

S DODATKOVÝM PROTOKOLEM:

KOHBeHRHH

sa npeuaBane h c^tAeÚHa noMOiu,b no yiviaB- 

hh AŘJia CKJiiOHeHa Me>Kfly HexocjioBauiKaxa 

PenyújiHKa h IJapCTBO BT>;irapMU.

npe/ice/iaxe.-m na MexocJioBaniKaTa PenyújniKa 
n Heroso BejmuecxBO Rapa na Bxnrapíirb, pxKO- 
BOjteHH ot'í> jKejianneTO na ypenxn. upaBiurrb 
OTiioineiiHH MOKfly nrierb /(xpjKaBH oiHocHTeano 
npenaBaueTO n npcEOSBanero na npecTxnmmu, 
kokto h CtV/ieúnaia noMom,b no yrjiaBnn ghiia, 
peiiuixa ga cKJiionaTx no to,-sh noHojťh e/tna koh- 
Beiinna n nasuauHxa sa m>JiHOMomHHitn:

npencenarejiH na HexocaoBamKaTa 
PenyÚJiHKa:

rocnoAHHX Bor/tatrn IlaBJíy,
HsB biipeReiix LIpaTeiiHKi. n n-nnHOMOmen-i, Mniincrbpn 

na HexocjioBauiKaTa Peny6jmi(a Bt Cottnin, n

FocnoAHHb /joKTopx EMHJXb CnHpa,
HanajiHHKX na OTA-bnenne bt> MiinHCTepcxBOTO na 

lipaiiOC/vnneTO,
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Jeho Veličenstvo král Bulharů:

pana Atanase D. Burova,
ministra zahraničních věcí a kultů,

kteří, vyměnivše si-své plné moci a shle- 
davše je v dobré a náležité formě, shodli se 
na těchto ustanoveních:

HLAVA I. 

článek 1.

Vydávání zločinců.

1. Smluvní strany se zavazují, že si navzá
jem na požádání vydají osoby, jež se zdržují 
na území jedné z nich a jež jsou stíhány ane
bo byly odsouzeny soudními instancemi druhé 
strany pro každý trestný čin, pro který lze 
povoliti vydání podle zákonů dožádané stra
ny, a

a) pokud zákony obou států — byť i jen 
v některé části území — naň ukládají trest na 
svobodě v trvání nejméně jednoho roku nebo 
trest těžší, nebo byla-li osoba vyžadovaná 
odsouzena pro týž čin ku třeštil na svobodě 
v trvání nejméně šesti měsíců nebo ku trestu 
těžšímu;

b) byl-li čin trestný spáchán mimo území 
státu dožádaného;

c) není-li jeho stíhání podle zákonů státu 
dožádaného vyhrazeno jeho vlastním soudním 
úřadům.

2. Vydání bude rovněž povoleno pro pokus 
některého shora uvedeného trestního činu 
anebo pro účastenství, jsou-li trestný podle 
zákonodárství obou stran smluvních.

článek 2.

1. Smluvní strany nevydají svých vlast
ních občanů státních.

2. Podala-1 i osoba vyžadovaná ve státu do
žádaném žádost za udělení státního občan
ství, dříve než trestný čin byl spáchán, může 
býti rozhodnutí o žádosti za vydání odloženo 
až do vyřízení žádosti za udělení státního ob
čanství.

HeroBO BejinnecTBO LJapn na E-bji- 
r a p ii t h:

rocno;unn> Axanacij Jí,. HypOBt,
MimiicrbpTs na B bmuHiiTt PaĎoxu ii na HsnoBtsamiHTa;

kohto, cjiejvb Kato pasMtuiixa rrbaiiOMOiiiiiHTa 
ch, naMhpemi b b Ha;yie>KHa (jiopMa ce ctniaciixa
Biipxy caesHHxh iiocTaiiOBaeimH:

nařízení, č. 59.

rjIABA I.

BjICHT) 1.

Ope/iaBaHe na npecT^\iiHim,n.

1. /joroBopamirrfe Crpaiin ce saRX-DKaBarx Ra 
ch npcRaBax-b BsauMiio, npn noHCKBane, aimaxa, 
HaMnpam,H ce B'i>pxy xepiixopusixa na eRiiaxa 
oxx> xhxx) ii kohxo ce npecaeRBaxx hjih ck 
ockrchh ox-b cxRebHHxh BJiacxii na Rpyraxa 
Cxpana, sa BckKaKBO npecxxnaeiiiie, sa Koexo 
iipeRaBanexo mojkc Ra 6a;Re Ronycxuaxo oxx> 
BaKOHiixb na saMOJienaxa /ýbpiKaBa:

a) Ako xobb npecxAmaeiine cnopeRii BaKomixh 
na RBexh /J,x,p>KaBii, — Maxapx xhaii sai<OHH ii 
Ra ce npujiaraxT) ca.MO bx> irbKOH nacxii oxx> 
xhxuaxa xepiixopHH — e HaKasyexio cx JimnaBaiie 
oxx cBoboRa noHe sa exiia roRima hjih ci. nhicoe 
no-xe>KKO naKasaHHe, hjih ixbkxj ano Jiimexo, 
miexo npeRaBane ce Hena, e 6hjio ocMReno sa 

•cauuoxo npecxAsnJienne cb jinuiaBane oxx> cbo- 
6oRa naii-MajiKO sa 6 Mečena hjih na fffeKoe no- 
xokko iiaKasamie;

6) Ako npecxAmjiemiexo e diuio HSBxpiiieiio 
HSBinnb xepiixopiinxa na saxiojieiiaxa R^piKasa;

b) Ako npecjieRBanexo na npecxsnjieHHexo ne 
e npeROcxaseHO oxx> saKOHHxk na saMOJienaxa 
/ýbpjKaBa na HeHiinxk codcxeciin ca;Ředím bjiscxií

2. npeRasaHexo m,e ce Ronyma cmhío h bx c;iy- 
naii na ohhxx> sa Kasamixt npecxAJHJieHim hjih 
na cbyHacxHimecxBO, imraxo cjiynauxh ca; na- 
KasyeMH, cnopeR-b saKOHORaxejicxBOxo na RBexk 

/joroBopamii cxpami.

Maeiix. 2.

1. ^oroBopHu;Hxb Cxpann ne me upeRasax-b 
CBOirrb codcxBemi noRaniiUH.

2. Ako jihhcxo, miexo npeRaBaBane ce hck3, 
e oxnpaBHJio MOJida sa naxypajiHsauiia bx> sa- 
MOJieiiaxa /J,'bp>KdBa. npeRH Ra e óiijio iisB bpuieHO 
npecxxnjieimexo, pemeHiiexo, oxHOCHxejino ucifa- 
iiexo sa npeRaBane mojkc Ra Sasrc saňaBeiio, 
ROKaxo ce paspemu innipoca sa iiaxypajiiisiipa- 
nexo My.
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Článek 3.

Trestné činy, pro něž nemůže 

býti vydání povoleno.

Vydání povoleno nebude:

a) pro trestné činy politické nebo činy 
s nimi související. Dožádaný stát jedině jest 
povolán rozhodovati o tom, zda trestný čin 
jest této povahy. Za trestný čin politický ani 
za čin související s takovým činem trestným 
nebude pokládán útok proti hlavě jednoho 
ze smluvních států, proti královně bulharské, 
jakož i proti následníku trůnu bulharského 
a jeho choti, zakládá-li zločin vraždy (zabití) 
dokonané či nedokonané, pokusu nebo úča
stenství na takovém činu;

b) pro trestné činy povahy čistě vojenské:

c) pro činy, které jsou trestný výhradně 
podle zákonů o tisku;

d) pro trestné činy proti zákonům celním, 
daňovým a jiným zákonům finančním;

e) pro trestné činy, jichž stíhání je pří- 
pustno jen na soukromý návrh poškozené 
osoby a může býti zastaveno jejím vzdáním se;

f) nastalo-li promlčení trestního stíhání' 
nebo trestu podle zákonů platných ve všech 
částech území jedné ze smluvních stran, nebo 
podle zákonů státu, kde byl trestný čin spá
chán,^ dříve než obviněný byl zatčen nebo 
obeslán k výslechu, nebo nelze-li jej stíhati 
nebo trest vykonati z jiných zákonných 
důvodů;

g) je-li vyžadovaná osoba stíhána ve státě 
dožádaném pro týž trestný čin, nebo bylo-li 
tam trestní řízení, zastaveno, nebo pro týž 
čin vynesen rozsudek odsuzující neb osvobo
zující, leč by zákony tohoto státu připouštěly 
obnovu trestního řízení vzhledem k novým 
okolnostem.

