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58.
Úmluva

mezi republikou československou a královstvím Bulharským o vzájemné právní ochraně 
a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A
KRÁLOVSTVÍ BULHARSKÉHO

BYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLUVA S DODATKOVÝM PROTOKOLEM:

Úmluva
mezi republikou československou a králov
stvím Bulharským o vzájemné právní ochraně 
a právní pomoci ve věcech občanských a ob

chodních.

President republiky československé a Jeho 
Veličenstvo král Bulharů, přejíce si upraviti 
právní styky obou států pokud se týkají vzá
jemné právní ochrany a právní pomoci ve vě
cech občanských a obchodhích, rozhodli se 
sjednati o tom úmluvu. K tomu cíli jmenovali 
svými zmocněnci:

President republiky Českoslo
venské:

pana Bohdana Pavlů,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra 

republiky československé v Sofii, a

pana JUDra Emila Spiru, 
odborového přednostu ministerstva spravedlnosti,

Kohbchiíhh

mokaY HexocaoBauiKaxa PenyóJiHKa h Hap- 
ctbo BTiJirapuH othochtchho BaauMHaxa 
npaBHa samura h c^tseúna noMomb bt. 
oúJiacxbTa na rpa>KAaHCKOTO h TT>proB- 

ckoto npaBO.

npeAceflaxejia na MexccaoBaujKara PenyÚJimúi 
n Herono BejmuecTBO LjapH na Bxcirapirrb bx. 
jKejiannexo umí,na ype/orn, lopH/uuiecKHrh BpxsKH 
Me>K,iy ABexh /|'ř>p>KaBH, mo ce Kacae ao b33hm- 
naxa npaBtia samma h CMAeóna noMon;b ui, 06- 
jiacxbxa na rpa>KAancKOxo h xi.proBCKoxo npaBO, 
peimixa jia CKJiiouaxx, 3a xaa nejit eAua KoiiBeii- 
HH5i h HasnaMHxa Kaxo in>au0M0uuiHHíi:

II p e a c e a a x e ;i a na M e x o c ji o b a m k a x a 
P e n y 6 ji i i k a:

rocnoAiurt, BorjjaHXj ílaBJíy, 

HsB-tHpeRen-b I IparemiKi. h LLbJíHOMOiueHT, Mhhhctpt, 
na HexocnoBauiKaTa PenyějiHKa B'b Cotpin, n

FocnoAHHú /joKxopx Emkjitj Crmpa,

HauajlHHKT, na OTfthjieHHe bx, MimiiCTepcTBOTO 
na OpaBoC/VAneTO.

44



442 Sbírka zákonů a nařízení, č. 58.

Jeho Veličenstvo král Bulharů:

pana Atanase D. Burova,
ministra zahraničních věcí a kultů,

kteří, vyměnivše si své plné moci a shle- 
davše je v dobré a náležité formě, shodli se na 
těchto ustanoveních:

HLAVA PRVNÍ.

Ustanovení všeobecná.

Článek 1.

Stejné nakládání.
1. Příslušníci každé ze smluvních stran bu

dou požívati na území druhé strany týchž 
práv jako vlastní příslušníci, pokud jde o zá
konnou a soudní ochranu jejich osob a ma
jetku.

2. Budou míti svobodný a volný přístup 
k soudům druhého státu za stejných podmí
nek a v téže formě jako jeho vlastní státní 
příslušníci.

HLAVA DRUHÁ.

Osvobození od jistot a záloh, 

článek 2.
1. Od státních příslušníků československých 

nebo bulharských, kteří mají své bydliště 
v Bulharsku nebo Československu, a kteří před 
soudy jednoho z obou států budou jednati jako 
žalobci nebo intervenienti, nebude požadována 
nižádná jistota neb složení k soudu z toho dů
vodu, že jsou cizinci nebo, že nemají v tuzem
sku bydliště nebo sídla.

2. Totéž platí o složení zálohy se strany ža
lobců neb intervenientů k zajištění soudních 
útrat. Téhož ustanovení jest užiti při žalo
bách navzájem a v opravném řízení.

8. Příslušníci jedné z obou smluvních stran, 
mají-li bydliště mimo území druhé strany, bu
dou účastni téhož osvobození, jsou však po
vinni, vznášejíce žalobu, označiti osobu, která 
tam bydlí a bude oprávněna přijímati jich 
jménem všechny spisy týkající se sporu.

Článek 3.
1. Byl-li žalobce neb intervenient neb stěžo

vatel (odvolatel), který jest podle článku 2

HeroBO BejinuecTBO U,apa na 
B-BJírapHxh:

PocnoAHirb Axanacuj JI,. Bypoirh,
MiiHiiCTpx na B biimHHT l; PaGoxn h na HanOBHiannsiTa;

kohto, caejyb Kaxo pas/rbniixa rnaiHOMOimma 
ch, naMhpenH bx najyieHCHa cj)opAia ce cbrjiacnxa 
Bxpxy caeyipixrb nocxaHOuaeiina:

TJIABA I.
Oí5mn nocTaHOBJíeHMfl.

BaeHX 1.

Eííhhcxbo Bx xpexnpanexo.
1. HoAanHUHxh na BcbKa oxx /(oroBopamiixk 

Cxpanu mc ce nojisyBaxx, bx xepiixopnaxa na 
jipyraxa Cxpana cx cxmHxk npaBa, kohxo nwaxx 
noflannunih na xaa nocae/niaxa, ui.o ce xacae ro 
saKonnaxa h cx^eúnara 3am,nxa na xhxnaxa an- 
nnocxb n na x'bxfiHX'b HMymecxBa.

2. Tk m,e Moraxx cboúoaho rya aeficxByBaxx 
npeflx cK^HaHm,axa na ;i,pyraxa /l,xp>KaBa, opu 
caíuj.Hxk ycaoBiui h npn ejtnaKXBX Hannux xaicxo 
h cobcxBennxk noflannun.

TJIABA II.

OcBo6o}K,n,eHHe ott> sajiosH h ott> BJioroBe.

Maenx 2.
1. HnKai<XBx aaaori) nan bjiopx, ooax KaKBOxo 

h HaHAienoBanne Aa ďasac, ne 6h Morxax a& óxp,e 
naaowenx, nopaAH KanecxBOxo hmx na MyHCAcnun 
hjih nopaAH annca na MkcxoHíHxeacxBO um na 
ArbcxonpeonBaiuie bx Cxpanara, na úxarapciaixk 
noAanHUH um na MexocaoBaniKnxi; ncAaiiHiui, 
kohxo hmuxx ArbcxwKuxeacxBOxo ch bx Mexo- 
cjioBamKO naw BxarapHH h, kohxo n;e óxnarb 
hcxhh naH xpexH Jinpa BcxxnnaH bx opopeca 
npeAX CKAHamnaxa na eAna oxx ABexh /jxpMOBH.

2. 0,111,0x0 npaBiiao ce npnaara h kxmx bhoc- 
KHxk, kohxo 6u ce ncicajiH oxx HcxpHxk um xpe- 
Tnxk jiiipa sa oúesneneHHe na caiacohnx'b pas- 
pockh. To ce npnaara cxuio h npn nacpetpenx
HCKX H BX33HBH0 Iip0II3B0r'l,CXB0.

3. IloAanHpHTh na epna oxx /(oroBopaipurb 
Cxpann, >KHByuj,H bxhx oxx xepnxopnaxa na APY- 
raxa Cxpana, ipe ce noasyBaxx oxx caupoxo npaBO, 
no xh ipe úaíAaxx ajidkuh, kpxo npe;i,nBMBaT'b 
cbohxL HCKOBe, pa oóosnaMaBax b CAHO Jllipe, >KH- 
Byipe bx xaa xepnxopHP cx npaBO ah nojiynana 
oxxxkxno HM6 BCHMKHT'b KHH/KP HO A^JIOXO.

Maenx 3.
1. Ako eAHHX Hipepx hjih caiio xpexo anpe, Koexo 

noAaBa ancaapHonna Han Kacapnonna >Kaji6a e
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nebo podle zákona platného ve státě, kde spor 
je zahájen, osvobozen od placení jistoty, slo
žení k soudu, či zálohy, odsouzen soudy jed
noho ze smluvních států k náhradě útrat 
sporu, bude toto rozhodnutí rovněž lze vyko
nat! cestou uvedenou v článku 9 na území dru
hého státu týmž způsobem jako rozhodnutí 
jeho vlastních soudů.

2. žádosti jest přiložiti rozhodnutí soudu, 
který na něm osvědčí, že nabylo moci práva. 
Žadatel přiloží rovněž překlad těchto listin, 
ověřený podle předpisů článku 10 této úmluvy.

3. Nebude třeba předchozího slyšení stran, 
odsouzené straně však vyhrazeno bude právo 
stížnosti, připouštějí-li ji zákony státu, kde 
jest exekuci provésti.

4. Totéž platí o soudních rozhodnutích, kte
rými výše nákladů sporu stanovena bude 
později.

HLAVA TŘETÍ.

Právo chudých.

Článek 4.

1. Příslušníkům jednoho z obou států při
znává se na území druhého státu právo chu
dých za týchž podmínek, jež platí pro vlastní 
příslušníky.

2. Bylo-li příslušníku jednoho státu povo
leno příslušným úřadem právo chudých, bude 
ho účasten také před soudy druhého státu při 
všech procesních úkonech, které se týkají téže 
věci, čítajíc v to i řízení exekuční.

článek 5.

1. Vysvědčení chudoby bude vydáno úřady 
stálého pobytu žadatelova nebo, nemá-li ho, 
úřady místa, kde se právě zdržuje.

2. Nezdržuje-li se žadatel na území jedné ze 
smluvních stran a nevydájí-li mu úřady jeho 
skutečného pobytu vysvědčení chudoby, po-

ocBoúoneHO, (5h;io no cmrata na hji. 2, 6ano no 
CHJiara na saKona na /jnpjKaBaia, r/jero hciiKti, 
e saBeftemb, ^a Bnece flenosirrh, BJiort hjih na- 
piinna BHOCKa Bn cx^a Káro rapanuna, e ocsflenn 
orn cxAHjiumaxa na e/uia oxn fleexh /jnpwaBH na 
cxfleĎnnxh n no Boženo na /rbnoxo paanocKH, 
pemennexo mokc cxmo «a óxse npHBefteno bx> 
HaneJinemie, no HaMnna yKasaím Bn nnenx. 9, Bnpxy 
xepHxopnaxa na jipyraxa /(-hjjxcaBa, no ca, mna na- 
hhhx., kukxo peineHHHxa H3áa«enH oxn HeiiHirr!; 
codcxBCHH cžflHnnma.

2. McKanexo m,e úkac npHflpyweno oxn peme- 
nnexo, cxpeneno cn .■iacBinrbxencxByBane, ycxano- 
BaBaipe, ne xo e BJihsjío Bn saKonna cnjia. Tobr 
sacBHAhxencByBane me divse nasaneno oxn casAa, 
koííxo e ns^ann pemennexo. llpocHxejinxn me 
npeAcxaen cxmo npeBOftn oxn xna AOKyAmnxn, 
HajyioKHO BaBhpenn, cnr^acno npeAniicannaia na 
ujienn 10 oxn nacxonmaxa KonBeepna.

