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Zápis
sepsaný v Praze dne 13. července 1923 o jednání zástupců vlády československé a vlády 

království Maďarského o soupisu vzájemných pohledávek a závazků vzniklých ve starých

korunách rakouských a uherských.

JMÉNEM REPUBLIKY Č E S K O SLO VE N S K É.

JMÉNEM REPŮBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A
KRÁLOVSTVÍ MAĎARSKÉHO

V PRAZE DNE 13. ČERVENCE 1923 SEPSÁN ZAPIŠ O JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ 

VLÁDY ČESKOSLOVENSKÉ A VLÁDY KRÁLOVSTVÍ MAĎARSKÉHO 

O SOUPISU VZÁJEMNÝCH P O H LE D A VE K A ZÁ V AZ K Ů VZNIKLÝCH 

VE STARÝCH KORUNÁCH RAKOUSKÝCH A UHERSKÝCH,

S PŘÍLOHAMI A a B:
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Protocole
fait á Praha le 13 juillet 1923, au sujet des 
négociations des Délégués du Gouvernement 
Tchécoslovaque et du Gouvernement du Roy- 

aume de Hongrie,
concernant le recensement des créances et 
obligations mutuelles, nées en anciennes 

couronnes autrichiennes et hongroises.

Les Délégués plénipotentiaires présents:

Pour la République Tchéco
slovaque:

Dr. Bohumil Vlasák,
Premier Clief de Section du Ministěre des Finances;

Pour le Royaume de Hongrie:

S. E. Iván de Ottlik,
Conseiller Intime et Chambellan, Secrétaire ďEtat.

I.
Les deux Gouvernements s’engagent á 

émettre les ordonnances ďaprěs les annexes 
A et B.

II.
II est convenu que le recensement des 

créances et obligations, convenu dans ce pro- 
tocole, est á considérer uniquement comme 
un recueil de données statistiques, et que ce 
recensement ne préjuge en aucune maniěre 
le rěglement général envisagé, et cela ni quant 
á la maniěre de procéder lors du rěglement, 
ni quant á la solution de la question de savoir 
quelles catégories de créances et obligations 
doivent étre comprises dans le méme rěgle
ment.

III.
Ces ordonnances entreront en vigueur au 

jour de leur publication, et cela au méme jour 
dans les deux Etats. Le jour de la publication 
sera convenu entre les deux Gouvernements 
á Toccasion de la ratification.

Le délai de déclaration mentionné dans le 
§ 4, alinéa premier de Tordonnande, est fixe 
a deux mois á partir de la mise en vigueur 
de 1’ordonnance. Toutefois les deux Gouverne
ments ont la faculté de prolonger le délai de 
déclaration de deux autres mois au maximum, 
ou méme sans une prolongation formelle, 
ďaccepter des déelarations présentées plus 
tard dans les deux mois ultérieurs.

(Překlad.)

Zápis
sepsaný v Praze dne 13. července 1923 

o jednání zástupců vlády československé a 
vlády království Maďarského

o soupisu vzájemných pohledávek a závazků 
vzniklých ve starých korunách rakouských a 

uherských.

Přítomni zplnomocnění zástupci: 

za republiku československou:

Dr. Bohumil Vlasák,
vedoucí odborový přednosta ministerstva financí;

za království Maďarské:
J. E. Iván de Ottlik,

tajný rada a komoří, státní tajemník.

I.
Obě vlády se zavazují vydati nařízení podle 

přílohy A a B.

II.
Bylo sjednáno, že soupis pohledávek a zá

vazků, v tomto zápisu ujednaný, je považovati 
jedině za sbírku statistických dat a že tento 
soupis nijak nepředstihuje zamýšlenou vše
obecnou úpravu, a to ani pokud jde o způsob, 
jak postupovat! při úpravě, ani pokud jde o ře
šení otázky, které pohledávky a závazky mají 
býti do této úpravy zahrnuty.

III.

Tato nařízení stanou se účinnými v den je- 
jich uveřejnění, a to v obou státech v týž den, 
Den uveřejnění bude ujednán mezi oběma vlá
dami při ratifikaci.

*

Lhůta pro přihlášky, zmíněná v prvním od
stavci §« 4 příslušného nařízení, j e stanovena 
na dva měsíce ode dne účinnosti nařízení- 
Obě vlády mohou však prodloužiti lhůtu k při
hláškám nejvýše o dva další měsíce, nebo ko
nečně i bez výslovného prodloužení přijímati 
přihlášky podané nejpozději do dvou dalších 
měsíců.
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IV.
Le Délégué Hongrois déclare déjá á eette 

occasion que, concernant le rěglement méri- 
toire des créances et obligations envisagé, 
aucune garantie de l’Etat Hongrois, de 
quelque maniěre que ce soit, ne pourra étre 
prise en considération, ďautant moins qu’une 
telle garantie dépasserait méme les engage- 
ments de la Hongrie fixés par le Traité de 
Trianon, et déjá trěs dificilles á supporter, 
et 1’Etat Hongrois, dans sa situation finan
ciere extrémement difficile, ne pourrait pas 
assUmer la charge ďun tel engagement.

Vu qiťil est vraisemblable que lors du 
rěglement méritoire, des groupes de créances 
et ďobligations pourraient ou devraient étre 
traités différemment, le Gouvernement 
Tchécoslovaque se déclare disposé á examiner 
avec soin, á 1’occasion du rěglement méritoire, 
la maniěre de laquelle les obligations des 
instituts financiers hongrois, — qui sont nées 
aprěs le 28 Octobre 1918, et cela non des 
relations commerciales, mais des contrats 
conclus pour mettre la monnaie en sůreté, 
et qui, ďaprěs leur caractěre économique 
pourraient étre considérées comme des dépots 
en espěces, — doivent étre traitées ďune 
maniěre différente que ne le seront les autres 
créances.

VI.
Pour dissiper les craintes manifestées de 

la part du Délégué Hongrois, concernant les 
livrets hongrois (délivrés en Hongrie), les 
Délégués du Gouvernement Tchécoslovaque 
cléclarent ce qui suit:

1. Les livrets qui, en vertu de 1’ordonnance 
Tchécoslovaque No. 110 R. des L. et O. de 
1919, n’étaient pas soumis au recensement, 
re peuvent étre sujets en principe á un re
censement á fáire en vue du rěglement des 
créances et obligations mutuelles; car le 
recensement derniěrement mentionné est 
attaché au domicile (siěge) du créancier, 
respectivement du débiteur au 26 Février 
1919, et les livrets étaient, en ce cas, en vertu 
de 1’ordonnance susmentionnée, sans excep- 
lion, á déclarer par leur propriétaire.

2. Un recensement ultérieur, en vertu de 
1’ordonnance Tchécoslovaque No. 110 R. des 
T- et O. de 1919, sera accordé, comme il 1’était 
Jusqu’ici, seulement tout-á-fait exceptionnelle-

IV.
Maďarský zástupce prohlašuje již při této 

příležitosti, že pokud jde o zamýšlenou meri- 
torní úpravu pohledávek a závazků, nelze bráti 
zřetele na záruku maďarského státu jakého
koli druhu, a to tím méně, poněvadž taková zá
ruka přesahovala by již závazky Maďarska 
stanovené mírovou smlouvou Trianonskou, 
které samy již jsou těžko snesitelný, a po
něvadž stát maďarský ve své velmi obtížné 
finanční situaci nemohl by vžiti na se podob
ného závazku.

V.
Jelikož je pravděpodobno, že při meritorní 

úpravě bude možno anebo nutno s některými 
skupinami pohledávek a závazků různě naklá- 
dati, prohlašuje československá vláda,_ že je 
ochotna zkoumati pečlivě při meritorní úpravě, 
jak by bylo lze upraviti odlišně od ostatních 
pohledávek závazky peněžních ústavů maďar
ských, které vznikly po 28. říjnu 1918 nikoli 
z obchodního spojení, nýbrž ze smluv sjedna
ných k tomu cíli, aby peníze uloženy byly 
v bezpečí, a které podle jich hospodářského 
rázu lze považovati za peněžní deposita.

VI.
Aby bylý rozptýleny obavy projevené ma

ďarským zástupcem o maďarských vkladních 
knížkách (vydaných v Maďarsku), prohlašují 
zástupci československé vlády toto:

1. Vkladní knížky, které nebyly podrobeny 
soupisu podle československého nařízení čís. 
110 Sb. z. a n. z roku 1919, nemohou zásadně 
býti předmětem soupisu, který se má provésti 
k vyrovnání vzájemných pohledávek a zá
vazků; neboť tento soupis je vázán na by
dliště (sídlo) věřitelovo, po případě dlužníkovo 
dne 26. února 1919 a vkladní knížky bylo 
dlužno v tomto případě, podle výše zmíněného 
nařízení, bez výjimky přihlásiti jich vlast
níky.

2. Pozdější soupis podle československého 
nařízení čís. 110 Sb. z. a n. z roku 1919 bude, 
jak tomu bylo až dosud, povolován toliko zcela 
výjimečně a po nejpřísnějším prozkoumání

174*
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ment et sous la plus severe révision des cas 
et des conditions prescrites par le dernier 
alinéa de Farticle 3 de rordonnance précitée.

VII.
En ce qui coneerne le dernier alinéa du § 8 

de Fordonnanee á émettre par le Gouverne- 
ment du Royaume de Hongrie (Annexe A), 
il est convenu que cette disposition ne sera 
pas incorporée dans Fordonnanee (Annexe B) 
a émettre par le Gouvernement Tchéco- 
slovaque, rnais que le Gouvernement Tchéco- 
slovaque fera connaitre cette disposition par 
la voie ďun reserit, simultanément avec 
Fentrée en vigueur de ces ordonnances, aux 
instituts financiers et aux compagnies ďassu- 
rances intéressées.

