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253.

Československo-Německá

úmluva
o přenesení soudnictví na Hlučínsku.

•

československá vláda a Německá vláda pře
jíce si, aby pokud možno usnadněno bylo 
v zájmu obyvatelstva obou stran další vedení 
právních věcí, jichž se dotýká odstoupení 
území Československu, dohodly se, že učiní 
úmluvu o tom, a jmenovaly k tomu svými 
zmocněnci

Československá vláda:

pana chargé ďaffaires československé re
publiky v Berlíně, ministra residenta Mi
loše Kobra a

pana Dra Emila S p i r u, ministerského 
radu v ministerstvu spravedlnosti v Praze.

Německá vláda:

pana ministerského řiditele v zahraničním 
úřadě Dra OttoGopperta a

pana tajného vrchního justičního radu a mi
nisterského rádu v pruském ministerstvu 
spravedlnosti Dra Jiřího C r u s e n a.

Čechoslovakisch-

Deutsches Ahkommen,

betreffend Uberleitung der Rechtspflege 
im Hultschiner Lande.

Die Čechoslovakisehe Regierung und die 
Deutsche Regierung, von dem Wunsche ge- 
leitet, die Fortfúhrung der durch die Abtre- 
tung von Gebietsteilen an die Čechoslo- 
vakei beeinfluížten Rechtsangelegenheiten im 
Interesse der beiderseitigen Bevolkerung tun- 
lichst zu erleichtern, sind úbereingekommen, 
darúber Vereinbarungen zu treffen, und ha- 
ben zu diesem Zwecke zu ihren Bevollmách- 
tigten ernannt

die čechoslovakisehe Regierung:

den Geseháftstráger der čechoslovakischen 
Republik in Berlin und Ministerresidenten 
Herrn Miloš K o b r und

den Ministerialrat im Justizministerium zu 
Prag Herrn Dr. Emil S p i r a,

die Deutsche Regierung:

den Ministerialdirektor im Auswártigen Amt 
Herrn Dr. Otto Goppert und

den Geheimen Oberjustizrat und Ministerial
rat im PreuBischén Justizministerium 
Herrn Dr. G e o r g C r u s e n.

no
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Zmocněnci sdělivše si navzájem své plné i 
moci a shledá vše, že jsou správně a řádně vy
hotoveny, dohodli se o těchto ustanoveních:

Článek 1.

Občanské právní rozepře.

§ 1.

Občanské právní rozepře, které byly dne 
.4. února 1920 projednávány u některého 
soudu v obvodu sborového soudu v Ratiboři, 
budou, pokud nevyplývá nic jiného z následu
jících ustanovení, dále projednávány soudem, 
u něhož byly zahájeny. Místo dřívějšího ně
meckého úředního soudu v Hlučíně nastoupil 
československý okresní soud v Hlučíně.

§ 2.

Byla-li vznesena žaloba u soudu, u něhož 
byl pro ni odůvodněn výlučný soud, a stal-li 
se pro ni odstoupením území výlučně přísluš
ným soud stejného druhu druhého státu, bude 
rozepře odevzdána tomuto soudu z úřední 
moci.

§ 3.

(>) Není-li odůvodněn výlučný soud, platí 
tato ustanovení:

(2) Na souhlasný návrh obou stran bude ro
zepře odevzdána soudu druhého státu označe
nému v návrhu.

(3) Byl-li by příslušným soud stejného dru
hu druhého státu, kdyby byla žaloba podána 
v čase, kdy tato smlouva nabude účinnosti, 
může každá strana navrhnouti, aby odevzdána 
byla tomuto soudu; návrhu jest vyhověti, leda 
by v té době byl příslušným také soud uve
dený v § 1 a odpůrce by odporoval tomu, aby 
byla odstoupena. Mezi několika příslušnými 
soudy druhého státu může voliti strana, která 
odevzdání navrhuje, a navrhují-li obě strany 
odstoupení, žalovaný.

§ 4.

0) Je-li Německá říše nebo Pruský stát 
stranou, vstupují do sporu úřady českosloven
ské republiky, pokud nárok sporem požado- |

nařízení, č. 253.

Die Bevollmáchtigten haben sich, nachdem 
sie einander ihre Vollmachten mitgeteilt und 
diese in guter und gehoriger Form befunden 
haben, uber folgende Bestimmungen ge- 
einigt:

A r t i k e 1 1.

Biirgerliche Rechtsstreitigkeiten.

§ 1.

Burgerliche Rechtsstreitigkeiten, die am
4. Februar 1920 bei einem Gerichte des Land- 
gerichtsbezirkes Ratiboř anhángig waren, 
werden, soweit sich nicht aus den naehfolgen- 
den Bestimmungen etwas anderes ergibt, von 
dem Gerichte fortgefúhrt, bei dem šie an
hángig waren. An die Stelle des frůheren 
deutschen Amtsgerichtes Hultschin ist das 
čechoslovakische Bezirksgericht Hultschin ge- 
treten.

§2.

Wurde die Klage bei einem Gerichte erho- 
ben, bei dem ein ausschlieBlicher Gerichts- 
stand fůr sie begrundet war, und wurde durch 
die Gebietsabtretung ein Gericht gleicher 
Ordnung des anderen Staates fůr sie aus- 
schlieBlich zustándig, so ist der Rechtsstreit 
von amtswegen an dieses Gericht abzugeben.

§ 3.

i1) Ist kein ausschlieBlicher Gerichtsstand 
begrundet, so gelten folgende Bestimmungen:

(2) Auf ůbereinstimmenden Antrag beider 
Parteien ist der Rechtsstreit an das im An- 
trage bezeichnete Gericht des andern Staates 
abzugeben.

