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176.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 27. července 1923,

kterou se uveřejňuje změna čl. 52 soudního řádu smíšeného rozhodčího soudu českoslo- 
vensko-německého podle čl. 304 mírové smlouvy versailleské, vyhlášeného ve Sb. z. a n.,

č. 1 z roku 1922.

Dans sa réunion du 26 mai 1923, au Tribu
nál fédéral, á Lausanne, le Tribunál arbitral 
mixte allemand-tchécoslovaque, faisant usage 
de la faculté que lui confere Tart. 65 du rěgle- 
ment de procédure, a décidé de modifier 1’art. 
52 comme suit:

La sentence est rédigée en allemand ou en 
frangais, ou en tchécoslovaque et en francais. 
Dans les deux premiers cas, la traduction offi- 
cielle en tchécoslovaque peut étre exigée pat
leš parties.

Dans le troisiěme cas, s’il y a divergence 
entre le texte tchécoslovaque et le texte fran
cais, ce dernier fera rěgle.

La sentence est approuvée et signée par les 
trois membres du Tribuna! et contresignée 
par le ou les secrétaires.

Dr. Robert Fazy, 
le President.

Dr. Robert Flieder,
1’Arbitre tchécoslovaque.

Dr. Franz Scholz,
1’Arbitre allemand.

Ve schůzi dne 26. května 1923, konané ve 
federálním soudu v Lausanne, rozhodl se smí
šený rozhodčí soud československo-německý 
na základě zmocnění, jež mu dává čl. 65 soud
ního řádu, změniti čl. 52 jak následuje:

Rozsudek bude vyhotoven německy nebo 
francouzský nebo Československy a francouz
ský. Strany mohou žádati v prvých dvou pří
padech úřední překlad československý.

V třetím případě, je-li rozpor mezi textem 
československým a francouzským, bude roz
hodným text francouzský.

Rozsudek bude po schválení podepsán třemi 
členy soudu a spolupodepsán zapisovateli (za
pisovatelem) .

Dr. Robert Fazy,
předseda.

Dr. Robert Flieder,
československý rozhodčí soudce.

Dr. Franz Scholz, 
německý rozhodčí soudce.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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