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Dohoda
mezi republikou československou a republikou Polskou o rozdělení spisů uschovaných dosud

u úřadů rakouských.

JMÉNEM REPUBLIKY Č ES K OS L O VE NS K É.

JMÉNEM REPUBLIK'

REPUBLIK 
BYLA SJEDNÁNA

Dohoda
mezi Republikou československou a Republikou 
Polskou o rozdělení spisů uschovaných dosud 

u úřadů rakouských.

článek 1.
Vláda republiky československé a vláda re

publiky Polské dohodly se, aby vláda česko
slovenská samostatně vyžádala a přijala od 
vlády Rakouské republiky, jménem svým 
vlastním i vlády polské spisový materiál, 
uschovaný dosud v registraturách a archivech 
rakouských úřadů, pokud se vztahuje na zá
ležitosti, které spadají nyní na celém území 
bývalého Knížectví Těšínského buď z důvodu 
svrchovanosti územní nebo osobní pod státní

r ČESKOSLOVENSKÉ

Y POLSKÉ 

TATO DOHODA:

Uktad
pomi^dzy Republiky Czeskosíowack^ a Rzeczíj- 
pospolit^ Polsky w przedmiocie akt przecho- 
wywanych dot^d przez urzedy Austrjackie.

A r t y k u 1 1.
Rzad Republiki Czeskosíowackiej i Rzad 

Rzeezypospolitej Polskiej zgodzily si§, aby 
Rzad Czeskoslowacki samodzielnie zažadaí 
i przejal od Rzadu Republiki Austrjackiej, 
w imieniu wíasnem i Rzadu Polskiego mate- 
rjal aktowy, przechowywany dotad w regi
straturách i archiwach wladz austrjackich, 
o ile dotyczy spraw, które podpadaja obecnie 
pod zwierzchnictwo Republiki Czeskoslowac- 
kiej i Rzeezypospolitej Polskiej na calym ob-
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svrchovanost republiky československé a re
publiky Polské, a to podle ustanovení úmluvy 
mezi republikou československou a republikou 
Rakouskou, uzavřené v Praze dne 18. května 
1920.

Samozřejmě se rozumí, že vláda republiky 
Československé vyžádá si a převezme spisy ve 
věcech podřízených svrchovanosti polské i ve 
věcech společných jen v těch archivech a regi
straturách, v kterých spisy vztahující se na 
záležitosti bývalého Knížectví Těšínského, pod
řízené svrchovanosti československé, nebyly 
již dříve převzaty republikou Československou 
v provádění úmluvy mezi republikou česko
slovenskou a republikou Rakouskou ze dne 
18. května 1920.

__ Na žádost úřadů republiky Polské, obsahu
jící pokud možno přesné udání spisů, vláda 
československá vyžádá a převezme od úřadů 
rakouských jednotlivé spisy ve věcech pod
řízených svrchovanosti polské i ve věcech spo
lečných, též v těch archivech a registraturách, 
v kterých spisy vztahující se na záležitosti 
bývalého Knížectví Těšínského, podřízené 
svrchovanosti československé, byly již dříve 
vládou republiky Československé převzaty.

Článek 2.
Celý spisový materiál převzatý vládou česko

slovenskou podle ustanovení části I A, od
stavec 3 a), b), c), úmluvy mezi republikou 
československou a republikou Rakouskou ze 
dne 18.^ května 1920 bude rozdělen mezi obě 
smluvní strany dle zásad ustanovených 
v čl. 23, bod a) a b), první věta, a v čl. 24., 
bod a), odstavec 1 až 3, a bod b) a d) smlouvy 
mezi republikou československou a republikou 
Polskou o otázkách právních a finančních ze 
dne 23. dubna 1925.

článek 3.
Ooě smluvní strany stvrzují, že ustanovení 

čl- Ra 2. této dohody nikterak neprejudikují 
právům republiky Polské na vyžadování spisů 
od vlády republiky Rakouské na základě usta
novení mírové smlouvy podepsané v Saint- 
Germain en Laye.

Článek 4.
Polský generální komisař, případně osoby 

k tomu polskou vládou zmocněné budou hájiti

szarze bylego Ksiestwa Cieszyňskiego, czy to 
z tytuíu zwierzchnictwa terytorjalnego, czy 
tež osobowego, a to wedíug postanowien Umo- 
wy pomi§dzy Republiky Czeskoslowacka a 
Republika Austrj acka, zawartej w Pradze 
w dniu 18. maja 1920 r.

