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68.

Úmluva
mezi republikou československou a republikou Lotyšskou o vydávání zločinců a právní po

moci ve věcech trestních.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A

REPUBLIKY LOTYŠSKÉ
BYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLUVA A DODATKOVÝ PROTOKOL:

Úmluva
mezi republikou československou a republikou 
Lotyšskou o vydávání zločinců a právní pomoci 

ve věcech trestních.

President republiky československé a pre
sident republiky Lotyšské, přejíce si upraviti 
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 svými 
zmocněnci:

President republiky českoslo
venské:

pana JUDra Emila Spiru,
odborového přednostu ministerstva spravedlnosti, a

pana JUDra Karla Halfara,
ministerského radu ministerstva zahraničních věcí,

President republiky Lotyšské: 
pana Heřmana Albata,

zplnomocněného ministra, generálního tajemníka 
ministerstva zahraničních věcí,

Konvencija
par noziedznieku izdošanu un juridisku pali- 
dzíbu kriminallietás starp čekoslovakijas un 

Latvijas Republikám.

Čekoslovakijas Republikas Prezidents un 
Latvijas Republikas Prezidents, vělědamies 
nokártot juridiskás attiecíbas starp abám 
valstlm attieclbá uz noziedznieku izdošanu 
un pársutíšanu, ká aň juridiskás palidzíbas 
sniegšanu kriminallietás, nolěma noslěgt 
attieclgu konvenciju un ieeěla par pilnvaro- 
tiem:

čekoslovakijas Republikas 
Prezidents:

Dr. Emilu Spira kungu,
tieslietu ministrijas departaménta priekšnieku, un

Dr. Karli Halťar kungu,
árlietu ministrijas padomnieku,

Latvijas Republikas Prezidents: 
Heřmani Albata kungu,

pilnvaroto ministři, áriietu ministrijas |>'eneral- 
sekretaru,
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kteří vyměnivše si své plné moci a shledá vše 
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 anebo 
byly odsouzeny řádnými soudními instancemi 
druhé strany pro každý trestný čin, pro který 
lze povoliti vydání podle zákonů dožádané 
strany, 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 od
souzena pro týž čin k trestu na svobodě del
šímu šesti měsíců nebo k trestu těžšímu;

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

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

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

Článek 2.
1. Smluvní strany nevydají svých vlastních 

občanů státních.
2. Podala-ii osoba vyžadovaná ve státu do

žádaném žádost za udělení státního občanství 
dříve než trestný čin byl spáchán, může býti 
rozhodnutí o žádosti za vydání odloženo až do 
vyřízení žádosti za udělení státního občanství.

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

kupí, apmainljuši savas pilnvaras, kas at- 
rastas labá un pienáclgá forma, vienojás 
par sekošiem noteikumiem:

I. NODAI^A.

1. pants.
Izdošana.

1. Lígumslědzějas puses savstarpěji appe- 
mas uz pieprasíjumú izdot personaš, kupas 
uzturas vienas lígumslědzějas puses teritorijá 
un kuras ir vajátas vai notiesátas no kártě- 
jám otřas lígumslědzějas puses tiesas iestá- 
děrn par katru noziedzígu nodarljumu, par 
kupu pielaižama izdošana pěc pieprasíjuma 
sepěmějas puses likumiem:

a) ja abu valstu likumi — kaut arl tikai 
kádá vipu teritorijas dajá — uzliek nozie- 
dzniekam brlvlbas sodu ne mazáku par vienu 
gadu jeb smagáku sodu, jeb pieprasitá per- 
sona ir notiesáta par to pašu nodarljumu 
ar brlvlbas sodu ilgáku par sešiem měne- 
šiem, jeb smagáku sodu;

b) ja noziedzígais nodarljums izdarlts 
árpus pieprasíjuma sapěmějás valsts teri
torijas;

c) ja noziedzlga nodarijuma vajášana pěc 
pieprasíjuma sapěmějás valsts likumiem ne- 
piekrlt vinas pašas tiesas iestáděm.

2. Izdošana tápat ir pielaižama par mě£i- 
nájumu izdarlt jebkupu augša minětu nozie- 
dzlgu nodarljumu, vai par lídzdalíbu, ja tie 
ir sodami pěc abu lígumslědzěju pušu liku
miem.

2. pants.
1. Lígumslědzějas puses neizdod savu val

stu pilsopus.
2. Ja pieprasltá persona ir iesniegusi líi- 

gumu par uzpemšanu tas valsts piederíbá, 
kupai vipa pieprasíta, pirms noziedzlga no- 
daríjuma izdarlšanas, tad lěmumu par iz- 
došanas pieprasljumu var atlikt lídz tam 
laikam, kad bus izšlfirts lugums par uzpěm- 
šanu valsts piederíbá.

3. pants.
Noziedzlgi nodarljumi, par kupiem 

izdošana nav pielaižama.

