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40.
Úmluva

mezi republikou Československou a republikou Řeckou o vzájemné právní ochraně a právní 
pomoci ve věcech občanských a obchodních, jakož i ve věcech pozůstalostních.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A

REPUBLIKY ŘECKÉ

BYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLUVA S DODATKOVÝM PROTOKOLEM

A SEZNAMEM:

Convention
entre la République Tchécoslovaque et la 
République Hellénique relative á la protection 
et á Tassistance judiciaire réciproque en ma- 
tiěre de droit civil et commercial ainsi que 

dans les affaires de successions.

Le Président de L. République Tchécoslo
vaque et le Président de la République Hellé
nique désirant régler les rapports juridiques 
entre les deux Etats en ce oui concerne Tas- 
sistance judiciaire réciproque en matiěre de 
droit civil et commercial, ainsi que dans les 
affaires de successions, ont décidé de conclure 
á cet effet une convention et ont iiommé. 
comme Plénipotentiaires:

(Překlad.)

Úmluva
mezi republikou československou a republikou 
Řeckou o vzájemné právní ochraně a právní 
pomoci ve věcech občanských a obchodních, 

jakož i ve věcech pozůstalostních.

President republiky československé a pre
sident republiky Řecké, přejíce si upraviti 
právní styky mezi oběma státy, pokud se tý
kají vzájemné právní pomoci ve věcech ob
čanských a obchodních, jakož i ve věcech po- . 
zůstalostních, rozhodli se sjednati o tom 
úmluvu a jmenovali svými zmocněnci:

27
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i e President d e 1 a R é p u b1iq u e 
T c h é c o s I o v a q u e:

M. M. Emil Spira,
Docteur en droit, Chef de Departement au Ministěre 

de la Justice,

et
Karel Halfar,

Docteur en droit, Chef du Departement des Traités 
Internationaux au Ministěre des Affaires 

Etrangěres;

le President de la République 
Hellénique:

M. M. Georges Lagoudakis,
Ministře Plénipotehtiaire, Directeur Général du 

Ministěre des Affaires Etrangěres,

Périclěs Rhallis,
Secrétaire Général du Ministěre de la Justice,

lesquels, aprěs s’étre communiqué leurs pieins 
pouvoirs, trouvés en bonne et dne formě, sont 
convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I.

Dispositions générales.

Article 1.
Égalité de traitement.

Les ressortissants cle chacune des Parties 
Contractantes jouiront sur le terriťoire de 
l’autre Partie des mémes droits que les ressor
tissants de cette derniěre, en tant qu’il s’agit 
de la protection légale et judiciaire de leurs 
personnes et de leurs biens.

Us pourront librement ester en justice de- 
vant les tribunaux, aux mémes conditions et 
dans la méme formě que les propres ressor
tissants.

Les prescriptions générales en vigueur dans 
chacun d°s Etats Contractants relatives á la 
langue á employer ne sont aucunement mo- 
difiées par la présente convention.

CHAPITRE II.

Exemption de caution et de dépóts, exécutiqn 
des décisions relatives aux frais et dépens.

Article 2.
Aucune caution ni dépot, sous quelque déno-

mination que ce soit, ne pourra étre imposé,
á raison soit de leur qi.alité ďétranger, soit

President republiky 
československé: 

pány JUDra Emila Spiru,
odborového přednostu ministerstva spravedlnosti,

a
JUDra Karla Halfara,

přednostu oddělení pro mezinárodní smlouvy v mini
sterstvu zahraničních věcí;

President republiky Řecké:

pány Jiřího Lagoudakise,
splnomocněného ministra,. generálního ředitele 

v ministerstvu zahraničních věcí,
a

Perikla Rhallise,
generálního sekretáře v ministerstvu spravedlnosti,

kteří sdělivše si své plné moci a shledavše je 
v dobré a náležité formě, shodli se na těchto 
ustanoveních:

HLAVA PRVNÍ.

Všeobecná ustanovení.

Článek 1.
Stejné nakládání.

Příslušníci každé ze Smluvních Stran budou 
požívati na území druhé Strany týchž práv 
jako vlastní příslušníci, pokud jde o zákonnou 
a soudní ochranu jich osob a majetku.

Budou míti svobodný a volný přístup k sou
dům za týchž podmínek a v téže formě, jako 
vlastní státní příslušníci.

Všeobecné jazykové předpisy, platné na 
území každého ze Smluvních Států, nejsou 
touto úmluvou nijak dotčeny.

HLAVA DRUHÁ.

Osvobození od jistoty a záloh, výkon rozhod
nutí, vztahující se na výlohy a útraty.

Článek 2.
Československým nebo řeckým příslušní

kům, majícím bydliště v Řecku nebo Česko
slovensku a kteří budou žalobci nebo interve-
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du défaut de domicile ou de résidence dans le 
pays, aux ressortissants tchécoslovaques ou 
grecs ayant leur domicile en Grěce ou en 
Tchécoslovaquie, qui seront demandeurs ou 
intervenants devant les tribunaux ďun des 
deux Etats. Cette rěgle s’applique aussi aux 
demandeurs reconventionnels et aux recou- 
rants.
• Les ressortissants de Funě des Parties 
Contractantes habitant hors du territoire de 
1’autre Partie jouiront du méme droit, mais 
ils seront tenus, en incroduisant leurs actions, 
ďindiquer une personne habitant ce territoire 
et ayant droit de recevoir en leur nom touš les 
actes de procédure.

Article 3.
Si un demandeur ou un intervenant ou un 

recourant dispensé, soit en vertu de 1’article 
2, soit par la loi de 1’Etat oú 1’action est in- 
tentée, de verser une caution, ďeffectuer un 
dépot ou versement au tribunál á titre de 
garantie, est condamné par les tribunaux de 
l’un des deux Etats aux frais et dépens du 
proces, la décision pourra également étre mise 
a exécution, á la requéte directe de la partie 
intéressée, sur le territoire de 1’autre Etat, de 
la méme fagon que les décisions rendues par 
ses propres tribunaux.

La requéte sera accompagnée du dispositif 
de la décision, ainsi que de 1’attestation con- 
statant que celle-ci est passée en force de 
chose jugée. Cette attestation sera délivrée en 
Tchécoslovaquie par le tribuna! qui a rendu 
la décision ou, en Grěce, par le greffier de ce 
tribunál, certifiant que les délais des moyens 
de recours sont passés sans que ceux-ci aient 
été exercés.

Le requérant produira également une tra- 
duction de ces documents certifiée conforme, 
en Tchécoslovaquie, en langue tchécoslovaque, 
en Grěce, dans la langue grecque.
^ Ces měmes dispositions s’appliquent aux 
décisions judiciaires par lesquelles le montant 
des frais du proces est fixé ultérieurement.

CHAPITRE III.

Assistance judiciaire gratuite.

Article 4.
I/assistance judiciaire gratuite sera ac- 

cordée aux ressortissants de ITm des deux 
Etats sur le territoire de 1’autre Etat aux 
mémes conditionš qiťaux nationaux.

nienty před soudy jednoho z obou států, ne
bude moci býti uložena žádná jistota ani zá
loha, jakkoli pojmenovaná, buď z důvodu, že 
jsou cizinci, buď z důvodu nedostatku bydliště 
nebo sídla ve státě. Toto pravidlo platí také 
při žalobách navzájem a v opravném řízení.

