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Za minimalisty se považuji

Sazby
župnl dávky silniční
pro minimalisty
č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

1

9‘
10.
! ii12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Župa neb město
s pravomocí

bratislavská . . .
komárenská . . .
město Komárno . .
nitranská ....
tekovská ....
trenčanská ....
oravská .....
turčanská ....
liptovská ....
spišská .....
šarišská
....
abauj-torna . . .
zemplinská
. . .
gemerská ....
novohradská . . .
zvolenská ....
hontská .....
město B. Štiavnica
a Bělá ....

1

za ruční, l^lo
platí přímou
státní daň do
výše

Silniční při
za zápřežní, kdo rážka k přede
má nejméně 2
psané přímé
státní dani
tažná zvířata a
platí přímou pro percentua
listy
státní daň do
výše

ruční

zápřežní

za 3 dni

za 1 den

Kč

Kč

Kč

Kč

°/o

15'—
18-—
15'—
20'—
15'—
20'—
18'—
30'—
15.—
24' —
24'—
24'—
30'—
24'—
15'—
15'—
30-—

30'—
36'—
30'—
40'—
30'—
40'—
36'—
60'—
30'—
48'—
48'—
48'—
60'—
48'—
30'—
30'—
60'—

25'86
13'84
50' —
2P50
1415
25'97
16'36
23'07
22'72
19'20
21'81
20'86
23-07
1816
13-04
20-54
23-07

51-72
27'68
100 —
43'—
28-30
51-94
32-72
46-14
45-44
3810
43-62
41-72
46-14
36-92
26-08
41-08
46-14

58
130
30
93
106
77
110
130
66
125
110
115
130
130
115
73
130

24'—

48' —

60'—

120"—

40

Sazby daně silniční pro oba druhy minima- |
Předepisování a vybírání silniční přirážky
listů budou předepisovány a vybírány týmž | pro percentualisty stanoveno je předpisem § 4
způsobem a týmiž orgány jako dosud.
j zákona ze dne 27. ledna 1922, č. 43 Sb. z. a n.
Tučný v. r.

258.

§2.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 7. srpna 1922,

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

jímž se uvádí v zatímní platnost prozatímní
smlouva mezi republikou československou a
Ruskou socialistickou federativní sovětskou
republikou.

§ 3.
Provedení se ukládá ministru zahraničních
věcí v dohodě s ostatními zúčastněnými mi
nistry.
Dr. Beneš v. r.
Srba v. r.
černý v. r.
Tučný
v. r.
A. Novák v. r.
Staněk
v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Šrámek v. r.

§1 .

Na základě zákona ze dne 25. listopadu
1919, č. 637 Sb. z. a n., a zákona ze dne 12.
srpna 1921, č. 349 Sb. z. a n., uvádí se za
tímně v platnost prozatímní smlouva mezi
republikou československou a Ruskou socia
listickou federativni sovětskou republikou,
uzavřená dne 5. června 1922 v Praze.
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Prozatímní smlouva

BpeMCHHblH AOrOBOp

ze dne 5. června 1922
mezi republikou československou a Ruskou
socialistickou federativní sovětskou repu
blikou.

M6>KAy POCCHHCKOH COU,HaJIHCTHHeCKOH <j)e~
AepaTHBHoň cobctckoh pecny6;wKOM n
HexocjioBaRKOH pecnyů/mKOH
Ahh iirtofo íhdhr 1922-ro ro^a.