3. He m,e dspe neodxosHMO pa ce nscjiyiuBaxn 
cxpannxh, oceenn Bn cny nan na BnspajKenne, Koexo 
dn nocneABaao oxn ocxAenaxa cxpana, noraxo 
xoBa Bn3pa>Kenne ce Aonyma cnopeAn saKOímxh na 
/],np>KaBaxa, tacxo nsonnHennexo xphÚBa pa cxaiie.

4. Cffiinnxb nocxanoBnenna ce npnnaraxn no 
oxnomenne na CKAedHnxh pemennH, npesn kohxo 
ni,e (ÁAíAe onpeA'biiein, Aonniiniixejino pa-nvrbpa na 
CMAednnxh paanocKH.

FJIABA i II.

Beannarna c^Aeúna noMomn.

MjieHn 4.

1. Besnnaxnaxa CAvneóna noMon;b ipe ce ao- 
nyrpa na noAannunxh na eAna oxn ABexh /jnpnmBH 
Bn xepuxopnaxa na Apyraxa /jnpncaBa npn c,y,- 
m,nxh ycjiOBHH, kohxo ca? nn cnna sa codcxBennxh 
noAannpH.

2. Ako desnjiaxnaxa cxAedna noMoinn e dnna 

Aonycxnaxa oxn KOMnexenxnaxa bjihcxb na no- 
AainiKn na epna oxn psext /JnpwaBH, xoa nopa- 

HHKn m,e ce noJisyBa oxn nea cjsmo n npepn 
CrVAHjnimaia na Apyraxa /ínp>KaBa Bn bchhkhxIí 

catAednn nponsBOACXBa oxnocmpn ce ao CKipoxo 

Akno, BKmonnxejino n nponsBOACXBOxo no hb- 
nnnnennexo.

Mnenn 5.
1. yAOCxoB-bpemiexo sa depnocxb, ipe dsAe ns- 

Aaeano oxn BJiacxnxk na /InpHaeaxa, rpexo npo- 
cnxenbxn nwa nocxonunoxo cn Mkcxo>KHxejicxBO, 
hjih npn ^nnca na xaicoBa oxn BJiacxnxk na mTctoxo 
na ceramnoxo My MkcxonpednBanne.

2. Ako npocnxejibxn ne npeduBasa nnpxy xepn- 
xopnaxa na epna oxn /(oroBopninnx'b Cxpann n ano 
BJiacTirrh na Avbcxoxo na neroBoxo (jtaKxnnecKO

44*



444 Sbírka zákonů a nařízení, č. 58.

stačí vysvědčení příslušného diplomatického 
nebo konsulárního zástupce.

3. Nemá-li žadatel pobytu ve státě, kde 
žádá o právo chudých, bude vysvědčení chu
doby bezplatně ověřeno diplomatickým či kon- 
sulárním zástupcem státu, kde má býti před
loženo.

Článek 6.
1. Přeje-li si sporná strana, mající bydliště 

nebo pravidelný pobyt na území jednoho 
smluvního státu, býti účastnou práva chu
dých ve sporu, jejž třeba vznésti před soudy 
druhého státu, může podati žádost o vysvěd
čení chudoby u příslušného soudu neb úřadu 
svého bydliště nebo pravidelného pobytu.

2. Na základě této žádosti povolí příslušný 
úřad druhého státu právo chudých pro spor, 
který jest před ním zahájen.

Článek 7.
1. Nežli vydá žadateli vysvědčení chudoby, 

může si příslušný úřad vyžádati u úřadů dru
hého státu informace o jeho majetkových po
měrech.

2. úřad, který rozhodne o žádosti za při
znání práva chudých, jest oprávněn, aby 
v mezích své úřední působnosti zkoumal 
předložená mu vysvědčení a informace.

HLAVA ČTVRTÁ.

Doručování a dožádání o právní pomoc.

Ustanovení všeobecná.

Článek 8.
1. Vzájemná právní pomoc v mezích článků 

8 až 14 týče se:
a) doručování spisů ve věcech občanských 

a obchodních včetně spisů nesporného soud
nictví ;

b) výkonu dožádání o právní pomoc ve vě
cech občanských, obchodních a nesporných.

Článek 9.
1. žádosti za doručení spisů, jakož i dožá

dání o právní pomoc budou předávány mini-

npeoMBamie ne My nBjíajtarL cnoMenaTOxo y/iocxo- 
BkpeHne, bx xaichB-L cjiynau iu,e OMjie AocxaTiMHO 
caho yflOCTOBkpeiiHe iia/ía/ieno ort KOMneTeirnura 
jpmjioMaTHMecKH mn KoncyncKii arenrb.

3. Ako toh ne npedubasa sn /j-bpjKaBaxa, rAexo 
HCKa óeanjiaxna noMomb, yflocxoBhpeimexo sa 
úeflHoexb ipe óxfle jierajiMSupano, 6e3x> paanocKH, 
ox'h AunjioMaxHnecKHH upeflcxaBiixeab mni koh- 
cyjiCKHH arenxxj na /jx>p>KaBaxa, bt, kohxo xoh 
HCKa Aa ch nocay>KH.

Ujieirb 6.

1. Ako npocHxejibxij, komxo HMa cbocxo >kh- 
nHm,e um cbocxo oúhkhobchho npeoHBanHe Biipxy 
xepirropuřiTa na eAHa oxx. ABexk /[oroBopaipii 
/jiip>KaBn, >Kejiae as ce noasyBa oxx, óeBnaaxiiaxa 
noMomb Brb eAHirb npou,ecn, no kohxo xpkÚBa 
Aa ř),Y>Aax'b cesHpann c«AHamu,axa na APyraxa 
/ýhpxfaBa, xoh m,e mokc a& npeACxaBH cbocxo 
HCKane npeAX. CxY.AHjimuaxa um npeA'b KOMne- 
xeHXHHxk Baacxn na cbocxo HíHanme h.hh oúhkho- 
bchhoxo ch MkcroiipeSuBaiiHe.

2. Ha ocHOBanHe na xosa HCKane, KOMnexeHXiiaxa 
HiicxanuHH B/b APyraxa /j,oroBopaiua /l,a.p>KaBa me 
noBBoan úeanaaxnaxa riOMOiub by nponeca, no 
kohxo xa e ce.BHpaiia.

Haeffb 7.

1. KoMnexeiixHaxa BJiacxb sa Aa na/iaxe yAo- 
cxoBkpeimexo sa ée/iHocxb na npocHxeaa moh<c 
Aa cx.únpa cBeACHHH sa iieroBoxo MaxepHHJino 
cncxoHHHe ox'b BJiacTirrh na /.ipyraxa /('bpxoBa.

2. Baacxbia, kohxo ce npoHsnacH no HCKaiiexo 
sa úeanaaxHaxa cxAcúna noMomb, me mojkc a& 
npoBkpHBa, Bx> Kp^ra na cboiixT o(|)HnnaaiiH 
axpHÚypHH, yAOCXOBkpCHHHXa H CBCACHHHXa, kohxo 
M CM ASACHH.

FJ1ABA IV.

Bp^MBane na c^a^Shht^ Kuuma 
h MsnmjiHeHMe na c^AeÚHHT-fe nop^HKW.

Obrnu p a 3 n o p e >k a a h h h.

Maeirb 8.

1. BsaHMuaxa CMAebna noMomb no naeiiOBe 
8 ao 14 ce oxnacH ao:

а) BpMMBanexo na khhho no rpajKAancKH 
h xx>proBCKH jiT-xa, BKaioMHxeano h no beacnop- 
HOTO ČMAOnpOH3BOACXBO ;

б) HsnxuineHHexo na CMAebnHxh nopMHKH no 
rpamaaiiCKH, x'i,proBCKH u bescnopHH npoH3- 
BOACXBa.

HaeiiX) 9.

1. MojiúhiT sa BpMMBane na KHHH<axa, KaKxo 
H CMACÚHHxk nopMHKH 33 H3n'bJIUeHHe me ÓM^arb
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sterstyem spravedlnosti státu dožadujícího 
přímo ministerstvu spravedlnosti státu dožá
daného. Tato ministerstva učiní opatření, aby 
žádosti byly rychle vyřízeny příslušnými 
úřady. Není-li dožádaný úřad ve věci přísluš
ným, vyrozumí dožádané ministerstvo mini
sterstvo druhého státu o tom, kterému pří
slušnému úřadu byla žádost předána.

2. Dožádané ministerstvo vrátí spisy, ať 
bylo žádosti vyhověno čili nic.

Článek 10.

žádost za doručení a za právní pomoc jest 
sepsati v řeči státní (oficielní) dožadujícího 
státu a opatřiti ji překladem v jazyku státním 
(oficielním) dožádaného státu. Překlad bude 
pořízen neb ověřen buď příslušným úřadem 
aneb přísežným tlumočníkem jednoho z obou 
smluvních států. Dožádaný úřad může k žá
dosti dožadujícího úřadu opatřiti překlad na 
jeho náklad.

článek 11.

Doručování.

1. Spisy, jež bude doručiti, jest sepsati v ja
zyku dožadujícího úřadu.

2. V žádosti, kterou budou spisy zaslány, 
jest označiti jména a postavení stran, druh 
spisu, jejž jest doručiti, úřad, od něhož spis 
pochází, a adresu příjemcovu. Spisy, jež bude 
doručiti, budou opatřeny podpisem a pečetí 
dožadujícího úřadu. Ověření není třeba.

' 3. Doručení provede příslušný úřad dožáda
ného státu ve formě předepsané jeho zákono
dárstvím. úřad tento může se omeziti, pokud 
nejde o výjimku uvedenou v odstavci 4 tohoto 
článku, na to, že prostě doručí spis adresá
tovi, je-li ochoten jej přijmouti.

4. žádá-li dožadující úřad výslovně, aby do
ručení stalo se ve formě zvláštní, bude žádané 
formy použito, nepříčí-li se zákonům dožáda
ného státu. V tomto případě bude spisu při
ložen překlad do jazyka státního (oficielního) 
dožádaného státu. Na požádání bude tento 
překlad pořízen státem dožádaným na náklad 
úřadu dožadujícího.

OTiipaBHHii nanpaBO orb MnuHCiepcTBOTO na 
ripaBOCMAHCTO na MOJiamaxa /JupwaBa po rosa 
na aaMOJienaTa /(rpníaiia. Tm /ibctí; MniiHcrep- 
CTBa rpe pasnopoKAarb sa úupsoio usn-bJínenne 
na HCKaHHHia npesu KOMneren rnurb BJiacrn na 
rkxnHTb BeAOMCTBa. Ako a a m ojích ar a BJiacib ne 
e KOMnexenTHa bx, cjiynaa, saMOJieiioxo Mhhh- 
cxepcxBO m,e ybcacmh rosa na Apyraxa /ýrpjKaBa, 
na kojí KOMnexenrna BJiacxh MOJidaxa e úiuia 
nsnpaTena.

2. noMOJienoxo MmincTepcTBO iu,e n0Bpx.ui,a 
ncKaHnaxa HsnujineHii hjih neHSirbjmeHH.

