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(lO?. a 108.) 107. Smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o státním
občanství a ochraně menšin.— 108. Zákon, kterým se mění a do ilňuje záson ze dne 16. dubna 1919,
6. 215 Sb. z. a n., doplněný zákonem z 11. července 1919, 5. S87 Sb. z. a n. (zákon záběrový).

IOT.

Smlouva

V ertr ag

mezi

zwischen

republikou Československou

der Tschechoslowakischen Republik

a

und

republikou Rakouskou

der Republik Osterreich

o státním občanství a ochraně menšin,

uber Staatsbiirgerschaft und Minderheitsschutz,

podepsaná v Brně dne 7. června 1920.

unterzeichnet in Briinn am 7. Juni 1920.

Republika československá a republika Ra
kouská uzavírají tuto smlouvu k úpravě otázek
státního občanství a ochrany menšin.

Die Tschechoslowakische Republik und die
Republik Osterreich schlieBen zur Regelung von
Fragen der Staatsbiirgerschaft und des Minderheitsschutzes den folgenden Vertrag ab.
Wo in diesem Vertrage vom „Vertrage mit
Osterreich11 die Rede ist, ist darunter der ani 10.
September 1919 in Saint-Germain-en-Laye unterfertigte Friedensvertrag zu verstehen, und wo vom
„Vertrage mit der Tschechoslowakischen Re
publik" die Rede ist, ist darunter der am 10. September 1919 in Saint-Germain-en-Laye unterfertigte Vertrag zwischen den alliierten und assoziierten Jíauptináchten und der Tschechoslowaki
schen Republik zu verstehen.

Kde se v této smlouvě mluví o „smlouvě

s Rakouskem11, rozumí se tím smlouva mírová
Podepsaná dne 10. září 1919 v Saint-Germainen-Laye, a kde se mluví o „smlouvě s republikou
československou11, rozumí se tím smlouva pode
psaná dne 10. září 1919 v Saint-Germain-en-Laye
mezi čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými
a republikou Československou.

DlL PRVNÍ.

ERSTER TEIL.

Státní občanství.

Staatsbiirgerschaft.

Č 1 á n e k 1.
Každý z obou států uznává jako podklad
Pro provedení čl. 64 a 70 smlouvy s Rakouskem
a čl. 3 smlouvy s republikou Československou
domovská práva, kterých bylo v druhém státě
Podle ustanovení zákonů o právu domovském
bývalého státu Rakouského nabyto mezi 28.
říjnem 1918 a dobou, kdy smlouvy s Rakouskem
® s republikou Československou nabudou pů
sobnosti.

Ar t i k e 1 1.
Jeder der beiden Staaten erkennt die in der
Zeit zwischen dem 28. Oktober 1918 und dem Inkrafttreten der Vertrage mit Osterreich und mit
der Tschechoslowakischen Republik im anderen
Staate gemáG den Bestimmuíigen der Heimatrechtsgesetzgebung des ehemaligen Staates
Osterreich. erworbenen Heimatrechte ais Grundlage fiir die Duřchfůhrung der Artikel 64 und 70
des Vertrages mit Osterreich und des Artikels 3
des Vertrages mit der Tschechoslowakischen Re
publik an.
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Článek 2.

A r t i k e 1 2.

Práva státních občanů, nabytá bez získání
práva domovského na základě § 2 rakouského
zákona ze dne 5. prosince 1918, St.-Q.-Bl. č. 91
o státním občanství, zanikají dnem, kdy obě uve
dené mezinárodní smlouvy nabudou působnosti,
pokud jde o osoby, které na základě obou těchto
smluv stávají se státními občany českosloven
skými.

Die auf Grund des § 2 des osterreichischen
Gesetzes vom 5. Dezember 1918, St.-G.-Bl. Nr.91
uber das Staatsbiirgerrecht, ohne Erwerbung
eines Heimatrechtes erlangten Síaatsbiirgerrechte
erloschen mit dem Tage des Inkraíttretens der
beiden obgenannten internationalen Vertrage, soweit es sich um Personen handelt, die auf Grund
dieser beiden Vertrage tschechoslowakische
Staatsbůrger werden.

Článek 3.

A r t i k e 1 3.

O Oba státy uznávají navzájem za podklad
státního občanství veřejných zaměstnanců práva
domovská, kterých nabyly tyto osoby ve svých
státech na základě § 10 zákona o právu domov
ském ze dne 5. prosince 1896, čís. 222 ř. z.

0) Die beiden Staaten erkennen gegenseitig
die von dffentlichen AngesteMten nach MaBgabe
des § 10 des Heimatgesetzes vom 5. Dezember
1896, R.-G.-Bl. Nr. 222, in ihren Staaten erworbenen Heimatrechte ais Grundlage der Staatsbiirgerschaft dieser Personen an.

(2) Rovněž uznávají obě strany, že státního
občanství v obou státech nabývá se též defini
tivním ustanovením u některého státního ústavu
nebo v některém státním podniku. Taktéž uzná
vají se zaměstnanci ve službě zahraniční obou
států, kteří mají sídlo úřední mimo hranice
států, v jehož službách jsou ustanoveni, za státní
občany tohoto státu, jakož i — bez újmy před
pisů V. části smlouvy s Rakouskem — osoby,
které v desátý den po podepsání této smlouvy
budou konati službu v branné moci kterého
koli z obou států jako gážisté nebo poddůstojníci.

(2) Ebenso wird beiderseits anerkannt, daB in
beiden Staaten die Staatsbůrgerschaft auch durch
die definitivě Ansíeilung bei einer staatlichen Anstalt oder in einem staatlichen Betriebe erworben
wird. Desgleichen werden die im auswártigen
Dienste der beiden Staaten stehenden Staatsangestellten, welche ihren Amtssitz auBerhalb des
Staates haben, von dem sie angestellt sind, ais
dessen Staatsbůrger anerkannt, ebenso — unbeschadet der Bestimmungen des V. Teiles des Vertrages mít Osterreich — die Personen, welche ani
zehnten Tage nach der Unterfertighng dieses Vertrages in der Wehrmacht eines der beiden Staa
ten ais Gagisten oder Unteroffiziere Diensfé
leisten.

Článek 4.

A r t i k e 1 4.

Slova „selon le cas, leur domicile ou leur indigénat (pertinenza-Heimatrecht)11 v článku 3
smlouvy s republikou Československou vykládají
se v ten smysl, že v poměru k republice Rakouské
rozhoduje pouze právo domovské, nikoli však
bydliště.

Die Worte im Artikel 3 des Vertrages mit der
Tschechoslowakischen Republik „selon le cas, leur
domicile ou leur indigénat (pertincnza-Heimatrccht)“ werden dahin ausgelegt, daB im Verháltnis zur Republik Osterreiali lediglich das Heimatrecht — nicht aber der Wohnsitz — in Betracht
koramb

článek 5.

A r t i k e 1 5.

