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125.
Zápis
o zásadách pro provedení spisové rozluky v oboru soudním, podepsaný mezi republikou
československou a republikou Polskou ve Varšavě dne 14. dubna 1927.

Zápis

Protokol

o zásadách pro provedení spisové rozluky
v oboru soudním.

w sprawie ustalenia zasad rozdzialu akt sadowych.

Spi nemocnění zástupci ministerstev sprarePubliky československé a repuy \P'ské berouce v úvahu ustanovení
článku 31. úmluvy mezi republikou českosloyenskou a republikou Polskou ze dne 23. dubna
0 otázkách právních a finančních shodli
se, ze spisy týkající se věcí zahájených do dne
v, •
-^20 a vztahujících se na území Těsxnska, Oravy a Spiše, které připadlo druhému
mu. mají býti vzájemně vydány podle těchto
zasad:

Upeínomocnieni zast§pcy Ministerstwa
Sprawiedliwošci Rzeczypospolitej Polskiej i
Kepubliki Czeskoslowackiej, majiic na uwadze
postanowienia art. 31 umowy mi§dzy Rzeczapospolita Polska i Republiky. Czeskoslowackžj
z dnia 23 kwietnia 1925 r. w sprawach prawnych i finansowych, zgodzili si§ na nastppujace zasady, które majíj byč przestrzegane
przy wydaniu wzajemnem akt dotyczacych
spraw wszczftych do dnia 10 sierpnia 1920,
a odnoszacych si§ do obszaru Slqska Cieszynskiego, Spisza i Orawy, który przypadí drugiemu Panstwu:
I.
Niezwlocznie nálezy nawzajem wydač.
1. akta sadowe sporných spraw cywilnych i handlowych, w których post§powama
jeszcze nie ukoňczono, ježeli dané, miarodajne
dla okrešlenia wíašciwošci miejscowej, uzasadniaj^ obecnie wlašciwošc stjdów drugiego
Paňstwa do przeprowadzenia post§powania i
rozstrzygnienia sprawy, oraz ježeli strony
procesowe zgodnie zažadaja odstapienia spi a
wy sadowi drugiego paňstwa,

Vzájemně jest vydati bez průtahu:
nk™-pis-y jj0U(blí» které se vztahují na
rWnícíf
V<j věcech občanských a
chodmeh^ jestliže důvod rozhodný pro ur<
místní pnslusnosti zakládá nyní přísluší
soudu druhého Státu k projednání a rozli
nutí ve yeci a jestliže sporné stranv souhk
pozadaji o odstoupení věci soudu ~
otatu;
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2. spisy vztahující se na neukončené věci
nesporné, jestliže se týkají příslušníků dru
hého Státu;
3. spisy soudův a státních zastupitelství, jež
se vztahují na neukončené trestní řízení, ja
kož i na případy, ve kterých vynesený trest
nebyl dosud vykonán, jestliže trestní čin byl
spáchán před dnem 10. srpna 1920 na území
Těšínská, Spiše a Oravy, které připadlo dru
hému Státu. Se spisy jest vydati i předměty
doličné;
4. pozemkové knihy vedené u soudů, vztahují-li se výlučně na pozemky ležící na území
Těšínská, Spiše a Oravy, jež připadlp dru
hému Státu. S pozemkovými knihami jest zá
roveň vydati veškeré spisy, mapy a pomůcky,
které se vztahují na zápisy v nich provedené.
Pozemkové knihy, spisy, mapy a pomůcky
budou vydány pouze tehdy, lze-li je technicky
oddělit! bez poškození jiných knih, spisů nebo
map;