článek 4.

žádost za vydání.

1. žádost za vydání jest podati v cestě 
diplomatické. Jest k ní připojiti buď spis ob- 
žalovací, zatykač nebo jinou soudní listinu 
jemu na roven postavenou nebo odsuzující

Mnenn 3.

npecTJsiuieiiHfl sa Konio npeflaBanexo 

ne mo>ke fla ce sonycxne.

npesaBane-ro ne ipe ce flonyma:

a) sa nonHTHuecKH npecTKnnii seanna hjim sa 
fleanna CBp'b3i<a cn [joaoóhh npecTAuuieHHa. 
SaMOJienaia /J-bpníaBa e ejpiHCTBena KOAineieuTHa 
fla npepeuH, Ram e^uo npecrsnaemie e oxn 
nOAoéeun xapaiíxepn.

He ce CMhxa sa noauxuaecKO npecxsmneHne, 
hhxo Bn CBpnsKa cx> nofloúno npecxivnaerme, 
nochranexo HSBpnmeno cpemy /('bp>KaBHna Fnasa 
na e^ua oxxj ňoroBopamuxh ;j'bp>KaBH, npoxnBn 
IJ,ap0uaxa na Bnarapnih, KaKxo u npoxHBn Ha- 
cne/piHKa na BnarapcKna ílpecxoan h npoxHirb 
neroBaxa cnnpyra, Koraxo xona nockraue ipe 
cx>cxaBaaBa 6nao yúHHCXBO, 6nao onnxn uim 
cnyaacxHe bx. xai-:oiía.

6) sa npecxKnaenHH on, mhcxo BOCHem, xa- 
paKxepx,;

b) sa npecxanaeima, kohxo ck naKaayeMU 
HBKaionnxeaHO no saKona sa nenaxa;

r) sa npecxsríaeHHH naicasyeMH no saKOímxh 
sa MHXHnpnxh, sa flairbnnxh nan ^pyrn 43HHaH- 
COBH SaKOHH;

A) sa npecxxnaenna, mmcxo npecaeABaiie e ao- 
nycxHMO caAionoxxaídananox-bpneBuiaxa cxpaiia 
n mojkc Aa 6kac npeicpaxeno no hcmho pxKasBane;

e) aim npecaeABanexo vum naKasanHexo e no- 
Kpnxo cn Aasnocxb, cnraacno saKOiuixh bt, cnaa 
bt. bchhkh uacxB na xepaxopBHxa na eAiiaxa 
ort /loroBopíiiuHxh Cxpano, uau cnraacno sa- 
koh0x% na /(npHonaxa, rAexo npecxiinaeiinexo 
e dnao asBnpujeno, npeA0 om,e o6B0imeM0Hxx3 
Aa e 60,'rb saAx.pafanx. hjih npnsoBanx, sa pasnaxn, 
nan n'bK"b aico xoh ne mokc na óxjie npecaeABanx. 
HJIH 031033006X0 06 MOHÍC AS C6 OpUBCAC BX 03- 
ni,jiuemie no Apyni saKonnii aíox0bh;

>k) ano aHijexo, mhcxo npeAaBane ce hckh, ce 
npecaeABa bx> saMoaenaxa /ýbp>i<aba sa cxmoxo 
npecxsmaeHHe, hjih nnicb ano npecaeABanexo no 
oxnoiuenHe na nero e 6hjio npeiípaxeno xaMx>, 
hjih e ónao ockacho nan onpaBAano sa c«uj;oxo 
npecxAsnaeiine, ocBenn, ano saKOHOAaxeacxBOxo 
na xasn /jrbp>Kap,a nosBOJiaiia noBxopnoxo npe- 
caeABane, BcaeACXBHe hobh ahhhh.

Maeirb 4.

MckaHe sa npeAaBane.

1. Mcionexo sa npeAaBane m,e ce npaBH no 
AHnaoAiaxHnecKH peA'b. To xp-bdna Aa ce npH- 
Apywasa, 6nao oxx> odBHHHxeaiiHH aicxx., 6nao 
oxxj nocxanoBJíenne sa saATjpwane noAx> cxpaa<a,
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rozsudek vynesený proti vyžadované osobě. 
V těchto listinách jest krátce uvésti čin, jeho 
kvalifikaci a připojit! k nim ověřený text 
trestního zákona dožadujícího státu, jehož 
bude použiti na trestný čin, jakož i zákona 
uvádějícího sazbu trestu.

2. Jde-li o trestné činy proti majetku, jest 
uvésti i výši škody skutečně vzešlé nebo pa
chatelem zamýšlené.

3. Tyto doklady jest připojit! buď v prvo- 
pise nebo v opise, ověřeném soudem, nebo kte- 
rýmkoliv jiným příslušným úřadem státu, 
jenž o vydání žádá. Podle možnosti bude 
připojen popis vyžadované osoby, její podo
benka nebo jiné údaje, jež mohou přispěti ke 
zjištění totožností.

Článek 5.
Kterého jazyka bude použito.

Listiny zmíněné v předchozím článku jest 
sepsati v jazyku státním (oficielním) strany 
dožadující ve formě předepsané zákony státu 
dožadujícího a opatřiti úřední pečetí. Jest 
jim přiložiti překlady ve státním (oficielním) 
jazyce státu dožádaného, jež budou pořízeny 
nebo ověřeny buď příslušným úřadem, ^ ci 
přísežným tlumočníkem, který je opatří svým 
podpisem a svou pečetí, nebo úředním tlu
močníkem strany dožadující.

Článek 6.
Dodatečná objasnění.

Vzejdou-li pochybnosti, zda trestný čin, 
jenž dal podnět k stíhání, spadá pod usta
novení této úmluvy, bude dožadující stát 
požádán o objasnění. Vydání bude povoleno 
jen tehdy, budou-li objasnění toho rázu, aby 
odstranila tyto pochyby.

článek 7.
Opatření, by vydání bylo 

zajištěno.

Jakmile dojde žádost za vydání s doklady 
uvedenými v článcích 4 a 5, zařídí stát do
žádaný vše, čeho je třeba, aby osoba vyžado
vaná byla zajištěna a předešlo se jejímu útě-

nmi ottj BciiKaicbBi, Apyrb cMAeóeun aRin, 
HMaruTj cxmaTa cmía, hjih nmcb cti, npucžsfla 
npoTHBt jihucto, hhcto npeflaBaiie ce HCi<a. Tesu 
KHHwa TpkdBa /ia oanaManarb naKpaiKO npe- 
CTxnnoTO fleanue neroBara KBajiH(j)HKaunH a Aa 
úxAaT-b npHflpyweHH on, aaBhpemia TeKcn. on, 
iiaKaaaTejiHHa SaKOnn na MoamnaTa /li>p>KaBa 
npHJiTOKHMn 3a npecTiv; naeimexo h onpejrbaaurb 
HaKasaimeTO, kocto to BJieue.

2. Koraxo ce oifiaca sa achhiih npomB í, coó- 
CTBenocxbTa, m,e xp^úsa xa ce oauanaBa paavvbpa 
na xeMCTBHTejiHaxa saryóa, ivm ua onaa routo 
At,ein,TT, e iiCKaai, xa npuMHHH.

3. OpeACTaBenuTk KHH>Ka rpkúsa Aa ósAan, 
Bi) opiiniHaji'b hjih bt, npemicb saBTpeiHi oxx> 
CsAa hjih on, BckKa Apyra KOMuexeHTHa BJiacxb 
na MOJWiuaxa /li)p>KaBa. Ho b'b3mo>khoctb xrfe 
ipe ce npHApy>KaBax'b oxa, OTJiHHHTejiHiixh úejiesn 
na HCKaHOTO atine, HeroBaxa (JiOTOrpa^HH hjih 
ox-b Apyni AaiiHH, kohto óiixa MorjiH Aa ycxa- 
hobhtX) HeroBaxa caMoamnocxb.

Haeim 5.
E3Hka kohto ipe ce ynoxpkouBa.

