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prozkoumavše tuto úmluvu a závěrečný protokol, schvalujeme a potvrzu-
I I U.■

SLOVENSKÉ ÍÍMISKNOUTIJDAnTENTO LIST P°DEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO-

NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 14. SRPNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO 
ČTVRTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY Č E S K O S L O V E N S K É:

T. G. MASARYK v. r.
( L- S- / MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

7 Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny této úmluvy byly vyměněny dne 30. října 
1924; tímto dnem nabyla úmluva mezinárodní působnosti.

Dr. Beneš v. r.

229.
Úmluva

mezi republikou československou a královstvím Maďarským ze dne 8. března 1924 o vydání 
jmění poručenců a opatrovanců a sirotčích pokladen, jakož i o rozdělení jmění sirotčích po

kladen, jichž úřední obvod byl státní hranicí rozdělen.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIK'

KRÁLOVSTVÍ 

BYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLU

Convention
entre

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

et
LE ROYAUME DE HONGRIE,

concernant la libération du patrimoine des 
pupilles et des Caisses tutélaires (Caisses des 
orphelins), de méme que la répartition du 
patrimoine des Caisses tutélaires dont le 
rayon ďactivité a été divisé par la frontiěre 

ďEtat.

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE 
ET LE ROYAUME DE HONGRIE, animés 
du désir de régler les questions des Caisses 
tutélaires, voulant eonclure une convention 
y relative, ont nommé pour leurs plénipoten- 
tiaires, á savoir:

ČESKOSLOVENSKÉ 

IAĎARSKÉHO

;A A ZÁVĚREČNÝ. PROTOKOL:

(Překlad.)

Úmluva
mezi

REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU, 

a
KRÁLOVSTVÍM MAĎARSKÝM

o vydání jmění poručenců a opatrovanců a si
rotčích pokladen, jakož i o rozdělení jmění si
rotčích pokladen, jichž úřední obvod byl státní 

hranicí rozdělen.

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ a KRÁ
LOVSTVÍ MAĎARSKÉ, přejíce si upraviti 
otázky sirotčích pokladen, hodlajíce sjednati 
o tom úmluvu, jmenovaly svými zmocněnci:
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Le Président de la République 
Tchécoslovaque:

Dr. Bohumil Vlasák,
Premier Ciief de Section du Ministere des Financesj

Son AI tes se le Gouverneur 
du Royaume de Hongrie:

Dr. Pierre Matuška de Tvarozsna et Felso 

Rásztóka,
Conseiller de Légation, Chargé ďAffaires a. i.

lesquels, aprěs avoir échangé leurs pleins 
pouvoirs, reconnus en bonne et due formě, en 
exécution du deuxiěme alinéa du point 2 de 
Farticle I respectivement II de la Convention 
du 13 Juillet 1923, concernant la libération 
des dépots, et, en ce qui a trait á la réparti- 
tion du patrimoine des Caisses tutélaires dont 
le rayon ďactivité a été divisé par la frontiěre 
ďEtat, ont convenu des dispositions suivantes:

A r t i c 1 e I.
1. Le Gouvernement du Royaume de 

Hongrie s’engage á délivrer ďoffice au Gou
vernement de la République Tchécoslovaque 
toutes les valeurs mentionnées dans Farticle 1 
point 1 de la Convention concernant la libé
ration des dépóts, conclue le 13 Juillet 1923 
entre la République Tchécoslovaque et le 
Royaume de Hongrie, déposées auprěs des 
lieux de dépót mentionnés dans la Convention 
préeitée, de méme que celles qui se trouvent 
auprěs des procureurs légaux des pupilles, 
dans le délai de 60 jours, á partir du jour de 
1’entrée en vigueur de cette Convention, si:

a) ces valeurs constituent la propriété de 
telles Caisses tutélaires, autrefois hongroises. 
dont le rayon ďactivité est échu en total á la 
République Tchécoslovaque, ou bien, si

b) ces valeurs constituent la propriété des 
pupilles devenus ressortissants tchécoslova- 
ques ipso facto en vertu du Traité de Trianon, 
respectivement de celui de St. Germain, ou en 
vertu des conventions conclues ou á conclure 
en base de ces Traités, ou par suitě ďune 
autorisation officielle, conformément á Far
ticle 62 du Traité de Trianon, respectivement 
á Farticle 76 de St. Germain, ou par la voie 
de Foption.