Plnomocníci vlády Československé republiky:
Dr. Václav Girsa,

riojiHOMOHHwe npaBHTejibCTBaP.C.íuC.P. b .rape:
naBJía HuKOJiaeBMHa Moctobchko,
npeaceftaxejM ToprosoS /fenerau,in P.C.O.C.P. b H.C.P.,

splnomocněný ministr

a Ing. Jan Dvořáček,
chef ekonomické sekce ministerstva zahraničních věcí

h

C. P.
BapjiaBa rnpcbi,

nojiHOMOuubie npaBHxejibCTBa H.
/joKTopa

b

Jinu,e:

nO.lHOMOMHOrO MHHHCTpa

a plnomocník vlády RSFSR.:
Pavel Nikolajevic Mostovenko,
předseda obchodní delegace RSFSR. v CSR.,

zmocněni náležitým způsobem svými vládami,
zamýšlejíce navázali obchodní a hospodářské
styky mezi oběma státy a vycházejíce z nut
nosti vzájemného zachování neutrality každou
ze smluvních stran v případě konfliktu jedné
z nich s třetí mocností, uzavřeli smlouvu
tohoto obsahu:
Článek 1.
V obou státech zřizují se zastupitelstva
a to: v Moskvě zastupitelstvo ČSR. pro RSFSR.
a v Praze zastupitelstvo RSFSR. pro ČSR.
Ukáže-íi se toho potřeba, budou moci k zastu
pitelstvům býti přidruženy odbočky v důleži
tých střediscích dotyčného státu s podmínkou
souhlasu se strany vlády země. Každé z těchto
zastupitelstev jest jediným zastupitelstvem pří
slušného státu v druhé zemi, při čemž se
přítomnou dohodou nepředbíhá řešení otázky
uznání de jure vlády druhé země.

Poznámka: V souhlase s tím obě vlády
se zavazují přerušiti veškeré oficielní styky
s různými zřízeními a zastupitelstvy organisací
a osobami, majícími za účel boj s vládou druhé
země.
Článek 2.
Přednostové a dva členové zastupitelstev
obou států budou požívat! všech práv a výhod
osob diplomatického sboru. Přednostové odboček
budou požívat! všech práv a výhod, vydraže
ných mezinárodním právem a místními zákony
konsulárním zástupcům. Přednostové zastupitel
stev jsou akreditováni u ústředního úřadu pro

h hh)k.

ílna ,H,BOp>KaHKa,

Uletjia aKOHOMHHCCKOH CCKUHII MHHHCXepCXBa HnocxpaHHtix de.i,

HaAJieH<aiRMM oůpasoM ynojiHOMOMeHHbie cbohmh
npaBHTejibciBaMH, b uejiax ycraHOBacHim roproBblX H OKOHOMHUeCKHX CHOIUeHHH M6>Kfly 06OHMH
rocyipipcTBa.Mu u ucxoaa hb hcoŮxoahmoctíi
BBaHMHOrO C06jU0AeHHH Ka>KrT.OH H3 flOrOBapiIBaromHxca cxopoH HeuipajiuTexa b cjiyuae koh(jtJIHKXa O AHOU H3 HHX C xpexbeů ;iep‘,KaROH,
saKJUOMHJiu AOroBop cjieAyiouiero C0;iep>[caHi-ia:

Cxaxbfi 1.
B oóohx rocyflapcxBax yipOKrtaroxca npe.xcxaBHxejibcxBa, a hm6hho : b Močíme - npeACxaBiixejibcxso M. C. P. a-to P. C.d^. C. P. a b Opare
npeACxaBHxejibCXBO P. C. <t>. C. P. ajib H. C. P.
B cjiyuae, ecjm OKan<exca ueodxoAHMbbu, k npeAcxaBHxeabcxBy Moryx otrrb npncoe,xnHeHbi oxAejieHim b Ba>KHbix penxpax aaHHoro rocynapcxBa upu ycjioBHH corjiacua na exo co cxopoHbí
npaBuxejibcxBa crpaHbi. Kauyoe hs axux ripe/icxaBuxejibcxB aeaaexcH eai-iHcxBeHHbíM npeacxaBuxejibCXBOM noanejKainero rocyAapcxBa b Apyrou
cxpaue, npHHCM Bonpoc o upusnaHun Ae ropě
npaBuxejibcxBa APyroú cxpanbi ne npeapeuiaexca
HaCXOHRtUM AOrOBOpOM.
ripHMenaHne: Oěa npaBHxeabcxBa 06HsyioxcH cooxBexcxBCHHO cewy npefcpaxuxb bchkhc 0(})(})HUMaabHbie choluchusi c pasnoro poAa
yupoKACHHUMH u npeAcxaBHxejibcxBaMH oprauHsapuH u aupaMu, mueiomuMu ueabto oopběy
c npaBuxeabCXBOM Apyrou cxpausi.
CxaxbH 2.
PaaBbi n aba ujiena npeACxaeuxeabCXB oěoux
rocyAapcxB óyAyx-b no;ib30BaxbCH bccmh npabamh h npehmyiuecxbamm auu, AHnaowaxHuecKoro
Kopnyca. jlupa, BOsrjiaBaaiomue oxAeaeHHa SyAyr
noabsoBaxbca bccmh npaBaMH h npeHMyui,ecxB3MH, npeAOCxaBaenHbíMH MOKAyuapoAHbiAi npaBOM H MeCXHWMH SaKOHAMH