Samo przez si§ rozumie si§, iž Rzad Repu- 
bliki Czeskoslowackiej zažada i przejmie akta 
w sprawach podpadajacych pod zwierzch- 
nictwo polskie i w sprawach wspólnych tylko 
w tych archiwach i registraturách, w których 
akta dotyezace spraw bylego Ksiestwa Cie- 
szyňskiego podpadajace pod zwierzchnictwo 
czeskoslowackie, nie zostaly juž przedtem 
przej ete przez Republike C z e s k o s 1 o w acka 
w wykonywaniu Umowy pomiedzy Republika 
Czeskoslowacka a Republika Austrj acka 
z dnia 18 maja 1920 r.

Na žadanie wladz Rzeczypospolitej Polskiej, 
zawierajace možliwie šcisle wymienienie da- 
nego aktu, Rzad Czeskoslowacki zažada 
i przejmie od wladz austrjackich poszcze- 
gólne akta w sprawach podpadajacych pod 
zwierzchnictwo polskie i w sprawach wspól
nych, równiež i w tych archiwach i registra
turách, W których akta dotyezace spraw by
lego Ksiestwa Cieszyňskiego, podpadajacych 
pod zwierzchnictwo czeskoslowackie, zostaly 
j už przedtem przez Rzad Republiki Czesko
slowackiej przej §te.

A r t y k u 1 2.
Galy mater jal aktowy przej ety przez Rzqd 

Czeskoslowacki wedlug postanowien czgšci IA, 
ust§p 3 a), b), c), Umowy pomiedzy Repu
bliky Czeskoslowacka a Republika Austrjacka 
z dnia 18 maja 1920 r. zostanie podzielony 
mi§dzy obie Umawiajace si§ Strony wedlug 
zasad ustalonych w art. 23 punkt a) i b). 
zdanie pierwsze, i w art. 24, punkt a), ustgp
1—3 i punkt b) i d) Umowy pomiedzy Repu
blika Czeskoslowacka a Rzeczapospolita Polsky 
w sprawach prawnych i finansowych z dnia 
23. kwietnia 1925 r.

A r t y k u 1 3.
Obie Umawiajace sie Strony stwierdzajy, 

že postánowienia art. 1 i 2 niniejszego Úkladu 
w niezem nie przesadzaja praw Rzeczypospo
litej Polskiej do žadania akt od Rzydu Repu
bliki Austrj ackiej na podstawie postanowien 
Traktátu Pokojů podpisanego w Saint-Ger- 
main en Laye.

A r t y k u 1 4.
Polski generalny komisarz, wzglgdnie osoby 

przez Rzad Polski do tego upowažnione,
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polské zájmy vytčené touto dohodou při pře
jímání spisů uvedených v čl. 1. a 2. orgány 
vlády československé ve Vídni.

článek 5.
Polský generální komisař, případně osoby 

k tomu polskou vládou zmocněné budou po
každé předem vyrozuměni o oboru a rozsahu 
přejímání těchto spisů orgány vlády česko
slovenské.

Článek 6.
Polský generální komisař, případně osoby 

k tomu polskou vládou zmocněné budou pří
tomni vydávání tohoto spisového materiálu 
úřady rakouskými orgánům československým. 
Za nepihtomnosti polských zástupců odevzdá
vání nemůže se konati.

Článek 7.
Orgány československé vyrozumí polského 

generálního komisaře, případně osoby k tomu 
polskou vládou zmocněné o čase a místě kaž
dého vydávání spisů a doručí mu opis vyžado- 
vaeí konsignace.

Článek 8.
Vláda československá se zavazuje, že dodá 

polskému generálnímu komisaři, případně 
osobám, zmocněným k tomu polskou vládou, 
do tří měsíců od převzetí spisů orgány česko
slovenskými od úřadů rakouských seznam 
spisů připadajících republice Polské na zá
kladě ustanovení čl. 2. této dohody.

článek 9.
Během šesti měsíců ode dne obdržení tohoto 

seznamu přísluší polskému generálnímu komi
saři, případně osobám k tomu polskou vládou 
zmocněným právo, aby se přesvědčili, sou- 
hlasí-li tento seznam se spisy převzatými 
orgány československými, jakož i zdali na
vržené ^rozdělení spisů jest shodné se zása
dami přijatými v čl. 2. této dohody.

, československá zavazuje se, že za tím
účelem učiní přístupným polskému generál
nímu komisaři, případně osobám k tomu pol
skou vládou zmocněným, celý spisový mate
riál toho kterého času od vlády rakouské pře
vzatý.

strzedz b§d^ interesów polskieh okrešlonych 
w niniejszym Ukladzie przy przejmowaniu akt 
wymienionych w art. 1 i 2 przez organa Rzadu 
Czeskoslowackiego w Wiedniu.

|
A r t y k u 1 5.