2. akta nieukoňczonych spraw niespornych,
ježeli dotycza obywateli drugiego Paňstwa;
3. akta sadowe i prokuratorskie dotyczace
spraw, w których postepowania karnego nie
ukoňczono, lub .orzeczonej kary jeszcze nie
wykonano, o ile czyn karygodny popelniono
przed dniem 10 sierpnia 1920 na obszarze
Slaska Cieszyňskiego, Spisza i Orawy, który
przypadl drugiemu Paňstwu; wraz s aktami
nálezy wydac takže dowody rzeczowe;
4. prowadzone w sadach ksi§gi gruntowe
dotyczace wyiacznie gruntów položonych na
obszarze Slaska Cieszyňskiego, Spisza i Ora
wy, który przypadl drugiemu Paňstwu; wraz
z ksi§gami gruntowemi nálezy równoczešme
wydac wszelkie akta, mapy i šrodki pomocnicze, odnoszace si§ do uskutecznionych w tycn
ksiegach wpisów; ksi^gi gruntowe, akta, mapy
i šrodki pomocnicze běda wydane tylko wowczas, ježeli technicznie dadza si§ wydzielič bez
uszkodzenia innych ksiag, akt lub map;

5. spisy presidiální a jiné, vztahující se na
soudce, státní zástupce a jiné zaměstnance ve
službě soudní či u státních zastupitelství nebo
u jiných soudních úřadů na území Těšínská,
Spiše a Oravy připadlém druhému Státu,
jakož i vůbec na justiční správu týkající se
výlučně tohoto území, dále spisy, knihy a li
stiny z archivu soudního, pokud se vztahují
výlučně na část Těšínská, Spiše a Oravy při
padlou druhému Státu, jakmile příslušný
soud nebo úřad druhého Státu o to v každém
jednotlivém případě požádá;

5. akta prezydjalne oraz hrne, o ile dotycza
sedziów, prokuratorów lub innych funkcjonarjuszów pozostajacych w službie sadowej, pro
kuratorskiej lub innych urzedów sadowyc ^
na obszarze Slaska Cieszyň^egn,
]
Orawy, który przypadl drugiemu Paňstwu,
jak niemniej wogóle akta zarzadu sprawiealiwošci odnoszace si§ wyiacznie do tego obszaru
i wreszeie akta, ksi^gi, oraz dokumenty
chowywane w archiwum sadowem, a aotyczace wyiacznie tej cz§šci Slaska Cieszyn
skiego, Spisza i Orawy, która przypadia ci
giemu Paňstwu, o ile w každým poszczegoinym wypadku wlašciwy sad lub urzad tes
rr rtř/ ct f\ O *

6. spisy týkající se notářů a notářství, je
jichž sídlo jest nyní na území připadlém dru
hému Státu, a na požádání jednotlivé spisy
z notářského archivu uloženého u soudu,
týkají-li se obyvatelů tohoto území.

II.
Spisy soudní, státních zastupitelstev a ji
ných soudních úřadů, zejména úřadů poručenských (sirotčích), které se vztahují na ukon
čené řízení ve věcech uvedených pod I., č. 1
až 3, budou vydány, jakmile příslušný soud
nebo úřad druhého Státu o to v každém jed
notlivém případě požádá.

6. akta dotyczace notarjuszów i notarjatow,
których siedziba znajduje si§ obecnie na om
szarze przypadlym drugiemu Paňstwu, a na
zaž^danie takže takie poszczególne _ a
z archiwów notarjalnych, o ile znajduja. s
w przechowaniu sadowem, a dotycz^ mies
kaňców tegož obszaru.
II.
Akta sadowe, prokuratorskie, tudziež in
nych urz§dów sadowych, w szczególnošci zas
urzedów opiekuňczyeh, dotyczace spraw^ wyszczególnionych pod I. L 1 do 3, w ktoryc
jednali post§powanie zakoňczono, běda wi'
dané, o ile w každým poszczególnym wypad
zažada tego wlašciwy sad lub urzad drugieg
Paňstwa.
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III.
Ze spisů společných nebo spisů, které bylo
by sice vydati podle odst. I., jejichž odloučení
však nelze provésti bez porušení celku, jest na
požádání příslušných soudů nebo úřadů vydati
ověřené opisy. Výlohy spojené s pořízením
opisů ponese Strana vyžadující.

