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43.
československo-německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na HIu- 

čínsku, podepsaná v Ratiboři dne 12. dubna 1322.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 
A ŘÍŠE NĚMECKÉ 

BYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLUVA:

Československo-německá
úmluva

Deutsch-čechoslovakisches 
□ berleitungsabkommen

uber die Versorgung der Kriegsbeschádigten 
im Hultschiner Gebiet.

0 P*'ev°du zaopatřování válečných poškozenců 
na Hlučínsku.

Vláda československé 
republiky 

a
vláda říše Německé,

Přejíce si vhodné úpravy poměrů válečných 
Poškozenců na Hlučínsku, rozhodly se, že 

zavrou o tom úmluvu a jmenovaly k tomu 
Cui svými zmocněnci:

československá vláda 
pana Josefa Šrámka,

Presidenta zemské správy politické v Opavě,

vláda říše Německé

Mtm zemského radu, tajného vládního radu 
Augusta Wellenkampa 

v Ratiboři.

, ?1E?cnčnci, vyměnivše své plné moci, jež 
• eciany ve správné a náležité formě, do- 

0cúi se o těchto ustanoveních:

Die Regierung des Deutschen 
R e i c h e s 

u n d
die Regierung der č e c h o- 
slovakischen Republik

haben, um eine geeignete Regelung der Ver- 
háltnisše der Kriegsbeschádigten im Hultschi
ner Gebiet herbeizufúhren, beschlossen, ein 
Ůbereinkommen darúber zu tref fen, und 
haben zu dem Zwecke:

die deutsche Regierung 
den Herm Landrat, geheimen Regierungsrat 

August Wellenkamp 
in Ratiboř,

die čeehoslovakische 
Regierung

den Herní Landesprasidenten Josef Šrámek 
in Troppau

zu ihren Bevollmáchtigten ernannt.

Die Bevollmáchtigten sind nach Austausch 
ihrer fiir gut und richtig befundenen Voll- 
machten uber folgende Bestimmungen iibei'- 
eingekommen:
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§ I-
K zaopatření oprávněnými ve smyslu této 

dohody jsou všechny osoby, jakož i jejich pří
slušníci a pozůstalí, jichž nárok na zaopa
tření zakládá se na poškození utrpěném ve 
službě vojenské po 31. červenci 1914 a které 
v době počátku účinnosti mírové smlouvy 
Versailleské (10. ledna 1920) měly trvalé 
bydliště na Hlučínsku (čl. 83. a 84. mírové 
smlouvy).

K zaopatření oprávněnými jsou pozůstalí 
nabyvší státního občanství československého 
podle čl. 83. a 84. mírové smlouvy Versailleské 
i tehdy, jestliže osoba, od které se nárok jejich 
odvozuje, neměla československé státní pří
slušnosti.

§ 2.

Povinnost zaopatřiti osoby jmenované y § 1 
přešla na československou republiku počát
kem měsíce následujícího po vstoupení mí
rové smlouvy v platnost, tedy o.. 1. února 
1920. Zaopatřování se provádí podle zákonů 
Československé republiky.

Užijí-li osoby k zaopatření oprávněné práva 
opce patřícího jim podle čl. 85. mírové 
smlouvy, přechází závazek k jich zaopatření 
dnem opčního prohlášení s Československé 
republiky na Německou říši.

§ 3.

československá vláda dá, pokud se to ještě 
nestalo, co nejdříve vyhotoviti seznam osob 
oprávněných k zaopatření, jichž zaopatření 
přešlo na ni podle § 2, s udáním jména a 
čísla kmenové listiny jednotlivých osob a do
ručí jej příslušnému úřadu pro úpravu 
pensí prostřednictvím zaopatřovacího úřadu 
v Ratiboři.

Německá vláda vydá na to, pokud se to 
ještě nestalo, československé vládě všechny 
u ní se nacházející spisy o těchto osobách.