Oba státy pojímají ustanovení čl. 65 smlouvy
s Rakouskem a čl. 6 smlouvy s republikou Česko
slovenskou jako ustanovení supletorní, to jest:
ustanovení tato zakládají, pokud nestačí jiná usta
novení o státním občanství k tomu, aby určena
byla příslušnost státní občana dřívějšího státu ra
kouského, domněnku státního občanství podle mí
sta narození (praesumptio iuris, sed non de iure),
která platí potud, pokud není podán důkaz jiného
státního občanství na základě původu. Slova na
konci čl. 65 , par sa naissance ďune autre nationalité“ a na konci čl. 6 „ďune autre nationalité de

Die beiden vertragschlieBenden Teile fassen
die Bestimmung des Artikels 65 des Vertrages
mit Osterreich und des Artikels 6 des Vertrages
mit der Tschechoslowakischen Republik suppletorisch auf, das heiBt: diese Bestimmungen bil den
dann, weun die anderen Bestimmungen uber die
Staatsbůrgérschaft nicht ausrcichen, um die
Staatsbůrgerschaft eines Staatsbůrgers des ebemaligen Osterreich festzustcllen, eine praesumtio
iuris, sed non de iure fůr die Staatsbůrgerschaft
nach MaBgabe des Geburtsortes, welche insolange
gilt, ais nicht der Beweis einer anderen Staats-
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naissance“ budou tudíž v praksi vykládána nikoli
podle soustavy místa narození, nýbrž podle sou
stavy původu.

bůrgerschaít durch Abstammung erbracht wird.
Die Worte am Schlusse des Artikels 65 „par sa
naissance ďune autre nationalité“ und am Schlusse
des Artikels 6 „ďune autre nationalité de naissance“ werden daher praktisch nicht nach dem
System des Geburtsortes, sondern nach jenem
der Abstammung zur Anwendung gebracht
werden.

Článek 6.

A r t i k e 1 6.

0) Oba státy dohodly se ku podrobnějšímu
provedení článku 64 smlouvy s Rakouskem a
článku 4 smlouvy s republikou Československou
— bez újmy zvláštních ustanovení článku 3 pří
tomné smlouvy — takto:

O) Die beiden Vertragsstaaten vereinbaren
zur naheren Durchfiihrung des Artikels 64 des
Vertrages mit Osterreich und des Artikels 4 des
Vertřages mit der Tschechoslowakischen Republik
— unbeschadet der Spezialbestimmung des Arti
kels 3 des vorliegenden Vertrages — folgendes:

CO Osoby, které článek 4 smlouvy uzavřené
s republikou Československou má na mysli, dělí se
za tímto účelem ve tři skupiny.

00 Die nach dem Artikel 4 des Vertrages mit
der Tschechoslowakischen Republik in Betracht
kommenden Personen werden zu dáesem Zwecke
in drei Gruppen geteik.

(0 První skupinu tvoří ony osoby, které do
28. října 1918 nabyly práva domovského v ně
které obci republiky Rakouské (II. část smlouvy
s Rakouskem). Státní občanství takových osob
řídí se podle tohoto práva domovského, to jest
u nich použije se pouze článku 64 smlouvy s Ra
kouskem.

TO Die erste Gruppe bilden jene Personen,
welche bis zum 28. Oktober 1918 ein Heimatrecht
in einer Gemeinde der Republik Osterreich (II.
Teil des Vertrages mit Osterreich) erworben haben. Fůr die Staatsbůrgerschaft solcher Personen
itd dieses Heimatrecht maBgebend, d. h. Artikel
64 des Vertrages mit Osterreich kommt auf sie
allein zur Anwendung.

(*) Do druhé skupiny náležejí, předpokládajíc,
že v čas, kdy přítomná smlouva nabude působ
nosti, mají řádné bydliště v republice Rakouské:

(4) In die zweite Gruppe gehdren unter der
Voraussetzung, daB sie bei Inkrafttreten des vor
liegenden Vertrages ihren ordentlichen Wohnsitz
in der Republik Osterreich haben:

a) osoby, které mezi 29. říjnem 1918 a 28.
únorem 1919 nabyly práva domovského v ně
které obci rakouské,

a) Personen, welche zwischen dem 29. Okto
ber 1918 und dem 28. Februar 1919 ein Heimat
recht in einer osterreichischen Gemeinde erwor
ben haben,
b) Personen, welche bis 28: Februar 1919 um
ein Heimatrecht in einer dsierreichischen Gemein
de angesucht und dasselbe bis 31. August 1919 er
worben haben,
c) Personen, welche bis 28. Februar 1919 die
im § 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 1896, R.G.-Bl. Nr. 222, festgesetzte Aufenthaltsdauer von
10 Jahren in einer osterreichischen Gemeinde bereits zuruckgelegt und auf Grund dieses Aufenthaltes bis langstens 31. August 1919 das Heimat
recht in dieser Gemeinde erworben haben.

b) osoby, které do 28. února 1919 podaly žá
dost za udělení práva domovského v některé
obci rakouské a do 31. srpna 1919 práva toho
nabyly,
c) osoby, které do 28. února 1919 dovršily
v některé obci rakouské desetiletý pobyt podle
§ 2 zákona ze dne 5. prosince 1896, S. 222 f. z.,
a na základě tohoto pobytu nejdéle do 31. srpna
1919 nabyly v této obci práva domovského.

(r') U osob náležejících do této druhé skupiny
rovněž rozhoduje domovské právo v Rakousku;
osoby tyto mají však právo do roka ode dne, ledy
smlouva s Rakouskem nabude působnosti, optovati ve prospěch státního občanství českosloven
ského. Mají-li více než jedno bydliště, mohou
v téže lhůtě prohlásiti, pro které bydliště jakožto
sáklad těchto ustanovení optují. Nepodá-li dotče-

TO Fůr die zu dieser zweiten Gruppe gehdrigen Personen ist ebenfalls das Heimatrecht in
Osterreich maBgebend, jedoch steht ihnen innerhalb eines Jahres, vom Tage des Inkraftfretens
deS Vertrages mit Osterreich an gerechnet, ein
Optionsrecht zu Gunsten der tschechoslowaki
schen Staatsbůrgerschaft zu. Soferne sie mehr ais
einen Wohnsitz haben, konnen sie innerhalb der34*
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ná osoba v řečené lhůtě takového prohlášení, roz
hoduje bydliště dříve založené.
/

(*) O těchto právech opčních platí ostatně
všeobecná ustanovení o opci obsažená v přítom
né smlouvě a ve,smlouvách v ní uvedených.
C) Do třetí skupiny náležejí osoby, které ne
spadají ani do první ani do druhé skupiny. V pří
čině těchto osob použije se plným rozsahem obou
odstavců článku 4 smlouvy s republikou Česko
slovenskou.
článek 7.
Oba smluvní státy shodují se v tom, že opční
prohlášení vyhovující předpisům obou meziná^
rodních smluv jest jednostranným, právo zaklá
dajícím aktem optántovým, a že osvědčení úřadu,
které o něm jest vydati, má význam toliko dekla
rativní.
Článek 3.
(;) Příslušníci kteréhokoliv z obou smluvních
států, kteří v čas, kdy přítomná smlouva nabude
působnosti, mají nejméně po 10 let bydliště v dru
hém státě, mohou ve lhůtě jednoho roku ode dne,
kdy přítomná smlouva nabude působnosti, optovati pro státní občanství tohoto státu.
00 O této opci platí všeobecná ustanovení
o^opci ^ obsažená v přítomné smlouvě i v mezi
národních smlouvách v ní uvedených.
článek 9,
Oba smluvní státy shodují se v tom, že
provádějíce ustanovení článku 80 smlouvy s Ra
kouskem (čl. 3, odst. 2., smlouvy s republikou
československou) ve vzájemném poměru budou
postupovali liberálně a zejména vykládati slova
„par la race et la langue“ v ten smysl, že v praksi
bude se povšechně hleděti hlavně k jazyku ja
kožto k nejdůležilějšímu znaku národnosti.