OoMeHaTHrb Bn npeAiuuiniH M.ieirb AOKyMCHTii 
ipe ÚMAax-b cbcxaBeHH na oiiumnaaiiHH cshrt, 
na Monamaxa /la>p>KaBa bt, naiicRyeMaxa (jiopMa, 
cbraacno saKomiTb na xasu noc.neAHaxa h cuad- 
ACHH cn o^HunaaHHH neHarb. IHe diviAaTb npn- 
aoiKenu cxuip h npeBOAH na otj)Hnna;iHiia esinn, 
na saMOJieiiaxa A'np>KaBa> hsbtdPuichh hjih sa- 
BtpeHH, 6hjio ott, KOMnexeHTHaxa BaacTb, 6hjio 
ottj aaKJien, npeBOAairb, kohto me ni noAnucBa 
h noAnenaTBa cn cboií neiiax'b, 6hjio otb oiJih- 
unaaeiin npeBOAain> na Moaumaxa Cxpaua.

Mjieirb 6.

/I o n t> a ii n x e ji ii m n o a c n e h h a.

Ako HMa cbMiieHHe no Bbnpoca, Aajm caho 
npecxxnaeHHe, npeAMexn na npecacABanexo, 
Bunsa Bn paMKHT-b na iiacToamaxa KOiiBeimna, 
oxn Moaaiuara /('bpaoBa me damaxn iiCKaiui noa- 
cHemia. IlpeAaBaHexo ne me ce AonycKa, oceeiin, 
ai<o ASACHiix-b noacneiiHa óAiAaxi, on, ecTeciBO 
Aa npeMaxHaxn tcsh cnMiieima.

Haenn 7.

MepKH 3a ociirypaBane na 
npeASBanexo.

BeAHara cjicat, noayaaBaiie HCKanexo sa npe- 
Aasaiie, npHApyiKeno on, KHHMOxa, npeABHAenH 
sn aaenoBe 4 h 5, saMoaeiiaxa /ínpwaiia me 
B3CMe BCHHKH řieOÚXOAHMH M'bpKH 33 Aa CC OCH-
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ku, leč by se předeni jevilo vydání nepří
pustným.

Článek 8.
Prozatímní zatčení.

1. V nutným případech může býti vyža
dovaná osoba prozatímně zatčena již před 
podáním žádosti o její vydání na jakékoli 
oznámení zaslané poštou nebo telegraficky, 
je-li v něm odvoláno se na soudní zatykač 
nebo rozsudek a uveden-li současně trestný 
čin. Takové oznámení může býti zasláno sou
dem nebo jiným k tomu příslušným úřadem 
státu dožadujícího přímo příslušnému úřadu 
státu dožádaného.

2. Příslušné úřady obou smluvních stran 
mohou i bez takového oznámení prozatímně 
zatknouti každou osobu, jež byla vypátrána 
na jejich území a jest hlášena úřady druhé 
strany nebo stíhána v jejích příslušných po
licejních listech nebo rejstřících.

3. úřad, který provedl zatčení osoby podle 
odstavce 1 a 2 tohoto článku, uvědomí o tom 
bez průtahu úřad, který o toto zatčení žádal, 
nebo úřad, jímž tato osoba jest dle sdělení 
uveřejněného v policejních listech nebo rej
střících stíhána, a sdělí mu současně místo, 
kde osoba ta jest držena.

4. Nepodá-li druhá strana smluvní do pat
nácti dnů poté, co bylo oznámení podle ho
řejších ustanovení odesláno, zprávu, že bude 
žádáno za vydání zatčené osoby, může tato 
osoba býti propuštěna.

článek 9.
1. Zatčená osoba může rovněž býti pro

puštěna, nedojde-li žádost o její vydání s do
klady uvedenými v článcích 4 a 5 do šesti 
týdnů ode dne, kdy odeslána byla zpráva 
o jejím zatčení podle odstavce 3 předchozího 
článku.

2. Také bude možno propustiti zatčenou 
osobu, bylo-li žádáno za dodatečné objasnění 
podle článku 6 a nedojdou-li tato objasnění

rýpu aa .mueTo, mhcto npeflaBane ce hcku h sa 
fla npeflOTíspa™ HabtrBaneto My ocBeirh, aKO 
iipe/uiBaHexo My oin,e B'i, caMoro nanaao ce 
CMenie sa nenpneMjmBO.

Hjiemb 8.

BpeMCHHO safltp^ane.

1. Ba, cjiynan na cnemnocxb, JiHpero, mhcto 
npeflaBane ce HCKa mokc na 6xrne epcmcuho 
saflTbpwano, flawe M npe;ui HCKanexo sa npe.xa- 
Baiie Aa e óhjio nojiyneno, cumo no cx>6uj,ei!He, 
npe/uiAciio no nomaxa hjih no Teacrpa^a, npn 
ycjioBHe a& ce cnoMene sa nocxanoBJíenHexo sa 
saAtpjKane hoax, cxpawa hjih sa npHCMAaxa, a 
cmiuo h Aa bxAe oxbejiesaHO h npecxxnaeHHexo. 
ToBa cx,obníeHHe mokc a& úmac oxnpaBeHO na- 
npaBO oxx> Cmas hjih otx, Apyra KOMnexenTna 
BJiacxb na MOJiamaxa /jx,p>KaBa ao KOMnexenT- 
naxa Baacxb bx, saMOJienaxa /('bp>KaBa.

2. KoMnexenTHHTk Bjiacxn na BckKa eAna otx> 
/joroBopam.Hxh Cxpaim xu,e Moraxx, Aa sanoBh- 
Aaxx>, Aa>Ke h npn Jinnca na noAobno cx,o6me- 
hhc, BpeMenHoxo 3aAx,p>Kane na bcí;ko jiHpe, ox- 
kPhto na xkxna xepHxopHH h noicasano oxx, 
BJiacxHxk na APyraxa cxpana hjih irbin, oxóe- 
Jiesano Kaxo AHpeno oxx, noJiHpHHxa, bx, xhxnirrb 
pecneKTHBHH óiojiexHini hjih perHcxpH.

3. Bjiacxbxa, kohto e sanoBkAajia saAx,p>Ka- 
nexo na caho Jinpe, cx,rjiacno ajinneH 1 h 2 oxx, 
HacTOHupui mjichx, yBeAOMjiea saxoBa nesabaBno 
Bjiacxbxa, kohto e HCKajia tobh saAx>p>KaHe hjih 
nx,KX, Bjiacxbxa, oxx, kohto jihucto e óhjio npe- 
cjieABano, cx,rjiacHO cx,oóipeHHexo, nyÓJiHKyBano 
bx, nojiHpeHCKHxk óiojiexHHH hjih perHcxpH, Kaxo 
cxmeBpeMenno osnaMH h míictoto na neroBOXo 
saAx,p>KaHe.

4. Ako bx, cpoKX, ox b 15 Aeiia, CMHxaíix, oxx, 
Aaxaxa, Koraxo e óhjio Hsnpaxeno tobh hseccthc, 
CT,rjiacHO ropnHxk nocxaHOBjíeiiHH, APyraxa /(o- 
roBopama cxpana ne yBeAOMH, ne ipe HCKa npe- 
Aasaiiexo na 3aAx,p>Kanoxo jihuc, xo moikc Aa 
óxjie nycxiiaxo na cBoóoAa.

Mjienx, 9.

1. Ako HCKanexo sa npcAaiiaiie, iipiiApyiKeiio 
oxx, KiiH>KaTa, HSÓpoenH bx, mji. mji. 4 h 5, ne 
ce nojiyMH bx, cpoKX, oxx, 6 ccamhlih, cMHxanx, 
oxx, achh Koraxo e óhjio Hsnpaxeno npeABHAe- 
hoto bx, aji. 3 oxx, npeAHAymnH ajienx, cx,oó- 
menne sa saAx,p>Kane, 3aAx,p>Kaiioxo jinue moikc 
CMípo Aa 6MAe nycnaxo na CBoóoAa.

2. Bx, cjiynaH, koraxo Aonx,JiHHxejiHH noacne- 
hhh ÓHxa óhjih HCKaHH cx,rjiaciio MJI. 6, 3aAX,p- 
wanoxo JiHpe MO>Ke cmui,o a& óma6 ocBoóoAeuo,
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státu dožádaného v přiměřené lhůtě, kterou 
stát dožádaný určil. Lhůta tato může býti 
k odůvodněné žádosti prodloužena.

Článek 10.
Dožádání různých států za 

vydání.