2. Si un dépót est gardé sous le nom ďune 
des Caisses tutélaires, mentionnées dans le 
point 1 a), ou sous le nom ďun pupille, dont le 
patrimoine était géré par une telle Caisse, 
il y a lieu de supposer que ce dépót constitue

President republiky českoslo
venské:

Dra Bohumila Vlasáka,
vedoucího odborového přednostu ministerstva financí;

Jeho Výsost vladař království 
Maďarského:

Dra Petra Matušku de Tvarozsna et Felso 
Rásztóka,

legačního radu, Chargé ďAffaires a. i.,

kteří, vyměnivše si své plné moci, shledané 
v dobré a náležité formě, shodli se k provedení 
druhého odstavce bodu 2. článku L, případně
II. úmluvy o vydání deposit ze dne 13. čer
vence 1923, a pokud jde o rozdělení jmění si
rotčích pokladen, jichž úřední obvod byl státní 
hranicí rozdělen, na těchto ustanoveních:

článek I.
1. Vláda království Maďarského se zava

zuje, že vydá, aniž by o to byla žádána, ve 
lhůtě 60 dnů ode dne, kdy tato úmluva se 
stane účinnou, vládě republiky Československo 
veškeré hodnoty uvedené v článku L, bod^ 1., 
úmluvy o vydání deposit, sjednané dne 13. čer
vence 1923 mezi republikou československou 
a královstvím Maďarským, uschované na mí
stech úschovy ve zmíněné úmluvě uvedených, 
jakož i těch, které jsou uloženy u zákonných 
zástupců poručenců a opatrovanců, jestliže:

a) tyto hodnoty jsou vlastnictvím oněch bý
valých uherských sirotčích pokladen, jichž 
celý úřední obvod připadnul republice česko
slovenské, anebo jestliže

b) tyto hodnoty jsou vlastnictvím poručen
ců a opatrovanců, kteří se stali příslušníky 
československými podle mírové smlouvy Tria- 
nonské nebo St. Germainské nebo y důsledku 
úmluv, které byly nebo budou na jejich pod
kladě sjednány, ipso facto, anebo úředním po
volením podle článku 62. mírové smlouvy Tria- 
nonské či článku 76. mírové smlouvy St. Gei- 
mainské, anebo opcí.

2. Chová-li se nějaké depositům na jméno 
některé ze sirotčích pokladen, uvedených 
v bodě la), anebo na jméno některého po- 
ručence nebo opatrovance, jehož jmění bylo 
podobnou pokladnou spravováno, předpokládá
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la propriété de cette Caisse, respectivement 
ďun pupille tchécoslovaque. Toutefois, le Gou- 
vernement du Royaume de Hongrie a le droit 
de produire des contre-preuves.

3. La délivraison effeetive (Article I point 
8 de la Convention générale concernant les 
dépóts) des valeurs á délivrer au sens de cet 
article, s’effectuera au lieu de depot, entre 
les mains d’un Délégué du Gouvernement de 
la^ République Tchécoslovaque. Les preuves 
nécessaires au sens du point 2, peuyent aussi 
étre présentées par 1’interměde du méme 
Délégué.

Article II.

1. Le Gouvernement de la République 
Tchécoslovaque s’engage á délivrer ďoffice 
au Gouvernement du Royaume de Hongrie 
toutes les valeurs mentionnées dans 1’article II 
point 1 de la Convention concernant la libé- 
ration des dépóts, conclue le 13 Juillet 1923 
entre la République Tchécoslovaque et le 
Royaume de Hongrie, déposées auprěs des 
lieux de dépót mentionnés dans la Convention 
précitée, de méme que celles qui se trouvent 
auprěs des procureurs légaux des pupilles, 
dans le délai de 60 jours, á partir du jour de 
1’entrée en vigueur de cette Convention, si:

a) ces valeurs constituent la propriété des 
Caisses tutélaires dont le rayon ďactivité 
total se trouve dans 1’Etat hongrois, ou bien, 
si

b) ces valeurs constituent la propriété de 
tels pupilles qui sont des ressortissants 
hongrois, et cela méme au cas oú lesdites per- 
sonnes possédaient la nationalité hongroise 
déjá avant 1’entrée en vigueur du Traité de 
Trianon, ou la possědent par la voie de 
1’option, en vertu des dispositions du Traité 
de Trianon, respectivement en vertu des Con- 
ventions conclues ou á conclure en base de ce 
Traité.

2. Si un dépót est gardé sous le nom ďune 
des Caisses tutélaires mentionnées dans le 
point 1 a), ou sous le nom ďun pupille, dont 
le patrimoine était géré par une telle Caisse, 
il y a lieu de supposer que ce dépót constitue 
la propriété de cette Caisse, respectivement 
ďun pupille hongrois. Toutefois, le Gouver
nement de la République Tchécoslovaque a le 
droit de produire des contre-preuves.

3. La délivraison effeetive (Article II 
point 8 de la Convention générale concernant 
les dépóts) des valeurs á délivrer au sens de 
cet article, s’effectuera au lieu de dépóts entre

se, že toto depositum jest vlastnictvím této 
pokladny, případně poručence nebo opatro- 
vance československého. Vláda království Má
tí arského má však právo podati důkazy 
o opaku.