Mjieiiu 10.
Mojiúnxh sa Epsneane na cmacúhh Knn>Ka 

n na csacúhh nopsHKH ipe Aaxu cucxaBeHH 
na oijiHunajiHHH cshku na MOJWiuaxa /(upwaBa, 
npiíApywenn, oúane, oxx> npeBOAU na esHKa na 
saMOJienaxa /íupHOBa. npeBOAnxh m,e ÚMAaT'I> 
npaBenn hjih saBkpHBami óhjio otu KOMnexeii- 
xnaxa BJiacxb, óhjio otu cahiii. saKJiexu npeBO- 
Aann na eAnaxa oxr Asexk /(oroBopnuiH CxpanH. 
Do HCKaiiexo na MOJWiuaxa BJiacxb h sa cMkxKa 
na xaa nocjieAnaxa, rb xpe ó,v autu HSEupuiBann 
in. saMOJienaxa /(rpnoBa.

Mjienu 11.

BpMnBane na csacóhh knhjka.

1. KninicaTa sa Bpariisaiie in,e úsautu usro- 
tobchh na esHKa na MOJisimaxa BJiacxb.

2. MojiÓHxh, npesu kohto xb in,e ÓMAaxx. 
H3iipaiu,anH iu,e cuAupjKaxu HMenaxa h KanecTBaxa 
na cxpanirrb, ecxecxBoxo na AOKyMenxa sa ripM- 
nuane, Bjiacxbxa, oxu kohto toh jiaxo>KAa, h aA- 
peca na nojiyMaxejin. KnunoTa sa BpMMBane in,e 
ÓMAarij cicpenenH cr noAnnca h nenaxa na moji- 
amaxa BJiacxb. Jlerajnisupanexo hmu ne HSHCKBa.

3. EpsuBanexo ipe ce HSBupuiBa oxu kom- 
nexeiiTnaTa BJiacxb bu saMOJieiiaxa /(upnoBa, 
cuoópasno c'b npeAnHcanaxa ijiopMa oxx. sanono- 
AaxejiCTBOxo na xasu /JupnoBa. Tasu BJiacrn 
Mo>i<e Aa ce orpamriH, cn HCK-xionenHe na cjiy- 
nanTh iipeABHAenH bu aji. 4 oxn iiacTOHiuna 
Mjien-b, Aa bpmhh hhcto h npocxo AOKyMenxa na 
nojiyHaxejia, ano xoa nocjieAHHH e curjiacenxi 
Aa ro nojiynH.

4. Ako MOJiaiuaxa BJiacxb noucKa Hspirmo, 
ipoxo EpiRnBanexo Aa cxane no cnemiajiein. peAb, 
xphÓBa Aa ce npHjio>KH HCKanna percb, npn ycjio- 
bhc, ne toh ne e npOTHBenr na saKOHHxk bx> 
saMOJienaxa flrpHOBa. Bn toh cjiynaH AOKyMenxa 
sa BpsuiBane me ómac npiiApyJKeiir oxr npe- 
BOA'b na 0(|iHUHajiHHH e3HK-b na saMOJienaxa /jup- 
waBa. Toh npeBOAX. me ómac iianpaBen-b no hc- 
i<ane, kb saMOJienaxa /í'bp>Kai;a sa cMtxKa na 
MOJiniuaxa BJiacxb.
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5. Dožádaný stát může odepříti doručení 
pouze tehdy, pokládá-li je za způsobilé, aby 
ohrozilo jeho svrchovanost nebo bezpečnost.

6. Doručení bude prokázáno potvrzením 
příjemcovým, jež opatří datem a podpisem, 
anebo osvědčením úřadu dožádaného státu, 
z něhož jest patrno, že, jak a kdy bylo prove
deno. Byl-li doručovaný spis zaslán ve dvou 
vyhotoveních, jest potvrzení příjemcovo neb 
úřední osvědčení buď napsati na jednom 
z obou vyhotovení nebo k němu připojiti.

7. Dožadující stát bude ihned zpraven a dů
vody udány, kdykoli doručení nebude prove
deno.

článek 12.
Každý z obou států může doručovali spisy 

vlastním příslušníkům, kteří se zdržují na 
území druhého státu, svými diplomatickými 
nebo konsulárními zástupci, aniž však smí 
použiti donucovacích opatření nebo jimi hro- 
ziti.

Článek 13.
Dožádání o právní pomoc.

1. Dožádání o právní pomoc a jich přílohy 
jest sepsati v jazyku státním (oficielním) 
státu dožadujícího a opatřili překladem v řeči 
státní (oficielní) státu dožádaného. Na požá
dání bude tento překlad pořízen státem dožá
daným na útraty úřadu dožadujícího. V dožá
dání o právní pomoc jest uvésti jeho účel, vy
značili nebo krátce vylíčili předmět sporu, 
uvésti co možná nejpřesněji jména stran, jich 
bydliště nebo pobyt, jakož i jména i adresy 
případných svědků, kteří mají býti slyšeni. 
Dožádání a překlady jest opatřiti podpisem 
a pečetí úřadu dožadujícího. Ověření není 
třeba.

2. Dožádaný úřad, vyřizuje dožádání, po
užije forem řízení, jež jsou předepsány záko
nodárstvím jeho státu. Nicméně jest vyho
věli návrhu dožadujícího úřadu, aby při tom 
použito bylo formy zvláštní, nepříčí-li se tato 
zákonům dožádaného státu.

3. Přeje-li si toho dožadující úřad, bude 
způsobem uvedeným v článku 9 zpraven včas,

5. BpiuiBaiieTO ue mo>kc ;i.a ds^e OTKasauo 
ottj saMOJieuaTa /jupHona gcbchu axo xa ro 
HaMkpH ox-b ecxecxBO jna iiaicbpnaiia neSmni 
cynepeuHiexib hjih fieíÍHaxa curypiiocib.

6. /(OKasBaHexo na EpKUBanexo ru,e cxasa, ohjio 
upes-b jjarupaua n iiouincana pasnncKa oxx, no- 
jiyuaxejia, 6n.ro upesn sacBHftexejicxByBaHe oxx. 
BJiacxbxa Bb BaMOJienaxa /ýbp>KaBa, KOHcrarapaipa 
iokt. h Korá e cxauaro EpsuBanexo. Ako soKy- 
Aienxbxb sa EpsuBane e 6n;rb Hsnpaxenb b/b 
ABoeub eKSCMnjiapb, pasmiCKaia hjih 3acBH^,exeji- 
cxByBanexo m,e cxana Bbpxy e/jiun-. oxb fliiaxa 
CKSeMnjiHpa hjih ipe ce npiuio>KH kx.mx, nero.

7. B'b bchhkh cjiynan, Bb kohxo EpanBanexo 
ne e cxauaro, MOJiamaxa /jbpwiaBa ipe dsiae 
yBCAOMHBaHa sa xobs 6esb saKAíciieiine cb 060- 
3iiaiienHe na npHMHimxh.

Hjieiib 12.
BchKa e/ijia oxb ABexh /tbp>KaBii ipe mojkc 

fla Bp<yiMBa KHHHtaxa na cboiixú codcxneim no- 
RaHHpH, HaMupaipH ce Bb xepHxopHHxa na apy- 
raxa /(bpmBa, upesb ciioirrh juiiiJioMaxnaecKii 
h KOHcyjicKH areirni, ho 6e3b fla ce upiióhrBa 
íio npnny,xa hjih sanjiamBaně.

MjieHb 13.
C X a e 6 H H H O p 25 H K H.

1. CMAedimxb nopsHKH h xhxmrrk npHJio- 
HíeHHH uje ÚYAaxx-j cbcxaBenH na oiJihuhhjihhh 
esiiicb na AiojiHipaxa /(bp>KaBa h upnApyncaBaiiH 
oxb npeBOAb na oijiHUHajiiiHH esHKb na saAio.xe- 
naxa /(bpncaBa. Tun npeiiOAH in.e ÚY/iaxx,, no 
HCKane, opaBenn Bb saAiOJienaxa /JbpwaBa sa 
CMhxKa, na MOJiHipaxa BJiacxb. CMAeďnHxh no- 
Pxhkh xphÚBa Aa cbAbpacaxb npeAMexa na hcka- 
nexo, Aa odosnanaxb hjih HSJíowaxb na KpaxKO 
npeAMexa na a^jioxo, a& noconaxb no bx>3mo>k- 
nocxb naH-xonno, HMenaxa na cxpam-ix-b, Aťbcxoxo 
na xhxnoxo >KHJiHui,e hjih iipeÚHBaiine, KaKxo 
HMenaxa h aApecnxh na eBenxyajmHxh CBH/rlixejiH. 
CiKAedHHxk nopxHKH h npenoAHxi; in,e dsAaxb 
cKpenenH cb noAnuca h nenaxa na Mojwmaxa 
/(x»p>KaBa. Thxnoxo jierajiHsnpane ne e neo6- 
xoahmo.

2. SaMOJienaxa BJiacxb m,e npHcxňinBa KbMb 
HsnbJíneiiHexo na CMAednnxt nopxnKH, raxo 
npHJiara riponecyaaniixt ijiopMii npeAnncanH oxb 
aaKOHOAaxejicxBOxo na saMOJienaxa /(bp>KaBa. lípu 
sce xoBa me ce Aasa xoAb na HCKanexo na 
MOJMipaxa BJiacxb oxnocno npHjiOH<enHexo na 
eAiia cneunajina cjiopMa, axo xaa (JiopAia ne e npo- 
xHBna na saKOHHxh na saMOJienaxa /(bp^asa.

3. Do iieřmo HCKane, Aiojimnaxa BJiacxb m,e 
dxAe yBeAOMHBana cBoeBpeAieiino, no naMHna
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kdy a kde žádaný důkaz bude proveden, tak 
aby súčastněné' osoby mohly býti přítomny 
nebo se dáti zastupovati.

4. Dožádaný úřad použije při vyřízení do
žádání o právní pomoc donucovacích pro
středků, které připouští zákonodárství jeho 
státu, žádají-li o takovou pomoc úřady jeho 
státu.

5. Právní pomoc lze odepříti jen tehdy, ne- 
náleží-li žádaný důkazní úkon ve státě dožá
daném k pravomoci soudů nebo má-li dožá
daný stát za to, že jest s to ohroziti jeho 
svrchovanost nebo bezpečnost.

6. Dožadující stát bude ihned zpraven 
o tom a důvody udány, kdykoliv dožádání 
o právní pomoc nebude provedeno.

článek 14.
Náklady právní pomoci.

1. Za provedení doručení a za vyřízení dožá
dání o právní pomoc nebudou požadovány ni
jaké poplatky ani náhrada jakýchkoli výloh. 
Výjimku činí náhrady, které byly placeny 
svědkům nebo znalcům, jakož i výlohy, které 
vznikly použitím zvláštní formy řízení, o kte
rou bylo výslovně žádáno. Tyto náklady bu
dou nahraženy neprodleně dožadujícím stá
tem, ať již byly dobyty na súčastněných 
stranách čili nic.

2. Právní pomoc nebude lze odepříti z toho 
důvodu, že dožadující úřad nesložil předem 
peněžitou zálohu na hražení výloh, jež podle 
prvého odstavce tohoto článku nutno nahra
dit!.

8. Poplatky poštovní hradí úřad odesílající.

HLAVA PÁTÁ.