Návrhy na zaopatření německými zaopatřo
vacími úřady ještě nevyřízené, které došly 
před 1. únorem 1920, budou s německé strany 
ukončeny a po uzavření zaslány okresní úřa-

§ 1.
Versorgungsberechtigte im Sinne dieses 

Abkommens sind alle Pei-sonen sowie ihre 
Angehorigen und Hinterbliebenen, deren Ver- 
sorgungsanspruch sich auf eine nach dem 
31. Juli 1914 erlittene Militárdienstbeschádi- 
gung grúndet und die zur Zeit des Inkraft- 
tretens des Friedensvertrages von Versailles 
(10. Jánner 1920) ihren dauernden Wohn- 
sitz im Hultschiner Gebiet (Artikel 83 und 
84 des Friedensvertrages) hatten.

Versorgungsberechtigte sind Hinterbliebe- 
ne, die kraft Artikel 83 und 84 des Friedens
vertrages von Versailles die čechoslova- 
kische Staatsbůrgerschaft erlangt haben, 
auch dann, wenn die Person, von welcher ihr 
Anspruch abgeleitet wird, die čechoslova- 
kisehe Staatsangehorigkeit nicht besaB.

§ 2.

Die Verpflichtung zur Versorgung der im 
§ 1 genannten Personen ist mit dem Beginn 
des auf das Inkrafttreten des Friedensver
trages folgenden Monats, also mit dem 
1. Februar 1920, auf die čechoslovakische 
Republik íibergegangen. Die Versorgung 
erfolgt nach den Gesetzen der čechoslova- 
kischen Republik.

Machen Versorgungsberechtigte von dem 
ihnen nach Artikel 85 des Friedensvertrages 
zustehenden Rechte^der Option Gebrauch, so 
geht die Verpflichtung zu ihrer Versorgung 
mit dem Tage der Optionserklárung von der 
čechoslovakischen Republik auf das Deutsche 
Reich uber.

§ 3.
Die čechoslovakische Regierung wird, 

soweit es noch nicht geschehen, ein Ver- 
zeichnis der Versorgungsberechtigten, deren 
Versorgung auf sie gemáB § 2 íibergegangen 
ist, unter Angabe des Narnens und der Num- 
mer der Stammkarte der einzelnen Personen 
alsbald anfertigen lassen und der zustándi- 
gen Pensionsregelungsbehorde durch das 
Versorgungsamt Ratiboř zustellen.

Die deutsche Regierung wird alsdann, so
weit es noch nicht geschehen, sámtliche bei 
ihr vorhandenen Akten liber diese Personen 
der čechoslovakischen Regierung aushán 1 
gen.

Bei deutschen Versorgungsbehorden noch 
schwebende Versorgungsantráge, die vor de 
1. Februar 1920 eingegangen sind, wer^ 
deutscherseits zu Ende gefuhrt und nach A
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dovně pro péči o válečné poškozence v Hlu- 
číně. Zjištění provedená s německé strany 
nejsou konečným nálezem. Rozhodnutí zů
stává ponecháno československému úřadu. 
Návrhy na zaopatření podané po 1. únoru 
1920 budou nevyřízeny předány okresní úřa
dovně pro péči o válečné poškozence v Hlu- 
číně. Totéž stane se také s takovými návrhy 
zpracovanými u německých úřadů, při jichž 
vyřizování nastanou potíže (nutnost osobního 
dostavení se k německému úřadu, prohlídka 
v německé nemocnici a pod.).

§ 4.
československá vláda prohlašuje ochotu na 

požádání německých úřadů vyplatili podle 
německých zákonných ustanovení požitky 
osobám k zaopatření oprávněným za dobu 
Před 1. únorem 1920 přiznané, avšak ještě 
nevyplacené. Výplata bude provedena v těchto 
Případech na účet Německé říše. Německá 

zavazuje, že nahradí československé 
vládě částky takto vydané.

československá vláda se zavazuje, že na- 
ladí Německé říši všechny požitky, jakož 

. Pnpadné zálohy, požitky dovolenců a pod., 
^ ? l^řpeckou vládou byly zaplaceny v době 
® 1. února 1920 včetně takovým osobám, 
ýiajicím nárok na zaopatření, jichž zaopatřo- 
ani tímto okamžikem přešlo na českosloven

skou republiku, v tom rozsahu, jak tyto po- 
1 byly německým říšským příslušníkům 

Poskytovány. Náhrada takových požitků za 
v°xi od 1. května 1920 provede se však pouze 

zaopatření poskytovaného v takových 
ko* r ^ československými pensijními zá- 
ÍTlpn^’,v Pjné výši pouze tenkráte, jestliže ně- 

, ,a vláda je vyplatila v předpokladu, že se 
na o německé říšské příslušníky.