3. Skutečné vydání (článek L, bod 8., vše
obecné úmluvy o depositech) hodnot, které se 
mají vydati podle tohoto článku, provede se 
na místě úschovy do rukou zástupce vlády re
publiky československé. Důkazy potřebné po
dle bodu 2. mohou býti rovněž předloženy pro
střednictvím téhož zástupce.

článek II.

1. Vláda republiky československé se zava
zuje, že vydá, aniž by o to byla žádána, ve 
lhůtě 60 dnů ode dne, kdy tato úmluva se stane 
účinnou, vládě království Maďarského veškeré 
hodnoty uvedené v článku IL, bod 1., úmluvy
0 vydání deposit, sjednané dne 13. července 
1923 mezi republikou československou a krá
lovstvím Maďarským, uschované na místech 
úschovy ve zmíněné úmluvě uvedených, jakož
1 těch, které jsou uloženy u zákonných zástup
ců poručenců a opatrovanců, jestliže:

a) tyto hodnoty jsou vlastnictvím oněch si
rotčích pokladen, jichž celý úřední obvod leží 
ve státě maďarském, anebo jestliže

b) tyto hodnoty jsou vlastnictvím oněch 
poručenců a opatrovanců, kteří jsou maďar
skými příslušníky, a to i v tom případě, kdy 
zmíněné osoby byly příslušníky maďarskými 
již před účinností mírové smlouvy Trianonské, 
či jsou jimi v důsledku opce podle ustanovení 
mírové smlouvy Trianonské, po případě podle 
úmluv, které byly anebo budou na jejím pod
kladě sjednány.

2. Cňová-li se nějaké depositum na jméno 
některé ze sirotčích pokladen, uvedených 
v bodě 1 a), anebo na jméno některého poru
čence nebo opatrovance, jehož jmění bylo po
dobnou pokladnou spravováno, předpokládá 
se, že toto depositum jest vlastnictvím této 
pokladny, po případě poručence nebo opatro
vance maďarského. Vláda republiky českoslo
venské má však právo podati důkazy o opaku.

3. Skutečné vydání (článek II., bod 8., vše
obecné úmluvy o depositech) hodnot, které se 
mají vydati podle tohoto článku, provede se 
na místě úschovy do rukou zástupce vlády krá-
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les mains ďun Délégué du Gouvernement du 
Royaume de Hongrie. Les preuves nécessaires 
au sens du point 2, peuvent aussi étre pré- 
sentées par 1’interměde du méme Délégué.

Article III.

En ce qui concerne la répartition et la mise 
en compte du patrimoine d’une telle Caisse 
tutélaire, respectiyement du patrimoine géré 
légalement par une telle Caisse tutélaire, dont 
Fancien rayon ďactivité se trouve sur le ter- 
ritoire ďEtat (Article IX de la Convention 
du 13 Juillet 1923 concernant la libération des 
dépóts) des deux Parties Contractantes, il est 
convenu:

a) Toutes les váleurs mentionnées dans les 
articles I et II, qui, en vertu du systéme de 
la gestion individuelle de fonds, sont gérées 
au profit des différents pupilles, sont á dě
li vrer, dans le délai de 60 jours, á partir de 
1’entrée en vigueur de cette Convention, au 
Gouvernement de celle des Parties Con
tractantes dont ce pupille est ressortissant.

Ces dispositions s’appliquent aux valeurs 
sus-visées méme au cas oú elles seraient 
gérées sous le nom des différents pupilles, en 
vertu du systéme de la gestion cumulative de 
fonds (valeurs gérées individuellement).

La disposition du point 3 de F article I res- 
pectivement II de cette Convention, est á ap- 
pliquer analogiquement aux valeurs sus-men- 
tionnées.

Le domicile du pupille, enregistré comme le 
dernier dans le grand livre de compte de la 
Caisse tutélaire, motive la supposition quant 
a la nationalité. Des contre-preuves sont 
admissibles.

b) En ce qui concerne le patrimoine des 
Caisses tutélaires mentionnées au premier 
alinéa, qui est géré cumulativement, Factif 
sera réparti, en principe, en base ďune cleí 
de répartition, entre les deux Parties Con
tractantes.

A ces fins, les avoirs des pupilles envers 
toutes ces Caisses tutélaires seront établis 
ďaprěs Fétat au 31 Décembre 1918, et ré- 
Partis en deux groupes, selon la circonstance 
si le pupille ayant-droit est ressortissant 
tchécoslovaque ou hongrois.

. La nationalité sera établie ďaprěs les dispo- 
sitions du dernier alinéa du point a) de cet 
article.

lovství Maďarského. Důkazy potřebné podle 
bodu 2. mohou býti rovněž předloženy pro
střednictvím téhož zástupce.

Článek III.