Izdošana nav pielaižama:
a) par politiskiem noziegumiem vai sakará 

ar tiem stávošiem noziedzlgiem nodarlju- 
miem. Vienlgi tai valstij, kupai iesniegts 
pieprasljums par izdošanu, piekrlt izšljirt
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za čin související s takovým činem trestným 
nebude pokládán útok proti hlavě jednoho ze 
smluvních států, zakládá-li zločin vraždy (za
bití) dokonané či nedokonané, pokusu nebo 
účastenství 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
pustné jen na soukromý návrh poškozené 
osoby a může býti zastaveno jejím vzdá
ním 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 dů
vodů ;

g) je-li vyžadovaná osoba stíhána ve státě 
dožádaném pro týž trestný čin, nebo bylo-li 
tam trestní řízení proti ní zastaveno, nebo 
byla-li jí dána milost, nebo byl-li pro týž čin 
vynesen rozsudek odsuzující neb osvobozující, 
leč by zákony tohoto státu připouštěly obnovu 
trestního řízení vzhledem k novým okolno
stem.

Článek 4.

žádost za vydání.

1. žádost za vydání jest podati v cestě diplo
matické. Jest k ní připojiti buď spis obžalo- 
vací, zatykač nebo jinou soudní listinu jemu 
na roveň postavenou nebo odsuzující rozsudek 
vynesený proti vyžadované osobě. V těchto 
listinách jest krátce uvésti čin, jeho kvali
fikaci a připojiti k nim ověřený opis znění 
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 připojiti buď v prvo- 
pise nebo v opise, ověřeném soudem nebo

jautájumu, vai noziedzigam nodarijumam ir 
šáds raksturs.

Par politisku noziegumu vai ar vinu sa- 
kará stávošu noziegumu nav uzskatams 
atentats pret vienas vai otřas ligumsledzejas 
valsts galvu, ja atentata nolůks ir nonávě- 
Šana (slepkavíba) ká_ pabeigts noziegums, 
vai ká nozieguma meginajums, vai an ka 
lidzdallba šal nozieguma;

b) par tlri militara rakstura noziedzígiem 
nodarljumiem;

c) par noziedzígiem nodarljumiem, kuj’us 
soda vienlgi pec preses likuma;

d) par noziedzígiem nodarljumiem pret 
muitas, nodokju un citiem finansu likumiem;

e) par noziedzígiem nodarljumiem, kupu 
vajášana ir pielaižama viemgi uz cietušas 
personas súdzlbas pamata un kupu var iz- 
beigt ar viipas atsaclšanos ;

f) ja vajášana vai sods ir noilguši pec 
vienas vai otřas ligumsledzejas puses visas 
vipas teritorijas dajás spěká esošiem liku
miem, vai pec tas valsts likumiem, kupa 
noziegums izdarlts, pirms apvainotá apcieti- 
nášanas vai izsaukšanas uz nopratinašanu, 
vai arl ja to nevař vaját vai sodit aiz citiem 
likumlgiem iemesliem;

g) ja persona, kupas izdošana piepraslta 
pieprasijuma sapěmějá valstl, ir vajáta par 
to pašu noziedzlgo nodarljumu, jeb vajašana 
pártraukta, jeb ta persona apžělota, jeb par 
to pašu nodarljumu notiesáta vai attaisnota, 
ja tikai šls valsts likumi nepielaiž kriminal- 
tiesášanas atjaunošanu sakara ar jauniem 
apsták|iem.

4. pants.
I z d o š a n a s p i e p r a s I j u m s.

1. Izdošanas pieprasíjums iesniedzams 
diplomatiská celá. Piepraslj umám jápievieno 
apsúdzíbas raksts, rikojums par apcietina- 
šanu, jeb cits šim lldzvěrtlgs tiesas raksts 
vai spriedums pret pieprasito personu. Tals 
aktos ir Isi jáapráda noziedzigais nodarl- 
jums, vipa sastávs un nosaukums un tiem 
jápievieno pienáclgi apliecinats pieprasitajas 
valsts soda likuma teksta noraksts, kads 
likums ir pieměrojams noziedzigam nodan- 
jumam, ká arl sodu měru noteicošais likums.

2. Ja runa iet par noziedzígiem nodarlju
miem pret Ipašumu, jáuzráda radusás zaude- 
juma Istená věr tiba, vai, attieclgá gadijuma, 
zaudějuma apměrs, kupu noziedznieks gri- 
bějis izdarlt.

3. Šie rakstiskie pierádljumi ir jápievieno 
vai ori^inalá vai no tiesas vai citas piekii-
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kterýmkoliv jiným příslušným úřadem státu, 
jež o vydání žádá. Podle možnosti bude při
pojen popis vyžadované osoby, její podobenka 
nebo jiné údaje, jež mohou přispěti ku zjištění 
totožnosti.

Článek 5.
Kterého jazyka bude použito.

Listiny zmíněné v předchozím článku jest 
sepsati y jazyku státním (oficielním) strany 
dožadující ve formě předepsané zákony státu 
dožadujícího a opatřiti úřední pečetí. Jest jim 
přiložiti překlady ve státním (oficielním) ja
zyce státu dožádaného nebo v jazyce francouz
ském, jež budou pořízeny nebo ověřeny buď 
příslušným úřadem či tlumočníkem dožadují
cího státu, ať přísežným ať úředním, který 
je opatří svým podpisem a svou pečetí.