VIII.
Suivant le désir de la Délégation Tchéco- 

slovaque, le Délégué du Royaume de Hongrie 
déclare que la suspension des proces en vertu 
du § 9 le Gouvernement du Royaume de 
Hongrie (Annexe A), doit avoir lieu méme 
aux cas oú la requéte ne serait présentée 
qu’aprěs le moment de la mise en vigueur de 
Fordonnanee.

IX.
II est convenu qu’ au cas oú les négociations 

concernant le rěglement des créances et obli- 
gations mutuelles n’aboutiraient pas á une 
entente, les deux Gouvernements seront auto- 
risés á annuler ces ordonnances méme uni- 
latéralement.

X.
Concernant les créances et obligations 

existant, ďun cóté entre les personnes ayant 
leur domicile (siěge) en Hongrie et, de 
Fautre cóté entre les suceursales, situées ou 
ayant été situées sur le territoire Tchéco- 
slovaque, des instituts financiers hongrois ou 
des compagnies ďassurances hongroises, il 
est convenu qu’au cours des négociations le 
Délégué du Gouvernement Hongrois soutenait 
le point-de-vue qďune succursale — comme 
il est aussi reconhu de la part Tchécoslovaque 
— formant avec son établissement centra! 
une et la méme personne morale et, par 
conséquant, étant incontestablement une per
sonne morale hongroise, les créances et obli
gations susindiquées existent donc entre deux 
sujets hongrois dont la position légale ne peut

případů a podmínek předepsaných posledním 
odstavcem článku 3. výše citovaného nařízení.

VIL
Pokud jde o poslední odstavec §u 8 nařízení, 

které má vydati vláda království Maďarského 
(příloha A), bylo ujednáno, že toto ustano
vení nebude vloženo do nařízení (příloha B), 
které^ má vydati vláda československá, nýbrž 
že vláda československá oznámí toto ustano- 
vení výnosem zúčastněným peněžním ústavům 
a pojišťovacím společnostem v téže době, kdy 
tato nařízení nabudou účinnosti.

VIII.
Na žádost československé delegace prohla

šuje zástupce království Maďarského, že pře
rušení sporů podle § 9 nařízení, které má vy
dati vláda království Maďarského (pří
loha A), má nastati i tehdy, kdyby žaloba 
byla podána teprve po účinnosti tohoto naří
zení.

IX.
Rylo ujednáno, že kdyby jednání o úpravě 

vzájemných pohledávek a závazků neskončila 
dohodou, jsou obě vlády oprávněny zrušit)' 
tato nařízení i jednostranně.

X.
Pokud jde o pohledávky a závazky s jedné 

strany mezi osobami majícími své bydliště 
(sídlo) v Maďarsku a s druhé strany filiálkami 
maďarských peněžních ústavů nebo maďar
ských pojišťovacích společností, které jsou 
anebo byly na československém území, konsta
tuje se, že zástupce vlády maďarské zastával 
při jednání stanovisko, podle kterého se zřete
lem, že filiálka — jak bylo též s československé 
strany uznáno — tvoří se svým mateřským 
ústavem jednu a touž právnickou osobu a jest 
tudíž nesporně právnickou osobou maďarskou, 
jsou shora uvedené pohledávky a závazky po
hledávkami a závazky mezi dvěma maďarský
mi příslušníky, jichž právní poměr nemůže 
býti předmětem mezinárodní úpravy a vůči 
nimž není tudíž možno přerušení sporů tako-
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étre 1’objet ďun rěglement international, et 
notamment une suspension des proces concer- 
nant de telles créances respectivement obli- 
gations n’est pas possible de la part du 
Gouvernement du Royaume de Hongrie.

Par contre, vu que les Délégués du Gouver
nement Tchécoslovaque, eň se référant au ca- 
ractěre économique de la question, ainsi qu’ á 
la possibilité des arréts contradictoires des 
tribunaux des deux Etats et enfin á 1’espace 
de temps relativement bref jusqu’aux négo- 
ciations au fond — ont persisté á ce que 
de tels proces doivent étre suspendus, il a été 
convenu que les projets ci-joints deš ordon- 
nances á émettre seront faits dans le sens 
que ees proces seront á suspendre; toutefois 
le Délégué du Gouvernement du Royaume de 
Hongrie se réserve le droit que le Gouverne
ment du Royaume de Hongrie, á Foccasion de 
la ratification, examinera encore avec soin 
cette question en rapport avec les autres 
questions négociées entre les deux Gouverne- 
ments.

XI.
Suivant la proposition du Délégué du 

Gouvernement du Royaume de Hongrie, les 
Délégués du Gouvernement Tchécoslovaque 
déelarent que les Représentants des instituts 
financiers tchécoslovaques, se mettront en 
rapport, le plus tót possible, avec les Repré
sentants des instituts financiers hongrois, 
dans les but ďentrer en négociafions directes 
aussitót qu’il sera possible, pour élaborer le 
projet ďun rěglement mutuel et général de 
leurs créances et obligations, existant entre 
les instituts financiers de méme qďenvers 
des tiers, et pour soumettre le projet convenu 
á 1’approbation des deux Gouvernements.

XII.
II est convenu que les créances et obligations 

de. droit přivé des deux Etats, soumises á la 
déclaration obligatoire, en vertu du § 1, 
Favant-dernier alinéa des deux ordonnances, 
pourront étre déclarées méme aprěs le délai 
á fixer par le point III deuxiěme alinéa du 
présent protocole, et cela dans un délai supplé- 
rnentaire á fixer ďaccord par les deux 
Gouvernements.

XIII.
Les dispositions contenues dans ce proto

kole entreront en vigueur au jour de Féehange 
des instruments de ratification entre les deux 
Gouvernements,'a Budapest.

vých pohledávek nebo závazků se strany krá
lovství Maďarského.

Jelikož však zástupci československé vlády 
naopak, odvolávajíce se jednak na hospodář
ský ráz otázky, jednak na možnost vzájemně 
si odporujících soudních rozsudků v obou stá
tech a konečně na poměrně krátkou dobu až 
do meritorního jednání — naléhali na to, aby 
takové spory byly přerušeny, bylo ujednáno, 
že přiložené návrhy nařízení, která se mají 
vydati, se upraví v tom smyslů, že se tyto 
spory přeruší; avšak zástupce vlády králov
ství Maďarského vyhrazuje si právo, že vláda 
království Maďarského při ratifikaci ještě 
jednou prozkoumá tuto otázku ve spojitosti 
s ostatními otázkami projednávanými mezi 
oběma státy.

XI.
Na návrh zástupce království Maďarského 

prohlašují zástupci československé vlády, že 
zástupci peněžních ústavů československých 
co nejdříve vejdou ve styk se zástupci peněž
ních ústavů maďarských, aby v době co nej- 
kratší přímo vyjednávali o vypracování ná
vrhu vzájemné a všeobecné úpravy svých po
hledávek a závazků vůči peněžním ústavům, 
jakož i vůči osobám třetím a aby předložili 
ujednaný návrh ke schválení obou vlád.

XII.
Bylo ujednáno, že soukromoprávní pohle

dávky a závazky obou států, podrobené po
vinné přihlášce na základě § 1, předposledního 
odstavce, obou nařízení, budou moci býti při
hlášeny dodatečně po uplynutí doby stanovené 
podle druhého odstavce bodu III. tohoto zá
pisu, a to ve lhůtě, kterou určí souhlasně obě 
vlády.

XIII.
Ustanovení tohoto zápisu nabudou účinnosti 

v den, kdy budou mezi oběma vládami vymě
něny ratifikační listiny v Budapešti.
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Ce protocole a été rédigé en francais en 
deux exemplaires originaux dont un a été 
remis á chacun des deux Gouvernements.

P r a h a le 13 Juillet 1923.

Pour la République Tchéco- 
s 1 o v a q u e:

Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

Pour le Royaume de Hongrie: 

IVÁN DE OTTLIK m. p.

Annexe A.

Ordonnance
No......................... M. E.

du Ministěre des Finances du Royaume 
de Hongrie,

concernant le recensement des créances et obliga- 
tions, nées en anciennes couronnes autrichiennes 
et hongroises, existant envers des personnes ayant 
leur domicile respectivement leur siěge sur le ter- 

ritoire de la République Tchécoslovaque.

Le Gouvernement du Royaume de Hongrie 
et le Gouvernement de la République Tchéco- 
slovaque sont convenus de faire recenser les 
créances et obligations, nées en anciennes 
couronnes autrichiennes et hongroises, en vue 
de la préparation des négociations, ayant pour 
but le rěglement de ces créances et obliga
tions. (Traité de Trianon Art. 231, d) dernier 
alinéa.)

Par conséquent, le Ministěre Royal Hong- 
rois, en vertu du § 6 de la loi XVII de 1922, 
ordonne que ce recensement soit fait de la 
■maniěre suivante, tout en appuyant sur ce 
que cette ordonnance ne préjuge, sous aucun 
rapport, ni la question de savoir quelles créan
ces et obligations devront étre comprises dans 
le rěglement sus-mentionné, ni la facon de ce 
rěglement.

§ 1.
Toutes les personnes physiques qui, au 26 

Février 1919, étaient domiciliées sur le ter- 
ritoire de la Hongrie, de méme que, toutes les 
personnes morales et autres organismes 
ďordre économique analogues (obdobné sa
mostatné subjekty hospodářské — onálló gaz- 
dasági alanyok) qui, au jour sus-mentionné, 
y avaient leur siěge, sont obligés á.déclarer 
conformément aux dispositions suivantes tou-

Tento zápis byl sepsán ve znění francouz
ském Ve dvou původních stejnopisech, z nichž 
po jednom obdržela každá z obou vlád.

V Praze dne 13. července 1923.

Za republiku československou:

■ Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

Za království Maďarské: 
IVÁN DE OTTLIK v. r.

Příloha A.

Nařízení ministerstva financí království 
Maďarského, 

čís...........................M. E.,

o soupisu pohledávek a závazků vzniklých ve starých 
korunách rakouských a uherských vůči osobám, 
které mají své bydliště, po případě své sídlo na 

území republiky Československé.