O rozdělení a vyúčtování jmění sirotčí po
kladny nebo jmění podle zákona spravovaného 
sirotčí pokladnou, jejíž bývalý úřední obvod 
leží na státním území (článek IX. úmluvy 
o depositech ze dne 13. července 1923) obou 
Smluvních stran, bylo ujednáno:

a) Všechny hodnoty uvedené v článku I. a 
IL, které jsou spravovány jednotlivě pro jed
notlivé poručence a opatrovance, vydají se ve 
lhůtě 60 dnů ode dne, kdy tato úmluva se 
stane účinnou, vládě oné Smluvní strany, je
jímž příslušníkem jest tento poručenec nebo 
opatrovanec.

Tato ustanovení platí o výše zmíněných 
hodnotách i tehdy, jsou-li spravovány hro
madně na jméno jednotlivých poručenců a 
opatrovanců(jednotlivě spravované hodnoty).

Ustanovení bodu 3. článku I., po případě II. 
této úmluvy platí obdobně o výše zmíněných 
hodnotách.

Bydliště poručence nebo opatrovance, které 
je zapsáno ve hlavní knize sirotčí pokladny 
jako poslední, jest důvodem pro předpoklad 
státní příslušnosti. Důkazy o opaku jsou pří
pustný.

b) Pokud jde o hromadně spravované jmění 
sirotčích pokladen v prvním odstavci uvede
ných, budou aktiva v zásadě rozdělena mezi 
obě Smluvní strany podle rozdělovacího klíče.

Za tím účelem budou pohledávky poručenců 
a opatrovanců za všemi těmito sirotčími po
kladnami zjištěny podle stavu ze dne 31. pro
since 1918 a rozděleny ve dvě skupiny podle 
toho, je-li oprávněný poručenec nebo opatro
vanec příslušníkem československým či ma
ďarským.

Státní příslušnost bude zjištěna podle usta
novení posledního odstavce bodu a) tohoto 
článku.
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La proportion des groupes, établis de cette 
maiiiěre, servira de clef de répartition pour 
Factif.

Seront considérées comme Factif des Cais- 
ses tutélaires á répartir, toutes les valeurs 
(les titres de la dette publique et autres 
papiers-valeurs, les créances hypothécaires, 
les mises de fonds pécuniaires et les créances 
en comptes-courants, Fargent comptant, etc.) 
y compris les fonds. de réserve, gérées légale- 
ment par une telle Caisse tutélaire, á Fex- 
ception des valeurs mentionnées au point a).

Ces actifs sont á établir ďaprěs leur état 
au 31 Décembre 1918, toutefois, les intéréts 
échus jusqďau jour de Farrété de compte, 
sont á ajouter.

Chacune des deux Parties Contractantes 
récevra la quote-part de ces actifs, correspon- 
dant á la clef de répartition sus-mentionnée. 
Par contre chacun des deux Etats s’engage 
á satisfaire les droits de tels pupilles qui, au 
sens de la disposition du troisiěme alinéa de 
ce point, sont á considérer comme ses res- 
sortissants.

La répartition effective s’effectuera, dans 
les limites de la clef de répartition fixée, de 
la maniěre suivante:

1. Les créances hypothécaires et les mises 
de fonds au pres des établissements financiers 
(les livrets, les créances en comptes-courants) 
seront attribuées á FEtat, sur le territoire 
duquel se trouvent Fhypothěque respective- 
ment Fétablissement financier.

_ Pour les hypothěques simultanées, la situa- 
tion de Fhypothěque principále est décisive.

Les dispositions des Ordonnances con- 
venues entre la République Tchécoslovaque et 
le Royaume de Hongrie, concernant le recen- 
sement des créances et obligations mutuelles, 
nées en anciennes courronnes autrichiennes 
et hongroises, sont valables en ce qui concerne 
les succursales des établissements financiers.

2. Les encaisses, c’est-á-dire les créances 
des Caisses tutélaires, existant envers les 
caisses publiques, écherront á celle des Parties 
Contractantes, sur le territoire actuel de 
laquelle se trouvait le siěge de la caisse pu
blique respective, le 3 Novembrě 1918.

3. Les papiers-valeurs, á 1’exception des 
titres ďEtat, écherront a celle des Parties 
Contractantes, sur le territoire actuel de 
laquelle se trouve le lieu ďémission.

Poměr skupin, tímto způsobem zjištěných, 
bude klíčem pro rozdělení aktiv.

Za aktiva sirotčích pokladen, která se mají 
rozděliti, považují se veškeré hodnoty (titry 
státních dluhů a jiné cenné papíry, hypoté
kami pohledávky, vklady peněžní a pohle
dávky na běžných účtech, hotové peníze atd.), 
včetně záložních fondů, které podle zákona 
jsou sirotčí pokladnou spravovány, s výjimkou 
hodnot zmíněných v bodě a).

Tato aktiva se zjistí podle stavu ze dne 31. 
prosince 1918, přičtou se k nim však úroky až 
do dne likvidace dospělé.