Článek 6.
Dodatečná objasnění.

Vzejdou-li pochybnosti, zda trestný čin, 
jenž dal podnět k stíhání, spadá pod ustano
vení této úmluvy, bude dožadující stát po
žádán o objasnění. Vydání bude povoleno jen 
tehdy, budou-li objasnění toho rázu, aby od
stranila tyto pochyby.

článek 7.
Opatření, aby vydání bylo 

z a j i š t ě n o.

Jakmile dojde žádost za vydání s doklady 
uvedenými v článcích 4 a 5, zařídí stát dožá
daný vše, čeho je třeba, aby osoba vyžadovaná 
byla zajištěna a předešlo se jejímu útěku, leč 
by se předem jevilo vydání nepřípustným.

článek 8.
Prozatímní zatčení.

1. V nutných případech může býti vyžado
vaná osoba prozatímně zatčena již před podá
ním 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 ozná
mení může býti zasláno soudem 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

tigas pieprasitájas valsts iestádes apiecli- 
natos norakstos. Pěc iespějas jápievieno 
pieprasítás personas apraksts, ýnmetne, vai 
čiti dati, kupi var bút noderlgi vipas identi- 
tates pierádlšanai.

5. pants.
Lietojamá valoda.

lepriekšějá pantá minětie dokumenti sastá- 
dami pieprasítájas puses valsts valoda vipas 
likumu noteiktá forma pievienojot tiem 
oficialo zimogu. Dokumentiem pievienojami 
tulkojumi tas valsts valoda, kurai pieprasl- 
jums iesniegts, vai arl franču valodá, izga- 
tavoti vai apliecináti piekritígás pieprasitá- 
jas valsts iestádes, vai arí kupus apliecinájis 
zvěrináts vai valsts tulks, pievienojot tiem 
savu parakstu un zimogu.

6. pants.
Papildu paskaidrojumi.

Ja rodas šaubas, vai noziedzígais nodarl- 
jums kupu vajá, ietilpst konvenci jas notei- 
kumos, pieprasltájai valstij pieprasa paskai- 
drojumus. Izdošana pielaižama tikai tad, ja 
paskaidrojumi nověrš šís šaubas.

7. pants.
Izdošanas nodrošinášanas lldzekji.

Tiklidz ienák pieprasljums par izdošanu 
ar 4. un 5. pantos norádltiem dokumentiem, 
pieprasíjuma sápemeja valsts sper visus 
sojus, kádi vajadzlgi, lai pieprasíto personu 
sev ňodrošinátu un padarítu neiespějamu 
vipas běgšanu, ja tikai jau iepriekšizdošana 
neizradítos par nepielaižamu.

8. pants.
Pagaidu apcietinášana.

1. Steidzamos gadíjumos pieprasíto per
sonu var pagaidam apcietinát jau pirms pie
prasíjuma iesniegšanas uz katra pa pastu vai 
telegrafu piesútltá pazipojuma pamata, ar 
nosacljumu, ka jáatsaucas uz tiesas ríkojumu 
par apcietinášanu vai spriedumu un ja reizě 
ar to aprádlts noziedzígais nodaríjums. Tádu 
pazinojumu var piesútlt tiesa vai čita pie- 
krltlga pieprasítájas valsts iestáde tieši 
piekrítígai pieprasljumu saněmějas valsts 
iestádei.

2. Abu lígumslědzěju pušu kompetentás 
iestádes var arl bez táda pazinojuma pagai-
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zatknouti každou osobu, jež byla vypátrána 
na jejich území a jest hlášena úřady^ druhé 
strany nebo stíhána v jejich 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 
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 
osoby, může ji dožádaný stát vydati buď 
státu, jehož je příslušníkem nebo státu, na 
jehož území trestný čin byl spáchán.

2. Není-lí mezi státy, které za vydání žá
dají, stát, jehož osoba ta jest příslušníkem, 
může jej stát dožádaný zpraviti o žádostech 
došlých od jiných států, při čemž mu určí 
lhůtu patnácti dnů, aby prohlásil, zda hodlá 
rovněž žádati o její vydání. Ustanovení článku 
9, odstavce 1 bude rovněž použiti o jeho žá
dosti za vydání. Jinak bude vyžadovaná osoba 
vydána státu, na jehož území se dopustila 
nejtěžšího trestného činu, a jde-li o činy

dam apcietinat katru virjas teritorija atrasto 
personu, kupu atzlmějušas otřás puses iesta- 
des vai kúra ierakstita vajajamo personu 
sarakstá policijas bijetenos vai attiecigos 
re£istros.

3. lestáde, kupa izdarljusi personas apcieti- 
nášanu, saskapá ar ši panta 1. un 2. noda- 
Hjumiem, nekavějoties par to pazirjo iestadei, 
kupa apcietinášanu pieprasíjusi, vai iestadei, 
kupa pec policijas laikrakstos vai re^istros 
publicětá paziqojuma vajá šo personu, viena 
un taí paša laika pazipojot vii^as apcietiná- 
jumá turěšanas vjetu.