Příslušníci jedné ze Smluvních Stran, mají-li 
bydliště mimo území, budou účastni téhož 
práva, jsou však povinni, podávajíce žaloby, 
označiti osobu, která bydlí na tomto území 
a bude oprávněna přijímati jejich jménem 
všechny spisy, týkající se řízení.

článek 8.
Jestliže žalobce nebo intervenient nebo stě

žovatel byl osvobozen ať podle článku 2, nebo 
podle zákona státu, kde žaloba byla podána, 
od povinnosti složiti jistoty, zaplatili zálohy 
nebo složiti k soudu záruku a byl odsouzen 
soudy jednoho z obou států k náhradě útrat 
a výloh sporu, bude rozhodnutí o tom na pří
mou žádost interesované strany vykonatel
ným i na území druhého státu týmž způso
bem, jako rozhodnutí vydaná jeho vlastními 
soudy.

K žádosti jest připojili výrokovou část roz
hodnutí, jakož i osvědčení o tom, že rozhodnutí 
nabylo moci práva. Toto osvědčení bude vy
dáno v Československu soudem, jenž vydal 
rozhodnutí, nebo v Řecku kanceláří tohoto 
soudu, a bude potvrzovat!, že lhůty ku po
dání opravných prostředků uplynuly bez
výsledně.

žadatel musí též předložití ověřený překlad 
těchto listin, a to v Československu v jazyku 
československém, v Řecku v jazyku řeckém.

Táž ustanovení platí o soudních rozhodnu
tích, jimiž výše nákladů sporu byla stanovena 
později.

HLAVA TŘETÍ.

Právo chudých.

Článek 4.
Příslušníkům jednoho z obou států bude 

přiznáno na území druhého právo chudých za 
týchž podmínek jako vlastním příslušníkům.
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Si le bénéfice de Tassistance judieiaire gra- 
tuite a été accordé par 1’autorité compétente 
au ressortissant ďun des deux Etats, ce res- 
sortissant en jouira également devant les tri- 
bunaux de 1’autre Etat dans toutes les procé- 
dures judiciaires concernant la méme affaire, 
y compris la procédure ďexécution.

Article 5.
Le certificat ďindigence sera délivré par les 

autorités de la résidence habituelle du requé- 
rant ou, á défaut de celle-ci, par les autorités 
de sa résidence actuelle.

Si le requérant ne se trouve pas sur le terri- 
toire de l’un des deux Etats, il suffira ďun 
certificat délivré par un agent diplomatique 
ou consulaire compétent.

Article 6.
L’autorité compétente, avant de délivrer le 

certificat ďindigence au requérant, pourra 
prendre des renseignements sur la situation 
économique de celui-ci auprěs des autorités de 
1’autře Etat.

L’autorité qui statuera sur la demande 
ďassistance judieiaire gratuite aura le droit 
de coníroler, dans les limites de ses attribu- 
tions officielles, les certificats et les informa- 
tions qui lui seront fournis.

CHAPITRE IV.

Notification ďactes et commissions 
rogatoires.

Article 7.
L’assistance judieiaire réciproque, dans les 

limites des articles ci-aprěs, comprend:
a) la notification ďactes judiciaires et 

extiajudiciaires en matiere civile et com- 
merciale, y compris ceux de la juridiction 
non contentieuse;

b) l’exécution de commissions rogatoires 
en matiere civile et commerciale et les affaires 
de la juridiction non contentieuse.

Article 8.
_ Les actes á notifier, ainsi que les commis

sions rogatoires á exócuter seront transmis 
directrment par le Mimstěre de la Justice de 
1 Etat requérant á celui de 1’Etat requis. Ces 
deux Ministěres pourverront á la liquidation 
rapide des demandes par les autorités com- 
pétentes. Si 1’autorité requise iťest pas com
pétente en 1’espěce, le Ministěre saisi fera

Bylo-li právo chudých přiznáno úřadem 
k tomu povolaným příslušníku jednoho z obou 
států, bude ho tento příslušník účasten 
i před soudy druhého státu ve všech soud
ních jednáních týkajících se téže věci, zahrnu
jíc v to i řízení exekuční.

článek 5.
Vysvědčení nemajetnosti bude vydáno úřady 

stálého pobytu žadatelova nebo, nemá-li ho, 
úřady místa, kde se právě zdržuje.

Není-li žadatel na území žádného z obou 
států, postačí vysvědčení, vydané příslušným 
diplomatickým nebo konsulárním zástupcem.

článek 6.
Příslušný úřad může před vydáním vysvěd

čení nemajetnosti žadateli opatřiti si u úřadů 
druhého státu zprávy o jeho hospodářských 
poměrech.

Úřad, jenž má rozhodovati o žádosti za 
udělení práva chudých, jest v mezích své pra
vomoci oprávněn zkoumati vysvědčení a in
formace, jež mu budou předloženy.

HLAVA ČTVRTÁ.

Doručování spisů a dožádání o právní pomoc.

článek 7.
Vzájemná právní pomoc se v mezích ná

sledujících článků vztahuje na:
a) doručování soudních i mimosoudních 

spisů ve věcech občanských a obchodních 
včetně spisů soudnictví nesporného;

b) výkon dožádání o právní pomoc ve vě
cech občanských a obchodních a ve věcech 
soudnictví nesporného.

článek 8.
Spisy, určené pro doručení, a dožádání 

o právní pomoc budou zaslány ministerstvem 
spravedlnosti státu dožadujícího přímo mini
sterstvu spravedlnosti státu dožádaného. 
Tato dvě ministerstva se postarají o rychlé 
vyřízení žádostí příslušnými úřady. Je-li do
žádaný úřad nepříslušným, dožádané mini
sterstvo uvědomí ministerstvo druhého státu
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connaitre á celní de 1’autre Etat, á quelle 
autoritě compétente la requéte a été trans- 
mise.

Les Ministěres saisis retourneront les de- 
mandes, qďelles soient exécutées ou non.

Article 9.

a) Les actes á notifier seront rédigés, en 
■Tchécoslovaquie, en langue tchécoslovaque ou, 
en tant que les prescriptions en vigueur ie 
permettent dans la langue de la minoritě 
nationale, en Grěce, dans la langue grecque. 
Les lettres par lesquelles ils sont transmis de- 
vront étre rédigées en frangais. Elles indi- 
queront les noms et qualités des parties, la 
nátuře de 1’acte á notifier, Tautorité dont il 
émane et 1’adresse du destinataire. Les actes 
á notifier seront munis de la signatuře et du 
sceau ou du tnnbre de Fautorité requérante. 
La légalisation n’est pas exigée.

b) La notification sera effectuée par Fauto
rité compétente de FEtat requis, dans les 
formes prescrites par la législation intérieure 
de cet Etat. Cette autoritě pourra se borner, 
á Fexception des cas prevus sous lettre c) du 
présent article, á remettre purement et sim- 
plement Facte au destinataire, si celui-ci est 
disposé á Faccepter.

c) Si Fautorité requérante demande expres- 
sément que la notification ait lieu dans une 
formě spéciale, on devra appliquer la formě 
demandée, á condition qíťelle ne soit pas con- 
traire aux lois de i’Etat requis. Dans ce cas, 
Facte á notifier en Tchécoslovaquie sera 
rédigé en langue tchécoslovaque ou accom- 
pagné ďune traduction dans cette langue, 
Facte a notifier en Grěce sera rédigé dans la 
langue grecque ou accompagné ďune tra
duction dans cette langue. Ces traductions 
seront, sur demande, faites dans FEtat requis, 
aux frais de Fautorité requérante.

d) La notification ne pourra étre refusée 
par FEtat requis que s’il la juge de nátuře 
á porter atteinte á sa souveraineté ou á sa 
sécurité.

e) La preuve de la notification est établie, 
so.t par un récépissé Jaté et signé par le da- 
stinataire, soit par une attestation de Fauto
rité de FEtat requis constatant le fait, la 
formě et la dáte de la notification.