Každá ze Smluvních stran obdrží z těchto 
aktiv podíl odpovídající rozdělovacímu klíči 
shora zmíněnému. Naproti tomu zavazují se 
oba státy, že uspokojí nároky poručenců a opa- 
trovaneů, které podle ustanovení třetího od
stavce tohoto bodu dlužno považovati za jeho 
příslušníky.

Skutečné rozdělení provede se v mezích 
rozdělovaeího klíče takto:

1. Hypotekární pohledávky a vklady u pe
něžních ústavů (vkladní knížky, pohledávky 
na běžných účtech) přidělí se státu, na jehož 
území jest hypotéka nebo peněžní ústav.

V příčině hypoték simultánních rozhoduje 
poloha hlavní hypotéky.

O odbočkách peněžních ústavů platí ustano
vení nařízení sjednaných mezi republikou 
Československou a královstvím Maďarským 
o soupisu vzájemných pohledávek a závazků 
vzniklých ve starých korunách rakouských a 
uherských.

2. Hotovosti, t. j. pohledávky sirotčích po
kladen za veřejnými pokladnami, připadnou 
Smluvní straně, na jejímž nynějším území bylo 
sídlo příslušné veřejné pokladny dne 3. listo
padu 1918.

3. Cenné papíry s výj imkou státních papji'11 

připadnou Smluvní straně, na jejímž nynějším 
území jest místo emise.
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4. Les titres de la dette ďavant-guerre 
écherront á celle des deux Parties Contrac- 
tantes, sur le tei’ritoire de laquelle se troúve 
le siěge' de la Caisse tutélaire qui tient dans 
ses livres ces titres de la dette ďavant-guerre 
comme sa propriété; lesdits titres échéant 
á la République Tchécoslovaque seront dé- 
livrés sans Testampillage hongrois et éliminés 
du bloc .territorial hongrois.

5. Les restes ainsi non couverts des quote- 
parts du patrimoine, échéant aux deux Par
ties, seront couverts proportionnellement du 
reste des éléments ďactif.

L’excédant éventuel du patrimoine sera 
réparti ďaprěs la clef de répartition générale.

Les titres de 1’emprunt de guerre, échéant 
au sens des dispositions de ce point á la Ré
publique Tchécoslovaque, seront délivrés sans 
étre munis du timbre hongrois.

Au cas oů le Gouvernement du Royaume de 
Hongrie aurait payé les intéréts résultant des 
titres de la dette ďavant-guerre, á déliyrer 
Par lui et échus aprěs 1’entrée en vigueur du 
Traité de Trianon, le Gouvernement de la Ré
publique Tchécoslovaque lui remboursera ces 
intéréts en monnaie hongroise, contre la resti- 
tution des coupons payés.

Au cas oů un des deux Etats aurait reglé, 
aprěs le 31 Décembre 1918, sans réserve, 
avec le consenternent de l’ayant-droit, une 
créance, existant envers une Caisse tutélaire, 
mais qui, au sens des dispositions du septiěme 
alinéa du point b), n’est pas á sa charge, 
1 autre Etat est obligé á céder une quote-part 
correspondante du couvrement qui lui appar- 
tient en vertu du point 5, au profit de 1’Etat 
Ůtu a effectué le payement mentionné.

En ce qui concerne Tarrété de compte et la 
répartition, il sera calculé dans chaque cas et 
Partout une couronne pour une couronne.

L’arrété de compte et la répartition, visés 
dans^ ce point, seront exéčutés par une com- 
nnssion mixte, composée de deux Délégués; 
chaque Partie Contractante nommera le sien.

les membres de cette commission ne tom- 
bent pas ďaccord, ils éliront un président 
commun et la commission décidera alors á la 
'najorité des voix. Si les membres de la com- 
nnssion ne sont pas á méme de s’accorder sur 
n personne du président, un fonctionnaire de 
a Légation des Pays-Bas á Praha, respective- 
pent un fonctionnaire de la Légation des 
• c^S;Bas> chnrgé de la représentation des 
mteréts des Pays-Bas auprcs du Gouverne-

4. Titry předválečného dluhu připadnou 
Smluvní straně, na jejímž území jest sídlo 
sirotčí pokladny, která vede ve svých knihách 
tyto titry předválečného dluhu jako svoje 
vlastnictví; zmíněné titry, pokud připadají re
publice československé, budou vydány bez ma
ďarského označení a budou vyloučeny z národ ■ 
ního bloku maďarského.

5. Tímto způsobem neuhrazené zbytky po
dílů na jmění, připadajících oběma Stranám, 
budou poměrně uhrazeny ze zbytku aktiv.

Případný přebytek jmění bude rozdělen po
dle všeobecného rozdělovacího klíče.

Titry předválečného dluhu, které připadnou 
podle tohoto bodu republice československé, 
budou vydány bez maďarského označení.