Vláda království Maďarského a vláda re
publiky československé se dohodly, že dají 
provésti soupis pohledávek a závazků vznik
lých ve starých korunách rakouských a uher
ských, aby připravily jednání o úpravě pohle
dávek a závazků [mírová smlouva Trianon- 
ská, článek 231, d), poslední odstavec].

Proto nařizuje královské maďarské mi
nisterstvo podle § 6 zákonného článku 
XVII:1922, aby tento soupis byl proveden níže 
uvedeným způsobem, podotýkajíc výslovně, že 
toto nařízení nijak nepředstihuje ani otázky, 
které pohledávky a závazky mají býti zahr
nuty do výše zmíněné úpravy, ani způsobu 
této úpravy.

§ L
Všechny osoby fysické, které dne 26. února 

1919 měly své bydliště na území Maďarska, 
jakož i všechny osoby právnické a jiné ob
dobné samostatné subjekty hospodářské, které 
ve výše zmíněný den tam měly své sídlo, j sou 
povinny přihlásiti podle níže uvedených usta
novení všechny své peněžní pohledávky a 
dluhy, které trvají ještě v den účinnosti to
hoto nařízení a nejsou vyloučeny §em 2, pokud
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tes leurs créances et obligations pécuniaires, 
existant encore au jour de la mise en vigueur 
de cette ordonnanee, et n’étant pas exclues 
par le § 2, en tant qíťelles sont nées anté- 
rieurement au 26 Février 1919, ďun titre de 
droit přivé, de měme que celles basées sur des 
contrats et ďautres actes civils, créés aussi 
avant la dáte sus-indiquée. A cette déclaration 
obligatoire sont soumises les créances et obli
gations en tant que:

1. ces créances et obligations sont nées 
(créées) envers 1’Etat Tchéeoslovaque aprěs 
le 28 Octobre 1918, mais avant le 26 Février 
1919;

2. ces créances et obligations sont nées 
(créées) avant le 26 Février 1919, envers une 
personne physique ou morale ou envers un 
autre organisme ďordre économique analogue 
dont le domicile, respectivement le siěge, au 
jour sus-indiqué, se trouvait sur le territoire 
de la République Tchéeoslovaque;

3. ces créances et obligations sont nées 
(créées) avant le 26 Février 1919, envers les 
succursales des instituts financiers hongrois 
ou celles des compagnies ďassurances hong- 
roises, qui se sont trouyées sur le territoire 
de la République Tchéeoslovaque.

Les créances et obligations de droit přivé 
de 1’Etat Hongrois sont á déclarer au cas oů 
elles seraient nées (créées) aprěs le 28 Octo
bre 1918, mais avant le 26 Février 1919, en
vers les personnes mentionnées au point 2 du 
présent paragraphe.

Sont soumises á la déclaration obligatoire 
les créances et obligations devenues exigibles 
ainsi que celles qui ne le sont pas encore.

§ 2.
Ne sont pas soumises á la déclaration obli

gatoire (recensement ďaprěs le § 1):
1. Les créances et obligations envers la 

Caisse ďEpargne Postale Royale Hongroise;
2. les créances et obligations envers la 

Banque Austro-Hongroise, de měme que les 
créances et obligations, transférées au cours 
de la liquidation de ladíte Banque aux Etats 
successeurs;

3. les créances et obligations des Caisses 
des Orphelins (Caisses des Tutelles), parce 
que leur recensement se fera en vertu ďune 
mesure spéciale;

4. les paiements périodiques contractuels 
de toute sortě (par exemple rentes viagěres, 
éntretiens alimentaires, etc.); toutefois, les

vznikly před 26. únorem 1919 z titulu 
soukromoprávního, nebo byly založeny na 
smlouvách a jiných právních jednáních sou
kromoprávních rovněž z doby přede dnem výše 
označeným. Tomuto povinnému přihlášení 
jsou podrobeny pohledávky a dluhy, pokud:

1. tyto pohledávky a dluhy vznikly (byly za
loženy) vůči československému státu po 
28. říjnu 1918, avšak před 26. únorem 1919;

2. tyto pohledávky a dluhy vznikly (byly za
loženy) před 26. únorem 1919 vůči nějaké 
osobě fysické nebo právnické anebo vůči ji
nému obdobnému samostatnému subjektu ho
spodářskému, jichž bydliště, po případě sídlo 
bylo ve výše naznačený den na území repu
bliky československé;

3. tyto pohledávky a dluhy vzmkly (byly 
založeny) před 26. únorem 1919 vůči filiálkám 
maďarských peněžních ústavů anebo maďar
ských pojišťovacích společností, které byly na 
území republiky československé.

Soukromoprávní pohledávky a závazky ma
ďarského státu jest přihlásit! tehdy, vznikly-li 
(byly-li založeny) po 28. říjnu 1918, ale před 
26. únorem 1919 vůči osobám uvedeným 
v bodě 2. tohoto paragrafu.

Povinnosti přihlašovací jsou podrobeny ne
jen pohledávky a závazky již splatné, nýbrž 
i ty,"které ještě splatný nejsou.

§2.
Povinné přihlášce (soupisu podle § 1) ne- 

j sou podrobeny:
1. pohledávky a závazky vůči královské po

štovní spořitelně uherské;
2. pohledávky a závazky vůči Rakousko- 

uherské bance, jakož i pohledávky a závazky 
přešlé za likvidace této banky na státy suk- 
cesní;

3. pohledávky a závazky sirotčích pokladen, 
poněvadž se jich soupis provede podle opatření 
zvláštního;

4. všelikého druhu peněžní platy smluvně se 
opakující (na příklad doživotní renty, vyži
vovací příspěvky atd.); anuity umořovacích
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annuités des préts ďamortissenient n’y sont 
pas a comprendre et, par eonséquent, sont 
soumises á la déclaration obligatoire ;

5. les créances et obligations résultant des 
titres (remboursements du Capital, intéréts, 
dividendes); les livrets n’y sont pas á com
prendre et, par eonséquent, sont soumis á la 
déclaration obligatoire ;

6. les créances et obligations résultant des 
assurances ďEtat ou sociales, de méme que 
celles qui résultent des réassuranees ou de 
toutes les autres assurances privées, excepté 
si le cas ďassurance s’est produit avant le 26 
Février 1919;

7. les créances et obligations rnutuelles, 
existant entre l’étáblissement centra! et sa 
succursale;

8. les créances et obligations qui, déjá 
avant la mise en vigueur de cette ordonnance, 
ont été réglées ďun commun accord entre les 
deux p.arties sans réserve. Au contraire, sont 
soumises á la déclaration obligatoire les 
créances et obligations qui ont été réglées 
aprěs le 26 Février 1919, sans le consente- 
ment des deux parties, par un dépot fait au- 
prěs ďun tribunál.

§3.
Quant a la déclaration obligatoire fixée 

par la présente ordonnance, la question de 
savoir si le créancier ou débiteur sont des 
ressortissants hongrois ou tehécoslovaques, 
ďentre pas en ligne de compte.
i ^a circonstance, que le créancier ou dé
biteur, obligés á la déclaration, ont, aprěs le 
26 Février 1919, transféré leur domicile 
(siěge) hors du territoire de la Hongrie, ne 
les dispense pas de 1’obligation concernant la 
déclaration, á moins qďau moment de la mise 
en vigueur de la présente ordonnance, ils 
ďeussent leur domicile (siěge), ni sur le ter
ritoire du Royaume de Hongrie, ni sur celui 
de la République Tchécoslovaque. Par consé- 
quent, le créancier ou débiteur devront pré- 
senter leur déclaration, en vertu de cette 
ordonnance, dans le Royaume de Hongrie 
méme dans le cas, oů ils ont transféré leur 
domicile (siěge), aprěs le 26 Février 1919, 
sur le territoire de la République Tchéco
slovaque.
; La circonstance, qiťune créance ou obliga- 
tion, pour iťimporte quelle raison (cession, 
expromission, succession, etc.), aient été 
transférées a une autre personne, quel que 
soit son domicile (siěge), n’affecte pas 1’obli- 
gation de déclarer.

půjček nejsou však sem zahrnuty a jsou tedy 
podrobeny povinné přihlášce;

5. pohledávky a závazky z cenných papírů 
(kapitálové splátky, úroky, dividendy); vklad
ní knížky nejsou sem zahrnuty a jsou tedy 
podrobeny povinné přihlášce;

6. pohledávky a závazky ze státního anebo 
sociálního pojištění, jakož i ze zpětného poji
štění anebo z jakéhokoliv jiného soukromého 
pojištění, vyjma případ, kdy pojistná příhoda 
nastala před 26. únorem 1919;

7. vzájemné pohledávky a závazky mezi 
ústředním závodem a jeho odbočkou;

8. pohledávky a závazky, které již před účin
ností tohoto nařízení byly vyrovnány bez vý
hrady se souhlasem obou stran. Avšak pohle
dávky a závazky, které byly vyrovnány po 
26.^ únoru 1919 bez souhlasu obou stran 
složením u soudu, jsou podrobeny povinné při
hlášce.

§3.
Otázka, zdali věřitel či dlužník je příslušní

kem maďarským či československým, nemá 
vlivu na povinnost přihlašovací stanovenou 
tímto nařízením.

Skutečnost, že věřitel či dlužník povinný 
přihláškou přeložil své bydliště (sídlo) po 
26. únoru 1919 mimo území Maďarska, nezpro
šťuje ho povinnosti přihlašovací, vyjma pří
pad, že v době účinnosti tohoto nařízení neměl 
svého bydliště (sídla) ani na území království 
Maďarského ani na území republiky česko
slovenské. Proto podá věřitel nebo dlužník 
svou přihlášku podle tohoto nařízení v krá
lovství Maďarském i tehdy, přeložil-li své by
dliště (sídlo) po 26. únoru 1919 na území re
publiky československé.

Skutečnost, že pohledávka nebo závazek 
z jakéhokoli důvodu (cesí, převzetím dluhu, 
dědickou posloupností atd.) byly převedeny 
na jinou osobu, ať je její bydliště (sídlo) kde
koliv, nedotýká se povinnosti přihlašovací.



