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O B S A H :

32. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky
a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. března 2013 byla v Moskvě podepsána Dohoda o spolupráci
mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.
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Dohoda o spolupráci mezi

Ministerstvem spravedlnosti České republiky

a

Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace

Ministerstvo spravedlnosti České republiky a Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace (dále jen „Strany“),

vedeny přáním rozvinout a posílit spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem
spravedlnosti Ruské federace na základě obecně uznávaných zásad a norem mezinárodního práva,

zdůrazňujíce velký význam rozvoje a posílení vzájemné spolupráce mezi Stranami v oblastech společného zájmu
a za účelem podpory kontaktů mezi Stranami,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Rozsah působnosti

Strany spolupracují v souladu s touto Dohodou, jednajíce v rámci své pravomoci a v souladu s právními předpisy
a mezinárodněprávními závazky svých států.

Článek 2

Oblasti spolupráce

Strany spolupracují v následujících oblastech:

a) výměna zkušeností mezi odborníky Stran v oblasti tvorby národních zákonů a jiných právních předpisů;

b) výměna delegací úředníků za účelem seznámení se s organizací a činnostmi Stran;

c) organizace a vedení seminářů, přednášek, případových studií a dalších obdobných aktivit za účelem dalšího
zlepšení profesního vzdělání a vzdělávání justičních úředníků a jiných odborníků;

d) vzájemná pomoc vzdělávacím institucím Stran při vytváření, organizaci a lektorování mezinárodních práv-
ních seminářů a při přípravě a provádění vzdělávacích programů Stran;

e) výměna zkušeností v oblasti zavádění nových informačních technologií justičními orgány;

f) výměna informací o právních předpisech států Stran, praxi při vymáhání práva a o právnické literatuře a jiné
publikační činnosti s právnickou tématikou.

Článek 3

Jiné oblasti spolupráce

Tato Dohoda nebrání Stranám zahájit a rozvíjet spolupráci v jiných souvisejících oblastech za podmínek stano-
vených v článku 1 této Dohody.

Článek 4

Důvěrnost

1. Každá ze Stran zajistí důvěrnost údajů a listin poskytnutých druhou Stranou, jsou-li tyto údaje a listiny
důvěrné a odesílající Strana si jejich odtajnění nepřeje. Stupeň důvěrnosti údajů a listin určí odesílající Strana.

2. Údaje a listiny poskytnuté dle této Dohody nesmí být bez souhlasu odesílající Strany použity k jiným účelům
než k těm, pro něž byly vyžádány a poskytnuty, ledaže jsou ve státě odesílající Strany veřejně dostupné.
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Článek 5
Jazyky používané při spolupráci

Při spolupráci podle této Dohody Strany používají český, ruský a anglický jazyk.

Článek 6
Koordinace spolupráce

1. Koordinací aktivit při spolupráci mezi Stranami dle této Dohody jsou pověřeny organizační útvary Stran, které
mohou vzájemně přímo komunikovat:

a) za Českou republiku – Sekce mezinárodních vztahů Ministerstva spravedlnosti České republiky;

b) za Ruskou federaci – Odbor mezinárodního práva a spolupráce Ministerstva spravedlnosti Ruské federace.

2. V případě potřeby mohou Strany určit jiné své organizační útvary nebo příslušné instituce, které budou
oprávněné při provádění této Dohody komunikovat přímo, a stanovit způsob jejich komunikace.

3. V případě potřeby může každá ze Stran přímou notifikací druhé Straně změnit seznam svých útvarů a pří-
slušných institucí určených podle odstavců 1 a 2.

Článek 7
Schůzky a konzultace

V případě potřeby pořádají představitelé Stran schůzky a konzultace za účelem projednání otázek týkajících se
posílení a zlepšení efektivity spolupráce na základě této Dohody.

Článek 8
Náklady

Každá Strana ponese své vlastní náklady vzniklé při provádění této Dohody, nebude-li Stranami v jednotlivých
případech dohodnuto jinak.

Článek 9
Vstup v platnost a ukončení platnosti

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a je sjednána na dobu neurčitou. Kterákoli ze Stran může
jednostranně ukončit platnost této Dohody zasláním písemného oznámení druhé Straně o úmyslu ukončit
platnost Dohody. V tomto případě skončí platnost této Dohody uplynutím 30. (třicátého) dne od data do-
ručení oznámení.

2. Ukončením platnosti této Dohody není dotčeno dokončení projektů Stran, zahájených dle této Dohody, které
nebyly dokončeny k datu ukončení platnosti této Dohody, ledaže se Strany písemně dohodnou jinak.

Dáno v Moskvě dne 13. března 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž
obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo spravedlnosti Za Ministerstvo spravedlnosti
České republiky Ruské federace

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., v. r. Alexandr Vladimirovič Konovalov v. r.

ministr spravedlnosti ministr spravedlnosti
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