KOHCyabCKHM npCA-

129'
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zahraniční věci té země, pro kterou zastupitel
stva se zřizují. Zastupitelstva budou míti právo
stýkati se bezprostředně s výše zmíněnými
úřady a ve věcech obchodních a repatriačních
s příslušnými ústředními úřady, odbočky za
stupitelstev pak s úřady místními.

Poznámka: Osoby uvedené v tomto
článku musí býti příslušníky země, která je
ustanovila.
Č1 án ek 3.
Ostatní personál zastupitelstev bude po
žívat! stejných práv jako osoby v analogické
služební situaci u zastupitelstev jiných států.

CTaBi-rrejiHM. Tnasbi npe^CTaBHxejTbCTB hbjihfotch
aKKpesHTOBaHHbíMH npn pempaiibiiOM BegOMCTBe
HHOcxpaHHbix gen xofi cxpanbi, ňJia Koxopoií
npeflcxaBHxejibCXBa yupoKACHbi. IlpegcraBirre.nbcxea oypyx mviexb npaBO HenocpeACxeenHbix chomennů c BbiuieynoMHuyxbíMH BCAOMCXBaMH, s
B flejiax xoproBbix h penaxpnapHOHHbix c noAJie}KaiII,HMH U,eHXpaJIbHbIMH BeAOMCXBaMH, oxgejieHHH we npeAcxaBHxenbcxB c MecxnbíMii
BJiaCTOMH.
OpuMeHaHne: Jlnpa ynoMUHyxwe b nacxonmen cxaxbe aojihchm dbixb rpajKAanaMW
expansi hx HasHanuBuieH.
Cxaxbn 3.
OcxanbHoit nepconaji np eACxaBuxeJibcxB dy^ex
nojiBOBaxbca paBHbíMH npaBaMH c jiupaMH anaJiorHHHoro cnyjKedHoro nojiTOKeiuni npe^cxas::xejibCXB Apyrnx rocysapcxB.

Článek 4.
Obě vlády zavazují se učiniti opatření, aby
zastupitelstvu druhé země byly vyhraženy po
třebné a vhodné úřední místnosti, jakož i byty
pro přednostu i personál zastupitelstva.

Cxaxba 4.
06a npaBHxejibcxsa odnayioxca npnuaxb
Mepbi k xoMy, uxodbi npeACxaBuxejibcxBy gpyroM cxpanbi dbuio npeAocxaBneHO HeodxogHMoe
n n0AX0Aauj.ee noMemeujie, paBno kuk h AJJ«
KBapxupbi rjiaBbi npeACxáBuxejibCXBa u nepcongjia nocneAnero.

Článek 5.
Vedle jiných diplomatických výsad vyhražuje se zastupitelstvům právo přijímati a vysílati kurýry, ne více než jedenkrát za týden
se zapečetěnými balíky, jichž váha nepřevyšuje
10 kg na každého kurýra a které nepodléhají
prohlídce. Kromě výše uvedených zásilek zastu
pitelstva i odbočky budou míti právo přijímatibez překážky pro vlastní použití po kurýrech
i poštou periodické tiskopisy a knihy, vydá
vané v jejich zemi.