III.
Z akt wspólnych tudziež innych akt, które
w mysl ust. I naležaloby wydač, a których nie
možná wydzielic bez uszkodzenia calošci, ná
lezy na žadanie wlasciwych sadów lub urz§dów wydač uwierzytelnione odpisy. Wydatki
polaczone z uskutecznieniem odpisów pokryje
Strona žadajaca.

IV.
Nie
b§dg,
wydane:
Nebudou vydány:
1. akta dotyczace spraw, w których prze1. spisy vztahující se na věci, o nichž jest
řízení vyhrazeno tuzemským soudům nebo prowadzenie post§powania zastrzežone jest
úřadům, na př. o statusových otázkách vlast swojskim sadom lub urz^dom, jak np. w kwestjach stanu osobowego wlasnych obywateh
ních státních občanův a pod.;
i t. p.;
2. akta dotyczace post§powania spadko2. spisy pozůstalostní a spisy o řízení kon
wego,
konkursowego i wyrównawczego, o ile
kursním a vyrovnacím, je-li v tuzemsku jmění,
odnošnie
do majetku znajduje go si§ w panohledně něhož byl by tuzemský soud povolán
stwie,
któreby
mialo wydač akta, s^dy tego
provésti řízení pozůstalostní, konkursní či vy
paňstwa
síj powolane do przeprowadzenia porovnací ;
st^powania spadkowego, konkursowego lub
wyrównawczego;
3. akta dotyczace post§powania karnego
3. spisy týkající se trestního řízení proti
vlastním státním občanům, dále spisy vztahu przeciw wlasnym obywatelom, _nast§pnie akta
jící se na trestní věci, ohledně nichž vyhra dotyczace spraw kárných, w których — w mysl
zeno jest řízení tuzemským soudům podle plat obowiazujijcych przepisów — przeprowadzenie
ných předpisů bez ohledu na to, kde a kým byl post§powania zastrzežone jest dla swojskich
trestní čin spáchán, jakož i o trestních věcech, sadów, bez wzgl§du na to, gdzie i przez kogo
ve kterých by nebylo povinnosti ku vydání byl popelniony czyn karygodny, wreszcie akta
podle článku 34. úmluvy mezi českosloven dotyczace takich spraw kárných, w których
skou republikou a republikou Polskou ze dne wydanie može byč odnowione stosowme do
6. března 1925 ohledně úpravy právních styků art. 34 umowy pomi^dzy Rzeczapospohtíj Pol
ve věcech občanských, trestních a nesporných. ska a Republiky Czeskoslowackžj, zawartej
dnia 6 marca 1925 w przedmiocie uregulowania obrotu prawnego w sprawach cywilnych, kárných i niespornych.
IV.

V.
0^ době, místě a technickém způsobu pře
dání spisů jest sjednati v krátké cestě do
hodu mezi přednosty předávacího a přejímacího soudu, státního zastupitelství, resp. soudnílm úřadu. Předání a převzetí spisův a věcí
dolíčných budiž provedeno podle seznamů,
jichž jedno vyhotovení jest předati zároveň
se spisy.

V.
Naczelnicy sadów, prokuratur wzglednie
urzedów sadowych, tak wydajacych akta, jak
i przejmujacych je, winni w krotkiej diodze
porozumiec si§ wzajemnie co do czasu, miejsca i technicznego sposobu wydama akt. W ydanie i przej§cie akt i dowodów rzeczowych
nastapi na podstawie wykazów, których jeden
egzemplarz naležy wydač rázem z aktami.

VI.
Ministerstva spravedlnosti republiky česko
slovenské a republiky Polské vydají co nej
dříve podle zásad výše uvedených pokyny
o provedení spisové rozluky v oboru soudním
a vymění si navzájem znění těchto výnosů.