selben Frist erkláren, fůr welchen Wohnsitz ais
Grundlage dieser Bestimmungen sie optieren.
Qibt die betrefřende Person innerhalb der obigen
Frist keine solche Erklárung ab, ist der Wohnsitz
maBgebehd, der friíher begrůndet wurde.
O Fůr diese Optionsrechte gelten im Obrigen die allgemeinen Bestimmungen uber Optiort
des vorliegenden und der darin bezogenen Infernationalen Vertrage.
0) Zu der dritten Gruppe gehoren die Personen, welche weder Jn die erste noch in die zweite
Gruppe fallen. Auf diese Personen finden die
beiden Absatze des Artikels 4 des Vertrages miť
der Tschechoslowakischen Republik volle Anwendung.
Artikel 7.
Die beiden Vertragssíaaten sind darin einig,
daB die den Bestimmungen der beiden internationaleri Vertrage entšprechende Optionsěrklarung
ein einseitiger rechtsbegrůndender Akt des Optanten ist, und daB der darůber auszufertigenden Bescheinigung der Behorde nur deklarative Bedeutung zukommt.
ArtikelS.
0 Angehorige eines der beiden vertragschlieBenden Staaten, welche im andcren Staate
im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Vertrages
ihren Wohnsitz seit mindestens 10 Jahren haben,
konnen innerhalb eines Jahres, vom Inkfafttreten
des vorliegenden Vertrages an gerechnet, fůr die
Staatsbiirgerschaft dieses Staates optieren.
(2) Fůr diese Option gelten die allgemeinen
Bestimmungen ůber Option des vorliegenden und
der darin bezogenen internationalen Vertrage.
Artikel 9.
Die beiden Vertragssíaaten kommen darin
ůberein, daB sie im gegenseitigen Verhaltnisse bei
der Durchfůhrung der Optionsbestimmungen nach
Artikel 80 des Vertrages mit Osterreich (Artikel 3,
zweiter Absatz, des Vertrages mit der Tschechoslowakischen Republik) in liberaler Weise vorgehen und insbesondere die Worte „par la race et
la langue“ derart deuten wollen, daB im Allge
meinen praktisch hauptsachlich die Sprache ais
wichtigstes Kennzeichen der Volkszugehorigkeií
in Betracht gezogen werde.

článek 10.

Artikel 10.

(’) Oba státy shodují se v tom, že rozhodovati o opčních prohlášeních na základě obou
jmenovaných smluv mezinárodních přísluší výlučně tomu státu, v jehož prospěch v tom kterém
případě se octuje.

01 Beide Staaten kommen darin ůberein, daB
die Entscheidung ůber die auf Grund der beiden
mehrgenannten internationalen Vertrage einzubringenden Optionserklarungen jenem Staate
allein zusteht, zu dessen Gunsten im einzelnen
Falle optiert wird.
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0 Opční prohlášení #sob, které podle smluv
zmíněných jsou rakouskými, státními občany a
chtějí optovati ve prospěch státního občanství
československého, jest podávali u diplomatického
zastupitelstva československého v Rakousku a
naopak opční prohlášení státních občanů česko
slovenských ve prospěch Rakouska u diploma
tického zastupitelstva rakouského v Českoslo
venské republice.

(2) Die. Optionserklárungen der Personen,
welche nach den erwáhnten Vertragcn osterreichische Staatsbůrger sind und zu Gunsten der
tschechoslowakischen Staatsbúrgerschaft optieren
wolien, sind bei der diplomatischen Vertretung
der Tschechoslowakei in Osterreich einzubringen
und umgekehrt die Optionserklárungen der tschechoslowakischen Staatsbůrger zu Gunsten Oster•reichs bel der diplomatischen Vertretung Osterreichs in der Tschechoslowakei.

(3) Oba státy si vyhrazují doporučiti optantům, aby podávali opis svého prohlášení též u pří.
slušného politického úřadu první stolice, aby tak
to získán byl již předem přehled opcí ve prospěch
druhého státu. Kromě toho však budou si oba
státy navzájem zasílati občasně — a sice po prvé
šest měsíců po tom, kdy. jmenované smlouvy, na
budou působnosti, později každý měsíc — sezna
my opčních prohlášení státních občanů druhého
státu, která budou podána u jejich úřadů; zařízení
a obsah těchto seznamů upraví se dohodou pří
slušných ústředních úřadů obou států.

(3) Beide Staaíen behalten sich vor, den Optanten anzuempfehlen, eine Abschrift der Erklárung bei der zustándigen politischen Behorde erster Instanz zu ůberreichen, lim so schon von
vornherein eine Obersichť liber die zu Gunsten
des anderen Staates erfolgten Optionen zu gewinnen. Oberdies aber werden die beiden Staaten
periodisch — und zwar das erstemal sechs Monate nach Inkrafttreten der mehrhezogenen Vertrage, dann jeden Monat — einander Verzeichnisse uber die bei ihren Bchórden eingebrachten
Optionen von Staatsbůrgern des anderen Staates
úbermitteln. Einrichtung und Inhalt dieser Verzeichriisse werden von den beiderseitigen zustán
digen Zentralstellen náher vereiubart werden.

0) Za příslušný politický úřad’ první stolice
podle 3. odstavce pokládá se onen úřad, v jehož
území leží domovská obec optantova. Má-li však
optant bydliště ve státě, ze kterého optuje, muže
podati opis opčního prohlášení u politického úřadu
svého bydliště místo u politického úřadu své obce
domovské.

C) Ais zustándige politische Behorde erster
Instanz im Sinne des 3. Absatzes gilt jene, in deren Bereich die Heimatgemeinde des Optanten
liegt. Hat der Optant iedoch seinen Wohnsitz in
dem Staate, von dem er wegoptiert, so kann er
die Abschrift der Optionserklárung statt bei der
politischen Behorde erster Instanz seiner Heirnatgemeinde bei jener seines Wohnsitzes ůberreichen.
(5) Wird die Optionserklárung bei der im
2. Absatze erwáhnten diplomatischen Vertretung
protokollarisch abgegeben, so wird dieše diplomatische Vertretung eine Abschrift des Protokolíes au die nach dem 4. Absatze zustándige po
litische Behorde erster Instanz imgesáuitit ůbersenden.

C) Podá-li se opční prohlášení u diplomati
ckého zastupitelstva zmíněného v odstavci dru
hém protokolárně, zašle toto diplomatické zastu
pitelstvo bez odkladu opis protokolu politickému
úřadu první stolice příslušnému podle odstavce 4.

Článek 11.
(') Za osoby nedosáhnuvší osmnáctého roku,
které nemají rodičů, a za nezletilé starší osmnácti
let, při kterých jsou podmínky pro zbavení své
právnosti, jakož i za osoby, které jsou zbaveny
svéprávnosti anebo svěřeny prozatímní péči, vy
konávají opci jejich zákonní zástupci.(*)
(*) Pokud však osoby, za které vykonali opci
rodiče, poručníci nebo jiní zákonní zástupci, do
vrší před koncem Ihňty opční osmnáctý rok věku,
Piohou až do uplynutí Hnity opční odvolat! opci
takto vykonanou. O tomto odvolacím právu plati
obdobně ustanovení o opčním prohlášení.

A r t i k e 1 11.
C) Fůr elternlose Personen miter achtzehn
Jahren, fůr Minderjahrige von mehr ais achtzehn
Jahren, bel denen die Voraussetzungen der Entmundigung vorliegen, sowie fůr solche Personen,
die entmůndigt oder miter vorláufige Obsorge- gestellt wordeii sind, wird die Option durch die
gesetžlichen Vertreter ausgeůbt.
(2) Sofern jedoch Personen, fůr welche Éltern,
Vormůnder oder sonstige gesetzliche Vertreter
die'Option ausgeůbt haben, wáhrend der Optionsfrist das achtzehnte Lebensjahr vollenden, konnen
sie bis zum Ablauf der Optionsfrist die derart
erfolgte Option widerrufen. Fůr dieses Widerrufsrecht gelten sinngeináB die Bestiimmíngen
uber Optionserklárungen.
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Článek 12.

Artikel 12.