1. žádá-li vedle smluvní strany ještě jiný 
nebo několik jiných států za vydání téže oso
by, může ji dožádaný stát vydati buď státu, 
jehož je příslušníkem, nebo státu, na jehož 
území trestný čin byl spáchán.

2. Není-li mezi státy, které za vydání žá
dají, stát, jehož osoba ta je příslušníkem, 
může jej stát dožádaný zpravit! o žádostech 
došlých od jiných států, při čemž mu určí 
lhůtu patnácti dnů, aby prohlásil, zda hodlá 
rovněž žádati o její vydání. Ustanovení člán
ku 9, odstavce 1, bude rovněž použiti o jeho 
žádosti za vydání.

Jinak bude vyžadovaná osoba vydána státu, 
na jehož území se dopustila nej těžšího trest
ného činu, a jde-li o činy stejně těžké, státu, 
jehož žádost za vydání došla nejdříve.

3. Případné závazky, jež některá ze smluv
ních stran na se vzala již dříve vůči jiným 
státům, zůstávají těmito ustanoveními nedo
tčeny.

Článek 11.
Kdy bude vydání odloženo.

1. Je-li vyžadovaná osoba stíhána anebo 
byla-li odsouzena na území dožádaného státu 
pro jiný trestný čin než ten, který dal podnět 
k žádosti za vydání, nebo je-li tam z jiné 
příčiny ve vazbě, lze vydání odložiti do doby, 
kdy bude řízení skončeno a v případě od
souzení trest odpykán nebo prominut, nebo 
vazba, v níž se nachází, z jiných důvodů 
skončena.

2. Tento odklad nebude závadou, aby ne
bylo ihned o vydání rozhodnuto.

ano TÍ33H noHCiienna ne ck 6hjih Ha 3a_
MOJienaia /řup/Kaua B'b nOflxoAaupm cpoicr onpe- 
flkjieiťb OTt HeH. Tosu cpoicb, npu MOTmu-ipano 
HCKane, mo>kc jja npoflTjJDKeHt.

Hiieu-b 10.

McKane 3a npe^aBane npeaciaBeno 
OTTj nOBCMC fltpJKaBH.

1. Ako jmpexo, unexo iipejiaBafie ce ncica on> 
eftua ott, /joroBopaimrrb CxpaiiH, ce 'n,pcu cíiíiho 
ott, e;uia hjih noBeue jipyru /ÍT,p>KaBn, saMo.Te- 
uaxa /],T,p)KaBa e cBobo^Ha Aa ro npe«aAe úhjio 
na /j'bp>KaBaxa, hhhto noAaHHKx, e, ún.xo na A'bP" 
wasaxa, BT,pxy TepnxopHHxa na kohto e óhjio 
H3BT,pmeHO npecxKUJieiiHexo.

2. Ako /jT.pwaBaxa, hhhto hoathukt, e jihucto, 
ne e mokay MOJiHm,Hrfe /],T,p>KaBH, saMOiieHaxa 
/],T>p>KaBa mo>K6 Aa a yBejtOMH sa no.xyHdiHTt, 
HCKaHHH OTT, cxpaHa na ApyrHTh /jT,p>KaBH, kuto 
h onpejyfejiH cahht, cpoKT, ott, 15 Rena, bt, kohto 
Aa Cboómii AaaH h th CMtxa a& hckh npeRaBanexo- 
nocxaHOBJíeHHHTa na hji. 9 axi. 1 m,e dasRSTT, csu;o 
npHjioKHMH no oxHomeHHe hcííhoto HCKane 3a 
npeRaBane.

HnaKT, hckuhoto .xime me úňíRe npeRaRCHO na 
/j-bpjKaBaxa, BT,pxy TepiiTopiiaxa na kohto to e 
H3BpT,pujHJio iiaH-Te>KKOTO npecTňmjieHHe H BT, 
CjiynaH na npecT,xm.xeiiHH ott, eAnaKBa TawecTb, 
Ha /jTpxKaBaxa, Miiexo HCKane sa npeRaBane e cth- 
rnaTO m,pBO.

3. ThsH nocTanoBJíeHHH ne napyrnaBan, eneH- 
Tyamuirb saATJDKenHH, noexu no-pano ott, cahe 
ott, /joroBOpHmHxh /jT,p>i<aBH cnphMO RPyra 
/jT,p>KaBH.

MnPHT, 11.

Ox/iaraHHe na npeRaBanexo.

1. Ako HCKanoTO jihuc ce npecjieABa hjih e ocs- 
ACHO BT,pxy TepiITOpHHTa HH SaMO-TCíiaTa /ÍT,p>KaBa 
3a irbKaKBO Apyro npecximjienHe ott, tobh, kocto 
e MOTHBHpa.xo HCKanexo sa npeASBane hjih htkt, 
ai<o e 3aAT,p>KaH0 no Apyru npHHHHH, npeRaBanexo 
My M0>i(e Aa úmac OTjio>Keno AO Kaxo ce npuBT,pilin 
npecjieABanexo, hjih bt, cjiynaH na 0CM>KAane ro 
Kaxo HSTTpmi HaKasanHexo ch hjih úmac ocboúo- 
ACho ott, nero, hjih m,KT, ao Kaxo ce npHBT,puiH 
neroBOTO 3aAT,p>Kaae> cxanajio no APyru mothbh.

2. Tobh oTiiarane ne ipe nonpenH Ra ce bscmc 
BCAnara penieHiie no BT,npoca sa npeRaBaneTO.

Článek 12.
Dočasné vydání vyžádané osoby.

Mohl-li by však odklad vydání uvedený 
v odstavci 1, článku 11, podle zákonů státu

Mjicht, 12.

BpeMeHiio npeRaBane na TT,pceHOxo 
ji h p e.

Ako oTJiaraneTO na noMeiiaxoTO bt, m,pjia ra 
ajimiea na hjicht, 11 npeRaBane 6ii Mor.xo, obane,
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dožadujícího míti v zápětí buď promlčení nebo 
jiný vážný škodlivý účinek pro trestní řízení, 
lze povoliti dočasné vydání vyžadované osoby, 
není-li proti tomu závažných námitek a pod 
podmínkou, že vydaný bude vrácen, jakmile 
budou ve státu dožadujícím skončeny úkony 
trestního řízení, pro něž osoba byla dočasně 
vyžádána.

článek 13.

Meze vydání.

1. Osoba vydaná nesmí býti stíhána ani 
trestána ve státě, jemuž bylo vydání povo
leno, nebo dále vydána jinému státu pro jiný 
trestný čin než pro ten, pro který bylo vydání 
povoleno.

2. Pro jiné činy trestné spáchané před vy
dáním bude lze stíhati, trestali nebo dále vy
dali osobu vydanou toliko

<x) dá-li stát, který vydání povolil, k tomu 
dodatečné svolení. Tohoto svolení nelze ode- 
příti, jestliže podle této úmluvy vztahuje se 
povinnost k vydání i na tyto trestné činy. 
Stát, který pachatele vydal, může žádati, aby 
o toto svolení bylo žádáno ve formě přede
psané pro žádosti za vydání s doklady uve
denými v článcích 4 a 5;

b) neopustila-li tato osoba vlastní vinou 
území státu, jemuž byla vydána, do jednoho 
měsíce ode dne, kdy trestní řízení tam bylo 
skončeno, a v případě, že byla odsouzena, 
ode dne, kdy trest byl tam odpykán nebo pro
minut, nebo vrátila-li se tam později.

3. Stát, jemuž bylo dáno dodatečné svolení 
podle odstavce 2 a), sdělí státu, který je dal, 
konečný výsledek trestního řízení a ověřený 
opis rozsudku.

článek 14.

Průvoz zločinců.

1. Jde-li o vydání pachatele mezi jednou ze 
smluvních stran a státem třetím, bude k žá
dosti povolen průvoz této osoby územím dru
hé strany smluvní.

2. Ustanovení o povolení k vydání vztahují 
se stejně na tento průvoz.

j\a HMa sa riocjieACTBue, cnrjiacno saKOuurb na 
Monamaxa /ýbparaBa, AaruiocTh k;ih spyra bujkuh 
npeHKH sa cjieACTBueio, ncKauoTO Jinue moko sa 
ce npesase EpéMeuno, ocBein,, oko Banum cnoCpa- 
weuua ue Aonyxuaip TOBa h npu ycjioBue ne npe- 
AaAeuuHTTj m,e 6sp,e Btpuarb Be/mara, ipoMT, 
ioíto B'fa MOJiamaxa/jnpacaiia b.vi/íaxx. npHB'L.piiieiiH 
cjteAcxBeuuxh AeucxBua, sa kohxo e úhjio usucKauo 
BpejvieHHO jmpexo.