C x a x b a 5.
ripeACxaBHxejibcxBaM, na pHAy c APyruMH
AHnjiOMaxHuecKiiMH npHBHJi.xenj/iMH, npeAoexaBJiHexca npaBO mpjieMa n oxnpaBKn Kypnepos _
ne dojibuie, Kaic oahh pas b HeAejno c saneHaxanHbiMH naKexaMH bccom ne npeBbimaioui,HMH Aecaxu
KHJiorpaMMOB AJia KantAOro Kypnepa, ne noAjieMoiHHMn ocMOxpy. IloMHMO yKasaHHbix Bbíme
oxnpaBOK, npeACxaBuxenbCTBa n oxAcnenua 6yAyx
HMexb npaBO desnpenaxcxBennoro nojiyneHna
Um codcxEcni-ioro noubSOBanna nocpeACXBOM
KypnepoB h no noaxe nepnoAHLiecKHX neuaxHbix
HSAanMH n Ki-nír, HSAaBaeMbix b hx cxpane.

Článek 6.
Zastupitelstva každé země budou míti právo
vydávati visa a pasy, ověřovati dokumenty
a vykonávali veškerá jiná práva podobného
druhu, která přísluší oficielním zástupcům jiných
cizích vlád v dané zemi.
Článek 7.
Telegramy a radiogramy zastupitelstev
budou požívat! přednosti co do vypravení i do
ručení před telegramy soukromými.
Článek 8.
Obě strany přijímají závazek, že jejich
vlády budou se zdržovali jakékoliv propagandy,

C x a x b a 6.
I IpeACxaBiixejibCXBa k3>kaoh cxpanbi óyAyxx.
nojjbsoBaxbca npaBOM BbiAaBaxb Bnsbi u nacnopxbi,
yAoexoBepaxb AOKyMeuxbi h odnaAaxb bccmh ApyruMH npaBaMH nogodnoro pOAa, Koxopue npn-

HaAJiejKax ocjnmnajibnbíM npeAcxaBHxejiaM Apyrax
HHOcxpanHbix npaBHxejibcxB b a^hmoh cxpane.
Cxaxba 7.
TejierpaMMbi h paAHOrpaMMM npeACxaBHxejibCXB dyAyx nojjbsoBaxbca npeuMymecxBOM
b CMbicne ux oxnpaBKn h nepegann nepeg uacxhhmh xejierpaMMaMH.

C x a x b a 8.
Ode cxoponbi npiiHHMaiox na ceda odasaxenscxBO, hxo hx npaBHxenbcxBa dyAyx BOSAep-
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namířené proti vládě, státním a jiným veřejným
zřízením neb sociálně-politickému systému druhé
smluvní strany a že se nezúčastní politických
a sociálních sporů, jež by v těchto státech
mohly vzniknouti.

>KHBaTbca ot rsC/iKOÍr nponaraHíipi, HaupaBaci-mofi
npoxHB npaBHxejibcxBa, rocyjtapcxBeHHbix n hhmx
odmecxBeHHbix yupoKAemiií hjih cou,KrajibHO-nojiHxHHecKOu CHCxeMbi Apyroů ňoroBapHBaiorpeucH
CXOpOHbl H MXO OHH H6 ÓyUyX npilHHMaXb yuaCXHH
B nOJIHXHUeCKHX H COIB-tajIbHblX KOHcjjJiHicrax,
MoryuiHX npoHSOÍmi b axux rocyftapcxBax.

Článek 9Příslušníci RSFSR. budou požívat! na území
ČSR. a příslušníci ČSR. na území RSFSR. všech
všeobecně občanských práv a výhod, které
jsou vyhrazeny nebo kterých se v budoucnu
dostane příslušníkům kteréhokoliv třetího státu,
s vyloučením práv a výhod, kterých požívají
v RSFSR. příslušníci s ní spojených republik.