4. Ja otrá ligumslědzěja puse 10 dienu 
laika, skaitot no dienas, kad šis pazipojums 
nosútits saskapá ar šlem noteikumiem, ne- 
pazii]0, ka pieprasis apcietinatas personas 
izdošanu, tad šo personu var atsvabinat.

9. pants.
1. Apcietinatas personas atsvabinášana var 

notikt arí tad, ja pieprasíjums par vipas 
izdošanu lidz ar 4. un 5. pantos pievestiem 
rakstiskiem pieradijumiem neienak sešu ne- 
deju laika, skaitot no dienas, kad nosútits 
zipojums par apcietinašanu saskaija ar 
iepriekšějá panta 3. nodalíjumu.

2. Apcietináto personu var lidzigi atsva- 
binát, ja ir pieprasíti papildu paskaidrojumi 
pěc 6. panta nosacijumiem un ja tadi paskai
drojumi neienák valstij, kupai izdošana pie- 
praslta pieměrotá vipas noteiktá laika. Uz 
motivěta lúguma pamata var notikt ši tei- 
miija pagarinášana.

10. pants.
Vai raku valstu pieprasíjums par 

izdošanu.

1. Ja bez vienas llgumslědzějas puses kada 
čita, vai vairákas valstis pieprasa tas pašas 
personas izdošanu, valsts, kupai izdošana 
pieprasíta var to izdot valstij, pie kupas ta 
pieder, vai arí tai valstij, kuras teritorija 
noziedzlgais nodarljums izdarlts.

2. Ja starp pieprasítájám valstím nav tas, 
pie kuras š! persona pieder, tad pieprasi- 
juma sápeme ja valsts var tai pazipot par 
pieprasijumiem ienakušiem no citam valstím, 
dodot 15 dienas laika pazipot vai arí vipa 
ir nolěmusi iesniegt pieprasíjumu par izdo- 
šanu. Arí šiní gadíjuma pieprasijuma par 
izdošanu ir jápieturas pie 9. panta 1. nodali- 
juma noteikumiem. Citádi pieprasito per
sonu izdod tai valstij, kuyas teritorija izda-
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stejné těžké, státu, jehož žádost za vydání 
došla nejdříve.

3. Závazky, jež některá ze smluvních stran 
na se vzala již dříve vůči jiným státům, zů
stávají těmito ustanoveními nedotčeny.

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 výdání, nebo je-li tam z jiné pří
činy ve vaz'bě, lze vydání odložiti do doby, kdy 
bude řízení skončeno a v případě odsouzení 
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.

Článek 12.
Dočasné vydání vyžádané osoby.

Mohl-li by však odklad vydání uvedený 
v odstavci 1, článku 11 podle zákonů státu 
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 povole
no, nebo dále vydána jinému státu pro jiné 
trestné činy před vydáním spáchané, než pro 
ten, pro který bylo vydání povoleno.

2. Pro jiné trestné činy, spáchané před vy
dáním, bude lze stíhati, trestati nebo dále vy- 
dati osobu vydanou toliko

a) dá-li stát, který vydání povolil, k tomu 
dodatečně svolení. Tohoto svolení nelze ode- 
příti, jestliže podle této úmluvy vztahuje se 
povinnost k vydání i na tyto trestné činy.

ríts vissmagákais noziedzigáis nodařijums 
un ja runa ir par vienlidzlgi smagiem no- 
ziedzigiem nódaríj umiem, valstij, ku ras pie- 
prasljums par izdošanu ir ienácis pirmais.

3. Sie noteikumi neaizskar tos piépákumus, 
kádus viena vai otra llgumslědzěja puse ir 
uzpěmusies agrak attieelbá pret citám val- 
stím.

11. pants.
Izdošanas atlikšana.

1. Ja piepraslto personu vajá yai ja ta ir 
notiesáta pieprasljuma sapěmějas valsts teri- 
torijá par citu noziedzlgu nodarjjumu, bet 
ne to, kupa děj izdošana pieprasita, jeb aiz 
citiem kádiem iemesliem atrodas apcietiná- 
jumá, tad vipas izdošanu var atlikt íidz 
vajášanas izbeigšanai vai notiesášanas gadl- 
jumá Hdz soda izciešanai vai astvabinášanai 
no tá, vai ja apcietinášana, kádá tá atrodas 
aiz citiem iemesliem, ir izbeigusies.

2. ŠI atlikšana nav par škěrsli nekavějošai 
izdošanas jautájuma izšljiršanai.

12. pants.
Pieprasltás personás pagaidu iz

došana.

Ja 11. panta 1. nodalijumá pievestai izdo
šanas atlikšanai pec pieprasitájas valsts liku- 
miěm varětu sekot noilgums vai čiti svartgi 
šljěršji vajášanai, tad ir pielaižama piepra
sltás personás pagaidu izdošana, ja prět to 
necejas svarígi iebildumi un ar to nosaci- 
jumu, ka izdoto personu atdod atpakaj tiklldz 
ká pieprasltájá valsti bus nobeigta izmeklě- 
šanas darbiba, kuras děj persona pagaidam 
piepraslta.

13. pants.
Izdošanas robežas.