Si Facte á notifier a été transmis en double 
exemplaire, Faccusé de réception ou Fattesta- 
tion deivent étre apposés sur Funě des deux 
piěces ou y étre fixés.

o tom, kterému příslušnému úřadu bylo do
žádání předáno.

Dožádaná ministerstva vrátí žádosti, ať 
jim bylo vyhověno čili nic.

Článek 9.

a) Spisy určené pro doručení jest sepsati 
v Československu v jazyku československém, 
nebo pokud to dovolují platné předpisy, v ja
zyku národnostní menšiny, v Řecku v jazyku 
řeckém. Průvodní dopisy jest sepsati fran
couzský. Jest v nich uvésti jména a postavení 
stran, povahu spisu, jenž má býti doručen, 
úřad, od něhož spis vychází, a adresu příjemce. 
Spisy určené pro doručení, jest opatřiti pod
pisem a pečetí nebo razítkem dožadujícího 
úřadu. Ověření netřeba.

b) Doručení bude provedeno příslušným 
úřadem dožádaného státu ve formách přede
psaných vlastním zákonodárstvím tohoto státu. 
Tento úřad může se omeziti, s výjimkou pří
padů uvedených pod lit. c) tohoto článku, na 
prosté doručení spisu adresátovi, je-li ochoten 
jej přijmouti.

c) žádá-li dožadující úřad výslovně, aby 
doručení se stalo ve formě zvláštní, jest užiti 
žádané formy, neodporuje-li zákonům dožáda
ného státu. V tomto případě spis, jejž jest do- 
ručiti v Československu, jest sepsati v jazyku 
československém nebo k němu připojiti pře
klad v tomto jazyku; spis, jejž jest doručiti 
v Řecku, třeba sepsati v jazyku řeckém nebo 
k němu připojiti překlad v tomto jazyku. Tyto 
překlady budou na žádost pořízeny ve státě 
dožádaném na náklad dožadujícího státu.

d) Dožádaný stát může odepříti doručení 
toliko tehdy, pokládá-li je za způsobilé, aby 
ohrozilo jeho výsostní právo nebo jeho bez
pečnost.

e) Důkazem o provedeném doručení jest 
potvrzení datované a podepsané příjemcem, 
nebo osvědčení úřadu dožádaného státu o tom, 
že, jak a kdy bylo doručení provedeno.

Byl-li spis, určený pro doručení, zaslán ve 
dvou vyhotoveních, budiž potvrzení o přijetí 
nebo osvědčení o tom napsáno na jednom 
z obou vyhotovení nebo k němu připojeno.
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f) Dans touš les cas oú la notification 
n’aura pas eu lieu, 1’Etat requérant en sera in- 
formé sans retard, avec indication des motifs.

Article 10.

Chacun des deux Etats pourra notmer les 
aetes á ses propres ressortissants se trouvant 
sur le territoire de 1’autre Etat, par les soins 
de ses agents diplomatiques ou consulaires, 
mais sans menace ni emploi de contrainte.

Article 11.
a) Les commissions rogatoires tchécoslo- 

vaques et leurs annexes seront rédigées en 
langue tchécoslovaque et accompagnées ďune 
traduction dans la langue grecque; les com- 
missions rogatoires grecques et leurs annexes 
seront rédigées dans la langue grecque et ac
compagnées ďune traduction en langue tché- 
coslovaque. Ces traductions seront, sur de- 
mande, faites dans FEtat requis, aux frais 
de 1’autorité requérante. Les commissions 
rogatoires devront énoncer le but de la de- 
mande, mentionner ou décrire sommairement 
Fobjet du proces, indiquer aussi exactement 
que possible les noms des parties, le lieu de 
leur domicile ou de leur résidence, ainsi que 
les noms et adresses des témoins éventuels 
á entendre. Les commissions rogatoires et les 
traductions seront munies de la signatuře et 
du sceau ou du timbre de 1’autorité requé
rante. La légalisation n’est pas exigée.

. b) L’autorité requise procédera á Fexécu- 
tion des commissions rogatoires, en appli- 
quant les formes de proeédure prescrites par 
la législation intérieure de FEtat requis.

II y a lieu toutefois de donner suitě á la 
demande de Fautorité requérante tendant á 
1 application ďune formě spéciale, si cette 
formě n’est pas contraire aux lois de FEtat 
requis.

c) Sur^ sa demande, Fautorité requérante 
sera ayisée en temps utile, en la voie prévue 
a 1 aiticle 8, de la dáte et du lieu de Fexécu- 
tion de la commission rogatoire, de maniěre 
que les intéressés puissent y assister ou s’y 
faire représenter.

d) L autoritě saisie ďune commission roga
toire appliquera, pour y donner suitě, les 
moyens de contrainte prévus par la législa
tion intérieure pour Fexécution ďune pareille 
demande des autorités de son propre Etat ou 
d une demande formulée á cet effet par une 
partie mtéressée.

f) Ve všech případech, kdy doručení nebude 
provedeno, bude stát dožadující o tom bez 
průtahu uvědomen s udáním důvodů.

článek 10.

Každý z obou států může doručovati spisy 
svým vlastním příslušníkům na území druhého 
státu svými diplomatickými nebo konsulár- 
nými zástupci, avšak bez pohrůžky donucova- 
cími opatřeními a bez jejich použití.

Článek 11.
a) Československá dožádání o právní pomoc 

a jejich přílohy jest sepsati v jazyku česko
slovenském a připojili k nim překlad v jazyku 
řeckém; řecká dožádání o právní pomoc a 
jejich přílohy jest sepsati v jazyku řeckém a 
Popojiti k nim překlad v jazyku českosloven- 
ském.^ Ka požádání budou překlady pořízeny 
ve státě dožádaném na náklad dožadujícího 
úiaon. V dožádání o právní pomoc jest uvésti 
účel žádosti, označiti nebo krátce vylíčili před
mět sporu, uvésti' co možno přesně jména 
stran, místo jejich bydliště nebo pobytu, jakož 
1 Jména a adresy případných svědků, kteří 
mají býti vyslechnuti. Dožádání o právní po
moc a překlady jest opatřiti podpisem a pečetí 
nebo razítkem dožadujícího úřadu. Ověření 
netřeba.

b) Dožádaný úřad provede dožádání o právní 
pomoc ve formě předepsané vlastním zákono
dárstvím dožádaného státu.

, ^Jest však vyhověli žádosti dožadujícího 
úřadu, aby bylo použito formy zvláštní, ne- 
odporuje-li tato forma zákonům státu dožá
daného.

c) Dožadující úřad jest na jeho žádost 
způsobem zmíněným v článku 8. včas uvědo
mit^ o tonq kdy a kde bude provedeno dožá
daní o právní pomoc, tak aby zúčastněné 
osoby mohly při tom býti přítomny nebo se 
dáti zastupovati.

d) úřad, dožádaný o právní pomoc, má při 
vyřízení použiti donucovacích opatření, jež 
připouští jeho vlastní zákonodárství pro vý- 
kon takové žádosti úřadu jeho vlastního státu 
nebo zadosti učiněné k tomu účelu zúčastně
nou stranou.
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e) L’exéčution de commissions rogatoires 
ne pourra étre refusée que si la mesure á 
prendre n’est pas du ressort des instances 
judiciaires de l’Etat requis ou que EEtat re- 
quis la juge de nátuře á porter atteinte á sa 
souveraineté ou á sa sécurité.

f) Dans touš les cas oú une commission 
rogatoire n’aura pas été exécutée, TEtat re- 
quérant en sera informé sans retard, avec 
indication des motifs.