Maein, 13.

OrpaiiHMeHue bx, npaBoxo na npeftaBaue.

1. JlHuexo, icoexo ce npejíaaa, ne mojkc /i,a 6mac 
npec^eABauo hhxo naKasauo bt> /jnpwaeaxa, 
bt, noasa ua kohxo e 6h;io Aonycuaxo npe^aBa- 
nexo, hhxo npe^aBaHO na xpexa /ýbpaoBa sapam 
npecxv,iuienne jipyro. ocueiri, xoBa sa kocxo e 
óvuio paspeiueno npeiiaBanexo.

2. 3a APyrH npecxxnaeHHH, HBBnpnieiiH npeAH
npcAasanexo, aHpexo, kocxo ce npeAaBa, ipe MO>:<e 
Aa npecaeABauo, naKasano hjih npcAasauo
na xpexa Atp^asa caMo:

а) Ako /i'i.p>KaBaxa, kohxo e paspeiimaa npeAa- 
Banexo, ce cnraacu BnocaeAcxBHe. Tosa cnraaciie 
ne MOHce Aa 6iňp,e oxuasano, ai<o npcAasanexo sa 
BxnpocMiixh npecxanaenHH e npeABBjieHO no na- 
cxoHiuaxa Kohbchphh. /j'bp>KaBaxa, kohxo e npe- 
Aaaa Aeepa, mokc a& HSHCKa moro xona cxraacne 
Aa óxAe HOHCKano no (j)opMaxa ycxanoBena sa 
HCKanexo na npeASBane ci, nyHCAHHxk KHHHca hs- 
úpoenH BP na. 4 h 5;

б) Ako Kasanoxo anpe ne e nanycxnaao no cboh 
BHna xepHxopnHxa na /l,'i>pM(aBaxa, na kohxo e 6 na o 
npeASAcno, ao eAunn Mecepn oxx> achh, Koraxo 
yraaBHOxo nponsBOACXBO e ÚHao xaMT> npu- 
Bppmeno n, B'h cayian na ocvoipuane, oxa. achh, 
Koraxo e Hsxnpnhao xajwx. naKasaiiHexo ch, hjih 
cjicap i<axo e diuia noMHJiBano hjih in.Ki, auo 
xaMx, ce e řsaB/i.piiaao oxhobo.

3. /^piKasaxa, in, nojisa na kohxo e íjhjio asacho 
c-braacHe cnopeA'B aji. 2-a, ipe yueAOMH /J,x>pH<a- 
eaxa, kohxo e jiajia cnraacnexo ch, sa KpaniiHH 
peayjixax-h oxx> yrjiaBnoxo npoHSBOACXBO, Kaxo 
h Hsnpaxii cahiix, saBt.pein. npeniicx, oxn npH- 
caAaxa.

MaenX) 14.

ripeBOSBaiie ha npecxannHUH.

1. Ako npeAaBanexo na cahiitb npecxMOiinicb 
cxaea Me>i<Ay epiiaxa oxx> /lorouopHiHHxli Cxpann 
h Me>KAy CAna xpexa /jx^pnoBa, APyraxa cxpana 
ipe paspeiun, npa noHCKBane, neroBoxo npesos- 
Bane upe.-n. cBonra xepuxopnH.

2. PasnopeH<AaniiHxa, oxnocHxeano Aonymanexo 
na npeAap,anexo, ce npHaaraxx, cxípo H 33 nPe"

I BosBanexo.
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3. Průvoz bude proveden orgány strany do
žadované způsobem a směrem, který jí bude 
určen.

4. Neprokáže-li stát žádavší o vydání ve 
lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byl zpra
ven, že mu bylo povoleno, že stát, jfehož 
územím jest osobu vyžádanou provésti, k prů
vozu svolil, pozbude povolení vydání platnosti.

HLAVA II. 

článek 15.

Právní pomoc ve věcech trestních.

1. Smluvní strany poskytnou si navzájem 
právní pomoc v trestních věcech. Zejména 
dají doručí ti spisy týkající se řízení trestního 
osobám, které se nalézají na jejich území, bu
dou próváděti úkony vyšetřovací, jako vý
slech svědků a znalců, soudní ohledání, pro
hlídku a zabavení věcí a předávat! sobě spisy 
soudní a věci doličné. -

2. Nebudou však doručovány odsuzující 
rozsudky, jakož i obsílky k výslechu osob 
jako obviněných, jež budou vydány soudy 
jedné smluvní strany proti příslušníkům 
druhé smluvní strany. Také nelze vyslech- 
nouti příslušníka jedné smluvní strany jako 
obviněného na dožádání druhé strany.

3. Dožádání o právní pomoc, které jest se- 
psati v řeči státní (oficielní) dožadujícího stá
tu a opatřili pečetí dožadujícího úřadu, bude 
předáno ministerstvem spravedlnosti dožadu
jícího státu přímo ministerstvu spravedlnosti 
dožádaného státu, anebo jde-li o osoby vojen
ské, nej vyšší vojenskou soudní správou státu 
dožadujícího nej vyšší soudní správě státu do
žádaného. Ustanovení článku 5_o překladech 
vztahují se také na žádost a její přílohy.

4. Vyřízení dožádání za právní pomoc ve 
věcech trestních stane se podle zákonů státu, 
kde žádaný úkon trestního řízení má býti pro
veden. Dotyčné protokoly nebudou překládá
ny do jazyka státního (oficielního) státu do
žadujícího.

3. ripesosBaHexo me ce HaBapmea orb opra- 
HHrb na saMoaeuaxa Cxpaua, no naonirb n no nxxn 
onperxi',.neni> oxx, nea.

4. Ako bx, cpoKx> oxx> e/iHHi) Meceux,, cHHxam> 

0X1, achh, Koraxo Moaamaxa /írpwaBa e ótuia 

yBenoMena, ne npeflaBanexo e paspeuieno, xaan 

nocae/maxa ne npeacxaBH AOKasaxeacxBO sa 
crraacne, oxnocHxeano npesosBanexo oxi> cxpaua 

na /jrpMOBaxa, npesx, mhhxo xepnxopim hckohoxo 

anne xphÚBa Ra úkrc npeKapano, paspeuienHexo 

aa npeRaBanexo uj,e úxrc ynnutojKeno.

FJIABA II.

Haeni, 15.

CsíAeŮHa nomomb no yraaBHH

1. Ilo yraaBHH ffbaa /JoroBopHiHHxk Cxpann 
m,e cn Aaaaxi, B3anMno csReúna nOMomb. Tk 
me BpKHBaXT, CKACÚHHXk KHHHCa, ornocamu ce 
ro yraaBiioxo nponsBORCXBO, na aupa naMupamH 
ce Brb xkxna xepnxopna, me nsBrpniBaxi, caeR- 
cxBenu RencxBHH, i<axo HSCayuiBane na CBHRkxean 
n Bernu Jnma, npaBCfie oraeRH, npexrpcBauHa 
n H33eMBaHiiH na npeRMexti n me cn npeflasaxi, 
BsanMHO csAeÚHHxk KmoKa h BemecxBenuxk ro- 
Kasaxeacxsa.

2. Oóaue, ocxRiixeannxk npiicsRu u npnsoB- 
KHxk sa oúBHnaeMi,, HSRaRenn oxi, csRnaiímaxa 
na eRiia oxb /joroBopamuxk Gxpann cpemy no- 
Rannimxk na Rpyraxa Cxpaua, ne me ce BpAriBaxi. 
na xesn nocaeRHuxe. C«mo xana, noRainncb na 
eRna oxb /(oroBopamiixi; Cxpann ne me moko 
— no HCKane na /(pyraxa Cxpaua — Ra ókrc 
pasnnxBani, i<axo odBunaeMi,.