1. Izdoto personu nevař vaját nedz sodit 
taní valstí, kupai vipa izdota, vai taják izdot 
trešai valstij par citiem pirms izdošanas 
izdarítiem noziedzígiem nódaríjumiem, ká 
vienígi par to, kupa děj izdošana atjauta.

2. Par citiem pirms izdošanas izdarítiem 
noziedzígiem nódaríjumiem izdoto personu 
var vaját, sodít, vai arí taják izdot trešai 
valstij tikai tad:

a) ja izdevějá valsts dod tam papildu pie- 
krišanu. Sáda piekrišana nav liedzama, ja 
pěc šís konvencijas par tiem noziedzígiem 
nódaríjumiem izdošana ir paredzěta. No-
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Stát, který pachatele vydal, může žádat i,^ aby 
o toto svolení bylo žádáno ve formě přede
psané pro žádosti za vydání s doklady uvede
nými v článcích 4 a 5;

b) neopustila-li tato osoba území státu, 
jemuž byla vydána, přes to, že jí nic v tom 
nebránilo, do 48 hodin ode dne, kdy trestní 
řízení tam bylo skončeno, a v případě, že byla 
odsouzena, ode dne, kdy trest byl tam od
pykán nebo prominut, nebo vrátila-li se tam 
později.

3. Stát, jemuž bylo dáno dodatečné svolení 
podle odstavce 2a), sdělí státu, který je^daf 
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 druhé 
strany smluvní.

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

3. Průvoz bude proveden orgány strany do
žadované způsobem a směrem, které tato určí.

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

HLAVA II.

Právní pomoc ve věcech trestních.

Ustanovení všeobecná.

Článek 15.
1. Smluvní strany poskytnou si navzájem 

právní pomoc v trestních věcech. Zejména 
dají doručiti spisy týkající se řízení trestního 
osobám, které se nacházejí na jejich území, 
budou prováděti úkony vyšetřovací, jako vý
slech svědků a znalců, soudní ohledání, pro
hlídku a zabavení věcí a předávati sobě spisy 
soudní a věci doličné.

2. Nebudou však doručovány odsuzující roz
sudky, jakož i obsílky k výslechu osob jako 
obviněných, jež budou vydány soudy jedné
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ziedznieka izdevějá valsts var prasít, lai 
piekrišanu pieprasítú tádá forma, káda hote- 
ikta izdošanas pieprasíjumam, ar 4. un 5. 
pantos minětiem rakstiskiem pieradijumiem;

b) ja šl persona, neraugoties uz to, ka 
nekas vipu neaizkavěja 48 stundu laika pěc 
lietas iztiesášanas, nav atstájusi tas valsts 
teritoriju, kurai v i pa izdota un, ja tá bij a 
notiesáta, no soda izeiešanas dienas, vai 
atsvabinášanas no tá, jeb vělák tur atgrie- 
zusies.

3. Valsts, kupai dota papildu piekrišana 
izdošanai pěc otrá nodalíjuma punkta a) 
pažino piekrišanu devušai valstij galigo vajá- 
šanas rezultatu, piesútot vipai apliecinatu 
sprieduma norakstu.

14. pants.
Noziedznieku párvadášana.

1. Ja noziedznieka izdošana notiek starp 
vienu no ligumslědzějám pusěm un starp 
trešu valsti, tad otra puse, uz pieprasljumu, 
atjauj v i pa párvadášanu caurvipas teritoriju.

2. Noteikumi par piekrišanu izdošanai 
lldzlgi pieměrojami šai párvadášanai.

3. Párvadášana izpildama no pieprasljuma 
sapěmějas puses orgániem, pie kam pedeja 
noteic vipas veidu un ceju.

4. Ja měneša laika, skaitot no dienas, kad 
pieprasítájai valstij pazipots par to, ka 
atjauts izdot, šl pědějá neiesniedz pieradi- 
jumu par to, ka valsts, caur kuras teritoriju 
parsutama piepraslta persona, piekrít pár
vadášanai, tad piekrišana izdošanai zaude 
speku.

II. NODAIjA.

Juridiská palldziba kriminallietás.

V i s p á r I g i noteikumi.

15. pants.
1. Kriminallietás Hgumslědzějas puses 

sniedz sev savstarpěju juridisku pahdzibu. 
Vipas it sevišlp izsniedz kriminaltiesášanaš 
aktus personám, kas atrodas vipu teritorijá, 
stájas pie tádiem izmeklěšanas aktiem ká 
liecinieku un lietpratěju nopratinášana^ tie- 
sas apskate, kratíšanás un sekvestrešanas 
un vipas izsniedz sev savstarpígi tiesas doku- 
mentus un lietiskus pierádijumus.

2. Vienas Hgumslědzějas puses tiesu noso- 
doši spriedumi pret otřas puses piederigiem, 
ká arí aicinájumi ierasties ka apvainotiem
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smluvní strany proti příslušníkům druhé 
smluvní strany. Také nelze vysleehnouti pří
slušníka jedné smluvní strany jako obvině
ného na dožádání druhé strany.