Ověřování a průvodní síla listin.

článek 15.
1. Listiny sepsané, vydané neb ověřené 

soudy jednoho z obou států, jichž bude použito 
na území druhého státu, netřeba ověřovati, 
jsou-li opatřeny soudní pečetí.

npeABHfleuTj bt> hjj. 9, sa Aaiaxa n m1;ctoto na 
HsniíJiHeHHeTO na cxAcdnaTa nopsuKa no nannirb, 
moro saHHTepecoBanHrfe as Morart as opncxi- 
ciBysarb xaivrb hjih as ce npeAcxaBHxx>.

4. SaMoaenaxa bjiocxb opu n3nx>aHennexo na 
eAna ckacóhs nopxnKa me upnaara, cpkAcxBaxa 
sa npHFiyAS npeABHAenn bx> aaKoímxt; na cxpa- 
naxa 3a nsm^Jinennexo na caho riOAodno ncKanne, 
HsxoAHme oxx> BJiacxnxh na coůcxeeiiaxa /bspvKaBa.

5. Manajanennexo na cáSAeůnHxk nopxnKH ne 
MO>Ke as >6rVAe oxKasano, ocbchx. axo, MhpKaxa, 
kohxo noA-aeJKH as ce BseMe ne e oxx, komuc- 
xenxnocxbxa na CiVAeůnHxh nncxanunH bx> aa- 
MOJienaxa /l,-bp>KaRa hjih axo saMoaenaxa /í'iip- 
HOBa a canxa oxx> ecxecxBO as iiaicbpnaBa 
nennua cyBepHnnxexxj h;ih nennaxa CHrypnocxb,

6. Bx, BCHMKiixb cayaaH, imraxo eAna ciSAcdna 

nopxMKa ne e nannanena, MOJiaipaxa /la>p>KaBa 
iu,e 6sac yBeAOMena sa xona ócsxj saKaicnenne 
cx, oSosnanenne na npnunHnxh.

Maem> 14.
PasnocKH no csAeúnaxa noMOin,b.

1. 3a BpsHBanexo na csacúhh Knnaca n sa 
HsnxaneHHexo na ckacúhh nopv.HKH ne in,e ce 
cxdnpa nmoKBa xaKca, nnxo me ce ncKa sa- 
naaiusnexo na pasnocKH, oxx> ioicboxo h as 
ck ecxecxBO. HsKaionenne ce npaBH oxxj TOBa 
npaBnao sa cyMnxt, naaxenn na cBHALxean n 
na CKcnepxn, Kai<xo n sa pasnocKHxh, kohxo 
mo>k6 as nocaeABaxX) oxx, caho nspuano ncKane 
Aa ce npnao>Kn eAna cneiyiaana tJiopMa na npo- 
hsboacxbo. Tna pasnocKH me ÚMAaxx, sanaa- 
maiw fíesx, saicbcnéHHe oxx, Moaamaxa /jrbp>KaBa, 
6e3x> oraeAx, na xoea Aaan xkxnoxo cx>6Hpane 
e cxanaao mm ne oxx, sannxepecoBaniixk cxpann.

2. CňíAednaxa noMoma ne mo>kc Aa 6x/ie ox- 
xasana, no opminna na xoBa, ne Moaamsxa 
Baacxb ne e Aenosnpaaa npeABapnxeano eAna 
napmma cywa sa as ce noKpimxx, pasnocKurb, 
Miiexo sanaarnane xpxoBa as cxasa no cnaaxa 
na aa. 1 oxx, nacxoamnn naenx,.

3. OomencKHxh pasnocKH me damaxx, bx, 
xHmecxb na Moaamaxa Baacxb.

FJ1ABA V.

JIeraan3au,nH n AOCTOBrkPHOCTfa Ha
aKTOBext.

Maenx, 15.
1. Arxonext, cxiCxasenii, usasachh nan sank- 

penn oxx, c,vAnaHin,axa na eAna oxx, ABext, 
/],x,p)KaBH, sa as 6«asxx, usnoasysann Bx,pxy 
xepnxopnnxa na Apyxaxa /íx,p>KaBa, ne ce nym- 
Aanxx, oxx, imKaima saBtpKa, cxma camo as 
cx cnadACim cx, nenaxa na cxas.
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2. Listiny sepsané, vydané neb ověřené ně
kterým z ústředních úřadů správních obou 
států nebo některým jim na roven postave
ným vrchním úřadem správním, nemají zapo
třebí ověření, má-li jich býti použito na území 
druhého státu, jsou-li opatřeny pečetí řeče
ného úřadu a je-li úřad ten uveden v seznamu 
připojeném k této úmluvě. Seznam tento 
může býti dohodou smluvních stran pozměněn 
nebo doplněn.

3. Listiny vyhotovené nebo ověřené veřej
ným notářem, má-li jich býti použito podle od
stavce 1 tohoto článku, jest soudně ověřiti.

článek 16.
Veřejné listiny zřízené na území jednoho 

z obou států budou míti před soudy druhého 
státu tutéž průvodní moc, jaká jim přísluší 
podle zákonů státu, kde byly zřízeny. Nebude 
jim však přiznána průvodní moc v míře větší, 
než připouští právo státu, kde se soudní řízení 
koná.

HLAVA ŠESTÁ.

Právní informace a osvědčování právních
předpisů.

článek 17.
1. Ministerstva spravedlnosti obou smluv

ních stran dodají si navzájem na požádání 
informace o právu platném na území svých 
států.

2. V žádosti bude přesně vylíčit! právní 
předpisy, o nichž má informace býti dána.

HLAVA SEDMÁ.

Řízení konkursní.

Článek 18.
V řízení konkursním a vyrovnávacím, jež 

bude zahájeno na území jednoho ze smluvních 
států, budou věřitelé, kteří jsou příslušníky 
druhého státu, na roven postaveni věřitelům, 
kteří jsou vlastními státními občany.

článek 19.
1. Byl-lí uvalen konkurs na jmění přísluš

níka druhého smluvního státu, jest o tom bez 
průtahu zpraviti příslušný soud jeho vlasti,

2. AKTOBerfe cncTaiieiiH, nsflaflenu um saek- 
peun orn eflna orn peHipajmuTk a^MiiHHcrpa- 
THBHH BnaCTH H3 AB6TÍ /fbpjKaBH HJIH OTb CflUa 
BnpxoBna a^MHiiHCxpaTíiBiia BJiacib oxb cxipaxa 
KareropiiH, ne ce nyjKflanxn oxn HHKaima aa- 
BkpKa sa /na 6«v;i,axb nanoji,-iy/sann Bnpxy xepn- 
xopnaxa na apyraxa /JnpiwaBa, cxiira ca/wo Jia 
cm cHadfleHH cx, neuaxa na no/vienaxaxa BJiacxb 
n xan nocjieflHaxa /ia t})nrypHpa in, npnjio>KennH 
cnncbK-b icbMn nacxofliuaxa Ivoubciihhh. Toa 
cnHCbKX) Moace, BripoveMT), no BsaHMHO cbrnacue 
AiejKfly /joroBopínunxt; Cxpami Aa ómac hsmc- 
nenn hjih AonnAnenn.

3. AicroBexh cncxaBeHH hjih saBkpenH oxn 
nybjíHHenn noxapHycb, 3a Morarn aa cjiy- 
JKaxx. KaKxo e noMenaxo B'b an. 1, xphÓBa aa 
ÚMaaxn saBhpeHH orb esa'!’-

Mjienn 16.

/Í0CX0BÍ.pHHxh KHHJKa, cncxaBeHH B'bpxy xe- 
puxopHHxa na e/uia oxr asexh /VbpaoBH, me 
HMaxx> npe/rs CM/iHjimnaxa na apyraxa /jnpMOBa 
csipaxa aocxoBhpnocxb, kohxo hmx. ce aaea 
qxx. saKOHHxh na /jx.p/KaBaxa, oxr kohxo npo- 
HsxoHfaaxn. Oúane, aocxoBhpnocxb ne m,e hmt. 
ce aasa oceeirb bx> rpaiinnHxh, npHexu orn 
saKOHHxt) na /j'hp>KaBaxa, na kohxo csaHAHm,axa 
cs cesHpaHH.

FJIABA VI. 

ílpaBHM CBCAeHHH
h sacBMaLTejicxByBaHe na saKOHHxb 

npeanHcaHHH.

Hjienn 17.

1. MnHHcxepcxBaxa na HpaBoesAHexo na aBexk 
/joroBopniHH Cxpaim ipe ch cxmdinaBaxn, no 
HCKaHe, CBeaeiiHH oxhocho npaBOxo bx. CKJia Bn 
xkxuaxa /jnpiKaBa.

2. HcKaHexo xphĎBa aa hocohh xohho sa- 
kohhhtL npeauHcanHH, no kohxo CBCAermexo ce 
oxuacH.

FJIABA VII.

I1P0H3B0ACTB0 BO HeCT>CTOHTejIHOCTbTa.

Mjieim 18.

Bx. npoH3BoacxBaxa no neebcxoHxejinocxbxa 
h KOHKopaaxa, kohxo n^e dsaaxn noHiiaxH i-n.pxy 
xepnxopHHxa na eana oxn /joroBopniunrl; /jnp- 
>KaBH, KpeanxopHxk, noaaiiHpH na apyraxa /jnp- 
waBa me ÚMaaxx, xpexHpanH i<axo iiamioHajmurb 
KpeanxopH.

Hnenn 19.

1. Ako npoHSBoacxBOxo no necncxoHxeji- 
Hocxbxa e číhjio nomiaxo cnphMO eamm no- 
aaiiHicb na apyraxa/joroBopama /^pncaBa, xphfíBa
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pokud je znám, a nejbližší úřad konsulární 
nebo, není-li ho, jiný úřad zastupitelský. Tyto 
úřady pak podají soudu, který uvalil konkurs, 
eo nejdříve, pokud mají o tom úřední vědo
most, zprávu, zda úpadce má na území jejich 
státu jmění movité či nemovité.

2. Lze-li za to míti, že na území druhého 
státu joou konkursu věřitelé, jest zaslati 
soudu, po případě konsulárnímu nebo jinému 
zastupitelskému úřadu, kromě výše zmíněné 
zprávy také vyhotovení vyhlášky konkursu 
k uveřejnění v časopisech tam pro to určených.

3. Bylo-li na území jednoho smluvního státu 
zahájeno příslušným soudem konkursní řízení 
a má-li úpadce ná území druhého smluvního 
státu movité jmění, aniž by tam měl své by
dliště (sídlo), bude toto jmění na dožádání 
onoho soudu příslušnými úřady zajištěno a se
psáno. Ode dne, kdy toto dožádání dojde pří
slušnému úřadu druhé smluvní strany, nelze 
tu na movitém jmění úpadcově nabývati ani 
vlastnických, ani zástavních, ani retenčních 
práv.

4. O vyloučení a odloučení předmětů z mo
vité konkursní podstaty rozhodují soudy 
smluvního státu, na jehož území jest movité 
jmění. Zbývající movité jmění bude pak vy
dáno příslušnému soudu druhé smluvní 
strany.

