495

Ročník 1927.

Sbírka zákonů a nařízení
stólu. ^esM.osIovensScéti.o.
Částka 36.
Obsah:

Vydána dne 20. června 1927.

75.
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75.
Vyhláška ministrů spravedlnosti a zahraničních věcí
ze dne 20. června 1927,
kterou se uveřejňuje soudní řád mezistátního rozhodčího soudu československo-rakouského
podle článku 36 úmluvy s Rakouskem ze dne 18. června 1924, č. 60 Sb. z. a n. 1926, o úpiavě
závazků v rakousko-uherských korunách.

Soudní řád
mezistátního rozhodčího soudu pro závazky
v rakousko-uherských korunách.

Schiedsgerichtsordnung
des zwischenstaatlichen Schiedsgerichtes fur
die in o.-u. Kronen entstandenen Verbindlichkeiten.

I. Stanovy rozhodčího soudu.

I. Verfassung des Schiedsgerichtes.

§ IRozhodčí soud má název: „Československorakouský rozhodčí soud pro závazky ve sta
rých korunách”.

§ 1.
Das Schiedsgericht fúhrt die Bezeichnung:
„osterreichisch-čechoslovakisches Schiedsge
richt fur Altkronenverbindlichkeiten".

§ 2.

§

2.

Rozhodčí soud rozhoduje s vyloučením řád
ných soudů a jinakých soudů a úřadů dotyč
ného státu s konečnou platností.

Das Schiedsgericht entscheidet unter AusschluB der ordentlichen Gerichte und sonstiger innerstaatlicher Gerichte und Behorden
endgiltig.

§3.
(i) Rozhodčí soud je činným ve dvou sená
tech, z nichž má jeden sídlo v Praze a druhý
ve Vídni.dSenát v Praze skládá se z předsedy,
jmenovaného československou vládou, jednoho
československého a jednoho rakouského roz
hodčího soudce; senát ve Vídni pak z před
sedy jmenovaného rakouskou vládou, jednoho
československého a jednoho rakouského roz
hodčího soudce.

§3.
(i) Das Schiedsgericht úbt seine Tátigkeit
in zwei Senaten aus, von denen einer in Wien
und einer in Prag seinen Sitz hat. Der Senát
in Wien besteht aus dem von der osterreichischen Regierung ernannten Vorsitzenden,
einem osterreichischen und einem čechoslovakischen Schiedsrichter, der Senát in Prag
aus dem von der čechoslovakischen Regie
rung ernannten Vorsitzenden, einem čecho
slovakischen und einem osterreichischen
Schiedsrichter.
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(2) Senáty řídí předsedové.
(3) Na místo předsedů a rozhodčích soudců
nastupují dle potřeby jejich náhradníci.

(2) Die Leitung der Senáte obliegt den
Vorsitzenden.
(3) An Stelle der Vorsitzenden und der
Seliiedsrichter treten nach Bedarf deren
Stellvertreter.

§ 4.
Rozhodčí soud může se dožadovati přímo
právní pomoci soudů a úřadů správních obou
států.

§ 4.
Das Schiedsgericht kann die Rechtshilfe
der Gerichte und Verwaltungsbehorden in
beiden Staaten unmittelbar in Anspruch
nehmen.

II. Řízení před rozhodčím soudem.

II. Verfahren vor dem Schiedsgerichíe.

Podatelna a spisovna.

Einlaufstelle und Registratur.

§ 5.
O ) Podatelna rozhodčího soudu jest u vrch
ního zemského soudu v Praze, podání k roz
hodčímu soudu mohou se však státi s právním
účinkem zachované lhůty i u obou zúčtovacích
míst. Byla-li právní věc již přikázána, jest
další podání činiti u úřadovny příslušného
senátu.

§ 5.
(1) Die Einlaufstelle des Schiedsgerichtes
befindet sich bei dem Oberlandesgerichte in
Prag, doch konnen Eingaben an das Schieds
gericht auch bei beiden Abrechnungsstellen
mit der Wirkung der V/ahrung der Frist eingebracht werden. Nach der Zuweisung der
Streitsache sind weitere Eingaben bei der
Kanzlei des zustándigen Senates einzubringen.
(2) Bei den Abrechnungsstellen eingebrachte Eingaben in solchen Angelegenheiten,
die noch nicht einem der beiden Senáte zugewiesen sind, werden der Einlaufstelle des
Schiedsgerichtes ůbersendet. Nach der Zu
weisung sind weitere Eingaben der Kanzlei
des zustándigen Senates zu úbersenden.
(3) Fůr die Kanzleigescháfte der beiden
Senáte wird je eine Kanzlei errichtet, fůr
den Senát in Wien bei dem Abrechnungsamte
in Wien, fůr den Senát in Prag bei dem
Oberlandesgerichte in Prag.
(4) Nach Beendigung der Tátigkeit des
Schiedsgerichtes werden die Akten beider
Senáte in Prag verwahrt.

(2) Podání učiněná u zúčtovacích míst ve
věcech, které dosud nejsou přikázány žádné
mu z obou senátů, budou zaslána podatelně
rozhodčího soudu. Po přikázání věci zašlou
se další podání kanceláři příslušného senátu.
(s) Pro kancelářské práce obou senátů
zřídí se po jedné kanceláři, pro senát v Praže
u vrchního zemského soudu v Praze a pro se
nát ve Vídni u zúčtovacího úřadu ve Vídni.
(4) Až bude činnost rozhodčího soudu skon
čena, uschovají se spisy obou senátů v Praze.
Přidělení záběhu.

Zuweisung des Einlaufes.

§ 6.

§ 6.