3. Dožádání o právní pomoc, které jest se- 
psati v řeči státní (oficielní) dožadujícího 
státu a opatřiti pečetí dožadujícího úřadu, 
bude předáno ministerstvem spravedlnosti do
žadujícího státu přímo ministerstvu spravedl
nosti dožádaného státu, anebo jde-li o vojen- 
sko-trestní řízení, nejvyšší vojenskou soudní 
správou. 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.

Článek 16.
Právní pomoc ve věcech trestních lze ode- 

příti v těch případech, kdy podle ustanovení 
této úmluvy není povinnosti k vydání stíhané 
osoby.

Článek 17.
Obeslání a předvedení osob na
cházejících se na území druhého 

smluvního státu.

1. Jeví-li se v trestní věci, která je pro
jednávána před soudy 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 dru
hého, doručí mu tyto obsílku, dajíce mu na 
vůli, chce-li jí vyhověti čili nic.

2. Výlohy spojené s osobním dostavením 
se svědka nebo znalce hradí stát dožadující. 
Již v obsílce bude udán peníz, který bude vy
placen svědkovi neb znalci na úhradu cesty 
a pobytu, jakož i výše zálohy, kterou stát do
žádaný bude moci proti náhradě státem doža
dujícím vyplatiti obeslané osobě, jakmile tato 
prohlásí, že obsílce chce vyhověti.

3. Svědek nebo znalec, ať přísluší kamkoliv, 
nacházející se na území jedné ze smluvních 
stran, jenž na obsílku uvedenou v odstavci 1 
dobrovolně se dostaví před soudy druhé 
strany, nesmí tu býti stíhán ni vězněn pro

toměr šiem pědějiem nav izsniedzami. Tápat 
vienas lígumslědzěj as puses piederlgais nav 
nopratinams ká apvainotais uz otřas puses 
pieprasijuma pamata.

3. Juridiskas paiídzibas pieprasljums sastá- 
dams pieprasitájas valsts officialá (valsts) va- 
lodá, tam piespiežams pieprasitájas iestádes 
zimogs un tas nosútams tieši pieprasijuma 
sarjémějas valsts tieslietu ministrijai no pie- 
prasitájas valsts tieslietu ministrijas, vai, 
militaras kriminaltiesášanas gadijumá, no 
augstákás kara tieslietu párvaldes. 5. panta 
noteikumi par tulkojumu pieměrojami ari 
pieprasljumam un tam pievienotiem doku- 
mentiem.

4. Juridiskas paiídzibas lugums kriminaí- 
lietás izpildams saskapá ar tás valsts liku- 
miem, kuras teritorijá jánotiek pieprasltam 
procesualam aktam. Attieclgie protokoli nav 
pártulkojami pieprasitájas valsts officialá 
(valsts) valodá.

16. pants.
Juridiskas paiídzibas pieprasljumu krimi- 

nallietás var atraidlt gadijumá, ja, saskaná 
ar šls konvencijas noteikumiem, nav piená- 
kuma izdot vajáto personu.

17. pants.
Otřas lígumslědzěj as valsts teri
torijá atrodošos personu aiciná- 

j u m s u n i e r a š a n á s.

1. Ja kriminallietá, kas atrodas vienas 
llgumslědzějas valsts tiesu iztiesášaná, atzíst 
par nepieciešamu vai vělamu liecinieka vai 
lietpratěja ierašanos, kurs atrodas otřas 
llgumslědzějas valsts teritorijá, un ja šls 
tiesas aicina tos caur otřas valsts tiesu 
starpnieclbu, tad šls pědějás izsniedz vipiem 
pavěsti, pie kam tie pěc savas vělěšanás var 
ierasties vai ne.

2. Izdevumus par liecinieka vai lietpratěja 
ierašanos sedz pieprasltája valsts. Jau pa- 
věstě nosakama lieciniekam vai lietpratějam 
par ce}a un uzturěšanás izdevumiem maksá- 
jamá suma, ká ari avansa apměrs, kuru 
aicinátai personai var izsniegt pieprasljumu 
sapěmějá valsts, pret pieprasitájas valsts 
atlldzlbu, tiklldz ká aicinátá persona pažino, 
ka tá vělas sekot aicinájumam.

3. Neviens liecinieks vai lietpratějs, neat- 
karígi no vina valsts piederlbas, kuyš atrodas 
vienas llgumslědzějas puses valsts teritorijá 
un kurš, uz 1. nodalljuma paredzětá uzaici- 
nájuma pamata, labprátlgi ieradlsies otřas
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dřívější trestné činy nebo odsouzení, ni pod 
záminkou spoluviny na činu, který jest před
mětem trestního řízení, v němž vystupuje.

4. Osoby ty pozbudou však této výhody, 
neopustí-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 žá- 
dati za jeho dodání se závazkem, že tam bude 
co nejdříve vrácen. Takovou žádost bude lze 
zamítnout! pouze ze závažných důvodů, ze
jména bude-li obeslaný vězeň tomu výslovně 
odporovati.

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 doličných.

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 povolu
jícím vydání, a jež byly později vypátrány.