Článek 20.
1. účinky konkursu vyhlášeného přísluš

ným úřadem jedné smluvní strany nedotýkají 
se nemovitého jmění úpadcova, jež leží na 
území strany druhé.

2. Případná informace podle prvního od
stavce článku 19 o existenci nemovitého jmění 
se ustanovení tohoto nikterak nedotýká.

jia ce yBeftOMH sa xona nesadaBno KOMnereHT- 
hhh csfl-b Bn neroBaxa Cxpana, ano xoh cxau 
e MSBecxenT), n Haíl-OjniarcaTa KOiicyncKa B/iacxr 
mm npii Jiiinca, jipyro irlsKoe npeflcxaBHxejicxBO. 
Tm nocjieftHHxb oxn cboh cxpana, me ysejio- 
MHBaxn, Bn itaíi-CKopo npeMe, hokojikoxo HMa 
sa rosa otJ)nunajiHH cbcachhh, naS-cnemHO ce- 
svípaumn ckaxj cx, necncxoaxejiHOCXbxa, flanu 
HMa B'hpxy xepHXopnHxa na xhxuaxa /j-bpxKaBa
ABH>KHMH HJIH HCABHJKHMH HMymCCXBa npHHaA- 
xpwaum na oúaBenHH bx. Hecx.cr0Hxe.xH0cxb.

2. Ako MO)Ke «a ce Aonycxne, ne iix>pxy xe- 
puxopHHxa na Apyraxa ,/(x,p>KaBa HMa saHHxepe- 
coBann KpeAHXopu, xptĎBa A& ce usnpaxu na 
cma3, eBeuxya/iHO Ha KOHcyacKaxa Baacxh nan 
Ha APyro npeACxaBHxeacxBO, HesaBHCHMO oxx. 
ropenoMeHaxoxo yBCAOMJieHHe cmuío h cahhxi 
npenHcx> oxx> oúnapoABauoxo oÚHBaeiine, oxhocho 
oÚHBHBaHexo na necx.cxoHxeanocxhxa 3a nyÚJin- 
KyBanexo My bx. BecxnHm-ixt, npeAnasHaMeiiu 
xaMx> sa xaa near.

3. Ako cma^tx. na eAHa oxx> ^oroBopíuuíixh 
/(x>p}KaBH e ilOHiiaax, hpohsboacxbo sa necncxo- 
HXeAHOCXb H aKO HeCTbCXOHXCAHHH HMa abh>khmh 
HMymecxBa Bx.pxy xepuxopiwxa na Apyraxa /(o- 
roBopama /(x>p)KaBa, 6esx> Aa HMa xaMx. cbocxo 
Mrkcxo)KHxejiCTBO (ce/iajiiiine), Baacxnxk Ha xasn 
nocaeAHHxa me BseMaxX), no HCKanexo na i<a- 
SaHHHXX. CMAXi, HeOÚXOAHMHTh M'fepKH 33 xhXHOXO 
sanasBane h me npucxMnaxn icbmx, xkxnoxo 
onHCBaiie. CaeAX> achh, Koraxo KOMnexenxuaxa 
BJiacxb na Apyraxa /joroBopnma Cxpana 6mac 
cesHpana cx. noAOÚno HCKaiie, ne me ú^Ae 
bx>3mo)kho Bene Aa ce npiixodne xaMx, miKaicBO 
npaBO na coúcxBenocxb, na saaorb hjih na 
BaAnpMume Bx.pxy jibidkhmhxI. HMymecxBa na
HeCXiCXOHXeAHHH.

4. CxAHUHmaxa na /joroBopsimHxt /ýbpaoBii, 
rAexo ce naMHpaxx. HMymecxBaxa, me ce npo- 
HSHecaxx., koh Beum xphÚBa Aa ce BKrnoHaxx. 
HJIH Aa ce OT/lt.JIHXn OXX. ABH>KHmI'ÍH aKXHBX. na 
Macaxa na necx.cxoHxejiHOCXbxa. Ocxanajioxo 
oxx> ABHWHMMxk HMymecxBa me úsAe npeAaAeno 
na KOMnexenxHHxh CMAmiHma na Apyraxa J{oro- 

Bopnma Cxpana.

Mjieirb 20.
1. /(eřicxBHHxa na oÚHBHBanexo B'b iiecx,cxo- 

Hxejinocxb HSBx.puieno oxx. KOMnexeHxnaxa 
BJiacxb na eAHa oxx. /loroBopxníHxt Cxpann, 
ne sactran. HCABHWHMHxh iiMymecxna na necx.- 
cxoaxejiHHH HaxoAamu ce Bx.pxy xepuxopHHxa 
na Apyraxa /(oroBopííma Ax>P>KaBa.

, 2. EBeHxyajiHHxb cbcachhh ax.pxy cxmecxBy- 
Banexo na hbabhikhmh HMymecxBa, 3a kohxo e 
AyMa bx. a;i. 1 na hji. 19 ne naKx.piWBaxx. hh 
naH-MajiKO iiacxoamexo nocxanoBJíenne.
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HLAVA OSMÁ.

Vzájemný výkon exekučních titulů.

Článek 21.

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje, 
že na svém území povolí a vykoná exekuci 
na základě níže uvedených exekučních titulů, 
jež pocházejí od úřadů druhé smluvní strany 
a podle práva tam platného jsou vykonatel
nými exekučními tituly.

2. Vyňaty jsou exekuce na základě rozsudků 
vynesených ve sporech týkajících se práva 
vlastnického nebo jiných věcných práv k ne
movitostem ležícím na území státu, kde exe
kuce je žádána.

Článek 22.

1. Exekučními tituly jsou:

a) rozsudky, platební příkazy (rozkazy), 
usnesení a jiná rozhodnutí jakýchkoli civil
ních soudů včetně soudů obchodních, pokud 
jsou opatřeny doložkou ověřovací a potvrze
ním, že nepodléhají nižádnému dalšímu oprav
nému prostředku; totéž platí o rozsudcích 
trestních týkajících se soukromoprávních ná
roků poškozených osob a útrat trestního 
řízení;

b) smíry uzavřené před soudy výše uvede
nými, jsou-li ověřeny a opatřeny doložkou 
o tom, že jsou vykonatelný;

c) rozsudky a rozhodnutí rozhodců nebo 
rozhodčích soudů, jakož i smíry před nimi 
uzavřené, pokud podle zákona nebo podle 
písemné, v zákonné formě zřízené smlouvy 
rozhodce nebo rozhodčí soud je povolán, aby 
rozhodl.

2.JTyto rozsudky nebo smíry nutno bude 
opatřiti doložkou soudu první stolice, v jehož 
obvodu rozhodce nebo rozhodčí soud vydali 
rozsudek nebo rozhodnutí, nebo v jehož ob
vodu byl smír uzavřen, kterážto doložka po
tvrdí, že nepodléhají dalšímu opravnému pro
středku, jakož i správnost jich vyhotovení.

Článek 23.

Povolení a výkon exekuce řídí se předpisy 
platnými ve státě, kde exekuce má býti po-

PJIABA Vlil.

BsanMHO HST^ruiHeHHe Ha nairBjíHHTejiHHrb 
aKTOBe.

Miieun 21.

1. BcfeKa oi-b /loroBopaiunrb Cxpanu ce 
saivLjDKaBa ^a pasptmu h HBBbpmn usn-LJine- 
hhcto Bbpxy CBoaxa xepuxopna na noMenaxHxh 
no flony nsnxiJiHHxejiHH aKXOBe npon3XOflam,H 
oxn BJiacxHxi; na „xpyraxa /joroBopaipa cxpana 
n, kohxo, cnope/n. flencByiom.Hxt xaMi, saKonn, 
c-bcxaBJíHBaxb H3nbJiHHxe/inn aKXOBe.

2. MsKJiKmBaxn ce peuieimaxa H3,naženu bx, 

ripopecH othocho npaBoxo na codcxBenocxb hjih 
na apyrn bciuhh npaBa naxo,xainn ce bx, /jxpjKa- 
Baxa, Bx> i<oaxo e noncKaiio ii3nrb;mennexo.

HneiiX) 22.

1. npHeMaxx> ce naxo nsnxjJinnxejiHH aKXOBe:

a) pemeimaxa, sanoBhxnxh 3a niiamane (Man- 
flaxn), onpeAňjiennaxa h flpyrnxh nocxanoBJíenna 
na rpajKflancKHxh CK/umiima, BKJiioHHxejmo h 
xna na xxiproBCKHxh, rno xojiKOBa, aokojikoxo 
cm naxJie>KHO aaB-hpenu n jio kojikoxo cnopeflx> 
saicoHOflaxejicxBoxo na MO.xamaxa /l,x,p>KaBa xi, 
ne no/yiewaxx) Bene na HHKaKBO oóxíňMOjane. Ilo 
cíkuj,hh nauHHb ui,e ce nocxxnBa cx pemennHxa 
H3fla«enH BX) naKasaxejmaxa oÚJiacxb n sactra- 
mn odesipexeimexo na OLuexennxt cxpann, iokxo 
h cx. pasnocKHxh no ^bjioxo.

6) cnoroAÚnxh, CKaionenn npe^x. ropenoMe- 
Haxírrt c,Y,flHiiHin,a, axo xh es najmexuio aash- 
peni! n cnaÚAenH cx. sacBHfl-fexexcxByBane oxx) 
CKfla, ne cm floúmm cnha na nanb-xnenne.

b) peurenHaxa n onpeAhaennaxa na apúnxpn 
nan na apúnxpaxínn cňíflnanma, Kaxxo n ckjuo- 
Mennxh cnorojiún npe^b apóiixpH nati npe«x> 
apónxpaxíHH CK^naniua, AoxoaKona, ao Koaxoxo 
cnopeAx. saxona nan cnope^x. nncMennHa ^oro- 
Bopx. na cxpamixi) CKaioxenx. bx> saxonna tjiop- 
Ma, apúnxbpbxx) naň apúnxpaxaiHH ck^X) hmu 
npaBO fla cx^n.

2. Tm pemenna, onpeAtaennn nan cnoroAÚn 
xpkoBa Aa 6mji,arrb cnaÚAenn cx. sacBHAÚxea- 
cxeyBane na n^pEOCxenenunn c.y.ab, BX) nnexo 
bcaomcxbo apúnxx)px.xx> nan apúnxpajKnnn ckatj 
cx nponsnecan pemennexo nan onpeakaennexo, 
nan bx, BeAOMCXBOxo na koííxo cnoroxúaxa e 
6naa CKatonena, bx. cMHcx,ab, ne nnxaKBO no- 
Haxaxx,mHo oúxxjKBane ne e AonycxnMO, Kaxxo 
m ne xt, cx 6nan peAOBiio CbCxaBenn.

MaenX) 23.

Paspemennexo oxnocno H3nx>aHeHnexo n ca- 
moxo H3nx,aneHne ce ypewAaxx. c-braacno cxnj,e-
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volena nebo vykonána, pokud tato úmluva 

nestanoví odchylek.

Článek 24.

1. žádost o povolení a výkon exekuce 
budiž podána vymáhající stranou u soudu, 
kde exekuční titul vznikl. Pokud jde o exe
kuční tituly vzniklé v řízení před rozhodci 
nebo rozhodčími soudy, bude podána u soudu 
první stolice, o němž jest řeč v článku 22, 

odstavci 2.
2. Tyto soudy opatří žádost za povolení a 

výkon exekuce doložkami po rozumu článku 22 
a postoupí ji bez odkladu i s ostatními pří
lohami cestou ministerstva spravedlnosti pří

slušnému soudu.