Article 12.
Pour la notification ďactes et poůr l’exé- 

cution de commissions rogatoires, il ne sera 
demandé aucune taxe, ni le remboursement 
de dépenses de quelque nátuře qďelles soient. 
■Exception est faite á cette rěgle pour les in- 
demnités payées á des témoins ou á des ex- 
perts, pour les frais résultant ďune demande 
expresse ďappliquer une formě de procédure 
spéciale, ainsi que pour les frais payables 
selon les lois de FEtat requis. Ces frais se-' 
ront remboursés sans retard par FEtat re- 
quérant, que leur remboursement en soit ou 
non obtenu des parties intéressées.

L’assistance judiciaire ne pourra étre re
fusée pour le motif que Fautorité requérante 
n’aura pas déposé ďavance une somme ďar- 
gent pour le recouvrement des dépenses dont 
le remboursement doit avoir lieu aux termes 
de Falinéa qui précěde.

Les frais de port seront á la charge de Fau
torité de transmission.

Sbírka zákonů a

CHAPITRE V.

Légalisation et force probante des documents.

Article 13.
Les actes dressés, délivrés ou légalisés par 

les tribunaux ďun des deux Etats n’ont be- 
soin, pourvu qiťils soient munis du sceau ou 
du timbre du tribunál, ďaucune légalisation 
pour étre utilisés sur le territoire de Fautre 
Etat. Parmi les actes ci-dessus désignés ren- 
trent aussi les actes signés par le greffier du 
tribunál, pourvu que cette signatuře soit suf- 
fisante ďaprěs les lois de FEtat auquel ap- 
partient le tribunál.

Les actes dressés, délivrés ou légalisés par 
une des autorités administratives centrales 
des deux Etats ou par une autoritě admini
strativě supérieure de méme classe iťont be- 
soin ďaucune légalisation pour étre utilisés 
sur le territoire de Fautre Etat, pourvu qiťils 
soient munis du sceau ou du timbre de ladíte

e) Výkon dožádání o právní pomoc Ize.ode- 
příti toliko, nenáleží-li žádané opatření k úko
lům soudní pravomoci dožádaného státu nebo 
pokládá-li je dožádaný stát za způsobilé, aby 
ohrozilo jeho výsostní právo nebo jeho bez
pečnost.

f) Ve všech případech, kdy dožádání o právní 
pomoc nebude provedeno, bude stát dožadující 
o tom bez průtahu uvědomen s udáním důvodů.

nařízení, č. 40.

článek 12.
Za doručení spisů a za vyřízení dožádání 

o právní pomoc nebude požadován nijaký po
platek ani náhrada jakýchkoli výloh. Výjimka 
z tohoto pravidla činí se pro náhrady, placené 
svědkům nebo znalcům, pro náklady, vzniklé 
z výslovné žádosti o použití zvláštní formy 
řízení, jakož i pro výlohy, jež jest platiti podle 
zákonů dožádaného státu. Dožadující stát na
hradí neprodleně tyto náklady bez ohledu, zda 
obdržel jejich náhradu od zúčastněných stran 
či nikoliv.

Právní pomoc nesmí býti odepřena z dů
vodu, že dožadující úřad nesložil předem 
peněžitou částku na krytí nákladů, jež musí 
býti nahraženy podle ustanovení předcháze
jícího odstavce.

Poplatky poštovní hradí úřad odesílající.

HLAVA PÁTÁ.

Ověřování a průvodní moc listin.

Článek 13.
Listiny sepsané, vydané nebo ověřené soudy 

jednoho z obou států, jsou-li opatřeny pečetí 
nebo razítkem soudu, nepotřebují nijakého 
ověření, má-li jich býti použito na území 
druhého státu. Mezi listiny právě uvedené 
náleží též spisy, podepsané soudní kanceláří, 
dostačí-li tento podpis podle zákonů státu, 
k němuž soud náleží.

Listiny sepsané, vydané neb ověřené někte
rým ústředním správním úřadem obou států 
nebo některým vyšším správním úřadem jemu 
na roven postaveným, má-li jich býti použito 
na území druhého státu, nepotřebují nijakého 
ověření, jsou-li opatřeny pečetí nebo razítkem 
zmíněného úřadu a je-li tento úřad uveden
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autoritě et que celle-ci figuře dans la liste 
annexée a la présente Convention. Cette liste 
peut ďailleurs étre, ďun commun accord, 
modifiée ou complétée en tout temps par trne 
publication de 1’autorité administrativě.

Article 14.
Les actes authentiques dressés sur le terri- 

toire ďun des deux Etats, ainsi que les livres 
de commerce qui y sont tenus auront devant 
les tribunaux de 1’autre Etat la méme force 
probante que leur attribuent les lois de 1’Etat 
dont ils proviennent. Cependant, la force pro
bante ne leur sera attribuée que dans les li- 
mites admises par les lois de PEtat dont les 
tribunaux sont saisis.'

CHAPITRE VI.

Renseignements juridiques.

Article 15.
^ Les Ministěres de la Justice des Parties 

Contractantes se communiqueront, sur de- 
mande, des renseignements concernant le 
droit en vigueur dans leur Etat.

La demande devra indiquer ďune facon 
précise la législation sur laquelle le renseigíie- 
ment est requis.

CHAPITRE VII.

Successions.

Article 16.
Faculté de disposer des biens 
et de les acquérir par succession.

Les dioits de succession qu’ils concernent 
les meubles ou les immeubles sont régis par 
la loi nationale du défunt au moment de son 
décěs.

Les actes de derniěre volonté sont valable- 
ment rédigés, s’ils satisfont aux prescriptions 
soit de la loi du lieu ou ils sont faits, soit de 
la loi du pays auquel appartenait le défunt au 
moment oú il a disposé. La méme rěgle s’ap- 
phque á la révocation des dites dispositions.

. kes dispositions ci-dessus ne dérogent en 
rien aux prescriptions en vigueur sur le ter- 
ritoire de celle cles Parties Contractantes ou 
se trouvent les biens et qui limitent la libře 
disposition et Pacquisition en cas de mort soit 
de tout ou de partie des biens, soit de certains 
objets, pour des motifs ďordre public. Elles 
ne dérogent pas non plus aux prescriptions

v seznamu, připojeném k této úmluvě. Tento 
seznam muže ostatně bytí kdykoliv změněn 
nebo doplněn na základě společné dohody vy
hláškou správního úřadu.

článek 14.
Veřejné listiny, sepsané na území jednoho 

z obou států, jakož i obchodní knihy tam 
vedené mají před soudy druhého státu tutéž 
průvodní moc, jakou jim přiznávají zákony 
státu,^z něhož pocházejí. Průvodní moc bude 
jim však přiznána toliko v mezích, připuště
ných zákony státu, jehož soudy věc projedná
vají.

HLAVA ŠESTÁ.

Právní informace.
Článek 15.

Ministerstva spravedlnosti Smluvních Stran 
sdělí si na požádání informace o právu plat
ném v jejich státě.

V žádosti^ bude přesně vyznaěiti zákonodár
ství, o němž jest žádána informace.