(3) Wůrde ein Gericht gleicher Ordnung 
des anderen Staates zustándig sein, wenn die 
Klage zur Zeit des Inkrafttretens dieses Ver- 
trages erhoben worden wáre, so kann jede 
Partei die Abgabe an dieses Gericht beantra- 
gen; dem Antrag ist stattzugeben, es sei denn, 
daB in diesem Zeitpunlct auch das im § 1 be
zeichnete Gericht zustándig ist und der Geg- 
ner der Abgabe widerspricht. Unter mehreren 
zustándigen Gerichten des anderen Staates 
hat der Antragsteller und, wenn beide Pai’- 
teien die Abgabe beantragen, der Beklagte 
die Wahl.

§ 4.

(i) Ist das Deutsche Reich oder der Preu- 
Bische Staat Partei, so treten die Behorden 
der čechoslovakischen Republik in den
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váný přešel na československou republiku neb 
od ní byl převzat ku plnění nebo po ujednání 
této úmluvy na ni přejde nebo od ní bude 
převzat.

(2) Je-li žalovanou československá republika 
nebo Německý stát, či Pruský stát a není-li 
výlučný soud odůvodněn, buď rozepře postou
pena věcně příslušnému soudu, v jehož okresu 
má svůj obecný soud stát, pro který se v ro
zepři pokračuje.

§ 5.

(!) O postoupení právní rozepře rozhodne 
se z pravidla bez ústního jednání. Před roz
hodnutím buďte strany slyšeny.

(2) V případě § 3 učiněn buď návrh nejpo
zději při prvním ústním jednání po účinnosti 
této úmluvy. Ve druhé a třetí stolici může 
učiněn býti až do konce ústního jednání, při 
němž se rozhodne, pro případ, že bude rozepře 
zpět odkázána první stolici.

(3) Usnesení nařizujícímu postoupení nelze 
odporovati. Pokládá se, že prohlášením anebo 
doručením tohoto usnesení jest právní rozepře 
zahájena u soudu označeného v usnesení. 
Usnesení jest pro tento soud závazným. Účin
ky spojené s podáním žaloby zůstávají ne
dotčeny.

(4) Náklady, jež vzešly v řízení před od
stupujícím soudem, považují se za část ná
kladů dále vzcházejících.

(5) Za jednání a rozhodnutí o postoupení 
právní rozepře nevybírají se poplatky. Toto 
ustanovení neplatí v opravné stolici, když se 
stížnost jako nepřípustná zamítne neb od
mítne.

§ 6.

(L) Pokud byly právní rozepře z obvodu 
sborového soudu v Ratiboři dne 4. února 1920 
zahájeny u vrchního zemského soudu ve Vrati
slavě neb u říšského soudu v Lipsku, jest po
užiti obdobně předpisů §§ 1 až 5.

Reehtsstreit ein, sofern der im Rechtsstreite 
geltend gemachte Anspruch an die čecho- 
slovakische Republik iibcrgegangen oder von 
ihr zur Erfiillung úbernommen worden ist 
oder nach AbschluB dieses Abkommens uber- 
gehen oder úbernommen werden wird.

(2) Ist die čechoslovakische Republik oder 
der Deutsche Staat oder der PreuBische 
Staat Beklagter und ist ein ausschlieBlicher 
Gerichtsstand nicht begrúndet, so ist der 
Reehtsstreit an das sachlich zustándige Ge- 
richt abzugeben, in dessen Bezirke der Staat, 
fůr den der Reehtsstreit fortgesetzt wird, 
seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

§ 5.

(!) Uber die Abgabe eines Rechtsstreites 
ist in der Regel ohne můndliche Verhandlung 
zu entscheiden. Die Parteien sind vor der 
Entscheidung zu hořen.

(2) Im Falle des § 3 ist der Antrag spáte- 
stens im ersten Verhandlungstermine nach 
dem Inkrafttreten dieses Abkommens zu stel- 
len. Er kann im zweiten und dritten Rechts- 
zuge bis zum SchluB der múndlichen Ver- 
handlungen, bei welcher die Entscheidung er- 
geht, fůr den Fall der Zurůckverweisung an 
den ersten Rechtszug gestellt werden.

(3) Eine Anfechtung des die Abgabe an- 
ordnenden Beschlusses findet nicht statt. Mít 
der Verkúndung oder Zustellung dieses Be
schlusses gilt der Reehtsstreit ais bei dem im 
Beschlusse bezeichneten Gerichte anhangig. 
Der BeschluB ist fůr dieses Gericht bindend. 
Die mít der Klageerhebung verbundenen 
Wirkungen bleiben unberúhrt.

(4) Die in dem Verfahren vor dem abge- 
benden Gerichte erwachsenen Rosten werden 
ais ein Teil der weiter entstehenden Rosten 
behandelt.

(5) Fůr die Verhandlung und Entscheidung 
úber die Abgabe des Rechtsstreites werden 
Gebúhren nicht erhoben. Diese Bestimmung 
findet in der Beschwerdeinstanz keine An- 
wendung, wenn die Beschwerde ais unzulás- 
sig verworfen oder zurůckgewiesen wird.

§ 6.

(4) Soweit Rechtsstreitigkeiten aus dem 
Landgerichtsbezirke Ratiboř am 4. Feoruar 
1920 bei dem Oberlandesgerichte in Breslau 
oder bei dem Reichsgerichte in Leipzig an- 
hángig waren, finden die Vorschriften der 
§§ 1 bis 5 entsprechende Anwendung.

no*
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(2) Spory, které' budou znova odkázány 
nižší stolici, odevzdány budou soudům, jež 
vyplývají z ustanovení §§ 1 až 5. O návrzích, 
které se pro ten případ mají učiniti, platí, 
co bylo řečeno v § 5, odst. 2., větě druhé.

§ 7.

(!) Odporuje-li se rozsudkům vyneseným 
před 4. únorem 1920 v právních rozepřích 
druhu naznačeného v § 1, jest ku projednání 
a rozhodnutí o opravném prostředku pří
slušným onen soud, do jehož obvodu náleží 
v době účinnosti této úmluvy sídlo soudu, 
jehož rozsudek jest v odpor vzat. Ustanovení 
§§ 2 až 6 platí obdobně.