3. Straně je nicméně zůstaveno,^ aby požá
dala o povolení a výkon exekuce přímo u pří
slušného soudu druhého smluvního státu.

4. Soud příslušný k povolení exekuce pro
zkoumá na základě došlých spisů, jsou-li tu 
všechny podmínky, aby exekuce byla povolena. 
Toto zkoumání, jež jest skon či ti nej později 
do třiceti dnů ode dne, kdy spisy k soudu 
došly, omezí se na zjištění těchto náležitostí:

a) lze-li pokládati příslušnost soudu, který 
rozhodl ve věci, za odůvodněnou podle zákonů 
státu, kde exekuční titul vznikl. V této příčině 
postačí, jestliže podle předpisů o příslušnosti 
soudní platných ve státě dožádaném o povolení 
a výkon exekuce, nebyl žádný soud tohoto 
státu výlučně příslušným k projednání a roz
hodnutí věci;

b) jde-li o exekuční titul podle článku 22;

c) byla-li žalovaná strana pokaždé,^ kdy 
toho zákon vyžaduje, řádně obeslána k řízení, 
zejména byla-li jí řádně doručena žaloba či 
první podání nebo rozsudek či jiné rozhod
nutí, zakládající exekuční titul. Byl-li vydán 
rozsudek pro zmeškání, jest k návrhu strany 
povinné zjisti ti, nebylo-li jí nějakou nepra
videlností znemožněno, aby se řízení súčast- 
nila nebo se dala řádně zastoupiti. O těchto 
okolnostech může soud slyšeti dlužníka, proti 
němuž je exekuce vedena, nebo jeho zástupce;

CTByBamnxh npefluncamia bti /JfbpjKaBaxa, nybxo 
xb xpbósa xa cxauaxx,, ocbchx. aico, iiacxoamaxa 
Koubchuhh crbA'bp>i<a bxj xoea oxíiomenne hckjuo- 
Memie.

Mněna, 24.
1. McKanexo na paapemenuexo sa n3na,nneHne 

h caMOXo Hana,jmenné m,e ůsxe npejyuseno oxa, 
mněn,a bx, cňyna, oxa, kohxo iiaxoncxa ai<xa. Ko- 
raxo ce icacae jj,o HcnaJheHnexo ua aKxa>, npons- 
xoxauía, oxa, apoirrpa, híih apč>nxpa>KeH-b ckaT3, 
HCKauexo xpe ce npexneaBa Ba, napEOCxeneunuH 
casAa, nocoueHa, bx, ují. 22 an. 2.

2. Tuh ciKRHiiHipa m,e nsupaiparb nesadaBno, 
qpesa, MmmcxepcxBOxo na OpaBOcasfluexo, ncxa- 
uexo sa paspemeime h sa Hsnajmemie bx, kom- 
nexeuxuHH c;krr>, cjiexa,, Kaxo ro cuadRaxa, ca, 
npeABHAeuoxo Ba, MJieua, 22 sacBHAbxejicxByBaue 
u ca, ueodxoAHMiixb AOKyMeiixu Ba, noAKpenjieime.

3. SamixepecoBauaxa cxpaua e Boponewa, cbo- 
goRua Aá cesnpa iiaupaso ca, csoexo ncKaue sa 
usnamuemie KOMnexenamm cíka'b Iia APyraxa 
/joroBopHm,a /japiKasa.

4. KoMnexenxmmxa, ckai> Aa paspbmn nsna,;:- 
Hennexo ipe pasrJiCAa, Ba,3a, ochobu na nojiy- 
MCHHXb KHH>Ka, A^Jm BCHHKHXb yCJ10BH3 CK HU 
jmue 3a xa ce Aonycxue H3na,jmeHnexo. Toea 
npoyuBane, Koexo xpbŮBa xa ůsac CBa>puJeHO 
iiaS-Ka,cno bx, xpnRecexi, ahh oxa, Remi, bx, kohxo 
cíka^tx e nojiyuHJia, KHH>Kaxa, ui,e sacenie c.iex- 
HHxb BxnpocH:

а) xanH KOMnexeHxuocxxxa na cxxa, kohxo e 
paspemHJia, cnopa, mowc xa ce cwbxa ycxano- 
Beua, cnopexa, saKomrrb na /jxpwaBaxa, rxexo 
HšnxJiHHxejiHHH aicxa, e t-isRaxena,. Ba, xaKXBX 
CJiyxaH, AocxaxxxHO e axo, cnopexx npeAUnca- 
HHHxa oxhocho csxeŮHaxa KOMuexenxHoexb bx, 
cnjia bx cesupanaxa /l,'bp>KaBa ca, HCKauexo sa 
paspemeuHe h sa ii3m,jmenne, hhkoh c^a^ bx 
xaa Cxpaua ne e HCKJiioHHxejmo KOMnexeHxeux 
Aa csah BxnpocHHH cnopx;

б) xann ce i<acae sa eAHfix Hsnxjmuxe.aena, 
aKxx cxoůpasHO cx HJieux 22;

B) ASJIH OXB6XHHKXXX 6 ŮHJIX, BX BCHMKH
cjiynan Koraxo sbkohxxx hshckbs xobs Pcaobho 
npHSOBaux xa bscmc yxacxHe bx npoiisBOACXBOxo, 
ocodeimo xann, 6hjto HCKauexo hjih sammemiexo, 
dnno peuieimexo nnn cnpeAbneimexo cxcxaBn- 
asauiH iisnxnnHxenHHH axxx, ck My ohjih na- 
nnewHO cxobmeHH. Ako pemeimexo e buno hs- 
AaAeiio saAOHHO, cmax,xx, xpbbBa, Koraxo oieex- 
hhks noHCKa xoBa xa KOHCxaxupa, xann xoa nocnex- 
hhhxx ne e bunx nocxaBeux bx iieBxsMOHUiocxi, 
nopaxu HhKOH nepexoBHoexb bx nponsBOACXBOxo, 
xa yuacxByBa bx npopeca hjih xa ce npexcxaBH 

pexoBiio bx, nero.
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d) nemá-li exekucí býti vynuceno jednání, 
které je podle předpisů platných ve státě, 
kde exekuce má nastati, zapovězeno, nebo 
nemá-li jí býti uznán právní poměr neb usku
tečněn nárok, který se příčí svrchovanosti 
dožádaného státu nebo dobrým mravům, 
nebo který podle práva dožádaného státu 
není žalovatelným nebo vykonatelným.

_ 5. Soud, který exekuci povoluje, nebo který 
ji vykonává, není oprávněn, aby exekuční 
titul věcně přezkoumal.

Článek 25.
1. Soud příslušný k povolení exekuce po

volí podle předpisů pro něj platných proza
tímní opatření (zajišťovací) k zajištění ná
roku z exekučního titulu proti dlužníkovi, a to 
nejen pro vlastní obvod, nýbrž, žádá-li o to 
vymáhající věřitel, i pro obvody jiných soudů 
téhož státu, kde dlužník má jmění.

2.^Tato prozatímní opatření lze jen tehdy 
zrušiti, byla-li dlužníkem dána dostatečná 
jistota za úplné uspokojení nároků z exe
kučního titulu.

Článek 26.
Exekuce zajišťovací.

Soud příslušný k povolení exekuce může 
na návrh podaný- předepsaným způsobem 
povoliti podle předpisů platných v dožáda
ném státě exekuci k zajištění již dříve, než 
exekuční tituly uvedené v článku 22 nabyly 
právní moci, nebo než uplynula lhůta určená 
k plnění.

článek 27.
Opatření prozatímní 

(zajišťovací).

K návrhu ohrožené strany budou povolena 
opatření prozatímní (zajišťovací opatření) 
již za sporu i tehdy, když k rozhodnutí sporu 
jest příslušným soud druhého státu.

npe/pi fla nocxanoBH cbocto peuieme, 
mojkc jpi uscjiyma no rm BtnpocH cxpanara, hjih 
npeflCTaBHxejia na cxpanaxa, cpemy kohxo hs- 
nn.xHCHHexo ce Hcxa;

r) nam iiairmiHennexo ntivia sa lyhnb, 6mo fla 
nocxurne eAniiT) aKxi), komxo, cnopear. aaKOHnxh 
Bx> cnjia B'b /('bp>KaBaia, r^exo xo xpkbca ^a cxane 
e sabpanenX), (Íhjio j\a ce opunosnaBa exuo npa- 
bobo ciiCxoHHiie hjih ixIikoh npexeimHH, KOHXO 
óiixa 6hjih npoxHBHH na cyBepeiiHxexa na saMo- 
Jienaxa /(xpacaua hjih na noópHxh npaBH, hjih 
m>Ki> Koexo, cnopeAx> saKOUHxh na aaMOJienaxa 
/(TbpncaBa, ne moko na čtxne obeKxn na enno 
HCKane npem> CKflHJiHipaxa h.xh e HeiiBnnjiHHMO.

5. Csnx.xx,, kohxo paspemasa H3nx>jiHeHHexo hjih 
kohxo ro npiirioKfla bx, HsnxjJiHCHHe, irbMa npaBO 
na pasrjieiKna no ckiuccxbo H3nx.jiHHxejiHHH axxn.

HjichX) 25.

1. KoMnexeHXHHHxx> cň-inx) na paspeuiH H3nx>jnie- 
hhcxo ipe nocxanoBH, cx,o6pa3HO neHcxByioiuiixh 
bx> cxpanaxa saKoiioiiojiOMceiiHa, BseManexo na 
BpeMCHHH (npenoxpaHHxejiHH) MhpKH sa obesne- 
HCHHe na npasaxa, kohxo cjienBaxxj orb HsnxjiiiH- 
xejmHH aKxx> no oxnomenne na Jimiexo, cpemy 
Koexo HiinxjnienHexo e noiiCKano, h xo khkxo bxj 
neroBOxo co6cxbchho BenoMcxBO xaxa h — no 
HCKane na Kpennxopa — bx. xosa na npyrHxi; c.y,- 
nujiHipa B'b cxmaxa Cxpana, rnexo ce naMiipaxx. 
neroBHxh HMymecxsa.

2. Thh BpeMennH MhpKH ne Moraxx. na bsnaxx. 

oxMhnenH, ocbchx. ano xosa jihuc npencxasn no- 
cxaxx.Hiia rapanuHH sa obesneneHHe na bchhkh 
npaBa, kohxo nponsxmiaxx, oxx. Hsrn.JiHiixejmmi 

aKX'b.

Mjienx, 26.
II p e n o x p a n h x e ji n o h 3 n x. ji h e n h e.

OpenH nawie aKxoBexh, npenBHnenn b hji. 22, na 

es cxanajiH oKOHHaxejinH hjih cpoKx.xx,, npenBH- 

nenx. sa H3nx>JiHeiiHexo, na e nsxeKx.jn., komoc- 
xeHxiiHzxx. CMnx., kohxo ui,e paspenm H3nx>jiHe- 

HHexo, mojkc, no HCKane, nanpaBeHo Bx>.HanJie>K- 
naxa 4iopMa, na nocxanoBH B3eManexo na npeno- 

xpaHHxejiHH Mhpim cnopenx. npennHcaimaxa bx. 