3. HcKanexo sa CKRedna noMomt me dxRe 
ci>cxaBeno na ocj)Mnnajnina esuKi, na Mojnimaxa 
/(■bpHOBa, cKpeneno ci, nenaxa na croxBexuaxa 
MOJiama BJiacxh n me ce npeuasa nanpaBO oxx, 
MimncxepcxBOxo na IIpaBOC.Yijmexo na MOJisimaxa 
/(rpjKaBa ro xoea na saMoaeuaxa /jx,p>KaBa, pe- 
cneKXHBHO sa bcíIhhh jnma, oxx, BHcmaxa bochho- 
CKRediia BJiacxb na Moaamaxa /(rpMOBa ro xaa 
na saMoaeuaxa /ji,p>!<aBa. PasnopoKRannaxa na 
na. 5, oxnocnxeano npeBOKRanexo, ce npMaaraxx, 
CKípo 11 n0 oxnoiuenne na Bi>np0CH0X0 HCKane 
h npnaowenuxk ROKyMenxn.

4. Ha ucKanexo na CMRedna nOMomb no yr.xaBím 
R'haa me ce Rasa xori,, npn cn as Ba ne šanon nx b 
na /lx,p,KaBaxa Bi.pxy xepnxopHaxa na kohto 
noncKanoxo caeRCXBeno RencxBHe xpkoBa Ra ce 
n3BT,pmH. CroxBexnnxh npoxoKoan akMa Ra ce 
npeBOKRaxx, na o^fUUHaauHa esHKn na MOJiamaxa

| /j'bp>Kaiia.
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Článek 16.

Kdy lze odepříti právní pomoc.

Právní pomoc ve věcech trestních lze ode
příti v těch případech, kde podle ustanovení 
této úmluvy není povinnosti k vydání stíhané 
osoby.

Článek 17.

Obeslání a předvedení osob, 
nacházejících se na území 
druhého smluvního státu.

1. Jeví-li se v trestní věci, která je pro
jednávána před soudý jednoho smluvního 
státu, nutným nebo žádoucím, aby se svědek 
nebo znalec nacházející se na území druhého 
smluvního státu osobně dostavil, a obešlou-li 
ho soudy ty prostřednictvím soudů státu 
druhého, doručí mu tyto obsílku, dajíce mu 
na vůli, chce-li ji vyhověti čili nic.

2. Výlohy spojené s osobním dostavením se 
svědka nebo znalce hradí stát dožadující. Již 
v obsílce bude udán peníz, který bude vypla
cen svědkovi neb znalci na úhradu cesty a po
bytu, jakož i výše zálohy, kterou stát dožáda
ný bude moci proti náhradě státem dožadují
cím vyplatiti obeslané osobě, jakmile tato 
prohlásí, že chce obsílce vyhověti.

3. Svědek nebo znalec, ať přísluší kam
koliv, nacházející se na území jedné ze smluv
ních stran, jenž na obsílku uvedenou v od
stavci 1 dobrovolně se dostaví před soudy 
druhé strany, nesmí tu býti stíhán ni vězněn 
pro dřívější trestné činy nebo odsouzení, ni 
pod záminkou spoluviny na činu, který jest 
předmětem trestního řízení, v němž vystu
puje.

4. Osoby ty pozbudou však této výhody, ne- 
opustí-li vlastní vinou území dožadujícího 
státu do tří dnů od té doby, kdy jich pří
tomnosti u soudních instancí nebylo již třeba

5. Je-li svědek obeslaný podle odstavce 1 ve 
vazbě na území státu dožádaného, lze žádati 
za jeho dodání se xávazkem, že bude tam co

Maeii-b 16.

Korá Aiowie ce oxKawe cx^eúna 
n o m o m b.

Casfledna noMomb no yr^aBuu flkaa mokc jja 
ce OTKa>Ke bt> CjiyvaH, Koraro, cbiviacno paa- 
nopoK/ianHHia na řiacToamara KonBennua, nkiwa 
safl^ajKCHHe ce flonycTue iipejiaBaiieTo na 
npecjieflBanoTO jnipe.

Hjien-b 17.

UpusoBaBaiie n aBHBane na jih pa na- 

mhpamh ce Bipxy řepuropnáta na
ňpyrara /joroBopaipa /l,np>kaba.

1. Ako Bn e^no yrjiaBno fffejio, BHcaipe npear. 
CKflHjimpaTa na e^na orb /(oroBopíniurrb /írp- 
>i<aBH, ce naMhpH sa nywcAno hjih we^arejmo 
jihhhoto /iBHBaiie na cBHflhrejib hjih bciho jinne 
naMHpaipe ce B-bpxy repHropHHra na Rpyrara 
/{oroBopama /jrpxiaBa h ano tcbh c&wmuxa 
iiOKaiiarb CBKAbrejia hjih bcihoto jihuc, npesr, 
c«AHjiHui,aTa Ha Rpyrara /^rpiKaBa, tcsh nocjieR- 
HHrk ipe My BpKnanj npHBOBKara Káro My npe- 
AocraBUTr) na ce otsobc na nea hjih ne.

2. PasHOCKiirb no jihhhoto HBiiuane na cbh- 
Abrejm hjih Beiporo jih ne ui,e ce nonaairb orr, 
MOJiamara /j'i.p>KaBa. CaMaxa npHSOBKa ipe onpe- 
Abjm h cyMaxa, kohto ipe ce AaRe na cBHAbxejia 
hjih bcihoto Jinne, Kaxo oúesinexeHHe sa hmthh 
pasHOCKH h ahcbiih napH, icaKro h paBMbpa na 
auanca, kohto saMOJieiiaxa /jrpwaBa mojkc au 
nanpaBH na opusoBanoxo jihuc, iuomtj Kaxo to 
sansH, ne xcejiac Ra ce otbobb Ha npHSOBKaxa, 
npn ycjiOBHe Ra h úmrc noBx.pHaxx> ott> Mona- 
ipara /(rpaiaiia.

3. MiiKain-.rrb CBiiRivrejib hjih bcuro jihuc, otx. 
KaKBaxo h Ra e iiapoRiiocxb, HaMHpaim> ce bx> xe- 
pHxopHaxa na eRiia oxx, /J,oroBopam;HT% /Irpwaiíii 
h kohto BT,3'b ocnoBa Ha npHBOBKaxa, noAieiiaxa 
Bx> aji. 1,6h ce amun, RodpoBOjmo npeRb cmrhjih- 
in,eTo na Rpyrara Cxpana, ne momíc Ra úmrc 
npecJieRBanx. hjih saTBapaux, 3a npeRmeRCTBy- 
Banni Reamia hjih npHCSRH, hhto iiorx, npeRJiorb 
na cx>yHacTHHHecxBo bt. ReaiiHara, MpeRMex'b na 
yrjiaBHHa npcpecb, bx. kohto tobu jiHpe ce npn- 
soBaBa.

4. Oóaae, xtsn jih pa ryúaxr tobb npeHMy- 
ipecxBO, aico xh ne liaiiycTHaxx, no csoa BHna 
xepHxopHaxa na MOJiaupara /íx,p>KaBa ro xpn Reiia 
OTX) MOMepxa, Koraro xbxHOxo npHCMxcxBHe 
npeRx, cMReSniíTb HHCxaHpHii e npecxanajio Ra 
ÚMRC IieOfíxORHMO.

5. Ako npHSOBanHHTTb cbrjiacno a ji. 1 CBHRexeab 
ce naMHpa iiorx-j apecxx, bx> xepHxopHaxa Ha 
saMOJieiiaxa /('iipaiana, neroBoro HBHBane mokc
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nejdříve vrácen. Takovou žádost bude lze za
mítnout! pouze ze závažných důvodů, zejména 
bude-Ii obeslaný vězeň tomu výslovně odpo
rovat! .

Sbírka zákonů a

6. Za podmínek shora uvedených bude také 
povolen průvoz tam i zpět územím jedné 
smluvní strany osoby, která jest ve vazbě 
na území třetího státu, pokládá-li druhá 
smluvní strana za nutno, aby byla postavena 
tváří v tvář s osobou stíhanou nebo slyšena 
jako svědek.

článek 18.

Vydání věcí d o 1 i č n ý c h.

1. úřady obou smluvních stran vydají si 
navzájem na požádání věci, jichž obviněný 
nabyl trestným činem nebo jež slouží ku pro
vedení důkazu, a to i tehdy, podléhají-li věci 
tyto zabavení neb propadnutí.