(2) Totéž platí, bylo-li po 4. únoru 1920 
odporováno žádostí o obnovu rozsudku dříve 
vyneseného.

§ 8.

V řízení o odevzdání právní rozepře, jakož 
i při podání opravného prostředku nebo ža
loby na navrácení v předešlý stav nebo pro 
zmatečnost, mohou se strany dáti zastupovat! 
jako zmocněncem každým právním zástup
cem, který jest připuštěn u soudu českoslo
venského nebo německého.

§ 9-

§§ 1—7 platí obdobně o řízení upomínacím 
a konkursním. V řízení konkursním považuje 
se za žalovaného ve smyslu uvedených před
pisů obecný dlužník.

§ 10.

Eozsudky, usnesení a rozhodnutí, jež před
4. únorem 1920 byly vyneseny úředním sou
dem v Hlučí ně, jiným soudem obvodu zem
ského soudu v Ratiboři nebo tomuto nadříze
ným soudem a před tímto dnem vešly v moc 
práva nebo později vejdou v moc práva tím, 
že opravný prostředek nebude podán nebo 
bude vzat zpět, pokládají se v obou státech 
za pravoplatně a jsou v obou státech vyko
natelný, aniž by potřebovaly rozsudku o vy
konatelnosti.

(2) Rúckverweisungen erfolgen an die sich 
aus der Anwendung der §§ 1 bis 5 ergeben- 
den Gerichte. Fůr die vorsorglich zu stellen- 
den Antráge gilt das im § 5, Abs. 2, Satz 2, 
Gesagte.

§ 7.

(1) Werden in Rechtsstreitigkeiten der im 
§ 1 bezeichneten Art vor dem 4. Februar 
1920 ergangene Urteile nach diesem Zeit- 
punkt durch Rechtsmittel angefochten, so ist 
fůr die Verhandlung und Entscheidung uber 
das Rechtsmittel dasjenige Gericht zustándigj 
zu dessen Bezirke zur Zeit des Inkrafttretens 
dieses Vertrages der Sitz des Gerichtes ge- 
hort, dessen Urteil angefochten wird. Die Be- 
stimmungen der §§ 2 bi$ 6 finden entspre- 
chende Anwendung.

(2) Das Gleiche gilt, wenn nach dem 4. Fe
bruar 1920 ein vorher erlassenes Urteil im 
Wege der Wiederaufnahme angefochten wird.

§ 8.

In dem Verfaliren ůber die Abgabe eines 
Rechtsstreits sowie bei Einlegung eines 
Rechtsmittels oder Erhebung einer Restitu- 
tions- oder Nichtigkeitsklage, konnen die 
Parteien sich durch jeden bei einem čecho- 
slovakischen oder einem deutschen Gericht 
zugelassenen Rechtsanwalt ais Bevollmách- 
tigten vertreten lassen.

§ 9-

Auf Mahnsachen und Konkursverfahren 
finden §§ 1 bis 7 entsprechende Anwendung. 
Tm Konkursverfahren gilt ais Bekíagter im 
Sinne der bezeichneten Vorschriften der 
Gemeinschuldner.

§ 10.

Urteile, Beschlůsse und Entscheidungen, 
welche vor dem 4. Februar 1920 von dem 
Amtsgerichte Hultschin, einem anderen Ge- 
richte des Landgerichtsbezirkes Ratiboř oder 
einem diesem ůbergeordneten Gerichte gefállt 
und vor diesem Tage rechtskráftig wurden 
oder spáťer infolge Unterlassung oder 
Zurůcknahme des Rechtsmittels rechtskráftig 
werden, werden in beiden Staaten ais rechts
kráftig béhandeit und sind in beiden Staaten 
vollstreckbar, ohne dafi sie eines Voll- 
streckungsúrteiles bedůrfen.
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§ 11.

Exekuce, u nichž jsou splněny předpoklady 
uvedené v § 1, budou dále vedeny,- pokud se 
týkají majetku nemovitého, soudem toho stá
tu, v jehož obvodě pozemek leží, jinak exe
kučním soudem příslušným dle této úmluvy, 
až nabude platnosti. Pokud pro spory v řízení 
exekučním příslušným je procesní soud, bm 
diž přiměřeně použito ustanovení §§ 7 a 8.

§ 12.

Konečné Ihúty, které v den, kdy tato úmlu
va nabude platnosti, ještě neuplynuly anebo 
nepočaly ještě běžeti, nekončí před uplynutím 
třiceti dnů po označené době.

§ 13.

(!) Ve všech záležitostech vzniklých podle 
§§ 1—-12 soudy československé a německé 
poskytují si navzájem bezprostřední právní 
pomoc v nejširším rozsahu. Útraty právní po
moci nebudou navzájem nahrazovány.

(2) Pokud jde o právo chudých, složení ji
stoty za útraty procesní a povinnost zálohy, 
budou soudy ve věcech v odst. 1. uvedených 
navzájem nakládati se stranami stejným způ
sobem, jako se svými vlastními státními pří
slušníky.

č 1 á n e k 2.

Trestní věci.

§ I-

(x) Všechny trestní věci, jež byly dne 4. 
února 1920 u soudů prvé stolice v obvodu 
zemského soudu v Ratiboři, přecházejí, po
kud jde o přestupek, na okresní soud v Hlu- 

•číně, a pokud jde o přečin nebo zločin, na 
zemský soud v Opavě, je-li obviněný přísluš
níkem československé republiky a spáchal-li 
čin v rozšířených územích této země, leč že 
by obviněný měl svoje bydliště a nemá-li 
bydliště, svůj obvyklý pobyt v říši Německé. 
Okolnost, že čin byl spáchán na územích po
stoupených Německem republice českosloven
ské dříve, než mírová smlouva vstoupila

§ 11.