HLAVA SEDMÁ.

Pozůstalosti.

Článek 16.
Způsobilost pořizovati a nabý

vá t i majetek převodem na 
případ smrti.

Dědická práva, ať se týkají movitostí nebo 
nemovitostí, řídí se zákony státu, jehož pří
slušníkem byl zůstavitel v době úmrtí.

Poslední pořízení jsou platně učiněna, vy
hovují-h předpisům buď zákonů místa, kde 
byla učiněna, nebo zákonům státu, jehož pří
slušníkem byl zůstavitel v době, kdy učinil 
poslední pořízení. Totéž pravidlo platí pro od
volání těchto pořízení.

^Předchozí ustanovení nedotýkají se v ničem 
předpisů, platných na území té Smluvní 
Strany, kde je jínění, a jež z důvodu veřejného 
pořádku omezují volné pořizování a nabývání 
na případ smrti, ať jde o jmění v celku nebo 
jeho cast, nebo jednotlivé předměty. Rovněž 
se nedotýkají zvláštních zákonných předpisů 
(tykajících se pozemkové reformy, fidei-
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légales spéciales (relatives á la réforme 
agraire, aux fidéicommis, etc.), qui porn- 
raient étre en vigueur sur le territoire des 
Parties Contractantes,

Article 17.
Co m pálence en matiěre de 

succession.

a) Successions immobilieres.
Pour la liquidation des successions immobi- 

liěres et pour statuer sur toutes les questions 
litigieuses qui s’y rapportent, sont seuls com- 
pétents les tribunaux ou autorités de la Partie 
Contractante sur le territoire de laquelle les 
immeubles sont situés.

C’est á la législation de 1’Etat oú sont .si
tués les immeubles qiťil appartient de décider 
ce qui est á considérer comme immeuble.

Article 18.
b) Successions mobiliěres.

Pour liquider une succession mobiliěre, 
sont compétents les tribunaux ou autorités 
de 1’Etat Contractant dont le défunt était 
ressortissant á Pépoque de son décěs. C’est á 
ceux-ci qiťil appartient aussi de statuer sur 
les questions litigieuses relatives á la liquida
tion de ses biens mobiliers.

Les Parties Contractantes s’engagent á se 
livrer mutuéllement, aux fins indiquées á 
1’alinéa précédent, les biens meubles apparte- 
nant á la succession ďun ressortissant de 
1’autre Partie, en tanť qiťils se trouvent sur 
leur territoire.

_C’est á la législation de 1’Etat sur le terri
toire duquel se trouvent les biens meubles, á 
décider ce qui doit étre considéré bien meuble,

Article 19.
M e s u r e s á p r e n d r e a v a n t d e

remettre les successions 
mobiliěres.

a) Conservation des biens de la succession,
II appartient aux tribunaux ou aux auto- 

ntés compétentes de la Partie Contractante. 
sur le territoire de laquelle se trouve la suc
cession mobiliěre:

a) de dresser, si le ressortissant de 1’autre 
Partie Contractante est décédé sur son terri- 
on e, le procěs-verbal de décěs ou ďémettre 

le ceitificat attestant les conditions person- 
nelles du défunt ainsi que la publication éven- 
tuelle d un acte de derniěre volonté. Le tri-

komisů, atd.), jež by byly snad v platnosti 
na území Smluvních Stran.

Článek 17.
PřísLušnost ku projednávání 

pozůstalosti.

a) Pozůstalosti nemovité.
Projednati nemovitou pozůstalost a rqz- 

hodnouti o všech sporných otázkách toho se 
týkajících náleží výlučně soudům nebo úřa
dům té Smluvní Strany, na jejímž území 
nemovitost a pozůstalost jest.

O tom, co dlužno pokládati za nemovitost, 
rozhodují přepisy státu, kde nemovitost jest.

Článek 18.
b) Pozůstalosti movité.

Projednati movitou pozůstalost náleží sou
dům^ nebo úřadům toho Smluvního Státu, 
jehož . příslušníkem byl zůstavitel v době 
úmrtí. Jim přísluší také rozhodnouti o spor
ných otázkách, jež se vztahují na řízení po
zůstalostní o movitém jmění zůstavitelově.

Smluvní Strany se zavazují* že si vydají na
vzájem k účelům uvedeným v předešlém od- 
stavci movitosti, náležející do pozůstalosti po 
příslušníku druhé Strany, pokud jsou na 
jejich území.

O tom, co dlužno pokládati za movitost, 
rozhodují předpisy státu, na jehož území 
movitosti jsou.

článek 19.
Opatření před vydáním movitých 

pozůstalostí.

a) Ochrana pozůstalosti.
Příslušným soudům nebo úřadům Smluvní 

Strany, na jejímž území jest movitá pozůsta
lost, náleží:

a) ^ zemře-li na jejím území příslušník 
druhé Smluvní Strany, zříditi úmrtní zápis 
nebo vydali potvrzení, dosvědčující osobní po
měry zemřelého, jakož i případnou vyhlášku 
poslední vůle. Soud nebo úřad, v jehož obvodu 
úmrtí nastalo, uvědomí o něm v každém pří-
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bunal ou Fautorité, dans la juridiction des- 
quels le déeěs a eu lieu, en prévient dans 
chaque cas directement 1’autorité consulaire 
de 1’autre Partie, et á défaut, son représen- 
tant diplomatique en lui envoyant en raéme 
temps une copie légalisée des documents men- 
tionnés ci-dessus ou le cas échéant, un extrait 
des registres des décédés;

b) de prendre, en cas ďurgence, les mesures 
nécessaires pour conserver la succession et 
pour assurer sa bonne administration, afin 
ďen éviter sa diminution ou ďautres dora- 
mages.

Les tribunaux ou autorités en question sont 
chargés notamment de dresser un inventaire 
de toute la succession et, ďaprěs les circon- 
stances, ďy apposer les scellés. ou de faire 
déposer les biens en lieu súr, ou bien de nom- 
mer en vue de leur gestion une personne de 
confiance comme administrateur.

Les mesures mentionnées ci-dessus seront 
prises par le tribunál ou 1’autorité conformé- 
ment aux prescriptions en vigueur á ce sujet 
dans leur propre Etat.

Si á 1’endroit oů se trouve la succession 
mobiliěre, il y a une autorité consulaire de 
1’autre Partie Contractante, les mesures men
tionnées sous lettre b) ne pourront étre prises 
que si ladíte autorité consulaire en a étí 
informée au moins vingt-quatre heures á 
1’avance, á moins qu’il n’y ait péril en la de 
meure. L’autorité consulaire assistera ou co- 
opérera, dans les limites de ses fonctions, au* 
mesures qui seront prises par le tribunál ou 
1 autoritě de 1’endroit oii se trouve la succes 
sion mobiliěre. Elle pourra notamment de 
mander que ces mesures soient prises dans 
une formě particuliěre, si les lois de l’Etat 
auquel appartient le tribuna! ou 1’autorité en 
question ne s’y opposent pas.

Dans touš les autres cas, 1’autorité consu
laire sera informée sans retard de toul ce qui 
a été fait pour assurer radministration des 
biens de la succession. Ces mesures pourront 
sur sa demande, étre modifiées ou annulées, 
á moins qu’il n’en résulte un préjudice pour 
les ressortissants de FEtat oíi se trouvent les 
biens de la succession.