■Ryze správní náklady se nehradí.

toSbSné německé úřady oznámí, pokud se 
ní úř a nesj;a^0’ československé vládě (otores- 
v jn,,v°yn® Pro Péči o válečné poškozence 

cme) s největším možným urychlením

schluB dem Bezirksamt fůr Kriegsbeschádig- 
tenfůrsorge in Hultschin úbersandt. Die 
deutscherseits getroffenen Feststellungen 
stehen keinen endgultigen Bescheid dar. Die 
Entscheidung bleibt der čechoslovakischen 
Behorde úberlassen. Die nach dem 1. Februar 
1920 gestellten Versorgungsantrage werden 
unerledigt dem Bezirksamt fůr Kriegs- 
besehádigtenfůrsorge in Hultschin ůber- 
geben. Dies geschieht auch mit solchen bei 
deutschen Behorden bearbeiteten Antrágen, 
bei deren Erledigung Schwierigkeiten ent- 
stehen (Notwendigkeit personlichen Er- 
scheinens vor einer deutschen Behorde, 
Untersuchung in einem deutschen Kranken- 
haus und dergh).

§ 4.

Die čechoslovakische Regierung erklárt 
sich bereit, die den Versorgungsberechtigten 
fůr einen vor dem 1. Februar 1920 liegenden 
Zeitraum von der deutschen Regierung zu- 
eřkannten, aber noch nicht gezahlten Bezůge 
auf Ersuchen der deutschen Stehen nach den 
deutschen gesetzlichen Bestimmungen aus- 
zuzahlen. Die Auszahlung erfolgt in diesen 
Fállen fůr Rechnung des Deutschen Reiches. 
Die deutsche Regierung verpfliehtet sich, die 
ausgelegten Betráge der čechoslovakischen 
Regierung zurůckzuerstatten.

Die čechoslovakische Regierung verpfliehtet 
sich, alle Bezůge sowie etwaige Vor- 
schůsse, Urlaubsgebůhrnisse und dergleichen, 
die von der deutschen Regierung fůr die Zeit 
seit dem 1. Februar 1920 einschlieBlich fůr 
solche Versorgungsberechtigte geleistet wor- 
den sind, deren Versorgung mit diesem Zeit- 
punkt auf die čechoslovakische Republik 
ůbergegangen úst, in dem MaBe an das 
Deutsche Reich zurůckzuerstatten, wie diese 
Bezůge den deutschen Reichsangehorigen 
gewahrt worden sind. Eine Růckerstattung 
solcher Bezůge fůr die Zeit vom 1. Mai 1920 
ab erfolgt jedoch nur in Hohe der durch die 
čechoslovakischen Pensionsgesetze in sol
chen Fállen gewáhrten Versorgung, in voliér 
Hohe nur dann, wenn die deutsche Regierung 
in der Annahme, daB es sich um deutsche 
Reichsangehorige gehandelt hábe, die Zahlung 
geleistet hat.

Nicht zu erstatten sind die reinen Ver- 
waltungskosten.

Die zustándigen deutschen Stehen werden, 
soweit dies noch nicht geschehen, die Vor- 
auszahlungen, Vorschůsse und dergleichen, 
die von ihnen an Versorgungsberechtigte ge-
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částky placené předem, zálohy a pod., jež byly 
jimi vyplaceny osobám k zaopatření opráv
něným, jichž zaopatření přešlo na česko
slovenskou republiku.

§ 5-
Všechny případy, ve kterých osobám opráv

něným k zaopatření bylo vyplaceno kapitá
lové odbytné místo příplatků válečných, za 
zmrzačení, za službu v tropech a požitků po
zůstalých, jakož i místo průkazu o civilním 
zaopatření a místo běžného odškodného 
za občanské zaopatření, budou oznámeny 
s urychlením německou vládou vládě česko
slovenské (okresní úřadovně pro péči o vá
lečné poškozence v Hlučíně) s udáním výše 
částky a přesných podkladů pro súčtování.