Oba státy neobmezí předpisu, podle kterého
optanti smějí podržet! nemovité jmění ve státě,
z něhož optují, žádnými zákony, které nejsou
zcela všeobecné povahy a neplatí též pro všechny
občany státní, jakož i pro všechny příslušníky
států jiných.

Die beiden Staaten werden die Bestimmung,
wonach die Optanten das unbewegliche Vermogen ím Staate, von welchem sie wegoptieren,
behalten důrfeu, durch keinerlei Qesetze beeintráchtigen, die nicht ganz allgemeiner Nátur sind
und nicht auch aut alle Staatsbtirger und auf alle
Angehprige anderer Staaten Anwenduug finr’. n.

Článek 13.

Artikel 13.

O Oba státy uznávají bezpodmínečnou po
vinnost optantů vystěhovati se do státu, pro který
optovali, a prohlašují, že žádný z nich nebude
spatřovali nevlídného aktu v tom, použije-ii druhý
stát plným rozsahem prostředků přípustných po
dle práva mezinárodního proti optantům, kteří
v ustanovené lhůtě se nevystěhují.

O Die beiden Staaten erkennen die unbedingte Pflicht der Optanten zur Veríegung des
Wohnsitzes in den Staat, fůr den sie optiert
haben, an und erklaren, daS keiner der beiden
Staaten darin, daB der andere Smát gegen jene
Optanten, welche den Wohnsitz innerhalb der
hiefůr gegebenen Frist nicht verlegen, von den
volkerrechtlichen zulassigen Mitteín volím Oebraueh macht, einen unfreundlichen Akt erblicken
wird.

(s) Přeloží-li se do tří let bydliště nazpět,
pokládá se první vystěhování pouze za vystě
hování na oko; v tomto případě má se za to, že
vystěhování vůbec nenastalo, a možno proti ta
kovému optantovi postupovati tak jako proti
optantům, kteří se vůbec nevystěhovali.

(2) Wenn eine Růckverlegung des Wohnsitzes
binnen drei Jahren stattfindet, so gilt die erste
Wohnsitzverlegung ais Scheinverlegung; es wird
diesfalls angénommen, daB eine Wohnsitzverle
gung ůberhaupt nicht stattgefunden hat und kann
gegen den betreffenden Optanten so vorgegangen
werden wie gegen die Optanten, welche ihren
Wohnsitz niemals verlegt haben.

(3) Když však optant odebéře se k pobytu
do území státu, ze kterého optoval, za správou
svého nemovitého majetku tam še nalézajícího,
nelze to pokládat! za zpětné přistěhování, je-li
tento pobyt zřejmě pouze dočasný.

(3) Wenn aber der Optant im Qebiete des
Staates, von dem er wegoptiert hat, zu Zweckert
der Yerwaltung seines dort gelegenen unbeweglichen Gutcs Aufenthalt nimmt, so ist darin, soferne dieser Aufenthalt offenbar nur ein zeitweihger ist, noch keine Růckverlegung deš
Wohnsitzes zu erblicken.

Článek 14.

Artikel 14.

Oba státy, přihlížejíce k nynější tísni bytové
i k jiným nesnázím, dohodly se, že prodlouží lhůtu
k vystěhování pro osoby, které z jednoho do dru
hého státu optují, tím způsobem, že lhůta k vystě
hování bude činiti ve všech případech jednotně
tři roky ode dne, kdy smlouva s Rakouskem na
bude působnosti.
/

Die beiden Staaten kommen ůberein, die Frist
zur Wohnsitzverlegung fůr Personen, die von
einem der beiden Staaten zum anderen optieren,
mit Růcksicht auf den gegenwártig hcrrschenden
Wohnungsmangel und auf andere schwierige eiuschlágige Verháltnisse so zu verlángern, daB die
Wohnsitzverlegungsfrist in allen Fállen einheitlich
drei Jahre vom Tnkrafttreten des Vertrages mit
Osterreich betrágt.

článek 15.

Artikel 15.

Oba
nebudou
z jiných
veřejné
v čl. 13.

smluvní státy zaručují si navzájem, že
Die beiden Staaten sichern einander zu, daB
vypovídali příslušníků druhého státu ! sie Angehorige ďes anderen Staates aus anideren
důvodů než z důvodů veřejného řádu a Gtůndén ais aus Růcksichten der offentlichen
bezpečnosti mimo případy uvedené Sicherheit und Ordnung — unbeschadet der im
Artikel 13 niedergelegten Fálle — nicht ausweisen
werden.
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Č1 á n e k 16.

A r t i k e 1 16.

Obě smluvní strany se zavazují, že příště
přijímajíce státní občany druhého státu do svého
státního svazku, pokud toto přijetí nezakládá se
na předpisech obou uvedených mezinárodních
smluv, neprovedou takového přijetí dříve, dokud
druhý stát ■ nepropustí ze svého svazku osoby,
která má býti do nového svazku státního přijala.

Die beiden Vertragsteile verpflichten sich,
kůnftige Neuaufnáhmen von Staatsbůrgern des
anderen Staatcs in ihren Staatsverbpnd, soferne
diese Neuaufnahmen nicht aut den Bestimmungen
der beiden mehrgenannten internationalen Vertrage beruhen, erst durchzuiůhren, wenn der
andere Staat die in den Staatsverband neuaufzunehmende Person aus seinem Staatsverband entlassen hat.

DÍL DRUHÝ.

ZWEITER TEIL.

Ochrana menšin.

Minderheitsschutz.

Článek

17.

C) Oba státy uznávají ve věcech školských,
že právo, jež přísluší menšině podle článku 67
smlouvy s Rakouskem a.čl. 8 smlouvy s Česko
slovenskou republikou, aby zřizovala, vydržovala
a spravovala soukromé školy a ústavy výchovné,
nezbavuje této menšiny povinnosti, aby šetřila
všeobecných předpisů ve státě platných, a že
zvláště dozorčíni právem menšině přiznaným nezkracuje se nikterak právo státního dozoru na
školství.

0 Za správce soukromých škol a ústavů
výchovných připouštějí se pouze státní občané
onoho státu, v němž je sídlo soukromého ústavu
vzdělávacího.
(3) Právo, dané jazykovým menšinám v člán
cích dříve uvedených, aby podle své libosti uží
valy vlastního jazyka v těchto školách a ústavech
výchovných, týká se toliko vyučovacího jazyka
a vnitřního užívání jazyka ve,škole, nikoli však
styku s úřady, který se řídí všeobecnými před
pisy o užívání jazyků, mimo styk správce školy
a učitelů s orgány všeobecného dozoru školního
první stolice v budově školní ve věcech slu
žebních.

A r t i k e 1 17.
(0 Die beiden Staaten anerkennen bezůglich
des Schulwesens, daB das der Minderheit nach
Artikel 67 des Vertrages mit Osterreich und
nach Artikel 8 des Vertrages mit der Tschechoslowakischen Republik zustehende Recht zur Errichtung, Erhaltung und Verwaltung von privaten
Schulen und Erziehungsanstalten diese Minder
heit von der Verpflichtung zur Beobachtung der
im Inlande geltenden allgemeinen Vorschriften
nicht entbindet und daB insbesondere durch das
der Minderheit eingeraumte Aufsichtsrecht das
staatliche Schulaufsichtsrecht nicht beeintráchtigt
wird.
{2) Ais Leiter der privaten Schulen und Er
ziehungsanstalten werden nur Staatsbúrger jenes
Staates zugclassen, in welchem sich der Standort
der privaten Lehranstalt befindet.
(3) Das den sprachlichen Mindcrheiten in den
vorenváhnten Artikeln eingeraumte Recht, ihre
cigene Sprache in diesen Schulen und Erziehungs
anstalten nach Belieben zu gebrauchen, bezieht
sich nur aut die Unterrichtssprache und den internen Gebrauch in der Schule, nicht aber aut den
den allgemeinen Vorschriften iiber den Sprachgehrauch nnterliegenden amtlichen Verkehr mit
Ausnahme des in dienstlichen Angelěgenheiten im
Schulgebaude sich abwickelndcn Verkehres des
Schulieiters und der Lebrkrafte mit den Organon
der' allgemeinen Schulaufsicht erster Instanz.