Article 20.
b) Protection des héritiers, légatcúres et 

créanciers nationaux.
Au cas oů des ressortissants de 1’Etat Con - 

tractant oů sont situés les biens de la succes
sion, ou des personnes résidant dans cet Eta+ 
seraient intéressés dans la liquidation comme

pádě konsulární úřad druhé Strany, nebo 
není-li ho, jejího diplomatického zástupce a 
zašle mu zároveň ověřený opis shora zmíně
ných listin a po případě i úmrtní list;

b) v případě nutnosti učiniti opatření ne
zbytná k zabezpečení pozůstalosti a k zajištění 
její dobré správy, aby bylo zabráněno jejímu 
zmenšení nebo jiné újmě.

Zejména jsou povinny zříditi inventář 
veškeré pozůstalosti a podle okolností ji za- 
pečetiti nebo dáti jmění uložiti na bezpečném 
místě nebo jmenovati k jeho správě důvěry
hodnou osobu jako správce.

Shora zmíněná opatření budou soudem nebo 
úřadem provedena podle předpisů, platných 
o tom v jejich vlastním státě.

Je-li v místě, kde je movitá pozůstalost, 
konsulární úřad druhé Smluvní Strany, lze 
učiniti opatření, uvedená pod lit. b) toliko 
tehdy, byl-li zmíněný konsulární úřad o tom 
uvědomen nejméně 24 hodiny předem, leč by 
bylo nebezpečí v prodlení. Konsulární úřad 
zúčastní se nebo spolupůsobí v mezích své 
pravomoci na opatřeních, jež budou provedena 
soudem nebo úřadem místa, kde je movitá 
pozůstalost. Zejména může žádati, aby tato 
opatření byla provedena ve zvláštní formě, 
neodporuje-li zákonům státu, kde jest zmíněný 
soud nebo úřad.

^ Ve všech ostatních případech bude konsu
lární úřad neprodleně uvědomen o všem, co 
bylo zařízeno k zabezpečení správy pozůsta
lostního jmění. Tato opatření mohou na jeho 
žádost býti změněna nebo zrušena, leč by 
z toho vznikla újma příslušníkům státu, kde 
je pozůstalostní jmění.

článek 20.
b) Ochrana tuzemských dědiců, odkazovníků 

a věřitelů.
Jsoudi na projednání pozůstalosti zúčast

něni jako dědici nebo odkazovnici příslušníci 
Smluvního Státu, kde je pozůstalostní jmění, 
nebo osoby, které se na tomto území zdržují,
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héritiers ou légataires, le tribuna! ou 1’auto- 
rité du lieu oů ces biens sont situés jrourra, 
sur leur demande, retenir soit touš les biens 
de la succession, soit une partie suffisante, 
jusqu’au moment oú il aura été statné défini- 
tivement sur leurs droits ďhéritiers ou léga
taires par le tribunál ou Tautorité compétente 
de 1’Etat dont le défunt était ressortissant.

Les mémes mesures pourront étre prises 
sur la demande des créanciers qui sont res- 
sortissants de l’Etat Contractant sur le terri- 
toire duquel se trouvent les biens de la succes
sion mobiliěre, ou qui y résident, en tant qu’ils 
auront formulé leurs droits devant le tribunál 
compétent, dans le délai fixé á 1’article sui- 
vant.

Sur les revendications de cés créanciers 
statueront exclusivement les tribunaux de 
1’Etat oú se trouve la succession mobiliěre.

Article 21.
En vue des mesures prévues á Tarticle 20 

le tribunál fixera un délai ďun á trois mois 
dans lequel les personnes indiquées ci-dessus 
devront formuler leurs revendications au tri
bunál ou á 1’autorité compétente.

L’avis y relatif sera publié, dans les deux 
Etats, dans le Journal ou dans les journaux 
destinés aux publications officielles, et une 
copie certifiée conforme en sera envoyée sans 
retard au tribunál ou á 1’autorité liquidant 
la succession, ainsi qiťá l’agent consulaire ou, 
á défaut, au représentant diplomatique de 
1’autre Etat,

Si leurs revendications n’ont pas été for- 
muléeš dans ledit délai, la remise des biens 
de la succession mobiliěre ne pourra étre 
refusée.

Article 22.
Remise de la succession.

La succession mobiliěre sera remise á l’au- 
torité consulaire la plus proche ou, á défaut, 
au représentant diplomatique de l’Etat au- 
quel appartenait le défunt.

Les stipulations de la présente convention 
ne dérogent en rien aux dispositions relatives 
a la defense ďexporter certains objets.

Article 23.
L i qu i d a ti o n des successions 
mobiliěres par les tribunaux 
o u autorités d e l’a u t r e Partie 

Contractant e.
Si la succession mobiliěre ďun ressortis

sant dun des deux Etats Contractants se

je soud nebo úřad místa, kde je tento majetek, 
oprávněn zadržeti k jejich žádosti buď celé 
pozůstalostní jmění nebo jeho postačitelnou 
část do té doby, dokud o jejich dědickém nebo 
odkazovnickém nároku nebude pravoplatně 
rozhodnuto příslušným soudem nebo úřadem 
státu, jehož zůstavitel byl příslušníkem.

Táž opatření lze učiniti na žádost věřitelů, 
kteří jsou příslušníky Smluvního Státu, na 
jehož území je movité pozůstalostní jmění, 
nebo kteří jse tam zdržují, pokud uplatní své 
nároky u příslušného soudu ve lhůtě stanovené 
v dalším článku.

O nárocích těchto věřitelů rozhodnou vý
lučně soudy státu, kde je movitá pozůstalost.

Článek 21.
Za účelem opatření uvedených v článku 20 

ustanoví soud lhůtu od jednoho do tří měsíců, 
v níž osoby shora označené musí uplatnit! své 
nároky u příslušného soudu nebo úřadu.

Vyhláška o tom bude uveřejněna v obou 
státech v listě nebo v listech určených pro 
úřední vyhlášky a její ověřený opis bude ne
prodleně zaslán soudu nebo úřadu, jemuž 
náleží projednat! pozůstalost, jakož i konsu- 
lárnímu zástupci, nebo, není-li ho, diplomatic
kému zástupci druhého státu.

Nebyly-li nároky přihlášeny v této lhůtě, 
nelze odpírati vydání movitého pozůstalost
ního jmění.

Článek 22.
Vydání pozůstalosti.

Movitá pozůstalost bude vydána nej bližšímu 
konsulárnímu úřadu, nebo, není-li ho, diplo
matickému zástupci státu, jehož zůstavitel 
byl příslušníkem. '

Ustanovení této úmluvy nedotýkají se 
v ničem předpisů o zápovědi vývozu někte
rých předmětů.

článek. 28,
Projednávání movitých pozů
stalostí soudy nebo úřady 

druhé Smi u v n í S t r a n y.