Zwangsvollstreckungen, auf welche die im 
§ 1 bezeichneten Voraussetzungen zutreffen, 
werden, soweit sie das unbewegliche Vermo- 
gen betreffen, von dem Gerichte des Staates, 
in dessen Bezirke das Grundstůck liegt, im 
iibrigen von dem nach dem Inkrafttreten 
dieses Vertrages zustándigen Vollstreckungs- 
•gerichte fortgefúhrt. Soweit fůr Streitigkei- 
ten in der Zwangsvollstreckung das ProzeB- 
gericht zustándig ist, finden die Vorschriften 
der §§ 7, 8 entsprechende Anwendung.

§ 12.

Notfristen, welche beim Inkrafttreten die
ses Abkommens noch nicht abgelaufen waren, 
oder noch nicht zu laufen begonnen haben, 
endigen frůhestens mit dem Ablauf von 30 
Tagen nach dem bezeichneten Zeifnur1''

§ 13.

(J) In allen aus den §§ 1 bis 12 sich erge- 
benden Angelerrenheiten haben drn deutschen 
und die čechoslovakischen Gerichte ein- 
ander urmittelbare Rechtshilfe im weitesten 
TJmfahge zu leisten. Die Kosten der Rechts
hilfe werden gegenseitig nicht vergútet.

(2) In Ansehung des Armenrechtes, der Si- 
cherheitsleistung. fůr die ProzeBkosten und 
der VorschuBpflicht werden die Gerichte in 
den in Abs. 1 bezeichneten Angelegenheiten 
gegenseitig die Parteien in gleicher Weiseř wie 
ihre eigeríen Staatsangehorigen behandelr.

A r t i k e 1 2.

Strafsachen.

§ 1.

(i) Sámtliche, bei den Gerichten erster In- 
stanz im Landgerichtsbezirk Ratiboř am 4. 
Februar 1920 anhángigen Strafsachen gehen, 
soweit es sich um eine úbertretung handelt, 
an das Bezirksgericht in Hultschin, und so
weit es sich um Vergehen oder Verbrechen 
handelt, an das Landgericht in Troppau uber, 
sofern der Beschuldigte Angehoriger der 
Čechoslovakischen Republik ist und in 
den erweiterten Gebieten dieses Landes die 
Tat begangen hat,- es sei denn, daB der Be
schuldigte seinen Wohnsitz oder in Erman- 
gelung eines solchen seinen gewohnlichen
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v platnost, nepřekáží vydání se strany ně
meckých úřadů.

(2) Stejným způsobem přecházejí trestní 
věci, jež byly dne 4. února 1920 u okresního 
soudu v Hlučíně, na soudy v Ratiboři, jestliže 
obviněný i po přivtělení území zůstal přísluš
níkem Německé říše a spáchal čin v jejím teh
dejším území, leč že by obviněný měl svoje 
bydliště, a nemá-li bydliště, svůj obvyklý po
byt v republice československé. Ustanovení 
odstavce prvého, věty druhé, budiž obdobně 
použito. Směřuj e-li trestní řízení současně 
proti příslušníkům československým a ně
meckým, budiž za předchozích předpokladů 
přiměřeně rozděleno.

§2.

Byl-li v případech v § 1 uvedených rozsu
dek vydán před účinností této úmluvy, může 
obžalovaný použiti opravných prostředků do 
dvou týdnů po účinnosti této úmluvy.

§3.

^ Ustanovení § 1 bude obdobně použito na 
řízení vyhledávací a na vyšetřování.

§4.

Ustanovení § 1 mají se obdobně použiti na 
ty trestné případy z obvodu zemského soudu 
v Ratiboři, které dne 4. února 1920 u někte
rého německého soudu vyšší instance byly již 
zahájeny.

§ 5.

(') Nemohou-li tresty, jež od soudů v Rati
boři nebo Hlučíně před účinností této úmluvy 
pravoplatně byly vyřčeny, býti vykonány z to
ho důvodu, že odsouzení se zdržují v druhém 
státě a zároveň jsou jeho příslušníky, mají 
úřady místa pobytu odsouzených k dožádání 
úřadu povolaného k výkonu trestu tento vý
kon převzíti, pokud trestný čin, pro který od
souzení se stalo, také dle trestního zákona to-

Aufenthaltsort im Deutschen Reiehe hat. Der 
Umstand, daB die Tat auf den von Deutsch- 
land an die čechoslovakische Republik 
abgetretenen Gebieten vor dem Inkrafttreten 
des Friedensvertrages begangen ist, steht 
einer Auslieferung seitens der deutschen Be- 
horden nicht im Wege.

(2) In gleicher Weise gehen die bei dem Be- 
zirksgerichte in Hultschin am 4. Feber 1920 
anhángig gewesenen Strafsachen auf die Ge- 
richte in Ratiboř uber, wenn der Beschuldigte 
auch nach der Einverleibung des Gebietes Án- 
gehoriger des Deutschen Reiches geblieben 
ist und in dessen damaligen Gebiet die Tat 
begangen hat, es sei denn, daB der Beschul
digte seinen Wohnsitz oder in Ermangelung 
eines solchen seinen gewohnlichen Aufent- 
haltsort in der Čechoslovakischen Re
publik hat. Die Bestimmung des Abs. 1, Satz 
2, findet entsprechende Anwendung. Richtet 
sich ein Strafverfahren sowohl gegen če- 
choslovaken wie gegen Deutsche, so ist es 
unter den obigen Voraussetzungen entspre- 
chend zu teilen.

§ 2.'

Ist in den Fállen des § 1 das Urteil vor dem 
Inkrafttreten dieses Abkommens ergangen, 
so kann der Angeklagte Rechtsmittel bis zum 
Ablauf von 2 Woehen nach dem Inkrafttreten 
des Abkommens einlegen.

§ 3.

Die Bestimmungen des § 1 finden entspre
chende Anwendung auf Ermittelungsverfah- 
ren und auf Voruntersuchungen.

§ 4.