2. Jsou-li věci ty v držení obviněného v době 
jeho vydání nebo průvozu, budou, pokud 
možno, vydány současně s osobou vydanou. 
Budou vydány i tehdy, nemůže-li vydání ob
viněného již povolené býti provedeno pro jeho 
úmrtí nebo útěk. Vydání věcí bude se rovněž 
vztahovat! na věci uvedené v odstavci 1, jež 
obviněný schoval nebo uložil ve státě povo
lujícím vydání, a jež byly později vypátrány.

3. Práva osob třetích k těmto věcem na
bytá zůstávají nedotčena; tu nutno bude yrá- 
titi věci ty dožádanému státu, po skončení 
řízení trestního co nejdříve a bez náhrady.

4. Stát, který byl dožádán o vydání před
mětů uvedených v odstavcích 1 a 2,^ může 
je prozatímně podržeti, má-li za to, že jich 
bude třeba pro trestní řízení. Může je rovněž 
předati s výhradou, že mu budou k témuž 
účelu na čas propůjčeny, a to se závazkem, 
že je vrátí, jakmile to bude možno.

jui dřhfle noHCKano crmo opu saňmoKeruie, ne 
iu,e óíkac noiíiípnari, in, Haír-KpaiKrm BT.3M0>iíein, 
cpoicn. flOAodno HCKane ne mowc a a ce oxxBnpan, 
ociseirb no kdkhh CT>o6pa>KeHHH, ocodenno aKO 
npnsoBanoTO aa/yhpufano :inue ce npcniBono- 
craBn napnuno.

6. Cňupo ipe ce /ronycKa, npn ycnoBHHTa no- 
couenn no-rope, npenosBanexo, oxneane n npu- 
ipane, npesx, xepnxoprraxa na ejma oxxj /joro- 
Bopjiinnxk Cxpana, na anme 3aA'bp>KaH0 bx> xepn- 
xopnaxa na xpexa Ax>p>KaBa, noexo Apyraxa Áo- 
roBopnupa Cxpana 6n iia.wkpujia aa nynaio ,xa 
nocxaBii bt, ouna cxáBKa c'i> odBunneMna, n/iň 
fla pasnnxa Kaxo CBiuiexejiB.

H.xeux, 18.

ripe^aBaue na BeiuecxBenu p,OKa- 
saxeacxB a.

1. B.xacxnxt na jreext /joroBoprupn Cxpann 
ipe cn iTpe.naBaxx, BBanMiio, npn noncKBane, 
npeAMexnxk, kohxo oďbhuíicauihxx. npnxe>KaBa 
BcneACXBiie na npecxAm.xennexo n.in nmrb kohxo 
Moraxx, Aa cayMcaxb, naxo Beinecxnenn Aonasa- 
xe.xcxBa, Aa>Ke ii xcrana, Koraxo Kasaimrk ripeA- 
Mexn noA-xoKaxx, na ceKBecxpn hjih KoncjniCKauna.

2. Ako xfen npcAMexii ce na.Miiparb bx. BJia- 
Akiine na odBunaeMna, bxj BpeMe na neroBOXG 
npcAasane h.xii neroBOxo npesosBane, xk ipe 
dňíAaxij iipeAaAenn no busmohoiocxi, csmeupe- 
Menno crb caMna nero. OpeAnBanexo na xkan 
npeAMexii m,e cxasa a3®6 h xoraBa, noraxo 
paspemenaxa eKCxpaAnuna ne mokc a3 cxane, 
BCJieACXBíie CMX,pxbxa nan ňkrcxBoro na ofÍBH- 
naeMira. ripcAaranexo na npe/iMexnrb xpkdna 
Aa odrpbiua c,Y,in,o bchukh npeAMexn noMeiiaxn
BI, ajl. 1, KOHXO odlJHHHeMHH 6 CKpn.Tb HJI!!
bjiokhxixi Bx, Cxpanaxa, noaxo e paspemnaa 
npcAasanexo n kohxo 6nxa 6hjih naMkpenn bx. 
nocjieACXBire.

3. Sanaaeaxx, ce npanaxa xpexnxk Jinna, npii- 
Ao6hxh Bx.j)xy Bx.npocnHxk npeAMexn, kohxo bx. 
xoan c;iyuaíí xpůSna a3 6«Aax'b Bx^piraxn no 
Bb3M0>KH0cxb no-CKopo ii óesx. pasHOCKH na 
saMOJienaxa /(x>pvKaBa, c,xe;n. cBx.pinBanexo na 
npoueca.

4. /jbparanaxa, oxx. kohxo in,e d^Ae nsncKano 
npeAaBanexo na npéAMexnxk, noMenaxn bx. aa. 
aa. 1 n 2, mojkc a3 rn .xa/xiipavu BpeMenno, 
axo HaMnpa, ue ipe d.vAaxx-, ny>KAHH sa ca;ac6- 
noxo caeACXBne. Ta momíc c.v.mo, npn npnAa- 
nanexo, a3 ch aanasii npaBOxo xk A3 » ce sae- 
Maxx> sa iisBecxno BpeMe aa CMípaxa ueab, Kaxo 
noeirta aaAi.a.Kennexo a3 xh Bx.pne oxx, cboh 
cxpana, nj,OMx> Kaxo xona úmac bt>3mo>kiio.

nařízení, č. 59.
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Článek 19.

Sdělování odsuzujících roz
sudků a výtahů z trestních 

rejstřík ů.

1. Smluvní strany se zavazují, že si budou 
navzájem sdělovati cestou diplomatickou 
každé tři měsíce právoplatné rozsudky odsu
zující nebo výtahy ze všech právoplatných 
rozsudků, podmínečné rozsudky v to pojí
majíc, jež budou vydány jich soudy proti pří
slušníkům strany druhé, pokud jsou zapsány 
podle platných předpisů v jejich rejstřících 
trestních nebo rejstřících soudních.

2. Sdělí si rovněž pozdější rozhodnutí, jež 
se týkají těchto odsouzení a jsou zapsána do 
trestních nebo soudních rejstříků.

3. úřady každé ze smluvních stran, pově
řené vedením rejstříků trestních nebo soud
ních, podají bezplatně úřadům druhé strany 
na jejich přímou žádost informace z rejstříků 
trestních nebo soudních o jednotlivých pří
padech.

Článek 20.

Náklady právní pomoci ve vě
cech trestních.

1. Výlohy způsobené dožádáním o vydání 
neb o jinou právní pomoc ve věcech trestních 
ponese smluvní strana, na jejímž území 
vznikly, úřady strany dožádané sdělí však 
straně dožadující výši těchto výloh, aby mohly 
býti vymoženy od osoby k tomu povinné. 
Obnosy takto vymožené náleží státu dožáda
nému.

2. Výjimku tvoří výlohy za dobrozdání ja
kéhokoliv druhu, jakož i výlohy vzniklé před
voláním nebo předvedením osob, jež se na
lézají ve vazbě na území dožádaného státu. 
Tyto výlohy ponese stát dožadující. Rovněž 
připadají k tíži státu dožadujícího výlohy spo
jené s dočasným vydáním a vrácením osob 
podle článku 12, jakož i ony, jež vzešly prů
vozem a vydržováním osob, jichž vydání nebo 
dočasné vydání bylo povoleno na území prů
chodních států.

Hiiemb 19.

Ctoúruasaiie ua DCxSsaHTejiHHTk
upncsflii h HSBJíeHeHHHia ottj 

pemcxpa sa csflHMOCTb.

1. /joroBopHipHxk Cxpauu ce aajrbJUKaBaxxj 
íia cn c'ho6iuaBax'b esauMno no /mnjioMaxíriecKit 
pejt, bcTko xpHMeceime, npHCXflnrb Bakana/iH 
btj saKOuna aiaa, um iiBRaeMeiniH ox'b bcuhkh 
GKomaxejiHH npHcsflu, BKntoHHxeaíio m ycaoB- 
mixk, upoíisneceuH oxx^ cKfleÚHuxh BJiacxn 
npoxHsx. noji,aHiiuHX'b na jipyraxa Cxpana ^o- 
xoaKOBa, hokojikoxo xh cík BriucauH, cx.rjiacHo 
AeíkxByioinHxk npeAnncaHHa, bx. perncxpuxh 
33 CJSflMMOCXb HJIH CáSAeÚHHXk flHeBHHIÍH.

2. Th me ch cxoSmaBaxx cxmo no-naxaxx- 
muHxh cn pemeuHH, oxHOCHxeauo noMenaxHxh 
npucaAU) BnucauH bx perncxpHxk sa cňíjmmocxi. 
mu CKAeÚHHxh AHeBtinuu.