Je-li movitá pozůstalost příslušníka jednoho 
z obou Smluvních Států na území druhého,
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trouve sur le territoire de 1’autre Etat, les 
héritiers résidant sur ce territoire pourront 
demander, contrairement aux dispositions de 
Particle 18, qďelle soit liquidée par le tribuna! 
ou 1’autorité de cet Etat. Dans ce cas le tri
bunál publiera un avis fixant un délai de deux 
á trois mois et engageant touš les héritiers et 
légataires á formuler leurs revendications 
faute de quoi il sera procédé á la liquidation 
entre les ayants droit qui en auront fait la 
demande. Cet avis sera inséré, dans les deux 
Etats, dans le Journal ou dans les journaux 
destinés aux publications officielles, et une 
copie conforme sera envoyée, sans retard, au 
tribunál ou á Tautorité de PEtat auquel ap- 

/ partenait le défunt, ainsi qu’á son autoritě 
consulaire locale ou, á défaut, á tout autre 
représentant de son Etat. Si personne ne se 
présente sur cet avis, ou bien si ceux qui ont 
formulé leurs revendications, ont consenti á 
ce que la sučcession soit liquidée par ledit 
tribunál, la liquidation s’y fera ďaprěs la loi 
nationale du défunt conformément á Particle
16. Maís si parmi les héritiers ou les léga 
taires, qui se sout présentés, il y en a qui de- 
mandent, ou bien si le tribunál ou Pautorité 
de PEtat du défunt, auquel il appartient de 
liquider la succession, insiste que la succes- 
sion soit remise au tribunál ou á Pautorité de 
PEtat du défunt, il sera fait droit á cette de
mande.

Article 24.
Les frais occasionnés par les mesures 

prises conformément aux articles 19 et 22 
seront á la charge de PEtat auquel la succes
sion est remise.

Article 25.
Les stipulations ci-dessus relatives á la re

mise des successions mobiliěres aux tribunaux 
ou aux autorités compétentes de PEtat du dé
funt, ne seront pas atteintes par les accords 
éventuels qui pourraient étre passés entre les 
deux Parties Contractantes en vue ďéviter la 
double imposition des successions mobiliěres.

_ Jusqiťá la conclusion de Paccord susmen- 
tionné chacune des Parties Contractantes se 
réserve le droit de prélever, avant de remettre 
la succession mobiliěre aux autorités de Pautre 
Partie, les taxes et autres impóts publics, pré- 
vus par les lois en vigeur dans son Etat.

Article 26.
Dispositions f i n a 1 e s.

La présente Convention sera ratifiée et les 
ratifications seront échangées á Athěnes.

mohou dědicové, kteří se tam zdržují, žádati, 
nehledíc k ustanovení článku 18, aby ji pro
jednal soud nebo úřad tohoto státu. V tomto 
případě vydá soud veřejnou vyhlášku, v níž 
ustanoví Ihůtu ode dvou do tří měsíců a vyzve 
všechny dědice a odkazovníky, aby své nároky 
přihlásili, jinak že bude přikročeno k projed
nání s těmi účastníky, kteří o to požádali. 
Tato vyhláška bude uveřejněna v obou státech 
v listě nebo v listech, určených pro úřední 
vyhlášky, a její ověřený opis bude neprodleně 
zaslán soudu nebo úřadu státu, jehož zůsta- 
vitel byl^ příslušníkem, jakož i jeho místně 
příslušnému konsulárnímu úřadu, nebo, není-li 
ho, jinému zástupci jeho státu. Nepřihlásí-li 
se nikdo na tuto vyhlášku, nebo souhlasí-li ti, 
kdož přihlásili své nároky, aby pozůstalost 
byla projednána zmíněným soudem, projed
nání se tam provede podle zákonů domovského 
státu zůstavitelova ve smyslu či. 16. žádá-li 
však některý z přihlásivších še dědiců nebo 
odkazovníků, aby pozůstalost byla vydána 
soudu nebo úřadu státu zůstavitelova nebo 
jestliže soud nebo úřad státu zůstavitelova, 
jemuž náleží projednati pozůstalost, na to 
naléhá, bude vyhověno této žádosti.

Článek 24.
Výlohy spojené s opatřeními podle článku 

19 a 22 půjdou na účet státu, jemuž pozů
stalost je předána.

Článek 25.
Výše uvedená ustanovení o vydání movi

tých pozůstalostí příslušným soudům nebo 
úřadům domovského státu zůstavitelova ne
budou dotčena případnými dohodami, jež by 
byly snad uzavřeny mezi oběma Smluvními 
Stranami o zamezení dvojího zdanění movi
tých pozůstalostí.

Pokud zmíněná dohoda nebude sjednána, 
vyhrazuje si každá ze Smluvních Stran právo, 
že před odevzdáním movité pozůstalosti úřa
dům druhé Strany vybere poplatky a jiné ve
řejné dávky, stanovené zákony platnými v je
jím státě.

článek 26.
Ustanovení konečná.

Tato úmluva bude ratifikována a ratifi- 
kační listiny budou vyměněny v Athénách.
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Cette Convention entrera en vigueur un 
mois aprěs 1’échange des ratifications et de- 
meurera en vigueur trois mois aprěs la dénon- 
ciation qui pourra avoir lieu en tout temps.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont 
signé la présente Convention, en deux exem- 
plaires.

Fait á Athěnes, le 7 avril 1927.

Dr. EMIL SPIRÁ m. p.

Dr. KAREL HALFAR m. p.
G. C. LAGOUDAKIS m. p.

P. RHALLIS m. p.

Protocole additionnel.
Les Plénipotentiaires des Parties Coritrac- 

tantes en passant á la signatuře de la Con 
vention entre la République Tchécoslovaque 
et la République Hellénique relative á la pro- 
tection et á Tassistance judiciaire réciproque 
en matiěre de droit civil et commercial ainsi 
que dans les affaires de successions, se sont 
mis ďaccord pour constater:

1° que les autorités de tutelle et curatelle 
en Slovaquie et en Russie Subcarpathique 
sont, au sens de la Convention, cornprises 
dans les tribunaux;

2° pour faciliter réciproquement la con- 
naissance des instances judiciaires dans leur 
pays, les Parties Contractantes se communi- 
queront une liste des Cours ďAppel avec touš 
les tribunaux de premiére instance établis 
sur leur territoire, accompagnée ďune carte 
géog-raphique marquant les tribunaux des 
différentes instances;

3° les Parties Contractantes s’accorderont 
sur les formulaires qui seront rédigés dans la 
langue officielle des deux Etats et qui servi- 
ront pour la signification des actes;

4° le présent Protocole fait partie inté- 
grante de la Convention.

. E1} f°i de quoi les Plénipotentiaires ont 
signé le Protocole.

Fait á Athěnes, en deux exemplaires, le 
7 avril 1927.

■ Dr. EMIL SPIRA ni. p.
Dr. KAREL HALFAR m. p.

C. C. LAGOUDAKIS m. p.

P. RHALLIS m. p.

Nabude účinnosti za měsíc po výměně rati- 
fikačních listin a podrží svoji účinnost ještě 
tři měsíce po výpovědi, již lze dáti kdykoli.

Tomu na svědomí zmocněnci tuto úmluvu 
podepsali ve dvou vyhotoveních.

Dáno v Athénách dne 7. dubna 1927.

Dr. EMIL SPIRA v. r.
Dr. KAREL HALFAR v. r.
G. C. LAGOUDAKIS v. r.

P. RHALLIS v. r.

Dodatkový zápis.
Zmocněnci Smluvních Stran přistupujíce 

k podpisu úmluvy mezi republikou českoslo
venskou a republikou Řeckou o vzájemné 
právní ochraně a právní pomoci ve věcech 
občanských a obchodních, jakož i ve věcech 
pozůstalostních, shodli se na tom, že:

1. Soudy ve smyslu této úmluvy se rozumějí 
též poručenské (sirotčí) úřady na Slovensku 
a Podkarpatské Rusi;

2. .aby si navzájem usnadnily znalost soud
ních obvodů ve svých územích, sdělí si Smluvní 
Strany seznam soudů.druhé stolice se všemi 
soudy první stolice, zřízenými v jejich obvodu. 
K seznamu bude připojena mapa vyznačující 
obvody soudů různých stolic;

3. Smluvní Strany se dohodnou na formu
lářích, jež budou sepsány v oficielním jazyku 
obou států a jichž bude použito pro doru
čování spisů;

4. tento zápis je nedílnou částí úmluvy.