Die Bestimmungen des § 1 finden entspre
chende Anwendung auf diejenigen Strafsa
chen aus dem Landgerichtsbezirke Ratiboř, 
die am 4. Februar 1920 bei einem deutschen 
Gerichte hoherer Instanz anhángig waren. '

0) Konnen die Strafen, die von den Gerich- 
ten in Ratiboř oder Hultschin vor dem In
krafttreten dieses Abkommens rechtskráftig 
verhángt wurden, aus dem Grunde nicht voll- 
streckt werden, weil die Verurteilten sich in 
dem anderen Staate aufhalten und zugleich 
seine Angehorigen sind, so haben auf Verlan- 
gen der zuř Vollstreckung berufenen Behdrde 
die Behorden des Aufenthaltsstaates die Voli-



Sbírka zákonů a nařízení, č. 253. 1033

hoto státu stíhán býti může. O tom rozhodují 
úřady o výkon trestu dožádané.

(a) Byl-li výkon trestu převzat, přechází 
na stát, který trest vykonává, také právo 
uděliti milost.

(3) Druhý stát nehradí nákladů výkonu 
trestu.

§ 6.

(i) Je-li odsouzený příslušníkem Českoslo
venské republiky a má-li v jejím území řádné 
bydliště, a nemá-li řádného bydliště, tedy mí
sto pobytu, přechází výkon trestu na něm na 
soudy československé republiky, byl-li již 
proti němu vynesen před 4. únorem 1920 roz
sudek první stolice úředním soudem v Hlu- 
číně nebo Ratiboři anebo zemským soudem 
v Ratiboři a rozsudek tento nebyl dosud vy
konán.

(2) Za týchž podmínek přechází výkon tre
stu na odsouzených příslušnících Německé 
říše na její úřady.

§ 7.

Pokud nejde o vydání, jsou povinny soudy 
a státní zastupitelstva československá a ně
mecká poskytovat! si vzájemnou bezprostřed
ní právní pomoc ve věcech z této dohody ply
noucích. Příslušníci jednoho státu nebudou 
však vydáváni druhému státu k stíhání nebo 
potrestání. Rovněž nepřípustný je rozkaz 
předvedení svědků a znalců úřadům druhého 
státu.

§ 8.

0 ) úřad vedoucí záznamy o trestech v Ra
tiboři jest povinen soudům a jiným veřejným 
úřadům československé republiky podati bez
platnou zprávu z trestního rejstříku o těch 
osobách, jichž rodiště leží v druhdy německé 
části československé republiky, a to na jejich 
bezprostřední dožádání dle předpisů říšsko- 
německého státu o povinnosti k podávání

streckung- zu úbernehmen, sofern die Straf- 
tat, wegen deren die Verurteilung erfolgt ist, 
auch nach dem Strafgesetze jenes Staates ver- 
folgt werden kann. Hierůber entscheiden die 
um den Vollzug ersuchten Behorden.

(2) Wird die Strafyollstreckung ůbernom- 
men, so geht auch das Recht auf Begnadi- 
gung an den die Strafe vollstreckenden Staat 
liber.

(3) Die Kosten des Strafvollzugs werden 
vom anderen Staate nicht vergiitet.

§ 6.

(1) DieStrafvollstreckung gegen Personen, 
gegen die vor dem 4. Februar 1920 in erster 
Instanz vor dem Amtsgericht Hultschin oder 
Ratiboř oder dem Landgericht Ratiboř ein 
Urteil ergangen ist, das bisher noch nicht voll- 
streckt worden ist, geht auf die Gerichte der 
Čéchoslovakischen Republik liber, wenn 
der Verurteilte Angehoriger dieses Staates ist 
und seinen Wohnsitz oder in Ermangelung 
eines solchen seinen gewohnlichen Aufenthalt 
im Gebiete der čéchoslovakischen Republik 
hat.

(2) Unter den gleichen Yoraussetzungen 
geht die Strafvollstreckung gegen Verurteilte, 
die Angehorige des Deutschen Reiches sind, 
an dessen Behorde liber.

§ 7.

Die čéchoslovakischen und die Deut
schen Staatsanwaltschaften und Gerichte 
haben in den aus diesem Abkommen sich er- 
gebenden Angelegenheiten einander unmittel- 
bare Rechtshilfe zu leisten, sofern es sich 
nicht um Auslieferungen handelt. Die Ange- 

, hor i gen des einen Staates werden jedoch dem 
anderen Staate nicht zur Verfolgung oder Be- 
strafung ausgeliefert. Auch fihdet eine 
Zwangsgestellung von Zeugen und Sachver- 
sťandigen vor die Behorde des anderen Staa
tes nicht statt.

§ 8.

O), Die Strafregisterbehorde in Ratiboř hat 
den Gerichten und anderen offentlichen Be
horden der čéchoslovakischen Republik 
auf ihr unmittélbares Verlangen, nach Mafi- 
gabe der deutschen Vorschriften uber die 
Auskunftspflicht kostenfreie Auskunft aus 
dem Strafregister uber diejenigen Personen 
zu erteilen, deren Geburtsorte zu dem ehe-
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zpráv^ Pokud možno, budiž přiložena k této 
zprávě fotog-rafie potrestaného.
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(2) Do 31. prosince 1925 buďtež vyloučeny 
postupně zprávy o potrestání takových osob 
z trestního rejstříku v Ratiboři a zaslány stát
nímu zastupitelství v Opavě.

(3) Dne 1. ledna 1926 zanikne závazek po
dle odstavce 1.

Článek 3.

Záležitosti nesporného soudnictví.

§ 1.

C1) Nebylo-li řízení nesporného soudnictví 
y době, kdy tato úmluva nabude platnosti, je
ště pravoplatně skončeno, vyřídí záležitost 
onen soud, u něhož tato byla zahájena, pokud 
není dále nic jiného ustanoveno. Při tom na
stoupí na místo německého úředního soudu 
v Hlučíně československý okresní soud v Hlu- 
číně.