CHJia bx. saMOJienaxa /(x>p>KaBa.

HjíenX) 27.
BpeMeHHH Mhpi<H (npenoxpahhxejiiih).

BpeMennH MhpKH (npenoxpaiiHxejiiiH) cm n«- 
nycxHAiH Bx. xenenne na npopeca, no HCKaiiexo na 
cxpanaxa, hhhxo Hnxepecn cm sacxpameiiH, nawe 
h Koraxo CMnX)Xx na npyraxa /(x.p>KaBa e komuc- 
xenxenx. na ce npoHsnece no Bxnpocnoxo nbjío.
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Ustanovení konečná.

Článek 28.

Tato úmluva, sepsaná jazykem českoslo
venským a bulharským, jejíž obě znění jsou 
stejně původní, bude ratifikována a ratifi- 
kační listiny budou co nejdříve v Praze vy
měněny.

Nabude účinnosti měsíc po výměně ratifi- 
kačních listin a zůstane v platnosti, pokud 
jedna ze smluvních stran neoznámí straně 
druhé šest měsíců předem svůj úmysl, aby 
úmluva pozbyla působnosti.

Tomu na svědomí‘zmocněnci úmluvu po- 
depsali a opatřili svými pečetěmi.

Dáno v dvojím vyhotovení v Sofii, dne 
15. května roku tisícího devítistého dvacá
tého šestého.

(L. S.) BOHDAN PAVLŮ.

(L. S.) Dr. EMIL SPIRA.

(L. S.) A. D. BOUROV.

HLAVA DEVÁTÁ.

Dodatkový protokol.
Zmocněnci smluvních stran, podepisujíce 

úmluvu mezi republikou československou a 
královstvím Bulharským o vzájemné právní 
ochraně a právní pomoci ve věcech občan
ských a obchodních, zjišťují souhlas v těchto 
bodech:

1. Výrazem soudy rozumějí se ve smyslu 
úmluvy také úřady poručenské (opatrovnické) 
na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

2. Aby si usnadnily znalost soudních ob
vodů ve druhém smluvním státě, sdělí si 
smluvní strany seznam svých soudů druhé 
stolice se všemi soudy první stolice jejich 
obvodů. Tomuto seznamu připojena bude

FíocjieAHH nocTaHOBJíeHHS.

Hjieirb 28.

Hacioamaxa KoiiBemum chcraiiena na nexo- 
CJiOBauiKH h (ýnarapcKn esuipi, na kohto h Asaia 
xeKcra nMaxx> eanaKsa ftocxoBkpnocxs me 
paxHtjiHUHpaHa h paxHfjMKaipmxt ú m,e oňíjjax-b 
pasMtuemi, no nnsMOKnocxb nocKopo, B'b Flpara.

Ta m,e BJinse B'h Cfuia e/unrb Mečena, cjieflx, pas- 
Mknara na paxH(j)HKanHHxh ipe ocxane bx, auia 
ROxoraBa, no uoraxo enna oxx, noroBopaui,Hxk 
cxpann ne cboúuni na npyraxa, mecxb Mečena 
npejuiapirreano HaMkpemiexo ctí na npeKpaxii 
neňcxHHexo ú.

Bx, yBhpenHe na xoea nx>JiHOMom,uHniixk non- 
nucaxa nacxoamaxa KonBeuntiH u nocxaBiixa 
CBOHxk neHaxn.

HanpaBeiia bx, nBoetxb eKseMHJiapx, bx, CoíJííih 

na 15 Man xmnw neeexcxoxHHX, ABanecexb h mecxa 
rofluna.

(M. n.) Bor/jAHD riABJíy.

(M. n.) A-pb EMMJIT) criMPA.

(M. H.) A. A- ByPOBL).

PJIABA IX.

ftombjíHHxejieHií npoTOKOjrb.

IIx.jXHOMOinHHnHxb na AoroBopamnxh Cxpami 
xaxo npHcxMHHxa kx>mx> nojtnncBaiiexo na Kon- 
Benntwxa MOK^y MexócjiOBamKaxa PenyGatiKa 
h L(apcxBO Bx,arapiw oxnocHxejtuo BsanMiiaxa 
npaBna aainnxa n c«Ae6iia noMOinn bx, o6aacxi,xa 
na rpa>KAaHCKOxo n xx,proBCKOxo lipaso, aaaiiH- 
Bax'b, ne cm nocxtirnajiH cxrjiactie oxnociixejtno 
cjieflHHxk B-bnpocH:

1. Bjiacxiixh no nacxownnHecxBO n nonenn- 
xejicxBO bx, CjiOBautKO h bx, I lonicapriaxcKa Pycitn 
CM, B'b cmhcx/ix, na KoneennHflxa, BKafonenn 
bx, CMjniamnaxa.

2. 3a «a y.xecnaxx, BsanMito CBonxk cBenemm 
aa cMflednHxh panoiin na npyraxa Cxpana, J\o- 
roBopHinnxh Cxpann nj,e cn cx,o6uí,aBaxx> cniicxKa 
na aneaaxHBHHxk cMAnamna cx, bchhkh nx,pBO- 
cxenennn CMAHJimna, ycxanoBenn Bi>pxy xkxnaxa
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pokud možno mapa vyznačující soudy růz
ných stolic.

3. Smluvní strany se dohodnou o formu
lářích, jež budou sepsány v řeči státní (ofi
cielní) obou států, určených pro doručování 
spisů.

4. Ustanovení článku 15, odstavce 1 ne
vztahují se na listiny sepsané, vydané neb 
ověřené soudy církevními.

5. „Izplnitelni listové" vydané bulharskými 
soudy ve věcech směnečných a nabyvší moci 
práva jsou zahrnuty mezi exekučními tituly 
podle článku 22, odstavce 1 a).

6. Tento protokol jest nedílnou součástí 
úmluvy.

Tomu na svědomí zmocněnci podepsali 
tento dodatkový protokol.

Dáno v dvojím vyhotovení v Sofii, dne 
15. května 1926.

BOHDAN PAVLŮ.

Dr. EMIL SPIRA.

A. D. BOUROV.

Seznam
správních úřadů, jichž listiny podle článku 15, 
odstavce 2 úmluvy mezi republikou česko
slovenskou a královstvím Bulharským o vzá
jemné právní ochraně a právní pomoci ve 
věcech občanských a obchodních nepotřebují 

ověření:

A. Co se týče československých listin:
1. Ministerstvo vnitra.

Zemské správy politické v Praze, Brně 
a Opavě.
Civilní správa Podkarpatské Rusi v Už- 
horodě.
Presidia policejních ředitelství.
Archiv ministerstva vnitra.

TepHTopus. Toh cnHCbKt ipe 6&p,e, ,no kojikoto 
e BtSMOKHO, npnapy>Keun on, e/pia reorpatjjH- 
necica Kapra odosiianiBaina csflujiHinara ort 
pasniiHHHTk HHcranitHH.

3. /joroBopHipHTk Crpann ipe ce cnopasyMkarr-, 
Bnpxy rcKcra na (jíopMyjiapHik, kokto ipe ÚKAan. 
CLCxaB.rjiBaHH na o(j)Hunajimni es.HKi, na /iríerk 
/jnpMOBH h kohto m,e cjiywan, sa EpKUBane na 
KHimara.

4. HociaHOBJíeHHHia ua unen-b 15 xouKa 1 ne 
ce OTHaarn, ao aKTOBexk CLcraBeiin, H3Aa/i;eHH 
ujm saBkpenn on, p-bpKOBnn csAHJinm.a.

5. HsnnjiHHTennHTk jihctobc Hafla^enH on, 
6x,nrapcKHTk csAHJiHUj,a no MennieannHiiOTO 
npaBO h B.'rh3Jin bt, cn.ra ce BKaiouBan bt> uh- 
caoro na HsnnaHHTeannrb aKTOBe MSÓpoeiur 
bx> naeni, 22, aanHea 1-S.

6. Toh npoxoKoax, cx,cxaBH nepaBAkana nacxb 
oxx, KOHBenpnHxa.

Bx> yBkpenne na xosa nx>aHOMOuíiinunxk hoa- 
nncaxa nacxoHipnH AonbaHnxeaenx, npoxoKoax,.

HanpaBenx, bx> abocht, CKseMnaapi, bx, CoquiH 
na 15 Man 1926 roAnna.

bopaahT) riABiiy.

A-pb EMHJITd chhpa.

A. }\. ByPOBU.

ClIHCT>KT>
na aAMHHHCxpaxHBHHxk Bnacxii, mmuto ai<TOBe 
nkMaxb ny>KAa oxx, HHKaKBa saBkpKa, cx,raacno 

naeiix, 15, aa. 2 oxx, KoHBem],nHxa Me>i<Ay Mexo- 
caoBami<axa PenyÓJiHKa h IfapciBo Bx,arapHH, 
kohxo ype>KAa BsauMiiaxa opasna Baupixa u ck AeSiia 

noMomb no rpawAancKH n xx,proBCKH Akaa.

A. OTHOCHTeano HexocatOBauiKHTk Aktobc :

1. MnHHCxepcxBO na BsxpemnHxk PaCoxn. 
OóaacxHH IIoanxHHecKH ynpaBaennH bx, Hpara, 
Bx,pno h Onasa.
rpa>KAancK0X0 ynpaBaenne na HoAKapnaxcKa 
PycHH, rn, y>Kxopoxx>.
IlpeaHAnyMHxk na /(npeKUHMxk na íloanninixa. 
ApxHBHxk na MnnHCxepcxBoxo na Bsxpem- 
nnxk Pa6oxn.
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2. Ministerstvo veřejného zdravotnictví.

8. Ministerstvo pošt a telegrafů, 

šekový úřad v Praze.
Ředitelství pošt a telegrafů v Praze, 
Pardubicích, Brně, Opavě, Bratislavě 
a Košicích.

4. Ministerstvo obchodu, průmyslu a živ
ností.
Patentní úřad v Praze.

5. Ministerstvo veřejných prací.

6. Ministerstvo financí.
7. Ministerstvo zemědělství.
8. Ministerstvo národní obrany.
9. Ministerstvo školství a národní osvěty.

Zemské školní rady v Praze, Brně a 
Opavě,
oddělení ministerstva školství a národní 
osvěty v Bratislavě,
školní oddělení civilní správy Podkarpat
ské Paisi v Užhorodě.

10. Ministerstvo věcí zahraničních.
Archiv ministerstva věcí zahraničních.

11. Ministerstvo zásobování.
12. Ministerstvo spravedlnosti.
13. Předsednictvo ministerské rady.
14. Ministerstvo pro sjednocení zákonů a or- 

ganisace správy.

15. Ministerstvo s plnou mocí pro správu 
Slovenska v Bratislavě.

16. Ministerstvo železnic.
Ředitelství státních drah Praha-Jih, 
Praha-Sever, Plzeň, Hradec Králové, 
Brno, Olomouc, Bratislava a Košice.