Vyplatila-li snad maďarská vláda z titrů, 
které má vydati, úroky splatné po dni, kdy mí
rová smlouva Trianonská se stala účinnou, na
hradí jí vláda republiky československé tyto 
úroky ve měně maďarské proti vrácení vypla
cených kuponů.

Vyrovnal-ii snad některý z obou států po 31. 
prosinci 1923 bez výhrady se svolením opráv
něné osoby pohledávku za některou sirotčí po
kladnou, která mu však podle ustanovení sed
mého odstavce bodu b) k tíži nepřipadá, je 
druhý stát povinen postoupiti státu, který 
zmíněnou platbu provedl, příslušný podíl 
úhrady, který mu náleží podle bodu 5.

Při vyúčtování a rozdělení bude se pcčítati 
vždy a všude koruna za korunu.

Vyúčtování a rozdělení míněné v tomto bodě 
provede smíšená komise sestávající ze dvou 
zástupců; každá Smluvní strana jmenuje si 
svého. Neshodnou-li se členové této komise, 
zvolí si společného předsedu a pak rozhoduje 
komise většinou hlasů. Nejsou-li členové ko
mise s to shodnouti se na osobě předsedově, 
převezmou úřad předsedy střídavě úředník 
nizozemského vyslanectví v Praze a úředník 
nizozemského vyslanectví pověřeného zastou
pením nizozemských zájmů při vládě králov
ství Maďarského.

. \ \ .
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ment du Eoyaume de Hongrie, rempliront 
alternatiyement la fonction du président.

A r t i c 1 e IV.
Les deux Gouvernement sont ďaccord srn

ce que les Caisses tutélaires suivantes doivent 
seules étre traitées conformément aux dispo- 
sitions de 1’article III:

Comitat Gyor (Ráb),
„ Esztergorn (Ostřihom),
„ Nógrád (Novohrad),
„ Zemplén (Zemplín),
„ Szabolcs,

La ville de Sátoraljaujhely (Nové Město 
pod šiatorom),

Comitat Hont,
„ et la ville de Komárno (Korná- 

rom),
„ Gemer et Malohont (Gomor és

Kishont),
„ Abauj Turňa (Abaujtorna),
„ Užhorod (Ung),
„ Bereliovo (Bereg).

A r t i c 1 e V.
Les créances des Caisses tutélaires non 

mentionnées dans 1’article IV, envers les éta- 
blissements financiers ou autres personnes, 
sont — en tant qu’existent les conditions des 
§§ 1 et 3 de TAnnexe A, respectivement des 
§§ 1 et 3 de TAnnexe B du protocole du 
13 Juillet 1923, établi entre la République 
Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie, 
concernant le recensement des créances et 
obligations mutuelles, nées en anciennes cou- 
ronnes autrichiennes et hongroises — soumi- 
ses au recensement au sens des dispositions 
de ces Annexes.

Les créances des pupilles, nées avant le 
26 Février 1919 en anciennes couronnes 
autrichiennes et hongroises, envers les Cais
ses tutélaires non mentionnées dans 1’ar
ticle IV, se trouvant sur le territoire de 
hautre Etat, seront traitées au sens des dispo
sitions de 1’alinéa précédent.

Ar ti cle VI.
Si des valeurs quelconques, mentionnés 

dans les articles I et II, du patrimoine géré 
par une Caisse tutélaire, avaient, — déjá 
avant 1’entrée en vigueur de cette Conven- 
tion, — été délivrées aux ayants-droit selon 
la loi de 1’Etat, au Gouvernement duquel ces

článek IV.
Obě vlády shodly se na tom, že jenom s tě

mito pokladnami má se nakládati podle usta
novení článku III.:

župa Gyór (Ráb),
„ Esztergom (Ostřihom),
„ Nógrád (Novohrad),
„ Zemplén (Zemplín),

Szabolcs,
město Sátoraljaujhely (Nové Město pod šia

torom) ,
župa Hont,

a město Komárno (Komárom),

„ Gemer a Malohont (Gomor és Kis
hont),

„ Abauj Turňa (Abaujtorna),
„ Užhorod (Ung),
„ Berehovo (Bereg).

Článek V.
Pohledávky sirotčích pokladen, v článku IV. 

neuvedených, za peněžními ústavy nebo ji
nými osobami, podléhají — pokud jsou zde 
podmínky § 1 a § 3 přílohy A, pokud se týče 
§ 1 a § 3 přílohy B k zápisu ze dne 13. čer
vence 1923, sepsaného mezi republikou česko
slovenskou a královstvím Maďarským o sou
pisu vzájemných pohledávek a závazků vznik
lých ve starých korunách rakouských a uher
ských — soupisu podle ustanovení těchto 
příloh.