D) Soud, který se věcí zabýval, odstoupiž 
záležitost soudu stejného druhu druhého stá
tu tehdy, jestliže tento soud následkem od
stoupení území stal se pro záležitost místně 
příslušným.

_ (3) Zároveň s těmito záležitostmi budiž 
převedeno veškeré jmění (sirotčí, poručenské 
atd.); které se nachází ve věci, o niž jde, 
v soudním uschování. Nutné svolení finanč
ních úřadů opatří si ten soud, který jmění 
převádí.

(4) V případě, že jest příslušným jak soud 
československý tak soud německý, budiž pře
vedení zařízeno jen tehdy, jestliže ona osoba, 
dle níž soudní příslušnost se řídí, jest v této 
době příslušníkem druhého státu aneb jestliže 
někdo ze zúčastněných předání navrhuje a 
všichni ostatní účastníci s tím souhlasí. Usta
novení článku prvého, § 5, jest obdobně po
užiti.

§ 2.
(1) Soud, který doposud vedl pozemkové 

knihy, odevzdá bez prodlení pozemkové knihy

mals deutschen Teile der Čechoslovaki- 
schen Republik gehoren. Der Strafnachricht 
ist tunlichst ein Lichtbild der bestraften Per- 
son beizufugen.

(2) Bis zum 31. Dezember 1925 werden die 
Strafnachrichten uber solche Personen all- 
mahlich aus dem Strafregister in Ratiboř aus- 
gesondert und der Staatsanwaltschaft in 
Troppau eingesandt werden.

(3) Mít dem 1. Januar 1926 erlischt die in 
Abs. 1 bestimmte Verpflichtung.

A r t i k e 1 3.

Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit.

§ !. '

( ') War ein Verfahx-en der Freiwilligen Ge
richtsbarkeit beim Inkrafttreten dieses Ab- 
kommens noch nicht endgůltig erledigt, so 
erfolgt die Erledigung durch das Gericht, bei 
dem die Angelegenheit anhángig ist, soweit 
nicht in den nachfolgenden Bestimmungen 
etwas anderes vorgeschrieben ist. Dabei tritt 
an die Stelle des Deutschen Amtsgerichtes in 
Hultschin das Čechoslovakische Bezirks- 
gericht in Hultschin.

(2) Das mit der Sache befaBte Gericht hat 
die Angelegenheit an ein Gericht gleicher 
Ordnung des anderen Staates abzugeben, falls 
dieses infolge der Gebietsabtretung fůr die 
Angelegenheit ortlich zustándig geworden ist.

(3) Zugleich mit diesen Angelegenheiten 
ist das sámtliche Vermogen (Waisen-, Pfleg- 
schaftsvermogen u. dgh), das sich in diesen 
Angelegenheiten in gerichtlicher Verwah- 
rung befindet, ůberzuleiten. Die erforderliche 
Zustimmung der Finanzhehorden hat das- 
jenige Gericht zu beschaffen, welches das 
Vermogen uberleitet.

(4) Ist sowohl ein čechoslovakisches, ais 
auch ein Deutsches Gericht zustándig, so 
findet eine Abgabe nur dann statt, wenn die- 
jenige Person, nach der sich der Gerichts- 
stand bestimmt, dem anderen Staate zu die- 
ser Zeit angehort, oder wenn einer der Be- 
teiligten die Abgabe beantragt und sámtliche 
iibrigen Beteiligten ihr zustimmen. Die Be
stimmungen des Artikels 1, § 5, finden ent- 
sprechende Anwendung.

§2.
(0 Das Gericht, welches bisher die Grund- 

búcher gefúhrt hat, hat ohne Verzug die

nařízení, ě. 253.
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o nemovitostech, ležících v obvodu soudu, 
který se stal dle položení příslušným, tomuto 
soudu. Jestliže odevzdání celých svazků po
zemkových knih neb jednotlivých listů těchto 
knih není z toho důvodu možným, j‘ežto v po
zemkové knize jsou zaneseny také pozemky 
v obvodu dosavadního soudu pozemkového, 
odevzdá dosavadní soud ověřené výtahy o po
zemcích mimo tento obvod ležících a vymaže 
dosavadní vklady.

(2) Bližší upravení stane se opatřením 
ministerstev spravedlnosti (justičních správ).

(3) Den odevzdání pozemkových knih anebo 
výtahů z nich budiž veřejně oznámen. Do dne 
tohoto oznámení zůstane soud, u kterého se 
pozemková kniha vede, příslušným pro vy
řízení všech návrhů a žádostí.

§ 3.

C1) O firmách a společenstvech majících 
v při vtěleném území své sídlo, odevzdá soud 
ratibořský zemskému soudu v Opavě ověřené 
výtahy z obchodního rejstříku a rejstříku 
společenstev, pokud odevzdání celého rejstří
ku nebylo by možným. Den odevzdání budiž 
veřejně oznámen.

v (2) Až do toho dne jest došlé návrhy a do
žádání vyříditi soudu, u něhož rejstříky se 
dosud vedou.

§4.

Současně s knihami pozemkovými, rejstří
ky nebo výtahy předá soud druhému soudu 
všecky listiny a spisy, vztahující se na zá
pisy v nich dosud učiněné. Pokud předání 
jich v prvopise nebo opise u soudu se nachá
zejícím není možným, pořídí předávající soud 
ověřené opisy a odevzdá je druhému soudu.

§ 5.

0) Listiny, poslední pořízení a dědické 
smlouvy budou ponechány v úředním uscho
vání u dosavadního soudu, pokud není dlužno

Grundbůcher uber jene Liegenschaften, wel- 
che im Bezirke des Gerichts gelegen sind, das 
nach der Lage des Grundstůckes zustándig 
geworden ist, an dieses Gericht abzugeben. 
Insofern die Abgabe der ganzen Grundbuch- 
bánde oder einzelner Grundbuchblátter deshalb 
nicht moglich ist, weil im Grundbuche auch 
im Bezirke des bisherigen Grundbuchsgerich- 
tes gelegene Grundstůcke eingetragen sind, 
hat das bisherige Gericht beglaubigte Aus- 
zvige uber die áuBerhalb dieses Bezirks ge- 
legenen Grundstůcke abzugeben und die be- 
stehenden Eintragungen zu loschen.