CxaxbH 9.
rpaHíftaue p. C. í*. C. P. ůynyx nojibSOBaxbCH
na xeppuxopiffl H. C. P. h rpanruaHe H. C. P. pa
xeppnxopHH P. C. d?. C. P. BceMii o6ine-rpa>KxaMckhmh upaBaMH H npeHMyui,ecxBaMH, Koxopue
npeji,ocxaBJieHbi hjih Koxopbie b ěyAyipeM by^yx
upeAOCxaBjíeHbí rpanš^tiaM xaKoro jih6o xpexbero
rocyAapcxBa, sa HCKJiioueHHeM npaB h npeHMyipeCXB, KOXOpHMH TIOJIbayiOXCH B P. C. Cb. C. P.
rpaHCAane coroBHbix c ueio pecnydjiHK.

Článek 10.

CxaxbH 10.
Ode AoroBapHBaioutHecH cxopoHbí corJiacHbí,
uxo HacxoaupiH AoroBop He upeApeiuaex Bonpoca
o MOryipHX cymecxBOBaxb MOK^y hhmh BsauMHbix
npexeHSHHX od yruiaxe KOMneHcapHÍi hjih Bonpoca
o BOBCxanoBJíeHHH b Hpasax xoh hjih Apyroir
cxopoHbí hjih ee rpajKAau.

Obě smluvní strany shodují se v tom,
že přítomnou smlouvou nepředbíhá se řešení
otázky vzájemných nároků na placení náhrad
po případě mezi nimi stávajících anebo otázky
restituce práv té či oné strany neb jejich pří
slušníků.
Článek 11.
Vláda ČSR., vedena snahou přispěti co nej
více k obnově hospodářského života RSFSR.,
zavazuje se podporovati každý účelný počin
svých příslušníků, směřující k uvedenému cíli.
Naproti tomu vláda RSFSR. zavazuje se
zaručit! československým příslušníkům, kteří
s jejím svolením a na základě zvláštních ujed
nání, uzavřených s příslušnými orgány RSFSR.,
zahájí na území RSFSR. hospodářskou činnost,
plnou právní ochranu majetku i osoby a po
skytnout! jim v této hospodářské činnosti všestranou podporu. V jednotlivých případech
budou uzavřena ujednání o zvláštních zárukách
pro investované kapitály.
Stejným způsobem vláda ČSR. přiznává
vládě RSFSR. a jejím orgánům práva právnické
osoby, pokud budou na území ČSR. obchodně
činnými.
Článek 12.
Obě smluvní strany zavazují se, že nebudou
překáželi návratu příslušníků druhé země do
vlasti a že budou v tomto směru poskytovat!

CxaxbH 11.
FlpaBHxejibCXBO M. C. P., b cxpeMJieHini bosmohcho mripe coAeficxBOBaxb BOCCxaHOBJíeHHK)
OKOHOMHUeCKOH JKH3HH P. C. d>. C. P. odjIByeXCH
oicasbiBaxb noARepjKKy KajKROMy pejiecoobpaBHOMy
noMMuy cbohx rpajKRUH, HanpaBJíeHHOMy k BbiiueyKasaKHOH pejin.
Co CBoeíi cxopoHbí, npasHxejibCXBO P. C. <í>.
C. P. odHByexca rapaHXHpOBaxb uexocjioBauKHM
rpajKRanaM, Koxopbie c ero paspeiuem-m h b ci-uiy
ocodbix corjiauieHHH, BaKJUoueHHbix c cooxBexcxsyioiu,hmh opranaMH P. C. 0. C. P., HauHyxx. na
xeppuxopHH P. C. <ř>. C. P. 3KOHOMHliecKyio Reaxejibnocxb, nojinyio lopHRHHecKyio Bamnxy jihhHOCXH H HAiyipeCXBa H OKaSblBaXb HM B axofi
8KOHOMHHCCKOH ReHXCJlbHOCXH BCeCXOpOHHyiO HORRep>KKy. B oxRejibHbix cjiyuaax dyRyx aaiaiionenbi
corJiaiueHHH od ocodbix rapauxnřix rjih hubccxhposaHHbix KanHxajiOB. .
PaBHbíM odpasoM npaBixrejibCXBO M. C. P.
npHBHaex sa npaBHxejibCxBOM P. C. dh C. P. h ero
opraHaMH b cjiynae ocymecxBJíemui hmh Ha
xeppuxopHH M. C. P. xoproBOH ReaxejibHOCxn opasa
ropHRHHecKaro jihu,a.
CxaxbH 12.
Ode RoroBapHBaioiUHecH cxopoHbí odaayioxcH
He npenaxcxBOBax B03Bpaiu,eHHio na poRnny rpa>KRanaM Rpyroir cxpanbi m OKasbiBaxb b bxom na-
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všemožnou podporu na stejných základech
jako u příslušníků jiných zemí.