Sbírka zákonů a nařízení, č. 223. 1279

§4.
Les déelarations faites de la maniěre la plus 

précise, sur les formulaires officiels pres- 
crits á ce but, sont á présenter á rinstitut 
Central des Sociétés Financiěres, Budapešť,
IV. Deák Ferencz utca 1, au plus tard le . . .
...............Ces formulaires seront débités au

prix de revient, aux endroits dont la liste 
seřa prochainement publiée dans le Buda
pešti Kozlony et dans la presse quotidienne.

La circonstance qu’une créance ou obliga- 
tion aient été déjá déclarées auparavant, en 
vertu ďune autre disposition, ne dispense pas 
le créancier respectivement le débiteur de la 
déclaration obligatoire, fixée par la présente 
ordonnance. Une telle déclaration antérieure 
ne peut étre prise en considération au point 
de vue de la présente ordonnance.

Au cas, que la déclaration serait envoyée 
par la poste, la dáte de sa remise á la poste 
sera considérée comme celle de la déclaration.

§ 5.
Une et méme déclaration ne doit contenir 

que les créances et obligations existant entre 
les mémes personnes.

Chaque déclaration doit étre présentée en 
trois exemplaires.

La déclaration doit contenir:
1. Nom, domicile (siěge) et nationalité du 

créancier:
a) au 26 Février 1919, et
b) au.................. (le jour de la mise en

vigueur de cette ordonnance);

2. Nom, domicile (siěge) et nationalité du 
débiteur:

a) au 26 Février 1919, et
b) au..................[comme sub 1 b)] ;

3. Le montant (sans intéréts) de la créance 
Respectivement obligation, au 26 Février 1919 
et au 30 Juin 1923, quant aux préts ďamor- 
tissement, Farriéré du Capital existant au 
Jour de 1’échéance des derniěres annuités 
echues avant les dates ci-dessus mentionnées;

4. Lbndication de la circonstance, si la 
créance respectivement 1’obligation déclarées 
en vertu du point 3 par le 26 Février 1919, 
avaient déjá existé le 28 Octobre 1918, et 
dans le cas affirmatif, quel en était le mon
tant;

5- Si une obligation est née entre le 6 
^evrier 1919 et le 26 Février 1919, ou si de

§ 4.
Přihlášky, sepsané co nejpřesněji na úřed

ních tiskopisech k tomu cíli stanovených, po- 
dati jest Ústředně peněžních ústavů v Buda
pešti IV, Deák Ferencz utca 1, nejpozději 
dne............................... ......... Příslušné tisko
pisy dostati lze za výrobní cenu u míst, jichž 
seznam bude co nejdříve uveřejněn v „Buda
pešti Kozlony" a v denním tisku.

Skutečnost, že některá pohledávka nebo zá
vazek byly již dříve podle jiného nařízení při
hlášeny, nezprošťuje věřitele nebo dlužníka 
povinnosti přihlašovací tímto nařízením sta
novené. K takové dřívější přihlášce nebude 
s hlediska tohoto nařízení přihlíženo.

Byla-li přihláška zaslána poštou, platí za 
den přihlášky den podání na poštu.

§ 5.
Jedna a táž přihláška smí obsahovat! jenom 

pohledávky a závazky mezi týmiž osobami.

Každou přihlášku podati jest trojmo.

Přihláška musí obsahovat!:
1. jméno, bydliště (sídlo) a státní občan

ství věřitelovo:
a) dne 26. února 1919 a
b) dne........................... (den účinnosti

tohoto nařízení);
2. jméno, bydliště (sídlo) a státní občan

ství dlužníkovo:
a) dne 26. února 1919 a
b) dne.....................................jako v bo

dě 1 b);
3. peníz (bez úroků) pohledávky nebo 

dluhu dne 26. února 1919 a dne 30. června 
1923, pokud jde o umořovací půjčky, stav ne
splaceného kapitálu ku dni splatnosti posled
ních anuit, pokud tyto byly splatný před výše 
uvedenými dny;

4. skutečnost, zda pohledávka nebo závazek 
přihlášené podle bodu 3. k 26. únoru 1919 
trvaly již dne 28. října 1918, a v kladném pří
padě, jaká byla jejich výše;

5. vznikl-li závazek v době mezi 5. únorem 
1919 a 26. únorem 1919, anebo provedl-li
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la part ďun débiteur domicilié en Hongrie un 
transfert pour la Tchécoslovaquie avait eu 
lieu aprěs le 5 Février 1919 dans le but de 
couvrir une dette quelconque, soumise á la 
déclaration obligatoire, ces circonstances 
doivent étre indiquées;

6. Le taux ďintérěts et le montant des in- 
téréts arriérés, correspondant aux termes 
fixés par le point 3;

7. La dáte de la naissance de la créance 
respectivement de Tobligation (par exemple 
la dáte du contrat, de la reconnaissance, de la 
lettre de change etc.);

8. Le jour de Péchéance;

9. Lbndication précise de la créance res
pectivement de Pobligation (par exemple cré
ance dont les livres font foi, lettre de change, 
compte courant, créance hypothécaire);

10. En ce qui concerne les créances et obli-
gations garantiés par un droit de gage, 1’indi- 
cation précise du gage (indication précise 
des immeubles, quant aux préts sur gages 
rtlobiliers [lombards] par exemple „Emprunt 
de guerre hongrois de la valeur nominale de 
...........................couronnes”) ;

11. En ce qui concerne les livrets:
a) le jour de la déclaration en vertu

de 1’avis No....... ;
b) l’indication si le livret est dressé au 

nom du propriétaire, ou á un autre nom, ou 
á une parole;

12. Chaque autre accord concernant le 
montant de la créance ou de Fobligation.

Les créances et obligations dont 1’existence 
est contestable ou douteuse, ou concernant 
lesquelles des doutes surgissent, si elles 
doivent étre déclarées en vertu de cette 
ordonnance ou non, devront étre déclarées 
avec indication de cette circonstance.

§ 6.

Llnstitut Central des Sociétés Financiěres 
décidera si une telle créance ou une telle obli- 
gation est ou non soumise á la déclaration 
obligatoire.

Au <eas oú Flnstitut Central des Sociétés 
Financiěres décide qu’une créance ou obliga- 
tion déclarées ne sont pas soumises á la décla
ration obligatoire, elle retournera la décla
ration au déclarateur.

Contre la décision de Flnstitut Central des 
Sociétés Financiěres un appel est admissible,

dlužník bydlící v Maďarsku převod po 5. únoru
1919 do Československa, aby kryl jakýkoli
dluh, podrobený povinné přihlášce, dlužno
uvésti tyto skutečnosti;

6. míru úrokovou a obnos dlužných úroků 
ke dnům uvedeným v bodě 3.;

I. den vzniku pohledávky nebo závazku (na 
příklad den smlouvy, datum dluhopisu, směn
ky atd.);

8. den sjúatnosti;

9. přesné označení pohledávky nebo závazku 
(na příklad pohledávka obchodní, směnka, 
běžný účet, hypotekámí pohledávka);

10. při pohledávkách a závazcích zajiště
ných právem zástavním přesné označení zá
stavy (přesné označení nemovitostí, při lom
bardních půjčkách na příklad „Válečná
půjčka uherská ve jmenovité hodnotě...........
.............................korun");

II. při vkladních knížkách:
a) den přihlášky podle vyhlášky, číslo

b) skutečnost, zní-li knížka na jméno 
vlastníka nebo na jiné jméno nebo na heslo;

12. jinaká ujednání o velikosti pohledávky 
nebo závazku.

Pohledávky a závazky, jichž právní trvání 
jest sporno nebo pochybno, anebo o kterých 
jest pochybno, jsou-li podle tohoto nařízení 
soupisem povinny čili nic, nutno rovněž při- 
hlásiti; jest však tuto skutečnost v přihlášce 
poznamenati.

§ 6.

Ústředna peněžních ústavů rozhoduje o tom, 
podléhá-li pohledávka či závazek povinnosti 
přihlašovací čili nic.

Rozhodne-li ústředna peněžních ústavů, že 
pohledávka nebo závazek povinnosti přihlašo
vací nepodléhá, vrátí přihlášku přihlašovateli.

Do rozhodnutí ústředny peněžních ústavu 
podati lze do 8 dnů po doručení odvolání u jme-
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présenté par rinterměde dudit Institut au 
Ministěre des Finances Royal Hongrois, dans 
les huit jours aprěs la remise de ladíte 
décision.

•
Les déclarations défectueuses, incompré- 

hensibles ou illisibles, de méme que celles non 
dressées sur les formulaires prescrits, seront 
retournées par ledit Institut, pour étre com- 
plétées au cours ďune forclusion fixée. Au 
cas oú ce complétement ne serait pas fait 
dans le délai fixé, la déclaration ne pourra 
pas étre prise en considération. De méme, ne 
pourront pas étre prises en considération les 
déclarations tardives. Les dispositions du § 7 
s’appliquent aussi á de tels cas.

§ 7.
Au cas oú la déclaration prescrite par cette 

ordonnance serait omise, la créance non dé- 
clarée écherra au profit de TEtat Hongrois, 
tandis que Fobligation non déclarée ne 
s’éteindra pas, méme au cas, oú le débiteur 
aurait rempli son obligation envers le créan- 
cier. Toutefois ces conséquences ne s’effec- 
tuent qu’au cas, oú la partie manquante aurait 
commis une omission intentionelle oú une 
négligence grossiěre. La décision a ce sujet 
sera prise, PInstitut Central des Sociétés 
Financiěres entendu, en premiére instance 
par la Direction des Finances Royale Hong- 
roise, compétente ďaprěs le domicile (siěge) 
de la partie (a Budapest par 1’Inspecteur des 
Impots Royal Hongrois), et en cas ďun appel, 
en second et dernier ressort, par le Ministře 
des Finances Royal Hongrois. L’appel est 
a présenter auprěs de Pautorité de premiére 
instance, dans les huit jours aprěs la remise 
de la décision.