S pohledávkami poručenců a opatrovanců 
vzniklými před 26. únorem 1919 ve starých 
korunách rakouských a uherských za sirotčími 
pokladnami, v článku IV. neuvedenými a leží
cími na území druhého státu, bude se naklá
dati podle ustanovení předcházejícího od
stavce.

článek VI.
Byly-li nějaké hodnoty, v článku I. nebo H. 

uvedené, ze jmění sirotčí pokladnou spravo
vaného — již přede dnem, kdy tato úmluva 
se stala účinnou — vydány oprávněným oso
bám podle zákona státu, jehož vládě měly tyto 
hodnoty podle této úmluvy býti vydány, není
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valeurs devraient étre délivrées au sens da 
eette Convention, le Gouvernement de la Par
tie Contractante respeetive n’est pas obliga 
á restituer á 1’autre Etat les valeurs ainsi dé
livrées.

Si une Caisse tutélaire non mentionnée 
dans 1’article IV a réglé une créance pécu- 
niaire ďun pupille de 1’autre Partie Contrac
tante, avec le consentement de la personne in- 
téressée, au plus tard le 31 Juillet 1923, cette 
créance est á considěrer comme éteinte.

Ar ti cle VIL

Les dispositions de cette Convention con- 
cernant les pupilles, s’appliquent aussi á de 
telles personnes émancipées, dont le patři- 
moine, au jour de 1’entrée en vigueur de cette 
Convention, est géré par une Caisse tutélaire.

Article VIII.

En tant que les articles I, II, III a), VI et 
VII de cette Convention ne contiennent pas 
explicitement ďautres dispositions, il est en- 
tendu que les dispositions de la Convention 
conclue le 13 Juillet 1923 entre la République 
Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie, 
concernant la libération des dépóts, sont á ap- 
pliquer conformément á leur sens.

Article IX. ,

La présente Convention sera ratifiée; les 
Instruments de ratification Seront échangés 
á Budapest, le plus tot possible. La présente 
Convention entrera en vigueur le jour de la 
ratification.

Pait en francais, en deux exemplaires ori- 
gmaux, dont un a été remis á chacun des deux 
Gouvernements.

Praha le 8 Mars 1924.

Pour la République Tchéco
slovaque:

Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

Pour 1 e Royaume de Hongrie:

Dr- pierre MATUŠKA DE TVAROZSNA 

et FELSó RÁSZTÓKA m. p.

vláda příslušné Smluvní strany povinna na
hradí ti takto vydané hodnoty druhému státu.

Vyrovnala-li některá v článku IV. neuve
dená sirotčí pokladna peněžní pohledávku ně
kterého poručence nebo opatrovance druhé 
Smluvní strany za souhlasu zúčastněné osoby 
nejpozději dne 31. července 1923, bude tuto 
pohledávku považovati za zaniklou.

Článek VII.

Ustanovení této úmluvy, která se týkají po- 
ručenců a opatrovanců, platí též pro osoby své- 
právné, jejichž jmění je v den, kdy tato 
úmluva se stane účinnou, spravováno sirotčí 
pokladnou.

Článek VIII.

Pokud články L, IL, III. a), VI. a VIL této 
úmluvy neobsahují výslovně jiných ustano
vení, bude obdobně použito ustanovení úmluvy 
o vydání deposit, sjednané dne 13. července 
1923 mezi republikou československou a krá
lovstvím Maďarským.

Článek IX.

Tato úmluva bude ratifikována; ratifikační 
listiny vymění se co nejdříve v Budapešti. Tato 
úmluva se stane účinnou v den ratifikace.

Dáno francouzský ve dvou původnich stejno
pisech, z nichž po jednom obdržela každá 
z obou vlád.

V Praze dne 8. března 1924.

Za republiku československou:

Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

Za království Maďarské:

Dr. PIERRE MATUŠKA DE TVAROZSNA 
ET FELSo RÁSZTÓKA v. r.
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Proíocole finál
relatif á la Convention conclue á Praha le 
8 Mars 1924, entre la République Tchécoslo- 
vaque et le Royaume de Hongrie, concertrant 
la libération du patrimoine des pupilles et des 
Caisses tutélaires, de méme que la répartition 
du patrimoine des Caisses tutélaires dont le 

rayon ďactivité a été divisé par la frontiěre 
ďÉtat.

Au moment de procéder á la signatuře de 
la Convention conclue á la dáte de ce jour, les 
plénipotentiaires soussignés de la République 
Tchécoslovaque et du Royaume de Hongrie, 
ont déclaré et stipulé ce qui suit:

1. Au sujet de 1’alinéa b) 1 de Tarticle III, 
il est entendu qďaucune conclusion, ayant 
trait á la maniěre du rěglement général des 
créances et dettes, ne peut étre tirée des dis- 
positions contenues dans 1’alinéa précité, con- 
cernant le traitement des succursales des éta- 
blissements financiers hongrois, situées sur 
le territoire de la République Tchécoslovaque, 
de méme que des créances gagées hypothécai- 
rement sur les immeubles se trouvant sur le 
territoire de la République Tchécoslovaque.