(2) Die náheře Regelung erfolgt durch Ver- 
fúgung der Justizministerien (Justizvgrwal- 
tungen).

(3) Der Tag der Abgabe der Grundbůcher 
oder der Auszúge aus diesen ist offentlich 
bekannt zu machen. Bis zu dem Tage der 
Bekanntmachung bleibt das Gericht, bei dem 
das Grundbuch gefůhrt wird, fůr die Erledi- 
gung aller Antráge und Ersuchen zustandig.

(1) uber die im einverleibten Gebiete ihren 
Sitz habenden Firmén und Genossenschaften 
hat -das Gericht Ratiboř dem Landgerichte 
in Troppau beglaubigte Auszůge aus den 
Handels- und Genossenschaftsregistern ab
zugeben, insoweit die úbergabe des ganzen 
Registers untunlich wáre.

(2) Der Tag der Abgabe ist offentlich be
kannt zu machen. Bis zu diesem Tage hat 
das Gericht, bei welchem bis jetzt die Re- 
gister gefůhrt werden, die eingelaufenen An
tráge und Ersuchen zu erledigen.

§4.

Zugleich mit den Grundbůchern, Registern 
oder Auszůgen hat das Gericht dem andern 
alle auf die bisher darin bestehenden Ein
tragungen bezughabenden Uřkunden und 
Schriften zu úbergeben. Insofern deren Ab
gabe in Urschrift oder in der bei Gericht 
befindlichen Abschrift nicht tunlich ist, sind 
seitens des abgebenden Gerichts beglaubigte 
Abschriften anzufertigen und an das andere 
Gericht zu úbergeben.

§ 5.

(x) Uřkunden, letztwillige Anordnungen und 
Erbvertráge haben in der amtlichen Ver- 
wahrung des bisherigen Gerichts zu verblei-
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předali je se spisy dle § 1 odevzdanými. Až 
do 31. prosince 1921 mohou však zúčastnění 
příslušníci jednoho neb druhého státu žá
dali, aby takové listiny odevzdány byly ně
kterému soudu jejich státu.

(2) Totéž platí i o notářských listinách 
uschovaných u soudů (prvopisech, rejstřících 
a p.). Leží-li však dřívější úřední sídlo notá
řovo v okresu druhého státu, jest tyto listiny 
předati onomu soudu druhého státu, k jehož 
okresu dřívější úřední sídlo notářovo náleží.

§6.

Vyhotovení, ověřené opisy a ověřené vý
tahy soudních a notářských listin mohou býti 
požadovány dle předpisů dosud platného prá
va od úřadu nebo notáře, u kterých je prvo- 
pis. Obdobné platí o vydávání vysvědčení 
všeho druhu.

§ 7.

Pro právní pomoc platí obdobně ustanovení 
článku 1., § 13.

Článek 4.

Závěrečná ustanovení.

§ 1.

Spisy právních záležitostí, jež byly před
4. únorem 1920 pravoplatně vyřízeny, podrží 
soud, u něhož se nalézají v uschování, i tehdy, 
týkají-li se příslušníků druhého státu. Soud 
však má spisy na požádání předati soudu dru
hého státu, jestliže se v řízení u tohoto soudu 
dodatečně pokračuje anebo je-li tu obnoveno.

§ 2.
útraty, jež vznikly v odstoupených záležito

stech u původního soudu, vpočtou se do úhrn
ných útrat řízení a budou vybrány soudem, 
jemuž byla záležitost odstoupena. Útraty tyto 
však státu, jenž záležitost odstoupil, nebudou 
nahrazeny. Rovněž tak hrazeny nebudou 
útraty právní pomoci v této smlouvě ujednané.

ben, insofern sie nicht zugdeich mít den ge- 
máfi § 1 angegebenen Akten zu úbergeben 
.sind. Bis zum 31. Dezember 1921 konnen 
jedoch die beteiligten Angehorigen des einen 
oder des andern Staates verlangen, daí?> sol- 
che Urkunden einem Ger i chtě ihres Staates 
abgegeben werden.

(2) Das Gleiche gilt auch fůr die von dem 
Gerichte verwahrten Notariatspapiere (Ur- 
schriften, Register u. a.). Ist jedoch der frii- 
here Amtssitz des Notars im Bezirke des an- 
deren Staates gelegen, so sind diese Papiere 
an dasjenige Gericht des andern Staates ab- 
zugeben, zu dessen Bezirk der frúhere Amts
sitz des Notars gehort.

§ 6.

Ausfertigungen, beglaubigte Abschriften 
und beglaubigte Auszúge von gerichtlichen 
und notariellen Urkunden konnen miter An- 
wendung des bisher geltenden Rechts von der 
Behorde oder dem Notár verlangt werden, 
vvelche die Urschrift innehaben. Entsprechen- 
des gilt von der Ausstellung von Zeugnissen 
jeder Art.

§ 7.

Fůr die Rechtshilfe gelten entšprechend die 
Bestimmungen des Artikels 1, § 13.

A r t i k e 1 4.

SchluBvorschrif ten.

§ 1.

Die Akten der vor dem 4. Februar 1920 
endgúltig erledigten Rechtssachen behált das 
Gericht, bei dem sie sich in Verwahrung be- 
finden, auch dann, wenn sie Angehorige des 
andern Staates betreffen. Das Gericht hat 
diese Aktéry jedoch an das Gericht des an
dern Staates auf Ersuchen abzugeben, wenn 
bei dem Gericht das Verfahren in der Folge 
fortgesetzt oder wiederaufgenommen wird.