Au cas prévu par le deuxiěme alinéa du 
§ 3, en ce qui concerne la compétence de Pauto
rité de premiére instance, le dernier domicile 
(siěge) de la partie en Hongrie est décisif.

Les autorités susnommées peuvent faire 
valoir les conséquences juridiques, mention- 
ftées au premier alinéa de ce paragraphe, 
méme relativement a une partie ďune créance 
ou obligation.

§ 8.
II est interdit děs la dáte du.......................

(dáte de la mise en vigueur de cette ordon
nance), de régler soit entiěrement, soit par- 
tiellement, les créances ou obligations soumises 
á la déclaration obligatoire, au sens de cette 
ordonnance; de méme est interdit ďeffectuer

nované Ústředny ku královskému maďar
skému ministerstvu financí.

Přihlášky neúplné, nejasné či nečitelné, ja
kož i takové, které nebudou podány na úřed
ních tiskopisech, vrátí jmenovaná Ústředna 
k doplnění v ustanovené preklusivní lhůtě. Ne- 
stane-li se toto doplnění v ustanovené lhůtě, 
nebude přihlíženo k přihlášce. Rovněž nebude 
přihlíženo k přihláškám opožděným. Ustano
vení § 7 platí rovněž na takové případy.

§7.

Bylo-li opominuto podati přihlášku tímto 
nařízením předepsanou, propadá nepřihlášená 
pohledávka ve prospěch maďarského státu, 
nepřihlášený závazek však nezaniká, i kdyby 
dlužník splnil svůj závazek vůči věřiteli. Ná
sledky tyto nastanou však jenom tehdy, kdy 
liknavá strana dopustila se úmyslného opomi
nutí anebo hrubé nedbalosti. O tom rozhodne 
po slyšení ústředny peněžních ústavů v první 
instanci královské maďarské finanční ředitel
ství, příslušné podle bydliště (sídla) strany 
(v Budapešti královský maďarský inspektor 
daní) a v případě odvolání, ve druhé a konečné 
instanci královský maďarský ministr financí. 
Odvolání jest podati u úřadu první instance 
do 8 dnů po doručení rozhodnutí.

V případu uvedeném v druhém odstavci §u 3 
je pro příslušnost úřadu první instance roz
hodným poslední bydliště (sídlo) strany 
v Maďarsku.

Výše uvedené úřady mohou prohlásiti právní 
následky zmíněné v prvním odstavci tohoto 
paragrafu, i pokud jde o část pohledávky 
nebo závazku.

§ 8.
Dnem............................. (den účinnosti to

hoto nařízení) zakazuje se vyrovnati ať úplně 
ať částečně pohledávky nebo závazky pod
robené povinné přihlášce podle tohoto naří
zení; rovněž se zakazuje konati anebo přijí- 
mati platy k tomuto cíli. Zakazuje se převod
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ou ďaccepter des paiements dans ce but. Le 
transfert de telles créances respectivement 
obligations, de méme que ďautres actes juri- 
diques á cette fin, sont interdits. Les actes 
juridiques conclus en violation de la présente 
interdiction sont déclarés nuls.

En outre, le Ministře des Finances peut 
infliger aux parties violant cette interdiction, 
aprěs les avoir entendues antérieurement, ime 
amende jusqiťá concurrence de 50% du mon- 
tant de la créance ou de 1’obligation respec- 
tives.

Cette interdiction n’affecte pas les créances 
et obligations, dont le rěglement respective
ment le transfert a été permis par le Ministře 
des Finances du Royaume de Hongrie agissant 
ďaecord avec le Ministře des Finances Tchéco- 
slovaque.

_ En ce qui concerne les créances et obliga
tions, nées (créées) avant le 26 Février 1919, 
existant envers les succursales des instituts 
financiers hongrois ou des compagnies ďássu- 
rances hongroises, si ces succursales avant 
ledit jour se sont trouvées sur le territoire de 
la République Tchécoslovaque, un arrange
ment est admissible, en vertu de 1’accord établi 
avec le _ Gouvernement Tchécoslovaque, sans 
qu il soit nécessaire ďen demander la permis- 
sion spéciale; mais cet arrangement devra 
étre déclaré immédiatement á ITnstitut 
Central des Sociétés Financiěres á Budapest.

§ 9.
La proceduře judiciaire concernant les 

créances soumises á la děclaration obligatoire 
au sens du § 1, sera suspendue durant la vali
ditě de cette ordonnance, et cela méme au cas 
qu au sens du § 1 point 2 de 1’ordonnance 
No. 9o90/1922 M. E. (Budapešti Kozlony 
No. 273), il n’y aurait pas lieu de suspendre 
la proeédure.

Au cas oú la proeédure concernant une des 
créances mentionnées á 1’alinéa précédent 
aurait été déjá intentée au moment de la mise 
en vigueur de cette ordonnance, elle sera sus
pendue ďoffice ou sur la demande des parties, 
pendant la durée de la validitě de cette ordon
nance.

Les mesures de 1’exécution forcée ou les 
mesures conservatoires au profit des créances 
mentionnées au premier alinéa, ne peuvent 
étre ni ordonnées, ni effectuées. De telles me
sures qui, au jour de 1’entrée en vigueur de 
cette ordonnance, seraient déjá intentées, 
seront ajournées ďoffice our sur la demande 
des parties.

nařízení, č. 22®.

takových pohledávek nebo závazků, jakož i ji- 
ná právní jednaní za tím účelem. Právní jed
nání prori tomuto zákazu učiněná prohlašují 
se za neplatná.

Kromě toho může ministr financí uložiti 
stranam, překročivším tento zákaz, po před
chozím jich slyšení, pokutu až do 50% pří
slušné pohledávky nebo závazku.

Tento zákaz netýká se pohledávek a zá
vazku, jichž vyrovnání nebo převod byly po
voleny ministrem financí království Maďar
ského po dohodě s československým ministrem 
financí.

Vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých 
(založených) před 26. únorem 1919 vůči fi
liálkám maďarských peněžních ústavů nebo 
madarských pojišťovacích společností, pokud 
tyto filiálky před svrchu uvedeným dnem byly 
na území republiky československé, je při
pustilo podle dohody sjednané s českosloven- 
Skou vládou, aniž by bylo nutno žádati 
o zvláštní povolení; toto vyrovnání musí však 
býti ihned oznámeno Ústředně peněžních ústa
vů v Budapešti.

§9.
Soudní řízení, týkající se pohledávek pod- 

robených povinné přihlášce podle § 1, bude 
přerušeno na dobu platnosti tohoto nařízení, 
a to i kdyby podle § 1, bodu 2., nařízení čís. 
9590/1922 M. E. (Budapešti Kozlony čís. 273), 
řízení nemělo býti přerušeno.

Bjdo-li řízení o některé z pohledávek uvede- 
ných v předcházejícím odstavci v okamžiku 
účinnosti tohoto nařízení již zahájeno, bude 
přenišeno po dobu platnosti tohoto nařízení 
z úřední moci anebo na žádost stran.

Pro pohledávky uvedené v prvním odstavci 
nemůže býti ani nařízena ani provedena exe
kuce ani zajišťovaní opatření. Bylo-li řízení 
exekuční^ nebo zajišťovací v den účinnosti to- 
hoto nařízení již zahájeno, bude odročeno 
z úřední moci anebo na žádost stran.
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§ 10.
L’espace de temps durant lequel une 

eréance, au sens de eette ordomiance, ne peut. 
étre ni revendiquée en justice, ni effectuée 
par ia voie de Texecution forcée, ne sera pas 
compris dans le délai de prescription, ni dans 
les délais xixés pour la présentation de Ia 
requéte, ni dans ďautres délais, dont Tomis- 
sion pourrait, en vertu de la loi, entrainer 
des préjudices juridiques.

§ 11.
Partout oú dans cette ordomiance il est fait 

méntion du territoire ďÉtat, est compris sous 
ce terme le territoire respectif dans 1’étendue 
déterminée par les Traités de Versailles, de 
St. Germain et de Trianon, respectivement 
déterminée ou á déterminer par les conven- 
tions et mesures ďexécution conclues et con- 
venues entre les Etats intéreSsés, en. vertu de 
ces Traités.

§ 12.
La présente ordomiance entrera en vigueur 

au jour de sa publication et sera mise en 
exécution par le Ministře des Financeš 
ďaccord avec le Ministře de la Justice.

B u d a p e s t le........ .............

Annexe B.

Ordomiance du Gouvernement de la 
République Tchécoslovaque 

du...............No ..... .
concernant le recensement des créances et obliga- 
tions nées en anciennes couronnes autrichiennes 
et hongroises entre créanciers ou débiteurs Tchéco- 
slovaques et Hongrois, l’interdiction de leur rěgle. 

ment přivé et la suspension des proces.

En vertu de‘la loi du 30 Juin 1922, Recueil 
des Lois et Ordonnances No. 207, il est 
órdonné:

§ I-

Toutes les personnes physiques qui, au 
26 Février 1919, étaient doniiciliées sur le 
territoire de la République Tchécoslovaque, de 
roénie que toutes les personnes morales et 
autres organismes ďordre économique ana- 
logues_ (obdobné samostatné subjekty hospo
dářské = bnálló gazdasági alanyok) qui, au 
jour susmentionné, y avaient leur siěge, sont

§ 10.
Doba, po kterou pohledávka podle tohoto na

řízení nemůže býti soudně vymáhána nebo 
exekucí dobývána, nezapočítává se do lhůty 
promlčecí ani do lhůt ustanovených k podání 
žaloby ani do jiných lhůt, jejichž zmeškání 
má po zákonu v zápětí právní újmu.

§ 11.
Všude, kde se v tomto nařízení vyskytuje 

pojem státního území, rozumí se jím státní 
území v onom rozsahu, ve kterém jest určeno 
mírovou smlouvou Versailleskou, St. Germain- 
skou a Trianonskou, po případě bylo anebo 
bude určeno smlouvami a prováděcími opatře
ními, která byla ujednána mezi zúčastněnými 
státy na základě těchto mírových smluv.