Polski generalny komisarz, wzgl§dnie osoby 
przez Rzad Polski do tego upowažnione, bgd^ 
každorazowo zgóry zawiadomione o zakresie 
i rozmiarach przejmowania tych akt przez 
organa Rzadu Czeskoslowackiego.

A r t y k u 1 6.
Polski generalny komisarz, wzgl§dnie osoby 

przez Rzgd Polski do tego upowažnione, b§d^ 
obecne przy wydawaniu tego materjalu akto- 
wego przez wladze austrjackie organom cze- 
skoslowackim. W nieobecnošci polskieh przed- 
stawicieli przejmowanie nie može si§ odby- 
wač.

A r t y k u 1 7.
Organa czeskoslowackie zawiadomia pol- 

skiego generalnego komisarza, wzgl^dnie 
osoby przez Rzad Polski do tego upowažnione, 
o terminie i miejscu každorazowego wyda- 
wania akt i dor§cz§ mu odpis wykazu akt 
žadanych.

A r t y k u 1 8.
Rzad Czeskosíowacki obowiazuje sig, iž do- 

starezy polskiemu generalnemu komisarzowi, 
wzglgdnie osobom do tego przez Rzad Polski 
upowažnionym, w przeciagu trzech miesi§cy 
od przejecia akt przez organa czeskoslowackie 
od wíadz austrjackich spis akt, przypadaj íi- 
cyeh Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
postanowien art. 2 niniejszego Úkladu.

A r t y k u 1 9.
W ciagu szešciu miesigey od dnia otrzy- 

mania tego spisu przysluguje polskiemu ge
neralnemu komisarzowi, wzgl^dnie osobom do 
tego przez Rzad Polski upowažnionym, prawo - 
przekonania si§, czy spis ten zgadza si§ 
z aktami przej §temi przez organa czeskoslo- 
waekie, oraz czy proponowany podzial akt jest 
zgodny z zasadami przyjgtemi w art. 2 niniej
szego Úkladu.

Rzad Czeskosíowacki zobowiazuje sie, iž 
w tym celu udostepni polskiemu generalnemu 
komisarzowi, wzgl^dnie osobom przez Rzqd 
Polski do tego upowažnionym, caly materjai 
aktowy w daným ezasie od Rzadu Austrjac- 
kiego przejety.

ic*
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Rozdělení a převzetí spisů polským gene
rálním komisařem, případně osobami k tomu 
polskou vládou zmocněnými, bude provedeno 
ve Vídni, na místě, které určí vláda českoslo
venská.

Článek 10.
Obě smluvní strany vyhrazují si právo vzá

jemného používání spisů společných, pře
vzatých podle ustanovení či. 2. této dohody 
vládou československou, a to dle zásad při
jatých v čl. 24., bod b), smlouvy mezi repu
blikou Československou a republikou Polskou 
o otázkách právních a finančních ze dne 28 
dubna 1925.

článek 11.
. vPíiděl^i převzatého materiálu spisového 
úřadům československým anebo zařazení jeho 
do archivů československých bude možno, 
pokud nebude se strany polské námitek u ně
kterých spisů, teprve po ulynutí lhůty usta
novené v čl. 9. této dohody.

Článek 12.
Československá vláda opatří vývoz spisů 

tvořících předmět této dohody.

Naklad na průvoz spisů připadajících 
Polsku uhradí polská vláda vládě českoslo
venské.

Průvoz těchto spisů územím Československa 
do území polského bude se říditi ustanoveními 
cl. 27., odstavec b) smlouvy mezi republikou 
Československou a republikou Polskou o otáz- 
kach právních a finančních ze dne 23. dubna

článek 13.
Neshody názorů vzniklé při provádění této 

dohody budou vyřízeny generálními komisař1' 
obou smluvních stran.

Nedojde-1 i k dorozumění touto cestou, bude 
se postupovat} dle ustanovení části IX. 
smlouvy mezi republikou Československou a 
republikou Polskou o otázkách právních a fi
nančních ze dne 23. dubna 1925.

Článek 14.
Dohoda tato nabude působnosti třicátého 

dne po výměně ratifikačních listin, která bude 
provedena v Praze.

Rozdzral i przej§cie akt przez polskiego ge- 
neralnego komisarza, wzglednie osoby przez 
Rzad Polski do tego upowažnione, b§da prze- 
prowadzone w Wiedniu, w miejscu, które wy- 
znaczy Rzad Czeskosíowacki.