17. Ministerstvo sociální péče.

18. Nejvyšší účetní kontrolní úřad v Praze.

19. Státní pozemkový úřad v Praze.

20. Statistický úřad v Praze.

21. Kancelář presidenta republiky v Praze.

2. MHHHCTepcxBO na HapognoTO SgpaBe.

3. MnnHCiepcTBO na Homurk h Tejierpaijwrb. 

CjiyHíúa no noiu,eHCKnrfe HCKOBe bt. Ilpara.

/jnpeKUHHxh na noiuarh h Teaerpacjmrh 
Bn Flpara, napgyÚHue, Bnpno, Oriarsa, Bpara- 
cnasa n Kounme.

4. MHHHCTepcxBO na Ti.proBima; IlpoMumae- 
nocTbia h 3anaaTiiTh.

Biopo aa naTeHTHrh a sanaseHnih Mapicn 
bx. Hpara.

5. MííHHCTepcTBO na OdmecTBeHnih Crpagti.

6. MHHHCTepcxBO na (ŘHHaHCHTh.

7. MyHHcrepcxBO na SeMaegbjnieTO.
8. MmiHCTepciBO na HapoAnaxa OxdpaHa.

9. MiiHHCxepcxBO na ynednoxo ghao h Hapojt- 
noxo npocBem,eHHe.
YnedHH Cx^sexn sn odaacxHxh bb Hpara, 
B^pno h Onasa.
CeKu,na oxx, Mhhhcxcpcxboxo na Hapo/uioxo 
IIpocEhmeime bx> BpaxncjraBa.

ynedna ceKnna oxx^ odnacxnoxo ynpaBJíeiine 
sa HogKapnaxcKa Pycna in. y>Kxopox'b.

10. MHHHCTepcxBO na B-bHuiHHxk Paooxii. 
ApxHBa na MHHHCxepcxBOXo na Bt>huihht^ 
PatíoxH.

11. MHHHCTepcxBO na Hpexpanaxa.

12. MHHHCxepcxBO na IIpaBocsAHexo.
13. IIpesHAHyMa na MHimcxepcKHH Ohnexa,.
14. MiuiHcxepcxBO sa yHH(J)HKaH,Haxa na SaKOHO- 

AaxejicxBOxo n opraHHsagHHxa na nydJiHHnaxa
aAMHHHCTpaUHH.

15. MmiHcxepcxBO (HMain,o nx>JiiiH npaBa) sa ynpa- 
BJiennexo na CnoBauiKO bt> BpaxiicnaBa.

16. MHHHCxepcxBO na BfenhsnHHHxh.

ŮHpeKUHH '/Kenhsmnurrl') — Flpara K)i b, 
Hpara — ChBepií, Ihi.xseirb, XpaAeut-Kpa- 
jiobc, B-bpno, OaoMoypx., BpaxncaaBa hKo- 

imipe.
17. MmiHcxepcxBO na OdniecxBenaxa IlpeABii-

AJlHBOCXb.
18. BnpxoBHO Biopo sa KOHxpona na cmístkhxíj 

btj Hpara.
19. /jxjpJKaBHO HoseMJieno Biopo bx5 Hpara.

20. CxaxHCXHHecKO Biopo bt> Hpara.

21. KannenapHH na HpeAceAaxejia na Penydmi- 

icaxa bx. Hpara.
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22. Kancelář poslanecké sněmovny Národ
ního Shromáždění v Praze.

23. Kancelář senátu Národního Shromáždění 
v Praze.

B. Co se týče bulharských listin:

1. Kancelář bulharského carského dvora. 
(Kancelarija na blgarskija carski dvoř).

2. Kancelář národního sobrání. (Kancela
rija na narodnoto sobranie).

3. Kancelář ministerské rady. (Kancelarija 
na ministerskija savet).

4. Nejvyšší správní soud. (Vrchoven admi- 
nistrativen sad).

5. Nejvyšší účetní dvůr. (Vrchovna smetná 
palata).

6. Ministerstvo zahraničních věcí a kultů. 
(Ministerstvo na vanšnite raboti i na iz- 
povedaniata),

7. Sv. synod bulharské církve. (Sveti sinod 
na blgarskata crkva).

8. Ministerstvo vnitra a veřejného zdravot
nictví. (Ministerstvo na vatrešnite raboti 
i narodnoto zdravé).

9. Policejní ředitelství. (Direkcija na poli
ci jata).

10. Hlavní ředitelství veřejného zdravotni
ctví. (Glavna direkcija na narodnoto 
zdravé).

11. Ministerstvo národní osvěty. (Minister
stvo na narodnoto prosveštenie).

12. Státní universita v Sofii. (Državen uni- 
versitet v Sofia).

13. Ministerstvo financí. (Ministerstvo na fi- 
nansite).

14. Ředitelství státních dluhů. (Direkcija na 
državnite dlgove).

15. Bulharská národní banka. (Blgarska na
rodila banka).

16. Bulharská zemědělská banka. (Blgarska 
. zemledelska banka).

17. Bulharská ústřední kooperativní banka. 
(Blgarska centralna kooperativna ban
ka).

18. Ministerstvo spravedlnosti. (Ministerstvo 
na pravosadieto).

22. Kaimejiapini na KaMapaxa na /(enyraTHrk 
on, Hapo/uiOTO Obdpanne un flpara.

23. Kaimejiapiw na Ceuara on> HapoAiioio Ct.- 
dpanne b-s flpara.

B. Othochtcaho B-bJírapcKHTt Aktobc :

1. Kangenapna na BmrapcKHH IjapcKH /(nopT, 
(Kancelarija na blgarskija carski dvoř).

2. Kaime.iapm na Hapo/uioro C'L6panne 
(Kancelarija na narodnoto sobranie).

3. Kangejiapna na MmniCTepcKHH CtBert 
(Kancelarija na ministerskija savet).

4. Bnpxoiiein, A/iMiiHucrpaTHBOHn Cxax- 
Vrchoven administrativen sad).

5. B-bpxoea CMhiná najiaxa (Vrchovna smetná 
palata).

6. MnnncxepcxBO na BijHuiHHxh Paóoxn h na 
MsnOBhAanHHxa (Ministerstvo na vanšnite ra
boti i na izpovedaniata):

7. Cb. CiiHojvb na BnjirapcKaxa HkpKea 
(Sveti sinod na blgarskata crkva).

8. MnnncxepcxBO naBasxpemnHxk Padoxn n Ha- 
poAHOxo S/ipaBe (Ministerstvo na vatrešnite 
raboti i narodnoto zdravé).

9. /(iipennim na IlonHmmxa (Direkcija na po- 
licijata).

10. IhiaBna /(npeKpnn na HapoAHOxo SApane 
(Glavna direkcija na narodnoto zdravé).

11. MnnncxepcxBO na HapoAnoxo IlpocBemenne 
(Ministerstvo na narodnoto prosveštenie).

12. /('xpiKaBem, ynnBepcnxexx, bb Coíjmn 
(Državen universitet v Sofia).

13. MnnncxepcxBO na <t>HHaHcnxh (Ministerstvo 
na finansite).

14. /(npeKnnn na /('bp>({aiinnxh /('imroBe (Direkcija 
na državnite dlgove).

15. Ex.JirapcKa HapoAna Bam<a (Blgarska narodna 
banka).

16. Bx/irapcxa 3eMJieA'b.imecKa Banka 
(Blgarska zemledelska banka).

17. B-bjírapcka Ideurpajina KoonepaxnBna Banka 
(Blgarska centralna kooperativna banka).

18. MniincxepcxBO na FIpaBOCAiAnexo (Minister
stvo na pravosadieto).
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19. Ministerstvo války. (Ministerstvo na voj- 
nata).

20. Ministerstvo obchodu, průmyslu a práce. 
(Ministerstvo na trgovijata, promišle- 
nostta i truda).

21. Hlavní ředitelství statistiky. (Glavna di- 
rekcija na statistikata).

22. Ministerstvo zemědělství a státních stat
ků. (Ministerstvo na zemledelieto i držav- 
nite imoti).

23. Ředitelství pracovních pozemkových ho
spodářství (pozemkový úřad). (Direkcija 
na trudovite zemledelski stopanstva).

24. Ministerstvo veřejných staveb, cest. a 
prací. (Ministerstvo na obštestvenite 
sgradi, patištata i blagoustrojstvoto).

25. Hlavní ředitelství cest, veřejných prací 
a staveb. (Glavna direkcija na patištata, 
blagoustrojstvoto i sgradite).

26. Ministerstvo železnic, pošt a telegrafů. 
(Ministerstvo na železnicite, poštite i te- 
legrafite).

27. Hlavní ředitelství železnic a přístavů. 
(Glavna direkcija na železnicite i prista- 
ništata).

28. Hlavní ředitelství pošt, telegrafů a tele
fonů. (Glavna direkcija na poštite, tele- 
grafite i telefonite).

29. Ředitelství vzduchoplavby. (Direkcija na 
vzduchoplavaneto).

19. MuHiiciepcTBO na BoHnara (Ministerstvo na 
vojnata).

20. MuriHcrepcTBO na T'i>proBH5!Ta, IIpoMHiime- 
HOCTbia h Tppa (Ministerstvo na trgovijata, 
promišlenostta i truda).

21. r.fiaBHa /(iipeiuiiíH ua CxaTHCiHKaTa 
(Glavna direkcija na statistikata).

22. MuHíícxepcxBO na 3eMJieA'l>nnexo h /('Lp>Ka- 
BHHxh Hmoxh (Ministerstvo na zemledelieto 
i državnite imoti).

23. /jupeKUHH na TpyAOBHxh SeMnefl-fe^cKH Cxo- 
nancxBa (Direkcija na trudovite zemledelski 
stopanstva).

24. MnnHCxepcxBO na OómecxBeHnxh CrpaRU, 
HxxHmaxa h BjiaróycxpoHCXBOxo (Minister
stvo na obštestvenite sgradi, patištata i bla
goustrojstvoto).

25. IhiaBna /(npeKumi na HsxHLpaxa Bjiaroycxpon- 
cxboxo h CrpaRHxh (Glavna direkcija na pa
tištata, blagoustrojstvoto i sgradite)

26. MunucxepcxBO ua >Ke;ih3iiniurrb, Houtnxh u 
Tejierpaíjmxh (Ministerstvo na železnicite,po
štite i telegrafite).

27. IhiaBua /(npeKUHH na Mfeahsfiiuurrb, I Ipiicxa- 
nnutaxa (Glavna direkcija na železnicite i pri- 
staništata.

28. PiiaBna /(npeKuna na HoLUnxh, Tejierpacjurrh 
n Tejietjjonuxh (Glavna direkcija na poštite, 
telegrafite i telefonite).

29. /(upeKuna na BxjSAyxoiiJiaBanexo (Direkcija na 
vzduchoplavaneto).

PROZKOUMAVŠE TUTO ÚMLUVU A DODATKOVÝ PROTOKOL, SCHVALUJEME A POTVR 

ZUJEME JE.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO

SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.
NA HRADÉ PRAŽSKÉM, DNE 16. PROSINCE LÉTA TISÍCÍHO DEVÍT1STÉHO DVACÁTÉHO 

ŠESTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:'

T. G. MASARYK v. r.
í L. S. }

ZA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VÉCI:

A. ŠVEHLA v. r.