§ 12.
Toto nařízení se stane účinným v den svého 

uveřejnění a provede je ministr financí v do 
hodě s ministrem spravedlnosti.

V Budapešti dne...........................

' Příloha B.

Nařízení vlády republiky československé

ze dne ...... čís....................

o soupisu pohledávek a závazků vzniklých v bývalých 
korunách rakouských a uherských mezi věřiteli 
a dlužníky československými a maďarskými, zákazu

jejich soukromého vyrovnání a přerušení sporů.

Podle zákona ze dne 30. června 1922, 
čís. 207 Sb. z. a n., nařizuje se1:

§ I-

Všechny osoby fysické, které dne 26. února 
1919 měly své bydliště na území republiky 
Československé, jakož i všechny osoby práv
nické a jiné obdobné samostatné subjekty 
hospodářské, které ve výše zmíněný den tam 
měly své sídlo, jsou povinny přihlásiti podle 
níže uvedených ustanovení všechny své pe
něžní pohledávky a dluhy, které trvají ještě
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obligés á décíarer conformément aux disposi- 
sions suivantes toutes leurs créances et obli- 
gations pécuniaires, existant encore au jour 
de la mise en vigueur de cette ordonnance et 
iťétant pas exclues par le § 2, en tant qu’elles 
sont nées antérieurement au 26 Février 1919, 
ďun titre de droit přivé, de méme que celles 
basées sur des contrats et ďautres actes civils, 
créés aussi avant la dáte sus-indiquée.

A cette déclaration obligatoire sont sou- 
mises les créances et obligations en tant que.:

1. ces créances et obligations sont nées 
(créées) envers 1’Etat Hongrois aprěs le 28 
Octobre 1918, mais avant le 26 Février 1919;

2. ces créances et obligations sont nées 
(créées) avant le 26 Février 1919, envers 
une personne physique ou morale ou envers 
un autre organisme ďordre économique ana- 
logue, dont le domicile respectivement le siěge, 
au jour sus-indiqué se trouvait sur le terri- 
toire du Royaume de Hongrie.

Les succursales indigěnes des instituts 
financiers dont le siěge centrál, á la date-du 
26 Février 1919, se trouvait á Pétranger, 
seront considérées comme instituts indigěnes; 
les succursales établies á Pétranger des insti
tuts financiers dont le siěge centrál, le 26 Fé
vrier 1919, se trouvait dans le pays, seront 
considérées comme des établissements étran- 
gers.

Les compagnies ďassurances seront con
sidérées comme instituts financiers, au sens 
du § 1, alinéa 3 de la loi du 30 Juin 1922 
No. 207 du R. des L. et O.

Quant aux autres personnes morales ou 
autres organismes ďordre économique ana- 
logues, est considéré comme décisif leur siěge 
á la dáte du 26 Févriér 1919, et non le lieu 
oú se trouvenť leurs établissements.

Les créances et obligations de droit přivé 
de PEtat Tchécoslovaque sont á décíarer au 
cas oú elles seraient nées (créées) aprěs le 
28 Octobre 1918, mais avant le 26 Février 
1919, envers les personnes mentionnées au 
point 2 du présent paragraphe.

Sont soumises á la déclaration obligatoire 
les créances et obligations devenues exigibles 
ainsi que celles qui ne le sont pas encore.

§2.
Ne sont pas soumises a la déclaration obli

gatoire (recensement ďapřěs le § 1):

v den účinnosti tohoto nařízení a nejsou vy
loučeny §em 2, pokud vznikly před 26. únorem 
1919 z titulu soukromoprávního nebo byly 
založeny na smlouvách a jiných právních jed
náních soukromoprávních rovněž z doby přede 
dnem výše označeným.

Tomuto povinnému přihlášení jsou podro
beny pohledávky a dluhy, pokud:

1. tyto pohledávky a dluhy vznikly (byly 
založeny) vůči maďarskému státu po 28. říjnu 
1918, avšak před 26. únorem 1919;

2. tyto pohledávky a dluhy vznikly (byly 
založeny) před 26. únorem 1919 vůči nějaké 
osobě fysické nebo právnické anebo vůči ji
nému obdobnému samostatnému subjektu ho
spodářskému, jichž bydliště, po případě sídlo 
bylo ve výše naznačený den na území králov
ství Maďarského.

Při tom pokládají se tuzemské odbočky pe
něžních ústavů, jichž hlavní sídlo bylo dne 
26. února 1919 v cizině, za ústavy tuzemské; 
cizozemské odbočky peněžních ústavů, jichž 
hlavní sídlo bylo v den 26. února 1919 v tu
zemsku, pokládají se za ústavy cizozemské.

Společnosti pojišťovací považovat! jest za 
peněžní ústavy podle § 1, odst. 3., zákona ze 
dne 30. června 1922, čís. 207 Sb. z. a n.

U ostatních osob právnických neb u jina
kých obdobných samostatných subjektů ho
spodářských považuje se za rozhodné jejich 
sídlo dne 26. února 1919 a nikoli místo, kde 
jsou jejich závody.

Soukromoprávní pohledávky a závazky če
skoslovenského státu jest přihlásiti tehdy, 
vznikly-li (byly-li založeny) po 28. říjnu 1918, 
ale před 26. únorem 1919 vůči osobám uvede
ným v bodě 2. tohoto paragrafu.

Povinnosti přihlašovací jsou podrobeny ne
jen pohledávky a závazky již splatné, nýbrž 
i ty, které ještě splatný nejsou.

§ 2.
Povinné přihlášce (soupisu podle § 1) ne

jsou podrobeny:
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1. Les créances et obligations envers la 
Caisse ďEpargne Postale Royale Hongroise;

2. les créances et obligations envers la 
Banque Austro-Hongroise, de méme que les 
créances et obligations transférées au cours 
de la liquidation de ladíte Banque aux Etats 
successeurs;

3. les créances et obligations des Caisses 
des Tutelles parce que leur recensement se 
fera en vertu ďune ordonnance spéciale;

4. les paiements périodiques contractuels 
de toute sortě (par exemple rentes viagěres, 
entretiens alimentaires etc.); toutefois, les 
annuités des préts ďamortissement n’y sont 
pas á comprendre et, par conséquent, sont 
soumises á la déelaration obligatoire;

5. les créances et obligations résultant des 
titres (remboursement du Capital, intéréts, 
dividendes) ; les livrets n’y sont pas á com
prendre et, par conséquent, sont soumis á la 
déelaration obligatoire;

6. les créances et obligations résultant des 
assurances ďEtat ou sociales, de méme que 
celles qui résultent des réassurances ou de 
toutes autres assurances privées, excepté si 
le cas ďass' rance s’est produit avant le 26 Fé- 
vrier 1919;

7. les créances et obligations mutuelles 
existant entre Tétablissement centrál et sa 
succursale;

8. les créances et obligations qui, déjá avant 
la mise en vigueur de cette ordonnance, ont 
été réglées ďun commun accord entre les deux 
parties, sans réserve. Au contraire sont sou
mises á la déelaration obligatoire les créances 
et obligations qui ont été réglées aprěs le 
26 Février 1919, sans le consentement des 
deux parties, par un dépót fait aupres ďun 
tribunál.

§ 3.
Quant á la déelaration obligatoire fixée par 

la présente ordonnance, la question de savoir 
si le créancier ou le débiteur sont des ressor- 
tissants tchécoslovaques ou hongrois, n’entre 
pas en ligne de compte.

La circonstance que le créancier ou le débi
teur obligés á la déelaration ont, aprěs le 
26 Février 1919, transféré leur domicile 
(siěge) hors du territoire de la République 
Tchécoslovaque, ne les dispense pas de l’ob- 
ligation concernant la déelaration, á moins 
qu’au moment de la mise en vigueur de la 
présente ordonnance, ils ďeussent leur domi
cile (siěge) ni sur le territoire de la Répub-

1. pohledávky a závazky vůči královské po
štovní spořitelně uherské;

2. pohledávky a závazky vůči Rakousko- 
uherské bance, jakož i pohledávky a závazky 
přešlé za likvidace této banky na státy suk- 
cesní;

3. pohledávky a závazky sirotčích pokla
den, poněvadž se jejich soupis provede podle 
opatření zvláštního;,

4. všelikého druhu peněžní platy smluvně se 
opakující (na příklad doživotní renty, vyži
vovací příspěvky atd.) ; anuity umořovacích 
půjček nejsou však sem zahrnuty a jsou tedy 
podrobeny povinné přihlášce;

5. pohledávky a závazky z cenných papírů 
(kapitálové splátky, úroky, dividendy) ; vklad
ní knížky nejsou sem zahrnuty a jsou tedy 
podrobeny povinné přihlášce;

6. pohledávky a závazky ze státního anebo 
sociálního pojištění, jakož i ze zpětného po
jištění anebo z jakéhokoliv jiného soukro
mého pojištění, vyjma případ, kdy pojistná 
příhoda nastala před 26. únorem 1919;

7. vzájemné pohledávky a závazky mezi 
ústředním závodem a jeho odbočkou;

8. pohledávky a závazky, které již před 
účinností tohoto nařízení byly splněny bez 
výhrady se souhlasem obou stran. Avšak po
hledávky a závazky, které byly vyrovnány po 
26. únoru 1919 bez souhlasu obou stran slo
žením u soudu, jsou podrobeny povinné při
hlášce.

§ 3.
Otázka, zdali věřitel či dlužník je příslušní

kem československým či maďarským, nemá 
vlivu na povinnost přihlašovací stanovenou 
tímto nařízením.