2. Au cas ou des parties territoriales aurai- 
ent été divisées par la frontiěre ďEtat tchéco- 
slovaque-hongroise, aussi quant aux rayons 
ďautres Caisses tutélaires que celles mention- 
nées dans 1’article IV, les dispositions de l’ar- 
ticle III ne s’appliquent point á de telles Cais
ses ; dans les cas semblables, la position légale 
est á régler au sens des dispositions concer- 
nant les Caisses tutélaires, dont le rayon n’a 
pas été divisé par la frontiěre ďEtat.

Praha le 8 Mars 1924.

P o u r 1 a République Tchéco
slovaque:

Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

Pour le Royaume de Hongrie:

Dr. PIERRE MATUŠKA DE TVAROZSNA 
ET FELSo RÁSZTÓKA m. p.

Závěrečný zápis
k úmluvě sjednané v Praze dne 8. března 1924 
mezi republikou československou a králov
stvím Maďarským o vydání jmění poručencú 
a opatrovanců a sirotčích pokladen, jakož 
i o rozdělení jmění sirotčích pokladen, jichž 

úřední obvod byl státní hranicí rozdělen.

Přikročivše k podpisu úmluvy sjednané 
dnešního dne, podepsaní zmocněnci republiky 
Československé a království Maďarského pro
hlásili a ustanovili toto:

1. Pokud jde o odstavec b) 1. článku III., 
bylo ujednáno, že z ustanovení v právě cito
vaném odstavci obsažených, týkajících se na
kládání s odbočkami peněžních ústavů maďar
ských na území republiky československé, 
jakož i s pohledávkami zajištěnými hypote- 
kárně na nemovitostech ležících na území re
publiky Československé, nelze činiti důsledku 
pro všeobecnou úpravu pohledávek a dluhů.

2. Byla-li státní hranicí Československo- 
maďarskou rozdělena území též úředních ob
vodů jiných sirotčích pokladen nežli- těch, 
které jsou uvedeny v článku IV., neplatí usta
novení článku III. vůbec na tyto pokladny; 
v takových případech upraví se právní poměr 
podle ustanovení o sirotčích pokladnách, jichž 
úřední obvod nebyl státní hranicí rozdělen.

V Praze dne 8. března 1924.

Za republiku československou:

Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

Za království Maďarské:

Dr. PIERRE MATUŠKA DE TVAROZSNA 

ET FELSÓ RÁSZTÓKA v. r.
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PROZKOUMAVŠE TUTO ÚMLUVU A ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL SCHVALUJEME A POTVRZU
JEME JE.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘJTISKNOUTI DALI.

V TOPOLČIANKÁCH DNE 30. ZÁŘÍ LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO ČTVRTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.

' I S i
\ / MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

.... " Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny této úmluvy byly vyměněny dne 30. října 
1924; tímto dnem nabyla úmluva mezinárodní působnosti.

Dr. Beneš v. r.

230.

Zápis
sepsaný v Praze dne 13. července 1923 o jednání zástupců republiky československé a krá
lovství Maďarského o dodatečném soupisu vkladů (pohledávek) podle nařízení vlády re
publiky československé ze dne 4. března 1919, čís. 110, po případě ze dne 10. dubna 1919,

čís. 185 Sb. z. a n.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A
KRÁLOVSTVÍ MAĎARSKÉHO

BYL SJEDNÁN TENTO PROTOKOL S PŘÍLOHAMI A a B A DODATKOVÝ

PROTOKOL:

Protocole
fait á Praha le 13 Juillet 1923, au sujet du re- 
censement supplémentaire des mises de fonds 
(créances), conformément aux ordonnances 
de la République Tchécoslovaque du 4 Mars 
1919 respectivement du 10 Avrii 1919 No 110 

respectivement 185 R. des L. et O.

Les Déiégués Plénipotentiaires présents:
P o u r 1 a République T c h é c o slo

va q u e:
Dr. Bohumil Vlasák,

Premiér Chef de Section du Ministore des Finances; 

L o u r 1 e R o y a u m e d e H o n g r i e:

S. E. Iván de Ottlik,
Conseiller Intime, Chanibellan, Secrétaire ďÉtat.

(Překlad.)

Zápis
sepsaný v Praze dne 13. července 1923 

o dodatečném soupisu vkladů (pohledávek) 
podle nařízení republiky československé ze 
dne 4. března 1919, čís. 110, po případě ze dne

10. dubna 1919, čís. 185 Sb. z. a n.

Přítomni zplnomocnění zástupci: 

za republiku československou:

Dr. Bohumil Vlasák,
vedoucí odborový přednosta ministerstva financí; 

za království Maďarské:

J. E. Iván de Ottlik,
tajný rada, komoří, státní tajemník.