Tomu na svědomí zmocněnci tento zápis 
podepsali.

Dáno v Athénách ve dvojím vyhotovení dne
7. dubna roku tisícího devítistého dvacátého 
sedmého.

Dr. EMIL SPIRA v. r.
Dr. KAREL HALFAR v. r.
G. C. LAGOUDAKIS v. r.

P. RHALLIS v. r.



264 Sbírka zákonů a nařízení, č. 40.

Liste
des autorités adniinistratives dont les actes 
n’ont besoin ďaucune légalisation, en confor- 
mité du deuxiěme alinéa de 1’article 13 de la 
Convention entre la République Tcltécoslo- 
vaque et la République Hellénique relative á 
la protection et á 1’assistance judiciaire réci- 
proque en matiěre de droit civil et commercial 

ainsi que dans les affaires de successions.

A. E n c e q u i c o n c e r n e les actes 
tchécoslovaques:

1. Ministěre de rintérieur,
Administrations politiques du Pays á

Praha, Brno et Opava,
Administration civile de la Russie Sub- 

carpathique á Užhorod,
Présidences des Directions de Police, 
Archives du Ministěre de rintérieur,

2. Ministěre de THygiěne Publique,
3. Ministěre des Postes et Télégraphes, 

Office des chěques postaux á Praha, 
Directions des Postes et Télégraphes á

Praha, Pardubice, Brno, Opava, Brati
slava et Košice,

4. Ministěre du Commerce, .
Office des brevets ďinvention á Praha,

5. Ministěre des Travaux Publics,
6. Ministěre des Finances,
7. Ministěre de FAgriculture,

Ministěre de FAgřiculture, Service dé- 
taché pour la Slovaquie á Bratislava,

Service de renseignement agricole attaché 
á 1’Administration civile de la Russie 
Subcarpathique á Užhorod,

Direction des domaines ďEtat á Praha, 
Direction des foréts ďEtat á Brandýs 

n. L., žarnovice, Báňská Bystřice, Lip- 
tavský Hrádek, Solný Hrad, Užhorod, 
Rahovo et Buština,

Commission ministérielle pour les opéra- 
tions agraires á Praha,

Commission provinciale pour les opéra- 
tions agraires á Brno et Opava, 

Archives agricoles ďEtat,
8. Ministěre de la Défense Nationale,
9. Ministěre de ITnstruction Publique, 

Conseils scolaires du Pays á Praha, Brno
et Opava, section du Ministěre de ITn- 
struction Publique á Bratislava, section 
scolaire de rAdministration civile pour 
la Russie Subcarpathique á Užhorod,

Seznam
správních úřadů, jejichž listiny podle druhého 
odstavce článku 13. úmluvy mezi republikou 
československou a republikou Řeckou o vzá
jemné právní ochraně a právní pomoci ve 
věcech civilních a obchodních, jakož i ve 
věcech pozůstalostních nepotřebují ověření.

A. Pokud se týče českosloven
ských 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.

2. Ministerstvo veřejného zdravotnictví.
3. Ministerstvo pošt a telegrafů,

Poštovní šekový úřad v Praze,
Ředitelství pošt a telegrafů v Praze, Par

dubicích, Brně, Opavě, Bratislavě a 
Košicích.

4. Ministerstvo obchodu,
Patentní úřad v Praze.

5. Ministerstvo veřejných prací.
6. Ministerstvo financí.
7. Ministerstvo zemědělství,

Ministerstvo zemědělství, expositura pro
Slovensko v Bratislavě,

Zemědělský referát civilní správy Pod
karpatské Rusi v Užhorodě,

Ředitelství státních statků v Praze. 
Ředitelství státních lesů v Brandýse n. L., 

žarnovicích, Báňské Bystřici, Liptav- 
ském Hrádku, Solném Hradě, Užhorodě, 
Rahovu a Buštině,

Ministerská komise pro agrární operace 
v Praze,

Zemská komise pro agrární operace 
v Brně a Opavě,

Státní zemědělský archiv.
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, školské 
oddělení civilní správy Podkarpatské 
Rusi v Užhorodě.
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10. Ministěre des Af fair es Entrangěres, 
Archives du Ministěre des Affaires

Etrangěres,
11. Ministěre de l’Approvisionnement,
12. Ministěre de la Justice,
13. Présidence du Conseil des Ministres,
14. Ministěre pour Tunification de la légis- 

lation et de 1’organisation de Tadminis-
tration publique,

15. Ministěre (investi des pleins pouvoirs) 
pour Fadministration de la Slovaquie á

Bratislava,
16. Ministěre des Chemins de fer,

Direction des chemins de fer Praha-Sud,
Praha-Nord, Plzeň, Hradec Králové. 
Brno, Olomouc, Bratislava et Košice,

17. Ministěre de la Prévoyance Sociále,
18. Bureau supréme du Controle des comptes 

á Praha, v
19. Office foncier ďEtat á Praha,
20. Bureau de statistique á Praha,
21. Chancellerie du Président de la Républi- 

que á Praha,
22. Chancellerie de la Chambre des Députés 

de FAssemblée Nationale á Praha,
23. Chancellerie du Sénat de FAssemblée Na

tionale á Praha.

B. E n c e q u i concerne les a c t e s 
g r e c s :

1. Le Ministěre des Affaires Etrangěres,
2. Le Ministěre de la Justice,
3. Le Ministěre de FIntérieur,
4. Le Ministěre de FInstruction publique et

de Cultes,
Le Saint Synode de FEglise de Grěce, 
L’Université ďAthěnes,
L’Université de Salonique,

5. Le Ministěre des Finances,
6. Le Ministěre de FEconomie Nationale, 

L’école des hautes études financiěres et
commerciales,

7. Le Ministěre des Communications,
La Direction Générale des Chemins de 

fer de FEtat,
L’école Polytechnique (Metsovion),

8. Le Ministěre de FAgriculture,
9. Le Ministěre de FHygiěne, Prévoyance 

et Assistance Publique,
10. Le Ministěre de la Guerre,

La Défense Aérienne,
11. Le Ministěre de la Marině,

10. Ministerstvo zahraničních věcí,
Archiv ministerstva zahraničních věcí.

11. Ministerstvo zásobování.
12. Ministerstvo spravedlnosti.
13. Předsednictvo ministerské rady.
14. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a 

organisace 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.

22. Kancelář poslanecké sněmovny Národního 
shromáždění v Praze.

23. Kancelář senátu Národního shromáždění 
v Praze.

B. Pokud se týče řeckých listin:

1. Ministerstvo zahraničních věcí.
2. Ministerstvo spravedlnosti.
3. Ministerstvo vnitra.
4. Ministerstvo veřejného vyučování a kultu,

Svatý Synod řecké církve,
Universita v Athénách,
Universita v Soluni.

5. Ministerstvo financí.
6. Ministerstvo národního hospodářství, 

Vysoká škola věd finančních a obchodních.

7. Ministerstvo dopravy,
Generální ředitelství státních drah,

Polytechnická škola (Metsovion).
8. Ministerstvo zemědělství.
9. Ministerstvo zdravotnictví, veřejné péče 

a pomoci.
10. Ministerstvo války,

Vzdušná obrana.
11. Ministerstvo námořnictví.