Československá vláda se zavazuje, že Ně
mecké říši nahradí tato kapitálová odbytná. 
Má však právo odečísti si od těch kterých 
částek měsíční částky vzaté za podklad 
k těmto kapitálovým odbytným od doby vy
placení až do 1. února 1920 výlučně. Za pe
něžitá odbytná, která byla vyplacena na 
místo průkazu o občanském zaopatření a na 
místo běžného odškodného za občanské za
opatření, odečte se za stejnou dobu měsíčně 
20 Mk.

Německá vláda se zavazuje, že odstoupí 
vždy, jakmile kapitálové částky budou nahra
zeny, jistoty, jež za tato kapitálová odbytná 
byly vloženy do knih nebo jiným způsobem 
dány, československé vládě nebo úřadu jí 
označenému.

§ 6.

Nacházejí-li se osoby, jež podle čl. 83. a 84. 
mírové smlouvy staly se československými 
státními příslušníky, v německých zaopatřo
vacích lazaretech, zaopatřovacích léčebných 
ústavech, ústavech pro choromyslné nebo 
ústavech pro orthopedické zaopatření a po
dobně, budiž řízení způsobem okolnostem při
měřeným a se vším možným urychlením 
skončeno. Náklady řízení má nahraditi česko
slovenská vláda Německé říši za dobu od 
1. února 1920.

nařízení, č. 43.

leisvit wordo. sind, deren Versorgiing auf 
die čechoslovakische Republik tibergegan- 
gen ist, mit tunlichster Beschleunigung der 
čechoslovakischen Regierung (Bezirksamt 
fůr Kriegsbeschádigtenfúrsorge in Hult- 
schin) mitteilen.

§ 5.
Alle Fálle, in denen den Versorgungs- 

berechtigten Kapitalabfindungen an Stelle 
von Kriegs-, Verstúmmelungs-, Tropenzula- 
gen und Hinterbliebenenbezugen, sowie an 
Stelle des Zivilversorgungsscheines und der 
laufendenZivilversorgungsentschádigungaus- 
gezahlt worden sind, werden von der deut- 
schen Regierung der čechoslovakischen Re- 
gierung (Bezirksamt fůr Kriegsbeschádig- 
tenfůrsorge in Hultschin) unter Angabe der 
Hohe des Betrages und der genauen Unter- 
lagen fůr die Verreehnung beschleunigt be- 
kannt gegeben werden.

Die čechoslovakische Regierung verpflichtet 
sich, diese Kapitalabfindungen dem Deut- 
sehen Reiehe zurůckzuerstatten. Sie ist 
jedoch befugt, die diesen Kapitalabfindungen 
zugrundegelegten Monatsbetráge vom Zeit- 
punkte der Auszahlung bis zum 1. Februar 
1920 ausschliefílich von den jeweiligen Be- 
trágen in Abzug zu bringen. Fůr Geld- 
abfindungen, die an Stelle des Zivilversor
gungsscheines und der laufenden Zivil- 
versorgungsentschádigung gewáhrt worden 
sind, sind fůr den gleichen Zeitraum monat- 
lich 20 Mk. in Abzug zu bringen.

Die deutsche Regierung verpflichtet sich, 
die Sicherungen, welche fůr die Kapital
abfindungen grundbůcherlich eingetragen 
oder in sonstiger Weise gegeben worden sind, 
Zug um Zug gegen die Erstattung der 
Kapitalbetráge an die čechoslovakische Regie
rung oder die von ihr bezeichnete Stelle 
abzutreten.

§ 6.

Befinden sich Personen, die gemáB Arti- 
kel 83 und 84 des Friedensvertrages čecho
slovakische Staatsangehorige geworden sind, 
in deutschen Versorgungslazaretten, Ver- 
sorgungskuranstalten, Irrenanstalten sowie 
Anstalten fůr orthopádische Versorgung und 
dergleichen, so ist das Verfahren in saeh- 
gemáBer Weise und mit tunlichster Beschleu
nigung zu Ende zu fůhren. Die Kosten fůr 
das Verfahren hat die čechoslovakische 
Regierung fůr die Zeit vom 1. Februar 1920 
ab an das Deutsche Reich zu erstatten.
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Německé úřady oznámí urychleně všechny 
takové případy československé vládě (okresní 
úřadovně pro péči o válečné poškozence 
v Hlučíně) s přesným udáním jména, místa 
pobytu, doby přijetí do ústavu, účelu ošetřo
vání, pravděpodobného trvání a nákladů.