3. Práva osob třetích k těmto věcem nabytá 
zůstávají nedotčena; tu nutno bude vrátiti 
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
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puses tiesu priekšá, nav tur vajajams vai 
apcietinams par agrákiem noziedzígiem no- 
darljumien vai nosodošiem spriedumien, vai 
aiz iemesla, ka tas pem Hdzdallbu noziedzigá 
nodaríjumá, par kupu notiek kriminalvajá- 
šana, kupa tas uzstájas.

4. Šís personas zaudě toměr šo priekšro- 
clbu, ja tás neatstaj, aiz savas vainas, pie- 
prasítájas valsts teritoriiu triju dienu laika, 
skaitot no brlža, kad vipu klátbútne tiesas 
iestážu priekšá nebija vairs vajadziga.

5. Ja saskapá ar 1. nodalijumu aicinátais 
liecinieks atrodas apcietinájumá pieprasijuma 
sapěmějas valsts teritorijá, tad var pieprasít 
vipa ierašanos, apsoloties atsútit to pěc 
iespějas drizi atpakal. Tádu pieprasíjumu 
var atraidít vienigi aiz sevi|kiem iemesliem, 
ipaši ja aicinátais apcietinátais tam noteikti 
pretojas.

6. Tápat atjaujama, zem augšminětiem no- 
sacijumiem, trešá valstl apcietinátás perso
nas pársútlšana, turp un atpakaj, caur vienas 
llgumslědzějas puses teritoriju, ja otra h- 
gumslědzějas valsts atzist par lietderlgu to 
konfrontět ar vajátu personu vai nopratinát 
ká liecinieku.

18. pants.
Lietisku pierádijumu izsniegšana.

1. Abu llgumslědzěju pušu iestádes izsniedz 
savstarpěji uz pieprasíjumu priekšmetus, 
kupus apvainotá persona ieguvusi ar savu 
noziedzigu nodarljumu, vai kupi var bút par 
lietiškiem pierádijumiem un arl pat gadíju- 
mos, ja minětie priekšmeti bútu sekvestrě- 
jami vai konfiscějami.

2. Ja priekšmeti atrodas apvainotás perso
nas rícíbá, vipas izdošanas vai párvadášanas 
laiká, tad tie, cik táji iespějams, izsniedzami 
viená laiká ar izdoto personu. Vipi izsnie
dzami pat gadljumá, ja izdošana, kurai jau 
dota piekrišana, nevař notikt apvainota na
věs jebběgšanas děj. Vipa attiecinama ari uz 
visiem 1. nodalljumá minětiem priekšmetiem, 
kurus apvainotá persona noslěpusi vai de- 
ponějusi izdevějá valstl un kurus atrod 
vělák.

3. Paliek toměr neaizskártas trešu personu 
attiecoties uz minětiem priekšmetiem iegutas 
tieslbas, kuri priekšmeti šal gadíjuma, pec 
lietas iztiesášanas, pěc iespějas drizi un bez 
maksas, atdodami pieprasijuma sapemějai 
valstij.

4. Valsts, no kuras šo 1. un 2. nodalljumos 
pievesto priekšmetu izsniegšana pieprasita,

4í)
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prozatímně podržetí, má-li za to, že jich bude 
třeba pro trestní řízení. Může je rovněž pře- 
dati s výhradou, že mu budou k témuž účelu 
na čas propůjčeny, a to se závazkem, že je 
vrátí, jakmile to bude možno.

Článek 19.
Sdělování odsuzujících roz
sudků a výtahů z trestních 

rejstříků.

1. Smluvní strany se zavazují, že si budou 
navzájem sdělovat! cestou diplomatickou kaž
dých šest měsíců právoplatné rozsudky odsu
zující nebo výtahy ze všech právoplatných 
rozsudků, podmínečné rozsudky v to pojíma
jíc, jež budou vydány jich soudy proti pří
slušníkům strany druhé, pokud jsou zapsány 
podle platných předpisů v jejich rejstřících 
trestních nebo soudních.

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

8. úřady každé ze smluvních stran, pově
řené vedením rejstříků trestních nebo soud
ních, podají bezplatně úřadům druhé strany 
na jich 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 po
vinné. Obnosy takto vymožené náleží státu 
dožádanému.

2. Výjimku tvoří mimo výlohy zmíněné 
v odstavci 2 článku 17 výlohy za dobrozdání 
jakéhokoliv druhu, jakož i výlohy vzniklé 
předvoláním nebo předvedením osob, jež se 
nacházejí ve vazbě na území dožádaného stá
tu. 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. ,

var tos pagaidam paturět, ja virja atzíst 
tos par nepieciešamiem izmeklěšanai krimi- 
nallietá. Vipa var tápat, nododot virjus, 
rezervát sev vinu atdošanu tai paša nolúká, 
apsoloties savukárt atdot tos tiklidz ká 
iespě j ams.

19. pants.
Nosodošu spriedumu un sodu regi

stra izvilkumu pazipošana.

1. Llgumslědzějas puses apnemas savstar- 
pěji pazipot diplomatiská cejá ik sešus mě- 
nešus likumlgá spěká esošoš nosodošos sprie- 
dumus vai izvilkumus no visiem galígiem 
spriedumiem, nosacltos spriedumus ieskaitot, 
kupus taisljušas vipu tiesas iestádes pret 
otřas puses piederígiem, cik tá|i tie ierak- 
stíti, saskapá ar spěká esošiem likumiem, 
vipu sodu vai tiesu registros.