npaBJICHHH BCC B03M0>KH0e COflCHCTBHe na paBHtix
c rpa>K,T,aHaMH flpyrax cxpan ocHOBaumix.

Článek 13.
Po uzavření přítomné smlouvy učiní obě
strany vhodná opatření pro obnovení poštov
ních, telegrafních a dopravních styků na základě
mezinárodních dohod a ujednání.

Crarsa 13.
nočně saioironeHHH nacTonmero AoroBopa
o6e CTopoHBí upuMýT HaA-JiOKaupie Mepbi A-m
BOBodHOBJíemm nonxoBbix, xejierpaíjjHbix h xpancnopiHbix CHomeHHH na ochobc MejKAyuapoAHbix
AoroBopoB h corjiameHMH.

Článek 14.
Při provádění obchodních styků mezi ČSR;
a RSFSR. dlužno přihlížeti k těmto zásadám'

CxaxbH 14.

1. Veškerá obchodní činnost budiž pro
vozována podle zákonů každé ze smluvních
stran.
2. Pokud se týká RSFSR., přísluší monopol
zahraničního obchodu vládě RSFSR. a vykonává
se za pomoci orgánů k tomu zmocněných.
3. Veškerá obchodní ujednání, vztahující
se k území RSFSR. a učiněná se soukromými
skupinami nebo soukromými osobami, nejedna
jícími ani jménem vlády RSFSR., ani jako její
zmocněnci, ani s jejím svolením, budou po
važována za porušení tohoto článku.

Opu ocymecxBJíeHHH xoproBbix CHOiuemm
Me>KAy H. C. P. h P. C. O. C. P. cnexyex npHAep>KHBaxbCH aieAyroiuúx nonojKeHHu:
1. Bcmcaa xoproBaa Aeaxejibnocxb AO-fi^na
npoHBBOAHXbcu comacHO saKonaM r<a>KAOH hs
AoroBapHBaioui,Hxca cropon.
2. Mxo Kacaexca P. C. <ř>. C. P., xo mohoiio;hw
BHeuiHeS xoproBjm npHHaRnoKHX npaBuxejibcxBy
P. C. d>. C. P. h ocymecxBnaexca npu noMOipn
ynojiHOMoneHHbix ajih axoro opraHOB.
3. - Bce xoproBbie cacjikh, oxnocamneca
K XeppHXOpHH P. C. O. C. P. H BaKJlHDUeHHbie
c nacxHbíMu rpynnaMii hjih c nacxHbíMu JiupaMH,
AeixcxByfoinHMH ne ox hmchh npaBHxenbcxBa P.
C. 4>. C. P. u ne b KauecxBe ero ynojiHOMeueHHbix
hjth c ero paspemenna, éyAyx cuHxaxbca napymeHHCM HacroHipeu cxaxbu.

Č1 á n e k. 15.

CxaxbalS.