Na nové žádosti o přijetí do svrchu jmeno
vaných ústavů nesmí se se strany německých 
úřadů brati zřetel, nýbrž mají býti odevzdány 
okresní úřadovně pro péči o válečné poško
zence v Hlučíně.

Nacházejí-Ii se němečtí říšští příslušníci 
v Československých ústavech stejného druhu 
na,NIučínsku, budiž řízení skončeno stejným 
způsobem na útraty německé vlády.

§ 7.
Pokud v této úmluvě bylo pamatováno na 

náhradu výdajů, jež před uzavřením této do- 
t-X ř>yly učiněny jedním ze smluvních 

států, má se hned po uzavření této úmluvy 
^větším urychlením provésti súčtování. 
1^ “pování provede se v kursu 100 Mk = 

; Vykáže-li súčtování nějaké zbytkové 
P° nedávání, budiž toto ihned zaplaceno 

méně toho státu, kterému má býti placeno.

fokud v této úmluvě bylo pamatováno na 
v-ívf.zov4^ budoucích výdajů, má se pro- 
o - v. * , Zúčtování těchto výdajů měsíčně, 
ven ovar^ Provádí se v kursu, který je stanc- 
]. řno německou marku a československou 
n,1!11 předně 15. dne měsíce súčtování na 
kovů m Vykáže-li súčtování zbyt-
stáh”jjjávání pro jeden z obou smluvních 
Cel ’,vU(^ tato zbytková pohledávka zapla- 
sNdni'1*-^1 ^en v^eďní druhého měsíce ná- 
stór., fi10 po mňsíci súčtování v měně toho 

u’ kterému se má platiti.

§ 8.
a texty- této úmluvy jsou autentické.

Die deutschen Behorden werden alle 
solche Fálle der čechoslovakischen Regierung 
(Bezirksamt fůr Kriegsbeschádigtenfiir- 
sorge in Hultschin) unter genauer Angabe 
des Namens, des Aufenthaltsortes, des Zeit- 
punktes der Aufnahme in die Anstalt, des 
Zweckes der Behandlung, ihrer voraussicht- 
lichen Dauer und der Kosten beschleunigt 
bekanntgeben.

Neue Gesuche um Aufnahme in vorge- 
nannte Anstalten diirfen von den deutschen 
Behorden nicht mehr berůeksichtigt werden, 
sondern sind an das Bezirksamt fůr Kriegs- 
beschádigtenfůrsorge iii Hultschin abzu- 
geben.

Befinden sich deutsche Reichsangehorige 
in gleichartigen čechoslovakischen Anstal
ten im Hultschiner Gebiet, so ist das Ver- 
fahren in gleicher Weise auf Kosten der 
deutschen Regierung zu Ende zu fůhren.

§ 7.

Soweit eine Erstattung von Ausgaben, die 
vor AbschluB dieses Abkommens von einem 
der vertragschlieBenden Staaten gemacht 
worden sind, in diesem Abkommen vorge- 
sehen worden ist, hat die Verrechnung als- 
bald nach AbschluB dieses Abkommens mit 
tunlichster Beschleunigung zu erfolgen. Die 
Verrechnung erfolgt zu dem Kurse von 
100 Mk = 100 čechoslovakische Kronen, 
Falls die Verrechnung eine Restforderung 
ergibt, ist diese alsbald in der Wáhrung des 
Staates, an welehen die Zahlung zu erfolgen 
hat, zu zahlen.

Soweit eine Erstattung von zukiinftigen 
Ausgaben in diesem Abkommen vorgesehen 
ist, hat die Verrechnung dieser Ausgaben 
monatlich zu erfolgen. Die Verrechnung 
erfolgt zu dem Kurse, weleher fiir die 
deutsche Mark und die čechoslovakische 
Krone am 15. des Verrechnungsmonats an 
der Zuricher Borse amtlich festgestellt ist. 
Falls die Verrechnung eine Restforderung 
fiir einen der beiden vertragschlieBenden 
Staaten ergibt, ist diese Restforderung am
3. Wochentage des auf den Verrechnungs- 
monat folgenden zweiten Monats in der 
Wáhrung des Staates, an welehen die 
Zahlung zu erfolgen hat, zu zahlen.