Článek 18.

Artikel 18.

Obě smluvní strany uznávají, že se má ve
školském zákonodárství i ve školské správě stejně
nakládati se soukromými školami a ústavy vý
chovnými jak většiny tak menšiny. Slovy „écolcs
et autres établissements ďéducatiou" podle čl. 67
smlouvy s Rakouskem a čl. S smlouvy s Česko
slovenskou republikou rozuměli jest všechny sou
kromé školy a ústavy výchovné, které mohou
býti zřizovány ve státě podle platných zákonů

Die beiden vertragschlieBenden Teile anerkcnnen, daB in der Schulgesetzgebung und -Ver
waltung die privaten Schulen und Erziehungsanstalten der Mehrbeit und der Minderheit gleich zu
behandeln sind. Unter „écoles et autres établisse
ments ďédiUcation“ im Sinne des Artikels 67 des
Vertrages mit Osterreich und des Artikels 8 des
Vertrages mit der Tschcchoslowakischen Republik
sind alle privaten Schulen und Erziehungsanstal-
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jako ústavy soukromé. Při tom se konstatuje, že
v době, kdy se tato smlouva uzavírá, jest zákono
dárství obou smluvních stran ve zmíněné otázce
shodné. Tento stav zákonodárství prohlašuje se
pro dobu platnosti této Smlouvy ve vzájemném
poměru obou smluvních států za rozhodující.

článek 19.

ten zu verstehen, welche im Inlande nach den bestehenden Gesetzen ais solche errichtet werden
konnen. Hiebei wird festgestellt, daB im Zeiťpunkte des Vertragsabschlusses in diesem Belange
dle Gesetzgebung der beiden vertragschlieBenden Teile eine ůbereinstimmende ist. Dieser Stand
der Gesetzgebung wird fur dic Dauer der Gcltung
des vorliegenden Vertrages im Verháltnisse der
beiden vertragschlieBenden Staaten zu einander
fur maBgebend erklárt.
A r t i k e 1 19.

0) Ježto v Československé republice podle
zákona z 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n„ pří
sluší soukromým školám obecným zřízeným po
dni účinnosti tohoto zákona právo veřejnosti, za
vazuje se rakouská vláda, že udělí soukromým
školám obecným československé menšiny, jež
budou zřízeny po té, kdy tato smlouva nabude
působnosti, právo veřejnosti zároveň s povole
ním k jejich zřízení, předpokládajíc, že vyhoví
zákonným požadavkům.

C) Da in der Tschechoslowakischen Republik
nach dem Gesetze vom 3. Apríl 1919, Nr. 189 S. d.
G. u. V., den nach Inkrafttreten dieses Gesetzcs
errichteten přivalen Volksschulen das Offentlichkeitsrecht zukommt, verpflichtet sich die osterreichisclie Regierung, den privaten Volksschulen
der tschechoslowakischen Minderheit, welche
nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages errichtet
werden, unter der Voraussetzung, daB diese den
gcsetzlichen Erfordernissen entsprechen, das
Offentlichkcitsrecht gleichzeitig mit der Bewilligung der Errichtung zu erteilen.

() Každá z obou smluvních stran může ta
kové soukromé škole obecné, vyžaduje-li toho
zájem veřejný nebo jiné závažné důvody, právo
veřejnosti odníti neb i školu úplně zavřití. Škola,
které bylo odňato právo veřejnosti, může práva
toho opět dosíci, prokáže-Ii její vydržovatel že
byly odstraněny závady, které způsobily odnětí
práva veřejnosti.

C) Jedcr der beiden vertragschlieBenden
Teile kann einer solchen privaten Volksschule,
falls es das ófíentliche Interesse verlangt oder
andere wichťge Grande dafůr vorliegen, das
Offentlichkcitsrecht absprechen oder auch die
Schule vollkommen sperren. Eine Schule, welcher
das Ofíentlichkeitsrecht abgesprochen wurde,
kann dieses Recht wieder erwirken, wenn ihr Erhalter nachweist, daB die Grůnde, die den Verlust des Offentlichkeitsrechtes herbeifůhrten, beseitigt sind.

^) Ustanovení obou předchozích odstavců
užíyati jest obdobně také při soukromých ško
lách obecných již zřízených.
^ C) Pokud se týče ostatních' soukromých škol
a ústavů výchovných, vyhrazují si obě strany
sve právní stanovisko o výkladu článku 67 smlou
vy s Rakouskem a článku 8 smlouvy s Českoslo
venskou republikou.
O V československé republice nebude vy
učovací jazyk německý, v Rakouské republice
vyučovací jazyk československý důvodem, aby
bylo odepřeno právo veřejnosti.

článek 20.

, / (')^a ,stúty si vyhrazují, že uzavrou pozděj
umluyu o vykladu a provádění článku 68 smlouw
s Rakouskem a čl. 9 smlouvy s Československo!
republikou, zvláště pak o slovech: „proportioi

(“) Die Bestimmungen der zwei vorhergehenden Absátze sind šinngemaB auch auf die bereitá
bestehenden privaten Volksschulen anzuwenden.
ť) Bezůglich • der ůbrigen privaten Schulcn
und Erziehungsanstalten behalten sich beide Teile
ihren Rechtsstandpunkt uber die Auslegung.des
Art kcls 67 des Vertrages mit Ostcrreich und des
Art.kelsS des Vertrages mit der Tschechoslowaki
schen Republik vor.
(') In der Tschechoslowakischen Republik
wird die deutsche Unterrichtssprache, in der Re
publik Ostcrreich die tschechoslowakische Unter
richtssprache keinen Grund fůr die Verweigerung
des Offentlichkeitsrechtes bilden.
A r t i k e 1 20.
(') Die beiden Staaten behalten sich vor, ein
Ubereinkommen uber die Auslegung und die Hnndhabung des Artikcls 68 des Vertrages mit Osterreich und des Art. 9 des Vertrages mit der Tsche-
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considérable“, „villes et districts" a „facilités
appropriées“; až do té doby mají v těchto věcech
volnou ruku.

choslowakisehen Republik, insbesondere aber
uber die Worte „proportion considérable“, ,-villes
et, districts" und „facilités appropriées“ in einem
spáteren Zeitpunkte abzuschlieBen; bis dahin haben sie hieriiber freie Mand.

(2) Nezávisle na otázkách právě zmíněných
a nepředbíhajíce nikterak jejich konečné úpravě,
sjednávají oba smluvní státy zatím toto:

(2) Unabhángig von den eben erwahnten Fragen und ohne ihrer endgilt-igen Regelung irgendwie vorzugreifen, vereinbaren die beiden Vertragsstaaten vorlaufig Folgendes:

(3) Rakouský stát se zavazuje zaříditi, aby
počátkem školního roku 1920/21 zřízeny byly ve
Vídni pro děti rakouských státních občanů če
skoslovenského jazyka podle jejich přihlášek ve
řejné školy obecné s československou řečí vyučo
vací ve vhodných místnostech s učiteli jazykově
i jinak dokonale kvalifikovanými, a to v té míře,
aby na třídu připadlo povšechně průměrem tolik
žactva jako na německých školách obecných, při
čemž se za nejnižši průměr béře 42 žáků. Přihlá
šky musí býti provedeny včas tak, aby otevření
škol bylo počátkem školního roku 1920/21 zabez
pečeno; aby byla zjištěna znalost československé
řeči u dětí, které se přihlásí do škol, utvořiti jest
komise, do . nichž povoláni budtež za členy také
důvěrníci československých rodičů.