2. Vipas tápat pazipo savstarpěji vělákus 
lěmumus, kas attiecas uz minětiem spriedu
miem un ir ierakstlti sodu vai tiesu re^istros.

8. Vienas llgumslědzějas puses iestádes, 
kufám uzdots vest sodu vai tiesu refistrus, 
izsniedz bez maksas otřas puses iestáděm 
uz vipu tiešu pieprasíjumu, zipas no sodu 
vai tiesu re&istriem par atsevišlpem gadl- 
jumiem.

20. pants.
Juridiskás palídzíbas izdevumi 

kriminallietás.

1. Izdevumi, kas radušies caur izdošanas 
pieprasíjumu vai caur katru citu juridisku 
palldzíbu kriminallietás, sedzami no tás 
puses, kuras teritorijá tie radušies. Pieprasí- 
juma sapěmějas puses iestádes pazipo toměr 
pieprasitájai pusei šo izdevumu apměru, lai 
tos varětu piedzit no personas, kurai piená- 
kas vipus atlldzinát. Sádi piedzítás sumas 
pienákas pieprasíjuma sapěmějai valstij.

2. Ká izpěmums, bez 17. panta 2. nodali- 
jumá minětiem izdevumiem, uzskatama toměr 
atlídzlba par visáda veida ekspertizám, ká 
arl izdevumi, kuyi radušies caur personu 
aicinášanu, vai ierašanos, kas atrodas apcieti- 
nájumávpieprasíjuma sapěmějas valsts teri
torijá. Šos izdevumus atlídzina pieprasltája 
valsts. Tápat pieprasltája valsts sedz izde
vumus, kas radušies caur 12. pantá miněto 
personu pagaidu izdošanu un atgriešanos, 
ká arl izdevumus par personu párvadášanu 
un uzturu caur starpteritorijám, kuru izdo- 
šana vai pagaidu nodošana bij a atjauta.
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Článek 21.
Ustanovení konečná.

1. Tato úmluva, sepsaná jazykem českoslo
venským a lotyšským, jejž obě znění jsou 
stejně původní, bude ratifikována a ratifi- 
kační listiny budou co nejdříve v Praze vy
měněny.

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

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

Dáno v dvojím vyhotovení v Rize, dne
6. července roku tisícíhodevítistéhodvacátého 
šestého.

L. S. Dr. E. SPIRA v. r.

L. S. Dr. KAREL HALFAR v. r.

L. S. ALBAT v. r.

HLAVA III.

21. pants.
B e i g u n o t e i k u m i.

1. Sí čekoslovaku un latviešu valodás sa- 
stáditá konvencija, kuras abi teksti ir vien- 
lídzlgi autentiski, ir ratificějama un ratifi
kaci jas dokumenti apmainami pěc iespějas 
dríz Pragá.

2. Vii)a stájas spěká vienu měnesi pěc ra
tifikaci jas dokumentu apmaipas un paliek 
spěká kamer viena no lígumslědzějám pusěm 
nav pazinojusi otrai, sešus měnešus iepriekš, 
par savu nodomu atcelt konvenciju.

Šo apliecinot pilnvarotie parakstijuši šo 
konvenciju un piespieduši tai savus zlmogus.

Sastádítš divos eksemplaros Riga, 1926 g.
6. julijá.

L. S. Dr. E. SPIRA m. p.

L. S. Dr. KAREL HALFAR m. p.

L. S. ALBAT m. p.

III. NODAfjA.

Dodatkový protokol.
Zmocněnci republiky československé a re

publiky Lotyšské, podepisujíce úmluvu o vy
dávání sločinců a právní pomoci ve věcech 
trestních, dohodli se, že smluvní strany si 
oznámí, kterým úřadům náleží vésti rejstřík 
trestní nebo soudní a jež jsou povinny podá- 
vati příslušné informace, a že si sdělí seznamy 
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 Rize, dne
6. července roku 1926.

L. S. Dr. E. SPIRA v. r.
L. S. Dr. KAREL HALFAR v. r.
L. S. ALBAT v. r.

Papildu protokols.

Cekoslovakijas Republikas un Latvijas 
Republikas pilnvarotie, parakstot konvenciju 
par noziedznieku izdošanu un juridisku pa- 
lidzibu kriminallietás ir vienojušies par to, 
ka llgumslědzějas puses savstarpěji pazipos 
iestážu sarakstu, kupám uzdots vest sodu 
vai tiesu refistrus un sniegt zip as, ká arl 
robežu punktu sarakstu, kur os izdod un 
sapem izdodamás personas, tápat arí iestážu 
sarakstu, kupám uzdots to izdarít.

Sis protokols ir konvencijas sastávdaja.

So apliecinot pilnvarotie parakstijuši šo 
papildu protokolu.

Sastádlts divos eksemplaros Riga, 1926 g.
6. julijá.

L. S. Dr. E. SPIRA m. p.
L. S. Dr. KAREL HALFAR m. p.
L. S. ALBAT m. p.
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