§ 8.
Beide Texte dieses Abkommens sind 

authentisch.
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§ 9.
Tato úmluva sepsaná v československém 

a německém prvopisu bude ratifikována a 
ratifikační listiny budou co nejdříve v Praze 
vyměněny, úmluva vstoupí v platnost dnem 
výměny ratifikačních listin.

Tomu na doklad podepsali tuto smlouvu 
shora jmenovaní zmocněnci obou stran.

Dáno v Ratiboři dne 12. dubna 1922.

Za československou republiku:

JOSEF ŠRÁMEK v. r.

§ 9.
Das gegenwártige, in deutscher und 

čechoslovakischer Urschrift ausgefertigte 
Abkommen wird ratifiziert und die Ratifika- 
tionsurkunden werden ehebaldigst in Prag 
ausgetauscht werden. Das ůbereinkommen 
tritt mit dem Tage des Austausches der 
Ratifikationsurkunden in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die oben ge- 
nannten beiderseitigen Bevollmáchtigten 
diesen Vertrag unterzeichnet.

Geschehen zu Ratiboř, am 12. April 
1922.

Fúr das Deutsche Reich:

AUGUST WELLENKAMP m. p.

Závěrečný protokol. SchluBprotokoll.

Zmocněnci obou států prohlásili při pod
pisu smlouvy toto:

Die Bevollmáchtigten beider Staaten haben 
bei der Unterschreibung des Abkommens 
folgende Erklárung abgegeben:

K § 1, odst. 1.
Zmocněnci obou stran jsou za jedno v tom, 

že zaopatření oněch osob, majících nárok na 
zaopatření, které nespadají pod § 1 této do
hody, bylo již československou republikou 
převzato a je jí dále prováděno.

K těmto osobám, majícím nárok na za
opatření, patří zvláště

a) gážisté, kteří nejsou válečnými poško- 
zenci, a poddůstojníci z povolání,

b) osoby, mající nárok na zaopatření, jichž 
nárok povstal před 31. červencem 1914,

jakož i jich příslušníci a pozůstalí po nich.

Zum § 1, Abs. 1.
Die beiderseitigen Bevollmáchtigten sind 

dariiber einig, daB die Versorgung derjeni- 
gen Versorgungsberechtigten, die nicht unter 
§ 1 des Abkommens fallen, von der čecho- 
slovakischen Republik bereits ůbemommen 
ist und von ihr weiter fortgefůhrt wird.

Zu diesen Versorgungberechtigten gehoren 
insbesondere:

a) die nichtkriegsbeschádigten Gagisten 
und Berufsunteroffiziere,

b) die Versorgungsberechtigten, deren An- 
spruch vor dem 31. Juli 1914 entstanden ist, 
sowie deren Angehorige und Hinterbliebene.

K § 1, odst. 2.
Výjimečné ustanovení odst. 2. §u 1 týká se, 

jak vyplývá ze spojení tohoto odstavce s od
stavcem 1. §u 1 a s odstavcem 1., věta 2., §u 2, 
pouze těch pozůstalých, kteří se stali stát
ními občany československými způsobem vy
líčeným v odst. 1. §u 1 úmluvy a kteří mají 
dle československých zákonů nárok na za
opatření, jimž však vadí v jejich nároku je
diné ta okolnost, že osoba, od níž odvozují svůj 
nárok, byla státním občanem německým a 
státní občanství československé podle mírové 
smlouvy Versailleské nezískala jen proto, že 
v době vstupu mírové smlouvy Versailleské 
v platnost nebyla na živu.