Skutečnost, že věřitel či dlužník povinný 
přihláškou přeložil své bydliště (sídlo) po 
26. únoru 1919 mimo území republiky česko
slovenské, nezprošťuje ho povinnosti přihla
šovací, vyjma případ, že v době účinnosti to
hoto nařízení neměl svého bydliště (sídla) 
ani na území republiky československé ani 
na území království Maďarského. Proto podá 
věřitel nebo dlužník svou přihlášku podle to-
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lique Tchécoslovaque, ni sur celui du Royaume 
de Hongrie. Par conséquent, le créancier ou 
débiteur devront présenter leur déclaration, 
en vertu de cette ordonnance, dans la Répub- 
lique Tchécoslovaque, méme dans le cas oú 
ils ont transféré leur domicile (siěge), aprěs 
le 26 Février 1919, sur le territoire du 
Royaume de Hongrie.

La circonstance qu’une créance ou obliga- 
tion, pour iťimporte quelle raison (cession, 
expromission, succession etc.), aient été 
transférées á une autre personne, quel que 
soit son domicile (siěge), n’affecte pas l’ob- 
ligation de déclarer.

§ 4.
Les déclarations, faites de la maniěre la 

plus précise sur les formulaires officiels, sont 
á présenter au Clearing-Office á Praha (Če
skoslovenský zúčtovací ústav, Zemská banka
á Praha) au plus tard le............... Le prix de
ces formulaires et les modalités de leur débit 
seront publiés dans les publications officielles 
et dans la presse quoťidienne.

_ La circonstance qu’une créance ou obliga- 
tion aient été déjá déclarées auparavant, en 
vertu ďune autre disposition, ne dispense pas 
le créancier ou le débiteur de la déclaration 
obligatoire fixée par la présente ordonnance. 
Une telle déclaration antérieure ne peut étre 
prise en considération au point de vue de la 
présente ordonnance.

Au cas que la déclaration serait envoyée 
par la poste, la dáte de la remise á la poste 
sera considérée comme celle de la déclaration.

§ 5.
Une et méme déclaration ne doit contenir 

que les créances et obligations existant entre 
■ es memes personnes.

Chaque déclaration doit étre présentée en 
trois exemplaires.

La déclaration doit contenir:

1. Nom, domicile (siěge) et nationalité du 
créancier:

a) au 26 Février 1919, et
t>) au .................. (jour de la mise en

vigueur de cette ordonnance);

2. Nom, domicile (siěge) et nationalité du 
debiteur:

a) au 26 Février 1919, et
k) au.................. [(comme sub 1 b)];

hoto nařízení v republice československé
i tehdy, přeložil-li své bydliště (sídlo) po 26.
únoru 1919 na území království Maďarského.

Skutečnost, že pohledávka nebo závazek 
z jakéhokoliv důvodu (cesí, převzetím dluhu, 
dědickou posloupností atd.) byly převedeny 
na jinou osobu, ať jest její bydliště (sídlo) 
kdekoliv, nedotýká se povinnosti přihlašovací.

§ 4.
Přihlášky sepsané co nejpřesněji na úřed- 

ních tiskopisech podati jest československé* 
mu zúčtovacímu ústavu, Zemská banka v Pra
ze, nejpozději dne .................................Cena
těchto tiskopisů a způsob jejich prodeje bude 
oznámen v úředních listech a v denním tisku.

Skutečnost, že. některá pohledávka nebo zá
vazek byly již dříve podle jiného nařízení při
hlášeny, nezprošťuje věřitele nebo dlužníka 
povinnosti přihlašovací tímto nařízením sta
novené. K takové dřívější přihlášce nebude 
s hlediska tohoto nařízení přihlíženo.

Byla-li přihláška zaslána poštou, platí za 
den přihlášky den podání na poštu.

§ 5.
Jedna a táž přihláška smí obsahovati je

nom pohledávky, a závazky mezi týmiž oso
bami.

Každou přihlášku podati jest trojmo.

Přihláška musí obsahovati:
1. jméno, bydliště (sídlo) a státní občan

ství věřitelovo:

a) dne 26. února 1919 a
b) dne ............................ (den účinnosti

tohoto nařízení);

2. jméno, bydliště (sídlo) a státní občan
ství dlužníkovo:

a) dne 26. února 1919 a
b) dne.....................  (jako v bodě 1 b) I
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3. Le montant (sans intéréts) de la créance, 
respectivement de Fobligation, au 26 Février 
1919 et au 30 Juin 1923; quant aux prets 
ďamortissemenť, l’arriéré du Capital existant 
au jour de 1’échéance des dernieres annuités, 
échues avant les dates ci-dessus mentionnées;

4. L’indication de la circonstance, si la 
créance, respectivement robligation déclarées 
en vertu du point 3, par le 26 Février 1919, 
avaient déjá existé le 28 Octobre 1918, et dans 
le cas affirmatif, quel en était le montant;

^ 5. Le taux ďintéréts et le montant des in
téréts arriérés, correspondant aux temies 
fixés par le point 3;

6. La dáte de la naissance de la créance, 
respectivement de Fobligation (par exemple 
la dáte du contrat, de la reconnaissance, de la 
lettre dg change etc.);

7. Le jour de Féchéance;

8. L’indication précise de la créance, re
spectivement de Fobligation (par exemple 
créances dout les livres font foi, lettre de 
change; compte courant, créance hypothé- 
caire);

9. En ce qui concerne les créances et obli-
gations garanties par un droit de gage, 
Findication précise du gage (indication pré
cise des immeubles, quant aux prets sur ga- 
ges mobilliers [lombards] par exemple „Em- 
prunt de guerre hongrois de la valeur nomi- 
nale de .........................  couronnes");

10. En ce qui concerne les livreťs:

a) le jour de recensement en vertu de
Fordonnance No. 110 R. des L. et O. de
1919,

b) Findication si le livret est dressé au
nom du propriétaire ou á un autre nom ou
a une parole;

11. Cháque autre accord concernant le mon
tant de la créance ou de Fobligation.

Les créances et obligations dont Fexistence 
est contestable ou douteuse, ou concernant 
jesquelles des doutes surgissent si elles doivent 
etre déclarées, en vertu de cette ordonnance 
ou non, devront étre déclarées avec indication 
de cette circonstance.

§ 6.
Les déclarations faites en vertu de cette 

ordonnance, de méme que les fondemepts et 
jes éclaircissements y relatifs, sont exempts 
oes timbres et des taxes.

3. peníz (bez úroků) pohledávky nebo dlu
hu dne 26. února 1919 a dne 30. června 1923, 
pokud jde o umořovací půjčky, stav nesplace
ného kapitálu ku dni splatnosti posledních 
anuit, pokud tyto byly splatný před výše 
uvedenými dny;

4. skutečnost, zda pohledávka nebo závazek 
přihlášené podle bodu 3. k 26. únoru 1919

' trvaly již dne 28. října 1918, a v kladném pří
padě, jaká byla jejich výše;

5. míru úrokovou a obnos dlužných úroků 
ke dnům uvedeným v bodě 3.;

6. den vzniku pohledávky nebo závazku (na 
příklad den smlouvy, datum dluhopisu, směn
ky atd.);

7. den splatnosti;

8. přesné označení pohledávky nebo zá
vazku (na příklad pohledávka obchodní, 
směnka, běžný účet, hypotekární pohle
dávka) ;

9. při pohledávkách a závazcích zajiště
ných právem zástavním přesné označení zá
stavy (přesné označení nemovitosti, při lom
bardních půjčkách na příklad „Válečná půjčka 
uherská ve jmenovité hodnotě..................ko
run") ;

10. při vkladních knížkách:

a) den soupisu podle nařízení čís. 110
Sb. z. a n. z roku 1919,

b) skutečnost, zní-li knížka na jméno
vlastníka nebo na jiné jméno nebo na
heslo;

11. jinaká ujednání o velikosti pohledávky 
nebo závazku.

Pohledávky a závazky, jichž právní trvání 
jest spomo nebo pochybno, anebo o kterých 
jest pochybno, jsou-li podle tohoto nařízení 
soupisem povinny čili nic, nutno rovněž přihlá- 
siti; jest však tuto skutečnost v přihlášce po- 
znamenati.

§ 6.

Přihlášky podané podle tohoto nařízení, ja
kož i příslušná odůvodnění a vysvětlivky jsou 
kolků a poplatků prosty.
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§ 7.

Le Clearing-Office Tchécoslovaque décidera 
si une telle créance ou une telle obligation 
est ou non soumise au recensement.

Toutes les déelarations incomplětes, incom- 
préhensibles, tardives ou celles non dressées 
sur les formulaires officiels, ne sont pas va- 
lables et ne seront pas prises en considération.

Au cas que le Clearing-Office Tchécoslo
vaque déciderait quTme créance ou obligation 
déclarées, ne sont pas soumises á la déclara- 
tion, il retournera la déclaration au décla- 
rateur.

Contre la decision du Clearing-Office Tché
coslovaque, une réclamation, présentée dans 
le courant de la huitaine, est admissible (§ 9 
de Tordonnance gouvernementale du 7 Aoút 
1922, R. des L. et O. No. 264 concernant le 
Clearing-Office Tchécoslovaque).

§ 8.

Les créances non déclarées á temps au re
censement obligatoire, écherront au profit de 
l’Etat. Les obligations non déclarées ne s’étein- 
dront pas, méme si elles avaient cessé ďexister 
en vertu ďun arrangement mutuel.

Toutefois, ces conséquences ne peuvent 
s’effectuer qu’au cas ďune omission intention- 
nelle ou inexcusable; c’est í’Autoritě des Fi- 
nances de premiére instance (alinéa 3) qui en 
décidera.

_ Quiconque n’aurait pas présenté la declara- 
tion obligatoire á temps, ou qui, avec con- 
naissance ou par une négligence inexcusable, 
aurait commis nhmporte quelle incorrection 
dans sa déclaration, sera en contravention et, 
nonobstant les conséquences prévues á 1’alinéa 
1, sera mis á Tamende jusqu’á concurrence de
50.000 couronnes tchécoslovaques, dictée par 
TAdministration des Impots (en Slovaquie et 
en Russie Subcarpathique .par la Direction 
des Finances) de son domicile ordinaire 
(dernier).