A r t y k u I 10.
Obie Umawiajace si§ Strony zastrzegaja 

sobie prawo wzajemnego korzystania z akt 
wspólnych, przej§tych wediug postanowieň 
art. 2 nmiejszego Úkladu przez Rzad Czesko
síowacki i to wediug zasaď przyjetých w art. 
24, punkt b), Umowy pomiedzy Republika 
Czeskoslowacka a Rzeczapospolita Polska 
w sprawach prawnych i finansowych z dnia 
23. kwietnia 1925 r.

A r t y k u 1 11.
Przydzielenie przej§tego materjaíu akto- 

wego wíadzom czeskoslowackim lub wcielenie 
go do archiwów czeskoslowackich može na- 
stapič, o ile nie b§dzie sprzeciwu co do pew- 
nych akt ze strony polskiej, dopiero po uply- 
wie terminu ustalonego w art. 9 niniejszego 
Úkladu.

A r t y k u 1 12.
Rzad Czeskosíowacki przeprowadzi wywóz 

akt stanowiacych przedmiot niniejszego 
Úkladu.

Koszty przewozu akt przypadajacych Polsce 
zwróci Rz§d Polski Rzadowi Czeskosíowac- 
kiemu.

Przewóz tych akt przez terytorjum Czecho- 
slowacji na terytorjum polskie odbywač sip 
b§dzie wediug postanowieň art. 27, punkt b) 
Umowy pomipdzy Republika Czeskoslowacka 
a Rzeczapospolita Polska w sprawach praw
nych i finansowych z dnia 23. kwietnia 
1925 r.

A r t y k u 1 13.
Rožníce zdaň, o ileby wynikly przy wyko- 

naniu niniejszego Úkladu, b§dg, zalatwione 
przez komisarzy generalnych obu Umawiaja- 
cych sie Stron.

W razie niedojšcia do porozumienia na tej 
drodze postapi si§ wediug postanowieň 
cz§šci IX Umowy pomiedzy Republika Czesko
slowacka a Rzeczapospolita Polska ' w spra
wach prawnych i finansowych z dnia 
23. kwietnia 1925 r.

A r t y k u 1 14.
Úklad niniejszy wejdzie w žycie w dniu 

trzydziestým po wymianie dokumentów raty- 
fikacyjnych, która odbgdzie si§ w Pradze.
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Vyhotoveno ve Varšavě, dne 8. února 1927 
ve dvou stejně znějících originálech, každý 
v jazyku československém a polském; oba 
texty jsou autentické.

L. S. Dr. JAN OPOČENSKÝ.

Sporzadzono w Warszawie, dnia 8 lutego 
1927 r. w dwóch j ednobrzmiacych orygina- 
lach, každý w jazyku czeskoslowackim i pol- 
skim; oba teksty sa autentyczne.

L. S. Dr. EUGENIUSZ BARWIŇSKI.

PROZKOUMAVŠE TUTO DOHODU SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JI.

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

V ATHÉNÁCH, DNE 30. DUBNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO SEDMÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCf:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny ve smyslu článku 14. dohody byly vy
měněny dne 7. ledna 1928 v ministerstvu zahraničních věcí v Praze a že Dohoda tato 
podle ustanovení téhož článku nabude působnosti dne 6. února 1928.

Dr. Beneš v. r.

17.

Dohoda
mezi republikou československou a republikou Polskou ve věci výměny spisů po bývalých 

vojenských úřadech rakouských, uherských a rakousko-uherských.

JMÉNEM REPUBLIKY Č E S K O S L O V E N S K É.

JMÉNEMREPUBLIK'

/
REPUBLIK 

BYLA S J EDNÁNA

Dohoda
mezi republikou československou a republikou 
Polskou ve věci výměny spisů po bývalých vo
jenských úřadech rakouských, uherských a 

rakousko-uherských.

Č láne k 1.
\ lada republiky československé a vláda re

publiky Polské zavazují se vydati si navzájem 
a bezplatně spisy všech druhů bývalých ra
kouských, uherských a rakousko-uherských 
vojenských úřadů, které jsou v jejich držbě 
kdekoliv na jejich území a týkají se státních

r ČESKOSLOVENSKÉ

Y POLSKÉ 

TATO DOHODA:

Úklad
pomi^dzy Republiky Czeskoslowack^ a Rzcczíj- 
pospolitQ. Polsky w sprawie wymiany akt po 
byiych wladzach wojskowych austrjaekich, 

w§gierskich i austro-wfgierskich.

A r t y k u í 1.
Rzad Republiki Czeskoslowackiej i Rzqd 

Rzeczypospolitej Polskiej zobowiazuja si§ wy- 
dac sobie nawzajem i bez odszkodowania 
wszelkiego rodzaju akta byiych austrjaekich, 
w§gierskich i austro-w§gierskich wladz woj
skowych, znajdujace si§ w ich posiadaniu