Zum § 1, Abs. 2.
Die Ausnahmsbestimmung des Abs. 2 § 1 

bezieht sich, wie aus der Verbindung dieses 
Absatzes mit Abs. 1 § 1 und Abs. 1, Satz 1 
§ 2 hervorgeht, nur auf jene Hinterbliebene, 
welche auf die in Abs. 1. § 1 des Abkommens 
bezeichnete Weise čechoslovakische Staats- 
angehorige geworden sind und welche gema ^ 
der čechoslovakischen Pensionsgesetze versoi- 
gungsberechtigt wáren, welche aber an dei
Geltendmachung ihres Anspruches emzig'

und

allein durch den Umstand gehindert werden. 
daB die Person, von welcher sie ihren A 
spruch ableiten, ein deutscher Staatsange 
riger war und die čechoslovakische Staa
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K § 2.
Vyskytnou-li se z použití československých 

zákonů ve srovnání se zákony německými 
mimo příkrosti odstraněné v § 1, odst. 2., ně
jaké další příkrosti, bude hleděti českosloven
ská vláda, aby je dle možnosti odstranila.

v Zástupce československé vlády zdůrazňuje, 
ze v době od 1. února 1920 do 1. května 1920 
bylo zaopatření válečných poškozenců v od
stoupeném území hlučínském prováděno vý
lučně podle německých zaopatřovacích zá- 
konů a ustanovení, ovšem pouze na základě 
uarízení vlády republiky československé ze 
dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a m, kterým 
se upravuje správa veřejná mimo soudní 
správu a rozšiřuje působnost českosloven
ských zákonů a nařízení v obvodu oné správy 
na Hlučínsku. Dne 1. května 1920 vstoupil 
Pak také na Hlučínsku v platnost česko- 
s ovenský zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 

b- z. a n., o požitcích válečných poškozenců.

Tento závěrečný protokol jest podstatnou 
součástí úmluvy.

V Ratiboři dne 12. dubna 1922.

Za Československou republiku:

JOSEF ŠRÁMEK v. r.

búrgerschaft gemáfi des Friedensvertrages 
von Versailles núr deswegen nicht erlangt 
hatte, weil sie zur Zeit des Inkrafttretens des 
Friedensvertrages von Versailles nicht am 
Leben war.

Zum § 2.
Die čechoslovakische Regierung wird 

Bedacht nehmen, falls sich auBer den in § 1, 
Abs. 2, abgestellten Hárten aus der Anwen- 
dung der čechoslovakischen Gesetze gegen- 
ůber den deutschen Gesetzen irgendwelche 
weitere Hárten ergeben, diese nach Moglich- 
keit abzustellen.

Der Vertreter der čechoslovakischen Re
gierung- hebt hervor, dafí in der Zeit vom 
1. Februar 1920 bis 1. Mai 1920 die Ver- 
sorgung der Kriegsbeschádigten im abge- 
tretenen Hultschiner Gebiet ausschlieBlich 
nach den deutschen Versorgungsgesetzen und 
Bestimmungen erfolgt ist, selbstverstándlich 
nur kraft der Verordnung der Regierung 
der Čechoslovakischen Republik vom 4. Mai 
1920, Nr. 321 S. d. G. u. V., betreffend 
die Regelung der offentlichen Verwaltung 
mit Ausnahme der Gerichtsverwaltung und 
die Ausdehnung der Geltung der čecho
slovakischen Gesetze und Verordnungen aus 
dem Bereiche jener Verwaltung auf das 
Hultschiner Gebiet. Am 1. Mai 1920 ist als- 
dann auch in dem Hultschiner Gebiet das 
čechoslovakische Gesetz vom 20. Feber 
1920, Nr. 142 S. d. G. u. V., uber die Bezůge 
der Kriegsbeschádigten, in Kraft getreten.

Dieses SchluBprotokoll ist ein integrieren- 
der Bestandteil des Abkommens.

Ratiboř, am 12. Apríl 1922.

Fiir das Deutsche Reich:

AUGUST WELLENKAMP m. p.

A PROZKGUMA.VŠE tuto úmluvu a vědouce, že národní shromáždění republiky 
kSKOSLOVENSKÉ S Ní SOUHLASÍ, SCHVALUJEME JI.

o. TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO- 
^OVENSKÉ PRlTISKNOUTI DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 5. ČERVENCE 1923.

L. S.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.
MINISTR ZAHRANIČNÍCH VÉCl:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.
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Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny vyměněny byly v Praze dne 19. ledna 1924, 

kterýmžto dnem dle § 9 úmluva tato nabývá mezinárodní působnosti.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze,