3. BaacxHxh na eftua oxx /joroBopHipnxk 
cxpauu, uaxoBapeuH cx uofleiiexo ua perncxpurk 
sa exAHMoexb vum ctfji.eŮHuxk aneBUHUH, me 
AocxaBHxx ůesnjiaxMo ua B/iacxnxk na spyraxa 
Cxpana no MOJiúa, oxnpagena uanpaBO ;io xxxx, 
CBCAeiiHU oxx perncxpHxh sa csjahmocxb h.xh 
casaeŮHHxk ahcbhhuh, saceraipH uac-xHHxh cnynaH.

M.xeux 20.

PasuocKH sa csAeóuaxa noMorub 
oxx yraaBenx xapaKxepii.

1. PasnocKHxb, npuMHHeuH oxx HCKanexo sa 
npeflaBane, h;ih sa BcfeKa apyra uoAiomb oxx 
yraaiieirb xapaiíxepx, me ói&nan bx xamecxb 
na Cxpauaxa Bx3pxy xepHxopnaxa, na kojixo xrb 
Cňí 6h;ih npnuHHeiiH.

Baacxnxh na samoaenaxa Cxpaua me cxoů- 
maBaxx, upu bcc xoea, na Moaamaxa Cxpana, 
pasMhpa ua xcsh pasnocKH, sa aa 6iY,/mxx xrb 
nsnaaxemi oxx aupexo, saaxaHíeno na ni nonete. 
rioayueHHxk cyMH oxx aimexo ce Aasaxx na 
saMoaenaxa /jxpwaBa.

2. IlpaBHxx HSKaioueiiHe oúesmexeimHxa na 
pasaHMHHxt eKcnepxnsH, kskxo h ripnuHneniixt 
pasnocKH oxx npnsoBaBanexo um AOBeMpianexo 
ua amta, kohxo cx sa^xpamuH sxpxy xepnxo- 
pnaxa na saMoaenaxa /íxp>!<aBa. Tesu pasnociui 
me ůxftaxx HsnaaxeiiM oxx Moaamaxa /jx.puoua. 
í ITe dxflaxx raxa cxmo bx xajKecxb na Moaa- 
maxa /jxpwaBa n pasnocKnxh cBxpsami cx npe- 
Mennoxo npeflaBane h Bpxmane na anpaxa no- 
MenaxH bx ua. 12 oxx nacxoamaxa KonBeimiui, 
Kai(xo h oiihh sa xpansnxa u H3Ap'i.>KKaxa npesx 
xepHxopnaxa na Hyac/u-ixh /jxpxoBH, na jinuaxa, 
ua kohxo BpeAieiiHOxo npeAaBane am ei<cxpa- 
ftimnaxa e dnna paspemena.
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HLAVA III.

článek 21.
Ustanovení konečná.

1. Tato úmluva, sepsaná jazykern česko
slovenským a bulharským, jejíž obě znění 
jsou stejně původní, bude ratifikována a ra- 
tifikační listiny budou co nejdříve v Praze 
vyměněny.

2. Nabude působnosti měsíc po výměně ra- 
tifikačních listin a zůstane v platnosti, pokud 
jedna ze smluvních stran šest měsíců předem 
neoznámí straně druhé svůj úmysl, aby 
úmluva pozbyla působnosti.

Tomu na svědomí zmocněnci podepsali tuto 
úmluvu a opatřili ji svými pečeťmi.

Dáno v dvojím vyhotovení v Sofii, dne 
15. května roku tisícíhodevítistéhodvacátého- 
šestého.

(L. S.) BOHDAN PAVLŮ.

(L. S.) Dr. EMIL SPIRA.
(L. S.) A. D. BOUROV.

PJIABA 111.

Rjieirb 21.
SaKJiiOHHTe^HH nocxanoBJíeHHH.

1. HacToamara KOHBeHUHa cxcraBena na ue- 
xocjiOBauiKH h na bxjirapcKH campi, na koato 
h flBaxa TeKcxa HMart. e^uaiíBa ^ocxoBhpHOCTb, 
me 6*fle paxHcjtiiníipana u paxHtJjiiKauHiixh me 
úsflaxx, pasMknenu, no bxsmokhocxb nocKopo 
bx> Hpara.

2. Ta rae Baese B'b cnaa e/unrh Meceu,'b caeAx, 
pasMknaxa na paxiKjHiK-amurrb h me ocxaue ixl 
CHJia ao xoraBa, AOKOraxa eana oxt> /joroBopsi- 
muxk Cxpam ne c'bo6mn na Apyraxa, 6 Mecepa 
npeABapiixejiiio, iiaMkpeiinexo ch pa npeKpaxii 
AeHCXBHCXO li.

Bx> yBkpenne na xoBa, Ilx.aHOMomniiunxk nop- 
nncaxa nacxonmaxa KonBeiipna n nocxaBnxa cbo- 
nxk nenaxH.

HanpaBena bx. abocht, eKseMnaapxi bx. Cofpna 
na 15 waa xiiaafla AeBexcxoxmn, ABapecexb a 
n mecxaxa roAinia.

(M. H.) BOf/ÍAH'b IlABJíy.

(M. H.) /j-px EMIU1L) CI1MPA.
(M. H.) A. U. DYPOBH.

Dodatkový protokol.
Zmocněnci republiky československé a krá

lovství Bulharského, podepisujíce úmluvu 
o vydávání zločinců a právní pomoci ve vě
cech trestních, dohodli se, že smluvní strany 
si oznámí, kterým úřadům náleží vésti rejstřík 
trestní nebo soudní a jež jsou povinny po- 
dávati příslušné informace, a že si sdělí se
znamy pohraničních míst, kde budou osoby 
vydané předávány nebo přejímány, a úřady 
k tomu povolané.

Tento protokol tvoří nedílnou součást 
úmluvy.

Tomu na svědomí podepsali zmocněnci 
tento dodatkový protokol.

Dáno v dvojím vyhotovení v Sofii, dne 
15. května 1926.

^onTjjiHHTejiemb iipoTOKOjn*.

HxJiHOMomHHUMxk ua BexocjioBaiuKaxa Pe- 
nHÓJiHKa h na IjapcxBO Bxjirapua noftnucBaiÍKH 
KouBenmiaxa sa npepaBane n csAe6na noMonm 
no yiviaBHH pkaa, aaaBHBaxx, ue cs ce cxrjjacn.xH 
moxo /joroBopAiuuxk Cxpann aa cu cx.o6maBaxx» 
cnncxica na BJiacxHxk, HaxoBapenn cx, Bopene ua 
perncxpuxk sa cxftHMoexb nati CKAeúnuxk ahcb- 
hhuh ii aaAXXDKeim ji,a Aasaxa, cBCAemm, Kaicxo 
ii cnucxuii na rpamiHHHxk nynKTOse h na BJia- 
cxiixh, kohxo ck naroBapemi pa npneMaxx mm 
Aa npepaBarx. jiHpaxa noAJie>Kamn na encxpa- 
AHpna.

Hacxoíuuímxxi npoxoKOxx, cxcxaBJíaiía nepas- 
A'b:ina Macxb oxx> KoiiBeimuHxa.

Bx yBhpeiine ua xosa, iTxn 110M0m>ni piixk nop- 
niicaxa iiacxoamua AonxJiuiixeaeirb npoxoKOJix.

HanpaBein> bx> jmoeiix eKseMn.xapx, bx Cocfiiw 
ua 15 Maří 1926 roAiuia.

BOHDAN PAVLŮ. 

Dr. EMIL SPIRA. 
A. D. BOUROV.

BOP/lAHIb IlABJíy. 
/Í-PH EMMJIU CI1HPA. 

A. /I ByPOBU.
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PROZKOUMAVŠE TUTO ÚMLUVU A DODATKOVÝ PROTOKOL. SCHVALUJEME A POTVR

ZUJEME JE.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. DNE 16. PROSINCE LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO 
ŠESTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

Z" T. G. MASARYK v. r.
i L. S. )
\ J ZA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:
^ A. SVEHLA v. r.

Tato úmluva vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne
19. února 1927; podle čl. 21 úmluvy nabývá tato mezinárodní působnosti měsíc po výměně 
ratifikačních listin.

Dr. Beneš v. r.

Sř.ltnf tiskárna v Praze,