Příslušníci, firmy a právnické osoby jedné
země budou míti při uzavírání právních ujed
nání s příslušníky, firmami neb právnickými
osobami druhé země právo uzavříti tato
ujednání s doložkou o rozhodčím soudě nebo
ustanoviti pro spory vyplývající z těchto
ujednání příslušnost soudů kterékoliv z obou
zemí podle vzájemné dohody.

FpaHíAane, t})HpMbi h lopnapiecKUH nnua
o ahou cxpanbi npw saKmoHeuHu mpHAHuecKHx
CAejiOK c rpa>KAaHaMH, t})npMaMH hjih iophahuecKHMH jiHpaMH APyfoS cxpaHbí, oyAyx HMexb
npaeo saKJHonaxb sxh cacjikh co BHeceHHeM
nyHKxa o xpexeScKOM paséupaxejibcxBe hjih ycxaHaBJíHBaxb noAcyAHoexb cnopos, BbixeKaiomHx
H3 3xhx CAejiOK, cyA3M jiioSoh cxpanbi, no B3aHMHOiwy corjiameHHio.

Článek 16.
Majetek vlády RSFSR. v ČSR. i naopak
požívá ochrany přiznané mezinárodním právem
majetku vlády země spřátelené.

Cxaxbsi 16.
b H. C. P. h oopaxno noiibsyexcn oxpaHOH, npncbochmoh MejKAynapoAHbíM npaeoM HMyutecxsy

Článek 17.
Zastupitelstvo každé ze smluvních stran
má právo se souhlasem vlády druhé země
povolávati ze svého státu znalce k posouzení
technických, hospodářských, právních i jiných
otázek. O tento souhlas požádá ústřední úřad
pro zahraniční věci prostřednictvím zastupitel
stva druhé strany. Žádosti takové budou co
nejrychleji vyřizovány.

Cxaxba 17.
ÍIpeACxaBHxejibcxBO khikaoh hb AbroBapHBaiolu,hxch cropon HMeex opaso, c coraacna npaBHxejibcxBa Apyron cxpaHbí npnsbiBaxb hs CBoero
rocyAapcxBa cnen,na/incxoB aJi a odcyiKAeiiHa xexmiHCCKHX, BKOHOMHHeCKHX, lOpHAHHeCKHX H HHHbIX
BonpocoB. O BbímeynoMHHyxoM coniacHH aojdkho
xoAaxawcxBOBaxb ueHxpajibi-ioe bcaomcxbo hhocxpaHHbix acji uepes npeACxaBiixejibCXBO APycoii

IdMymecxBO npaBHTěJibcxBa P. C. <1>. C. P.
npaBHxejibCXBa APy>KecxBeHHOH cxpanu.
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cropoHbi. Taiuie xo/paiaucTBa aojdkhh úlitb
paccMOxpeHbí b bobmtokho kopotkhh cpoK.
CraTbH 18.

Článek 18.
Obě smluvní strany zavazují se, že_ ne
budou sekvestrovati a konfiskovati majetku
neb zboží dováženého do jejich území druhou
stranou aneb jejími příslušníky, bylo-li při
dovozu dbáno zákonů a předpisů platných
v daném území.

Ode ^oroBapHBaiomuecu cxopoHbí odusyioTue Hajiaraxb apecxa h ne npon3BO;UiTb koh(jmcKauHH HMymecrBa hjim TOBapoB, bbosmmbix
na hx TeppiiTopmo /ipyroít cropoHbí hjim ee
rpawflaHaMH, ecjin npn ebobc codjnoftajiHCb 3aKOHbí h npeanHcaHim, HMCioiune cmíy na AaHHOu
ch

TeppHTOpHH.

Článek 19.

CxaTbH 19.

Československým příslušníkům, kteří cestují
za obchodem na základě této smlouvy do
RSFSR., zachovávajíce platné pasové předpisy,
zaručuje se nedotknutelnost přivezeného jimi
majetku a rovněž majetku jimi zákonně na
území RSFSR: nabytého.