Quiconque iťaurait pas donné suitě á la 
sommation du Clearing-Office Tchécoslo
vaque, pourra y étre contraint par 1’Admini- 
stration des Impots (Direction des Finances) 
de son domicile ordinaire (dernier) en lui in- 
fligeant une amende jusqu’á concurrence de
50.000 couronnes tchécoslovaques, qui pourra 
étre répétée jusqu’á ce que le déclarateur ait 
répondu á la sommation.

Toutefois cette condamnation a Famende
doit étre précédée ďun avertissement, pré-

§ 7.

československý zúčtovací ústav rozhoduje 
o tom, podléhá-li pohledávka či dluh soupisu 
čili nic.

Všechny přihlášky neúplné, nejasné, opo
žděné nebo takové, které nebyly sepsány na 
úředních tiskopisech, jsou neplatný a nebude 
k nim přihlíženo.

Rozhodne-li československý zúčtovací 
ústav, že pohledávka nebo dluh povinnosti 
přihlašovací nepodléhá, vrátí přihlášku při
hlašovateli.

Do rozhodnutí československého zúčtova
cího ústavu podati lze stížnost do 8 dnů (§ 9 
vládního nařízení ze dne 7. srpna 1922, čís. 
264 Sb. z. a n., o československém zúčtovacím 
ústavu).

§ 8.

Pohledávky, které k povinnému soupisu 
včas přihlášeny nebyly, propadají ve prospěch 
státu. Nepřihlášené závazky nezanikají, 
i když vzájemnou dohodou byly uhrazeny.

Následky tyto mohou však nastati jenom 
z opominutí úmyslného nebo neomluvitelného; 
rozhodne o nich finanční úřad první stolice 
(odstavec 3.).

Kdo povinné přihlášky včas nepodal anebo 
dopustil se vědomě neb z neomluvitelné ne
dbalosti jakékoliv nesprávnosti v přihlášce, 
dopustí se přestupku a bude kromě následků, 
v odstavci 1. zmíněných, potrestán berní 
správou svého řádného (posledního) bydliště 
(na Slovensku a v Podkarpatské Rusi finanč
ním ředitelstvím) pokutou do 50.000 korun 
československých.

Neuposleehne-li kdo vyzvání českosloven
ského zúčtovacího ústavu, může býti k tomu 
berní správou (finančním ředitelstvím) svého 
řádného (posledního) bydliště donucen pořád
kovou pokutou do 50.000 korun českoslovem 
ských, kterou lze opakovati tak dlouho, az 
vyzvání bude vyhověno.

Pořádkové pokutě předcházet! však musí 
vyhrůžka, že pokuta taková, číselně určena,
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venant Finvité qiťune telle amende 'jusqiťá 
concurrence ďun tel montant lui serait infli- 
gée en cas qu’il ne répondrait pas á la somma- 
tion dans un délai fixé á une huiťaine au 
moins.

Les réclamations élevées contre de telles 
déeisions pénales, décrétées par une Adminis- 
tration des Impots (Direction des Finances), 
seront jugées en dernier ressort par les Di- 
rections des Finances provinciales.

Le délai ďappel est fixé á 8 jours.
Les amendes infligées en vertu du para- 

graphe présent reviendront á 1’Etat.

§ 9.
U est interdit, děs la dáte du . .....................

(dáte de la mise en vigueur de cette ordon- 
nance), de régler, soit entiěrement soit par- 
tiellement, les créances ou obligations sou- 
mises á la déclaration obligatoire, au sens de 
cette ordonnance; de méme est interdit 
ďeffectuer ou ďaccepter des paiements dans 
ce but. Le transfert de telles créances respec- 
tivement obligations de méme que ďautres 
actes juridiques á cette fin, sout interdits.

Les actes juridiques conclus en violation de 
la présente interdiction sont déclarés nuls.

Quiconque violant la sus-dite interdiction 
ou coopérant, en quelque maniěre que ce soit, 
a un acte juridique respectif, sera en contra- 
vention et sera mis á 1’amende jusqu’á con
currence de 50.000 couronnes tchécoslovaques, 
dictée par 1’Administration des ímpots (en 
Slovaquie et en Russie Subcarpathique par la 
Direction des Finances) de son domicile ordi- 
naire (dernier) —(§ 8).

En outre, les créances réglées en violation 
de cette interdiction ou celles oú une tentative 
d’un tel rěglement a été entreprise, seront con- 
sidéréés comme non déclarées.

Cette interdiction n’affecte pas les créances 
et obligations dont le rěglement respective- 
ftient le transfert a été permis par le Ministře 
des Finances Tchécoslovaque, agissant ďac- 
cord avec le Ministře des Finances Royal 
Hongrois.

§ 10.
Les créances soumises á la déclaration obli

gatoire au sens de cette ordonnance, ne peu- 
^ent pas, durant la validitě de la présente or
donnance, étre revendiquées en justice. Au 

qu’une action en justice aurait été déjá 
intentée, elle sera suspendue ďoffice ou sur 
la demande des parties.

bude uložena, neuposleehne-li vyzvaný do ur
čené, aspoň Sdenní lhůty.

O stížnostech do těchto všech trestních ná
lezů berní správy (finančního ředitelství) roz
hodují konečně zemské finanční úřady.

Lhůta odvolací jest Sdenní.
Pokuty podle tohoto paragrafu uložené při

padnou státu.

§ 9.
Dnem................................... (den účinnosti

tohoto nařízení) zakazuje se vyrovnati ať 
úplně ať částečně pohledávky nebo závazky 
podrobené povinné přihlášce podle tohoto na
řízení; rovněž se zakazuje konati anebo při- 
jímati platy k tomuto cíli. Zakazuje se převod 
takových pohledávek nebo závazků, jakož 
i jiná právní jednání za tím účelem.

Právní jednání proti tomuto zákazu učině
ná prohlašují se za neplatná.

Každý, kdo by proti tomuto zákazu jednal 
nebo při dotyčném právním jednání jakkoli 
spolupůsobil, dopouští se přestupku a bude 
potrestán berní správou svého řádného (po
sledního) bydliště (na Slovensku a v Podkar
patské Rusi finančním ředitelstvím) pokutou 
do 50.000 korun československých (§ 8).

Kromě toho považují se pohledávky proti 
tomuto zákazu urovnané anebo takové, při 
nichž stal se pokus takového urovnání, za ne
přihlášené.

Tento zákaz netýká se pohledávek a závaz
ků, jichž vyrovnání nebo převod byly povo
leny ministrem financí republiky českoslo
venské po dohodě s ministrem financí králov
ství Maďarského.

§ 10.
Pohledávky povinné přihlášce podle tohoto 

nařízení podrobené nemohou. býti po dobu 
splatnosti tohoto nařízení soudně vymáhány. 
Bylo-li již soudní řízení zahájeno, přeruší se 
z úřední moci anebo na žádost stran.
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Les mesures de l’exécution forcée ou les 
mesures conservatoires au profit des créances 
mentionnées au premier alinéa, ne peuvent 
étre ni ordonnées ni effectuées. De telles 
mesures qui, au jour de la mise en vigueur 
de cette ordonnance seraient déjá intentées, 
seront ajournées ďoffice ou sur la demande 
des parties.

§ 11.
L’espace de temps durant lequel une cré- 

ance, au sens de cette ordonnance, ne peut 
étre ni revendiquée en justice, ni effectuée par 
1yoie de l’exécution forcée, ne sera pas com- 
pris dans le délai de prescription, ni dans les 
délais fixés pour la présentation de la requéte, 
ni dans ďautres délais dont l’omission pour- 
rait, en vertu de la loi, entrainer des préju- 
dices juridiques.

§ 12.
Partout oú dans cette ordonnance il ést fait 

mention du territoire ďEtat, est compris sous 
ce terme le territoire respectif, dans 1’étendue 
déterminée par les Traités de Versailles, de 
St, Germain et de Trianon, respectivement 
déterminée ou á déterminer par les conven- 
tions et mesures ďexécution conclues et cón- 
venues entre les Etats intéressés en vertu de 
ces Traités.

§ 13.
La présente ordonnance entrera en vigueur 

le jour de sa publication; elle sera mise en 
exécution par le Ministře des Finances 
ďaccord avep les Ministres de la Justice et des 
Postes et Télégraphes.

P r a h a le.........................................

Pro pohledávky uvedené v prvním odstavci 
nemůže býti ani nařízena ani provedena exe
kuce ani zajišťovací opatření. Bylo-li řízení 
exekuční nebo zajišťovací v den účinnosti to
hoto nařízení již zahájeno, bude odročeno 
z úřední moci anebo na žádost stran.

§ 11.
Doba, po kterou pohledávka podle tohoto 

nařízení nemůže býti soudně vymáhána nebo 
exekucí dobývána, nezapočítává se do lhůty 
promlčecí ani do lhůt ustanovených k podání 
žaloby ani do jiných lhůt, jejichž zmeškání 
má po zákonu v zápětí právní újmu.

§ 12.
Všude, kde se v tomto nařízení vyskytuje 

pojem státního území, rozumí se jím státní 
území v onom rozsahu, ve kterém jest určeno 
mírovou smlouvou Versailleskou, St. Gennain- 
skou a Trianonskou, po případě bylo anebo 
bude určeno smlouvami a prováděcími opa
třeními, která byla ujednána mezi zúčastně
nými státy na základě těchto mírových smluv.

§ 13.
Toto nařízení se stane účinným v den svého 

uveřejnění; bude provedeno ministrem finan
cí za souhlasu ministra spravedlnosti a mini
stra pošt a telegrafů.

V Praze dne.........................

PROZKOUMAVŠE TENTO ZÁPIS, SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JEJ.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBIIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM .DNE 29. KVĚTNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO 
ČTVRTÉHO.

( h S. j

v._y

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VŽCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny tohoto zápisu byly vyměněny dne 30. října 
1924; tímto dnem nabyl zápis mezinárodní působnosti.

Dr. Beneš v. r.