Die in den abgegebenen Angelegenheiten 
bei dem ursprúnglichen Gericht erwachsenen 
Rosten werden in die Gesamtkosten des Ver- 
fahrens einbezogen und von dem Gerichte 
erhoben, an das die Angelegenheit iiberge- 
gangen ist. Sie werden jedoch an den abge- 
benden Staat nicht erstattet. Ebenso werden 
Rosten der in diesem Vertrage vorgesehenen 
Rechtshilfe nicht erstattet.
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§ 3.

_ československá justiční správa a Německá 
říše zastoupená pruskou justiční správou vy
hrazují si ujednati další přechodná ustanovení 
k provedení této úmluvy.

Článek 5.
— / 

..J1) úmluva má býti ratifikována a ra- 
tifikační listiny mají býti pokud možno brzy 
v Berlíně vyměněny.

(2) Úmluva nabývá platnosti koncem kalen- 
dářního měsíce, v němž byly vyměněny rati- 
fikační listiny.

(3) K dotvrzení toho zmocněnci tuto 
úmluvu podepsali a opatřili svými pečetěmi.

Vyhotoveno ve dvou prvopisech v BERLÍNĚ 

dne 3. února 1921.

( L S. )

Miloš Kobr v. r.

( L. S.

Dr. Emil Spii*a v. r.

Otto Goppert v. r.

( ], S. )

Dr. Georg Crusen v. r.

Závěreční zápis.

Podepsaní zmocněnci s-

československé vlády a Německé vlády, 
a sice:

za československou vládu:

Pan chargé ďaffaires československé republi
ky v Berlíně, ministrresident Miloš Kobr a

pan Dr. Emil Spira, ministerský rada v mi
nisterstvu spravedlnosti v Praze,

§ 3.

Der čechoslovakischen Justizverwaltung 
und der PreuBischen Justizverwaltung- 
im Namen des Reichs bleibt es vorbehalten, 
weitere ůberleitungsbestimmungen zur Aus- 
fúhrung dieses Vertrages zu vereinbaren.

A r t i k e 1 5.

í1) Dieser Vertrag soli ratifiziert und die 
Ratifikationsurkunden sollen sobald ais mog- 
lich in Berlin ausgetauscht werden.

(2) Der Vertrag tritt mit Ablauf des Ka- 
lendermonats in Kraft, in dem der Austausch 
der Ratifikationsurkunden erfolgt ist.

(3) Zu Urkund dessen haben die Bevoll- 
machtigten diesen Vertrag unterzeichnet und 
mit ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift 
in BERLIN am 3. Februar 1921.

( L. s.}

Miloš Kobr m. p.

( L. S. }

Dr. Emil Spira m. p.

Otto Goppert m. p.

( L. S. }

Dr. Georg Crusen m. p.

SchluíSprotokoll.

Die unterzeichneten Bevollmáchtigten :

der čechoslovakischen Regierung und 
der Deutschen Regierung, námlich:

fůr die čechoslovakische Regierung:

der Gescháftstráger der čechoslovaki
schen Republik in Berlin und Ministerresi- 
dent Herr Miloš Kobr und 

der Ministerialrat im Justizministerium zu 
Prag Herr Dr. Emil Spira,
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za německou vládu:

pan ministerský řiditei v zahraničním úřadě | 

Dr. Otto Goppert a

pan tajný vrchní justiční rada a ministerský 
rada v pruském ministerstvu spravedlnosti

Dr. Jiří Crusen,

podpisujíce úmluvu o přenesení soudnictví na 
Hlučínsku, prohlašují:

Dle paragrafů 2 a 3 článku 3. této úmluvy 
zůstává až do oznámení dne převodu pozem
kových knih a veřejných rejstříků pro vy
řizování všech dosud došlých návrhů a po
dání příslušným soud, který ony knihy a rej
stříky dosud vedl.

Smluvní strany shodují se v tom, že vy
řízení takových návrhů a podání před uza
vřením úmluvy učiněná oněmi soudy jsou 
pravoplatná.

Vyhotoveno dvojmo v prvopise v Berlíně 
dne 3. února 1921.

Miloš KoBr v. r.

Dr. Emil Spira v. r. 

Otto Goppert v. r. 

Dr. Georg Crusen v. r.

fůr die Deutsche Regierung:
\

| der Ministerialdirektor im Auswártigen Amt 
Herr Dr. Otto Goppert und

der Geheime Oberjustizrat und Ministerialrat 
im PreuBischen Justizministerium Herr Dr.

Georg Crusen

geben bei der Unterzeichnung des Abkom- 
mens, betreffend die Ůberleitung der Rechts- 
pflege im Hultschiner Lande, die folgende Er- 
klárung ab:

Nach den §§ 2 und 3 des Artikels 3 dieses 
Abkommens bleibt bis zur Bekanntmachung 
des Tages der Abgabe der Grundbůcher und 
offentlichen Register das Gericht, das diese 
Bůcher und Register bisher gefůhrt hat, fůr 
die Erledigung aller bisher eingelaufenen An- 
tráge und Ersuchen zustándig.

Die VertragschlieBenden sind sich darůber 
einig, daB auch die vor AbschluB des Abkom
mens von jenen Gerichten vorgenommenen 
Erledigungen solcher Antráge und Ersuchen 
rechtsgůltig sind.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Ber
lin am 3. Februar 1921.

Miloš Kobr m. p. 

Dr. Emil Spira m. p. 

Otto Goppert m. p. 

Dr. Georg Crusen m. p.

Úmluva tato se vyhlašuje s podotknutím, že byla na základě usnesení ministerské 
rady ze dne 4. března 1921 schválena ratifikační listinou ze dne 25. března 1921, která 
byla podepsána presidentem republiky československé a ministrem věcí zahraničních.

Dne 26. května 1921 byl sepsán v Berlíně protokol o výměně ratifikačních listin. 

Smlouva nabývá působnosti dnem 31. května 1921 (čl. 5., odst. 2., smlouvy).

T. G. Masaryk v. r. 

Dr. Beneš v. r.