(3) Der osterreichische Staat verpflichtet sich
zu veranlassen, daB zu Beginn des Schuljahres
1920/21 in Wien fůr Kinder osterreichischer
Staatsangehoriger tschechoslowakischer Sprache
auf Grund ihrer Anmeldungen offentliche Volksschulen mit tschechoslowakischer Un/errichtssprache in geeigneten Lokalitáten und uriter Verwendung sprachlich und auch sonst vollkommen
qualifizierfer Lehrkráfte in dem Umfange errichtet werden, daB auf eine Klasse im allgemeinen
durchschnittlich dieselbe Schůlerzahl entfalle wie
bei deutschen Volksschulen, wobei ein Mindestdurchschnitt von 42 Schůlern angenommen wird.
Die Anmeldung wird derart rechtzeidg zu erfolgen haben, d.aB die Durchfůhrung der MaBnahmen
zu Beginn des Schuljahres 1920/21 gesichert istzur Feststellung der Kenntnis der tschechoslowakischen Sprache bei den sich zur Aufnahme meldenden Kindern sind Kommissionen zu bikien, in
welche auch Vertrauensmánner der tschechoslowakischen EFern ais Mitglieder zu berůfen sind.

0) Ježto v republice Československé dětem
cizích příslušníků státních německého jazyka do
cházka do veřejných i soukromých škol něme
ckých republiky Československé bez výjimky
jest již povolena, a ježto se československá vláda
zavazuje, že toto povolení nebude zrušeno, slibuje
také vláda rakouská navzájem, že dětem česko
slovenských příslušníků státních československé
ho jazyka povolena bude v Rakousku docházka
do_ československých škol veřejných i soukroniých. Tyto děti nečítají se však při veřejných
školách obecných ani při stanovení počtu tříd a
škol, jež se mají zříditi, ani při výpočtu průměru
žáků ve třídě.

(a) Nachdem in der Tschcchoslowakischen Re
publik den Kindern frcmder Staatsangehoriger
deutscher Sprache der Besuch der offenflichen
und privaten deutschen Schulen in der tschechbslowakAschen Republik ohne Ausnahme bereits
gestattet ist und sich die tschechoslowakische Regierung verpflichtet, diese Gestattung aufrecht
zu erhalten. sagt auch die osterreichische Regierung ihrerseits zu. daB den. Kindern tschechoslo
wakischer Staatsangehoriger tschechoslowaki
scher Sprache der Besuch der tschechoslowakischen offentlichen und privaten Volksschulen in
Osterreich gestattet wiřcl. Diese Kinder bleiben
bei offentlichen Volksschulen sowohl bei der Berechnung der Anzahl der zu errichtenden Ktassen
und Schulen, ais auch bei der Berechnung des
Durchschnittes der Schůleranzahl in einer Klasse
auBer Betracht.

DÍL TŘETÍ!

DRITTER TEIL.

Řízení ve sporných Případech.

Verfahren in streitigen Faber:

Článek 21.

Ar.tikel 21.

K urovnání růzností v názorech nebo sporů
Při výkladu a při provádění předpisů obsažených

Zur Schlichtung von Meimmgsverschiedenheiten oder Streitigkeiten uber die Auslegung und
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v prvním a druhém díle této smlouvy zřídí se

1) smíšená komise a
2) stálý rozhodčí soud.

Handhabung der im ersten und im zweiten Teile
diešes Vertrages enthaltenen Bestimmungen
werden
1. eine gemischte Kommission und
2. ein stándiges Schiedsgericht
eingesetzt.

Článek 22.

A r t i k e 1 22.

O Smíšená komise skládá se z delegace
Jmenované vládou rakouskou a z delegace jme
nované vládou československou, každá delegace
pak z předsedy a dvou přísedících.

0 Die gemischte Kommission besteht aus
einer von der osterreichischen Regierung und
einer von der tschechoslowakischen Regierung
ernannten Delegation, jede Delegation aus einem
Vorsitzenden und zwei Beisitzern.

O Československá delegace
v Praze, rakouská ve Vídni.

0 Die tschechoslowakische Delegation hat
ihren Sitz in Prag, die osterreichische in Wien.

má

sídlo

Článek 23.

A r t i k e 1 23.

0) Komise jedná pouze o případech, které jí
některá z obou vlád přikáže svou delegací.

(^Die Kommission verhandelt nur die ihr von
einer der beiden Regierungen durch die betreffende Delegation zugewiesenen Fálle.
0 Die Delegationen verhandeln uber die der
Kommission zugewiesenen Fálle mit einander
schriřtlich.

(!) Delegace, projednávají spolu písemně pří
pady komisi přikázané.
(3) Nedosáhne-li se však touto cestou dohody
obou delegací, sejdou se obě delegace ke společ
ným schůzím, aby se takové dohody dosáhlo.
Předsedové obou delegací se střídají v předsed
nictvu smíšené komise. Místo schůzky ujednají
oba předsedové. Nedohodnou-li se, konají se
schůzky střídavě v Praze a ve Vídni, poprvé
v Praze.

Článek 24.

0 Qelingt es jedoch nicht, auf ddésem Wege
eine Obereinstimmung zwischen den beiden De
legationen zu erzielen, so treten die Delegationen
zwecks Erzielung dieser Ubereinstimmung zu
gemeinsamen Sitzungen zusammen. Die Vorsitzenden der beiden Delegationen wechseln hiebci
im Vorsitz der gemischten Kommission ab. Der
Ort des Zusammentretens wird zwischen den
beiden Vorsitzenden vereinbart. Kommt keine
Vereinbarung zustande, so findet die Zusammenkunft abwechselnd in Prag und in Wien, das
erstemal in Prag statt.
A r t i k e 1 24.

Neurovná-li smíšená komise sporného pří
padu, odkáže jej rozhodčímu soudu.

Qelangt die gemischte Kommission nicht zur
Schlichtung eines Streitfalles, so hat sie ihn dem
Schiedsgěrichle abzutreten.

článek 25.

A r t i k e 1 25.

0^ Rozhodčí soud skládá se z rozhodčích,
z nichž každý z obou států ustanoví po dvou, a
z pátého rozhodčího jako předsedy.

0 Das Schiedsgericht besteht aus je zwei
von jedem der beiden Staaten bestellten Schiedsrichtern und einem fůnften Schiedsrichter ais Vorsitzcnden.
0 Der Vorsitzende wird von den vier
Schiedsrichtern gewahlt. Kommt keine Einigung
zustande, so wird der jeweilige diplomatische Vertreter des Konigreiches der Niederlande in Wien
oder in Prag von der Regierung des Staatcs, in
welchem das Schiedsgericht zusammentritt, ersucht werden, den Vorsitz selbst zu ůbernehmen
oder einen Vorsitzenden zu bestellen.

0 Předsedu volí čtyři rozhodčí. Nedohod
nou-li se, požádá vláda státu, ve kterém rozhodčí
soud se sejde, diplomatického zástupce králov
ství nizozemského ve Vídni nebo v Praze, aby
předsednictví sám převzal nebo ustanovil před
sedu.
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Článek 26.

A r ti k e 1 26.

Rozhodčí soud je stálý a schází se střídavě
ve Vídni a v Praze, poprvé ve Vídni.

Das Schiedsgericht ist stándig und tritt abwechselnd in Wien und in Prag, das erstemal in
Wien zusammen.

Článek 27.