VI.
Na podstawie podaných wyžej zasad, Ministerstwa Sprawiedliwošci Rzeczypospohtej
Polskiej i Republik! Czeskoslowackiej wydadza jak najrychlej wskazówki co do przepro
wadzenia rozdzialu akt sadowych i udziela
sobie nawzajem odpisy tych zarzadzeň.
66*
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Předání a převzetí spisů podle odst. I., č.
2—4, jest provésti a ukončiti do dvou měsíců
po nabytí účinnosti části IV. úmluvy mezi re
publikou československou a republikou Pol
skou ze dne 23. dubna 1925 o otázkách práv
ních a finančních podle článku 33. této úmluvy.

Wydanie i przejecie akt wyszczególnionych
w ust. I p. 2—4 nálezy przeprowadzič i uskutecznič w ciagu dwóch miesiecy po dniu,
w którym stosownie do art. 33 umowy zawartej pomi§dzy Kzeczapospolita Polsky a
Republika Czeskoslowacka dnia 25 kwietnia
1925 r. w sprawach prawnych i finansowych
wejdzie w žycie cz§šc IV tej umowy.

VII.
Tento zápis byl vyhotoven dvojmo v jazyku
československém a polském; obojí znění jest
authentieké.
Tomu na svědomí zmocněnci tento zápis
podepsali.
Dáno ve Varšavě, dne 14. měsíce dubna roku
jeden tisíc devět set dvacet sedm.

VIL
Niniejszy protokol sporzadzono w dwóch
egzemplarzach w jazyku polskim i czeskoslowackim, przyczem obydwa teksty sa autentyczne.
Na dowód czego pelnomocnicy podpisali ni
niejszy protokol.
Sporzadzono w Warszawie dnia 14. kwiet
nia roku tysiac dziewiečset dwadziešcia siedm.

Dr. KOUKAL.

Dr. ANTONÍN KOUKAL.

WLODZIMIERZ JABLOŇ SKI.

WLODZIMIERZ JABLOŇSKI.

Vyhlašuje se s tím, že vláda republiky československé schválila dne 24. května 1928
zápis a že zápis vešel téhož dne v platnost.
Dr. Beneš v. r.

126.
Vládní nařízení
ze dne 17. července 1928
o úpravě některých právních poměrů týka
jících se okresních záložen hospodářských
v Čechách.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 48 a 49 zákona ze dne 6. června 1924,
č. 128 Sb. z. a n., o okresních záložnách ho
spodářských a kontribučenských fondech pe
něžních v Čechách, a podle § 71, odst. 4 zákona
ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb. z. a n.,
o organisaci politické správy:
§ 1.
(O Obvody a sídla okresních záložen ho
spodářských v Čechách, jež tyto záložny mají
v den před účinností zákona č. 125/1927 Sb.
z. a n., nejsou tímto zákonem dotčeny.
(2) Obvody nově zřizovaným okresním zá
ložnám hospodářským stanoví a o změnách

obvodů a sídel záložen již zřízených rozho
duje zemský výbor po slyšení okresního vý
boru (okresních výborů), nečiní-li proti změ
nám těm námitek zemský úřad. Při tom jest
dbáti zásady, aby obvody okresních záložen
hospodářských majících sídla v obvodu okres
ního úřadu nepřesahovaly tohoto obvodu.
(3) V případech změn obvodů záložen roz
hoduje spory o přikázání podílů účastníků
nebo poměrné části jmění okresních záložen
hospodářských, nedohodnou-li se zúčastněné
záložny, zemský úřad přihlížeje k závazkům
s podíly zároveň přejímaným. Před svým roz
hodnutím vyslechne zemský úřad zúčastněné
okresní výbory a zemský výbor.
(4) Firma záložny zní i nadále: Okresní zá
ložna hospodářská v...............
§ 2.

Okres, v jehož obvodu po účinnosti zákona
č. 125/1927 Sb. z. a n. má okresní záložna ho
spodářská své sídlo, může se přihlásiti za
účastníka záložny hospodářské podle ustáno-