MexocjioBapKHM rpawAauaM, OTnpaBnmom,HMCH C TOprOBOH peilbio H H3 OCHOBaHMH CCrO flOroBopa b P.C.cř. C.P. c codjuoReHHew cym,ecxByiomi-ix nacnopxHbix iipeAnncaHini, rapaHxnpyexca HenpHKOGHOBeHHOCXb npHBeaeHHoro mmh c codoio HMymecxsa, a xaioKe uMyuiecxBa saKOHHO
npuoópexeHHoro hmh Ha xeppnxopHU P.C. O.C.P.
BbímeynoMHHyxaa HenpHKOCHOBeHHOCib ne
OBHauaex OAnaKO npaBO BBiBOsa npHodpexenHoro
b Pocchh HMymecxsa sarpammy KaKOBoft bhbos
AonycKaexca jihiub Ha xohhom ocnoBaHHH saKOHOB H npaBHJl O MOHOHOJIMH EHCmHOH xoproBjm
H XaMOKCHHblX BaKOHOB P. C. <í>. C. P.

Výše zmíněná nedotknutelnost neznamená
však práva na vývoz majetku v Rusku na
bytého do ciziny, kterýžto vývoz připouští se
jedině na přesném základě zákonů a pravidel
o monopolu zahraničního obchodu a celních
zákonů RSFSR.
Článek 20.
Tato smlouva vyhotovuje se ve dvou stejno
pisech, a to v řeči československé a ruské.
Oba texty jsou autentické.

C x a x b a 20.
HacToam,nH a0|'0b0P cocxaBJíen b
9K3eMnjiapax, a HMeHHO na pyccKOM a nexocjioBau,KOM asbixax, h oda xeKCxa aBJíaioxca
nOflJIHHHbíMH.

Smlouva bude v každém zrn smluvních
států schválena podle jeho zákonů a nabude
působnosti dnem, kdy budou vyměněna sdě
lení o jejím schválení.
Smlouva nemůže býti zrušena žádnou
smluvní stranou jinak, než po předchozí šesti
měsíční výpovědi.

HacxoamHM Aorosop dyAex yxBepwfleH
KawAbíM H3 AoroBapHBaíom,HXca rocy/papcxe na
OCHOBaHHH HX SSKOHOB H BCXyHHX B CHJiy CO ftHH
oÚMena coodmeHuaMH od yxBepwfleHHH AoroBopa.

Článek 21.
V případě zrušení této smlouvy poskytne
se zastupitelstvům možnost zůstati v zemi po
bytu nejméně šest měsíců k úplné likvidaci
jich činnosti.

C r a x b a. 21.

Hh 0;I,Ha H3 cxopoH H6 Mowex oxKasaxbca
ox Hacxoam,ero A0r0B0Pa des npeABapHxe.xbHoro
sa mecxb MecaueB npeAynpewReima.
B cjiyaae npeKpamemia Hacxoaui,ero ftoroBopa npeftcxaBHxejibcxBaM dyj^ex npeAOCxaBJíena
B03M0>KH0Cxb ocxasaibcs b cxpane cBoero npedbiBaHna b xeueHHe hc wenee mecxH MecaueB

Aaa nojiHOH jiHKBHAauHH fleji.
B noRXBepwAenHe aero BbímenasBaHHbie
nojiHOMOHHbie BiOAnHcajiH HacxoamHH Aorosop
c npHJiOKeHneM cbohx neaaxeíi.

Na doklad toho podepsali shora jmenovaní
plnomocníci tuto smlouvu a přiložili na ni své
pečetě.
Dáno v Praze, dne pátého června 1922.
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FlaB. Moctobchko c. p.
J\p. B. Tupca c. p.

Dr. V. Girsa v. r.
J. Dvořáček v. r.
P. N, Mostovenko v. r.

ÍJ. ^BOpwaueK c. p.
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