A r t i k e 1 27.

Oba smluvní státy se zavazují, že poskytnou
rozhodčímu soudu veškerou podporu potřebnou
pro jeho •vyšetřování a všecky nutné pomůcky;
zavazují se dále, že jejich soudy a úřady poskyt
nou rozhodčímu soudu všemožnou právní pomoc,
zejména pokud jde o doručování a provádění dů
kazů.

Die beiden vertragschlieBenden Staaten verpflichten sich, dem Schiedsgerichte jedeš zur
Durchfuhrung seiner Untersuchungen erforderliche
Entgegenkommen zu erweisen und alle notigen
Unterlagen zu liefern; sie verpílichten sich ferner,
durch ihre Gerlchte und Behorden dem Schieds
gerichte jede irgend mogliche Rechtshilfe, insbesohdere bei Obermittlung von Zustellungen und
bei der Beweiserhebung gewahren zu lassen.

Článek 28.
C) Rozhodčí soud upraví sám svoje řízení
a jednací řád.
(s) Rozhodčí soud rozhoduje většinou hlasů.
Předseda hlasuje naposled; je-li rovnost hlasů,
hlas jeho rozhoduje.

A r ti k e 1 28.
C) Das Verfahren und die Geschaftsordnung
regelt das Schiedsgericht selbst.
ís)Das Schiedsgericht entscheidet mít Stinimenmehrheit. Der Obrnanu gibt seine Stimme zulefzt ab; bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme
den Ausschlag.

Článek 29.
Každá vláda zaplatí požitky rozhodčích od
ni ustanovených ze svého úplně a požitky před
sedovy, které budou upraveny zvláštní admini
strativní úmluvou, z polovice.

A r t i k e 1 29.
Jede Regierung trágt die Beziige der von ihr
bestellten Schiedsrichter zur Qánze, die durch
besondere administrativě Vereinbarung festzusetzenden Beziige des Vorsitzenden zur Halíte.

Článek 30.

A r t i k e 1 30.
Erachtet eine der beiden Regierungen. daB
eine von einem ihrer Staatsburger fůr die Staatsbúrgerschaft des anderen Staates abgegebcne
Optionserklárung offensichtlich nicht rechtmaBig
ist, d. h. daB offenbar auf sie die Voraussetzungen
des Vertrages mit Osterreich, des Vertrages mit
der Tschechoslowakischen Republik und des vorliegenden Vertrages nicht zutreffen, so kanu sie
sich vor Oberweisung des Fálles an die gemischte
Kommissmn (Artikel 23) an die diplomatische Vertretung des anderen Staates mit dem Ersuchen
wenden, namens des von dieser vertretenen
Staates die Ungiltigkeit dieser Optionserklárung
auszusprechen.

Má-Ii některá z obou vlád za to, že prohlá
šení opční podané jejím občanem ve prospěch
státního občanství státu druhého jest zřejmě ne
oprávněno, to jest, že při něm není zřejmě před
pokladů ustanovených ve smlouvě s Rakouskem,
ve smlouvě s republikou Československou nebo
ve smlouvě přítomné, může dříve, nežli přikáže
věc smíšené komisi (čl. 23), požádati diplomatické
zastupitelstvo druhého státu, aby vyslovilo ne
platnost tohoto opčního prohlášení jménem státu,
který zastupuje.

.

DÍL ČTVRTÝ.

VIERTER TEIL.

Ustanovení závěrečná,

ScliluBbestlmmungen.

článek 31.

Artikel 31.

Ustanovení této smlouvy platí s výhradou
platnosti smluv s Rakouskem a republikou česko
slovenskou a zejména bez újmy práv, která jsou

Die Bestimmungen dieses Vertrages gelten
unbeschadet der Vertráge mit Osterreich und mit
der Tschechoslowakischen Republik und nament-
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ve čl. 69 smlouvy zprvu řečené a ve čl. 14 smlou
vy posléz uvedené poskytnuta mocnostem spo
jeným a sdruženým tam uvedeným. Smluvní
strany nepoužijí však, pokud se týče přítomné
smlouvy, práva zmíněného v uvedených předpi
sech dovolávati se stálého mezinárodního soudu.

■s
Článek 32.

lich auch unbeschadet der im Artikel 69 des er-stzitierten Vertrages und im Artikel 14 dés zweitbezogenen Vertrages den dort angéfuhrten alliierten und assoziierten Máchten eingeráumten Rechte.
Die vertragschlieBenden Staaten werden jedoeh
von dem in den obenerwáhnten Bestimmungen
bezeichneten Rechte der Anrufung des stándigen
internationalen Gerichtshofes gegenůber diesem
Vertrage keinen Gebrauch machen.
Artikel 32.

0) Tato smlouva bude ratifikována a listiny
ratifikační budou co nejdříve ve Vídni vyměněny.

C) Der gegenwártige Vertrag soli ratifiziert,
und die Ratifikatiomsurkunden sollen ehehaldigst
ín Wien ausgetauscht werden.

O Smlouva nabude působnosti-výměnou ratifikačních listin a pozbude platnosti čtyři léta
poté, bude-li šest měsíců před touto lhůtou kterou
koli ze smluvních stran vypověděna. Nadále pokládá.„se-smlouva za prodlouženou vždy o rok,
nepoužije-li žádná z obou smluvních stran práva
vypovědět! ji šest měsíců napřed.

C) Der Vertrag tritt mit dem Austausch der
Ratifikationsurkunden in Kraft und vier Jahre spáter auBer Kraft, falls er 6 Monate vor diesem Ter
mine von einem der vertragschlieBenden Teile
gekiindigt wird. In der Folge gilt der Vertrag um
je ein Jahr verlángert, wenn nicht einer der beiden
vertragschlieBenden Staaten sechs Monate vor
Ablauf von seinein Kůndigungsrechte Gebrauch
macht.

C) Smlouva vyhotovuje se ve dvou stejno
pisech, a to každý v řeči československé a ně
mecké. Oba texty jsou autentické. Ratifikovaná
smlouva bude každým z obou států vyhlášena
v ieho úřední sbírce zákonů v’ obou autentických
textech.

(3) Der Vertrag wird in zwei Parien, und
zwar je in tschechoslowakischer und deutscher
Sprache ausgefertigt. Beide Texte sind authentisch. Der ratifizierte Vertrag wird von beiden
Staaten in ihrer offiziellen Gesetzessammlung in
beiden authentischen Tex'ten veflautbart werden.

0) Tomu na doklad podepsali tuto smlouvu
zmocněnci obou stran,

(4) Zu Urkund dessen haben die beiderseifigen Bevollmáchtigten,

a to: profesor Dr. Antonín Rob z a jako
zmocněnec republiky Československé

und zwar: Professor Dr. Antonín Hobza,
ais Bevollmáchtigíer der Tschechoslowakischcn
Republik,
und Sektionsrat Dr. Georg F r o e h 1 i c h, ais
Bevollmáchtigter der Republik Osterreich,
nachdem sie gegenseitisTihre Vollmachtcn gepriift
und richíig befunden haben, diesen Vertrag unterzeichnct.

a- odborový rada Dr. Georg F r o e h 1 i c h
jako zmocněnec republiky Rakouské,
prozkoumavše navzájem své plné moci a shledavše je správnými.
Dáno v Brně dne sedmého června roku tisí
cího devítistého dvacátého.

Geschehen zu Briinn am siebenten Juni eintausend neunhundért zwanzig.

Za Československou republiku:

Fůr die Republik Osterreich:

Prof. Dr. Antonín Hobza v. r.

Dr. Georg Froehlich m. p.
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Závěreční protokol.

Schluflprotokoll.

Oba státy dohodly se při dnešním podpisu
smlouvy o tomto:

Die beiden Stáaten haben sich bei der heute
erfolgten Fcrtigung des Vertrages liber Folgendes
geeinigt:

1. Podle právního názoru vlády rakouské jest
vykládat! konečná slova čl. 64 smlouvy s Rakou
skem „qui ne sont pas ressortissants ďun autre
État“ v ten smysl, že „jiným státem11 nerozumějí
se ony státy, které vznikly na území bývalého
státu Rakouského.

1. Nach der Rechtsauffassung der osterreichi.
schen Regierung sind die SchluBworte des Artikels 64 des Vertrages mit Osterreich „qui ne sont
pas ressortissants ďun autre £tať‘ dahin auszulegen, daB miter dem „anderen Staate11 nicht jene
Staaten zu verstehen sind, welche auf dem Gebiete des ehemaligen Staates Osterreich entstanden sind.

Naproti tomu trvá vláda- československá na
právním názoru, že „jiným státem11 rozumí sc též
republika Československá.

Demgegenúber hált die tschechoslowakische
Regierung® an der Rechtsauffassung fest, daB
unter dem „anderen Staate11 auch die Tscheeboslowakische Republik zu verstehen ist.

2. Vláda československá konstatuje, že podle
stavu jejího zákonodárství jest připustilo dovo
lávali se nejvyššího správního soudu též ve vě
cech volného uvážení. Proto jest dle jejího názoru
soudní ochrana menšinám v republice Českoslo
venské v širším rozsahu poskytnuta nežli v re
publice Rakouské, kdež podle stavu zákonodár
ství jest vyloučeno dovolávati se správního sou
du ve věcech volného uvážení a možno jest v ta
kových případech dovolávati se. pouze soudu
ústavního, pokud jde o porušení pofitických práv
státních občanů.

2. Die tschechoslowakische Regierung stellt
fest, daB nach dem Stande ihrer Gesetzgebung
die Anrufung des Obersten Verwaltungsgerichtshofes auch in Ermessensfragen zugelassen ist.
Daher erscheint ihr der gerichtliche Schutz der
Minderheiten in der Tschechoslowakischen Re;
publik in weiterem Umfange gegeben ais in der
Republik Osterreich, wo nach dem Stande der
Gesetzgebung die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes in Ermessensfragen ausgeschlossen
und in solchen Fallen nur, soferne es sich •um die
Verletzung politischer Rechte der Staatsburger
handelt, die Anrufung des Verfassungsgerichtshofes mdglich ist.

3. K čl. 7 konstatují obě vlády shodný názor
o tom, že při nebezpečí v prodlení může stát, ze
kterého se optuje, činiti prozatímní opatření proti
optantům v době mezi podanou opční přihláškou
a mezi vyhotovením úředního osvědčení o ní.

3. Zum Artikel 7 stehen die beiden Regierungen ihre einvernehmliche Auffassung fest, daB
gegen Optanten in der Zeit zwischen der Abgabe
der Optionserklarung und der Ausfertigung der
behordlichen Bescheinigung von dem Staate, von
dem wegoptiert wird, bei Gefahr im Verzuge
SicherungsmaBnahmen getroffen werden konnen.

4. K čl. 17, odst. 2., sjednává se, že v otázce,
zdali a pokud jest připustilo ustanovovati cizí
státní příslušníky za učitele na soukromých ško
lách a ústavech výchovných, kterých tato smlou
va se týká, rozhoduje v každém státě jeho zá
konodárství nyní platné.

4. Zum Artikel 17, Absatz 2, wird vereinbart,
daB fůr die Frage, ob und inwieweit fremde
Staatsangehórige ais Lehrer an den fiir diesen
Vertrag in Betracht kommenden privateň Schulen
und Erziehungsanstalten zugelassen werden, in
jedem der beiden Staaten die gegenwártig geltende einschlagige Gesetzgebung maBgebend ist.

5. Otázka zřizování veřejných škol občan
ských s československou řečí vyučovací v re
publice Rakouské nemohla býti toho času vyří
zena, ježto nestala se dohoda o výkladu čl. 68
smlouvy s Rakouskem a čl. 9 smlouvy s republi
kou Československou.

5. Was die Frage der Errichtung von dffentlichen Búrgerschulen mit tschechoslowakischer
Unterrichtssprache in der Republik Osterreich
betrifft, konnte diese mangels einer Einigung uber
die Auslegung des Artikels 68 des Vertrages mit
Osterreich und des Artikels 9 des Vertrages mit
der Tschechoslowakischen Republik dermalen
nicht ausgetragen werden.
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6. Smluvní doba ustanovuje se prozatím na
čtyři roky hledíc k tomu, že podle čl. 14 lhůta
k vystěhování, čítajíc v to lhůtu opční, činí tři
roky; proto pokládají oba státy za nutné, aby
minimální doba platnosti této smlouvy přesaho
vala onu lhůtu.
7. Tento závěrečný protokol jest podstatnou
součástí smlouvy.

6. Die Vertragsdauer wird mit zunáchst vier
íahren im Hinblicke darauf festgesetzt, daO nach
Artikel 14 die Frist zur Verlegung des Wohnsitzes mit Inbegriff der Optionsfrist drei Jahre
betrágt, daher eine darůber hinausgeheude Minimalgeltungsdauer des Ver rages den beiden Staaten erforderlich erscheint.
7. Dieses SchluBprotokoll ist ein iutegrierender Bestandteil des Vertrages.

V Brně, dne 7. června 1920.

Brůnn, am 7. Juni 1920.

Za Československou republiku:

Fůr die Republik Osterreich:

Prof. Dr. Antonín Kobza v. r.

Br.

Qeorg Froehlich

m. p.

Smlouva tato se vyhlašuje s podotknutím, že byla na základě usnesení Národního shro
máždění ze dne 13. července 1920 schválena ratifikační listinou ze dne 25. února 1921, která
byla podepsána presidentem republiky československé a ministrem věci zahraničních.
Dne 10. března 1921 byl sepsán ve Vídni protokol o výměně listin ratifikačních, čímž
nabyla smlouva tato mezinárodní působnosti.
Národní shromáždění usneslo se zároveň, že se ministru věcí zahraničních ukládá, aby
dohodě se všemi zúčastněnými ministry učinil další opatření, kterých je třeba ku provedení
této smlouvy.
v

v.
Dr. Beneš v. r.

T. Q. Masaryk

108.
Zákon ze dne 11. března 1921,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. dubna
1919, č. 215 Sb. z. a n., doplněný zákonem
z 11. července 1919, č. 387 Sb. z. a n. (zákon záborový).
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

r.

zabraného majetku vyžaduje svolení pozemko
vého úřadu a jest bez něho neplatné.
(3) Pozemkový úřad uděluje svolení, může
uložili podmínky a učinili výhrady.

2. Z a § 18 vkládají se tato ustano
vení:'
§ 18 a).

Článek I.

Zákon ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb
a n., o zabrání velkého majetku pozemkové
doplněný zákonem z 11. července 1919 č. 387
z. a n. (zákon záborový), mění se a doplř
takto:
1. § 7 zní takto:
0) Zcizení, dělení, zavazení, pacht a nájem

0) Kdo smlouvu o zcizení nebo dělení za
braného majetku plní nebo plnění přijme dříve,
než pozemkový úřad k tomu svolí (§ 7), dopouští
se přestupku a bude potrestán vězením od jed
noho měsíce do šesti měsíců. S trestem tím může
býti spojen trest na penězích od jednoho tisíce do
padesáti tisíc Kč.
(2) Kdo rozprodává (parceluje), do rozprodeje
dá nebo do rozprodeje přijme zabraný majetek
zcela nebo z části dříve, než pozemkový úřad