í1) Právní věci u rozhodčího soudu nově
došlé přidělí se losem oběma senátům stejno
měrně. Losování provede předseda pražského
senátu v přítomnosti rakouského rozhodčího
soudce nebo zástupce rakouského zúčtovacího
úřadu.

(1) Beim Schiedsgerichte neu angefallene
Rechtssachen werden durch Los in gleichmáBiger Weise den beiden Senaten zugewiesen. Die Verlosung nimmt der Vorsitzende
des Prager Senates in Gegenwart des osterreichischen Schiedsrichters oder eines Vertreters des osterreichischen Abrechnungsamtes vor.
(2) Die Auslosung findet in der Regel in
der ersten Woche des Monates fůr die im Vormonate angefallenen Sachen statt, kann aber
in dringenden Fállen auch frůher erfolgen.

(2) Losování děje se zpravidla v prvém tý
dnu měsíce o věcech, jež došly v předešlém
měsíci, v naléhavých případech může však býti
provedeno i dříve.
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(s) Dokud právní věc jest zahájena u roz
hodčího soudu, připadnou další právní věci,
které se týkají právních poměrů téhož vě
řitele a téhož dlužníka, bez losování témuž
senátu.
(4) Předsedové přikáží každou novou právní
věc rozhodčímu soudci jako zpravodaji.
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(3) Insolange eine Rechtssache vor dem
Schiedsgerichte anhángig ist, fallen weitere
Streitsachen, welche Rechtsverháltnisse zwischen demselben Gláubi-ger und demselben
Schuldner betreffen, ohne Auslosung demsel
ben Senáte zu.
(4) Die Vorsitzenden weisen jede anfallende Rechtssache einem Schiedsriehter ais
Berichterstatter zu.

Jednací jazyk.

Verhandlungssprache.

§ 7.

§ 7.

(i) Jednání řídí se před senátem v Praze
jazykem československým a před senátem ve
Vídni jazykem německým. Těmito jazyky
prohlašují se i rozsudky a usnesení. Jinak
lze před oběma senáty slovem i písmem použí
vat! obou těchto jazyků.

(4) Die Verhandlung wird vor dem Senáte
in Wien in der deutschen, vor dem Senáte in
Prag in čechoslovakischer Sprache geleitet.
Urteile und BeschlúBe werden in dieser
Sprache verkiindet und ausgefertigt. Im ubrigen ist vor beiden Senaten der Gebrauch der
deutschen und der čechoslovakischen Sprache
in Wort und Schrift gleich zulássig.

(2) Písemnostem, předloženým pro účely
důkazní, které jsou sepsány v jazyku jiném
než československém nebo německém, jest při
pojit! ověřený překlad do jednacího jazyka,
jestliže a pokud to předseda nařídí.

(2) Von den zu Beweiszwecken vorgelegten
Schriftstúcken, die in einer anderen ais der
deutschen oder čechoslovakischen Sprache
verfaBt sind, ist, wenn und soweit es der Vorsitzende anordnet, eine beglaubígte ubersetzung in die Verhandlungssprache beizubringen.

Podání.

Schriftsátze.

§ 8.
(i) Každé podání musí obsahovat! podpis
žadatele, nebo jeho zákonitého zástupce nebo
zmocněnce, a jsou-li k němu připojeny pří
lohy, jich označení, počet a udání, zda jsou
připojeny v prvópise či v opise.

§ 8.
(1) Jeder Schriftsatz muss die Unterschrift
des Einschreiters oder seines gesetzlichen
Vertreters oder Bevollmáchtigten enthalten
und wenn Beilagen angeschlossen sind, deren
Bezeichnung und Žahl, sowie die Angabe, ob
sie in Urschrift oder Abschrift angeschlossen
sind.
(2) Die Schriftsátze sowie deren Beilagen
sind nicht zu stempeln und in sechs Ausfertigungen miter AnschluB einer Rubrik fůr den
Einschreiter einzubringen. Sind mehrere
Gegner vorhanden, so erhoht sich dementsprechend die Zalil der Ausfertigungen. Von
den beigebrachten Gleichschriften ist je eine
den Mitgliedern des Senates und — soweit sie
nicht Einschreiter sind — dem Gláubiger,
dem Schuldner, ihren Streitgenossen und den
beiden Abrechnungsstellen zu ůbermitteln.
(3) Weist ein Schriftsatz Formgebrechen
auf, die eine ordnungsmáfíige Gescháftsbehandlung hindem, so hat ihn der Vorsitzende
zur Behebung dieser Mángel miter Bestim-

(2) Podání ani jeho přílohy se nekolkují a
nutno je podati v šesti vyhotoveních se zá
hlavím pro žadatele. Je-li odpůrců více, zvýší
se dle toho počet vyhotovení. Z předložených
stejnopisů doručí se po jednom členům senátu,
a - - pokud nejsou žadateli — i věřiteli, dluž
níku, jejich společníkům v rozepři a oběma
zúčtovacím místům.

(3) Trpí-li podání formální vadou, která
překáží řádnému vyřízení, vrátí je předseda
k opravě a k opětnému předložení ve krátké
neprodlužitelně stanovené lhůtě. Ve lhůtě té
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předložené správně opravené podání platí
jako by podáno bylo v den kdy po prvé došlo.

mung einer kurzen unerstreckbaren Frist
zuruckzustellen. Der binnen dieser Frist
ordnungsmáBig ergánzt wieder vorgelegte
Schriftsatz gilt ais am Tage des ersten Einlangens eingebracht.

Lhůty.

F r i s t e n.

§ 9.
O) Běh lhůt počíná dnem, jenž následuje
po dni doručení; není-li však třeba, aby usne
sení bylo doručeno, tedy prohlášením jeho.

§ 9.
(1) Der Lauf der Fristen beginnt mit dem
auf den Tag der Zustellung náchstfolgenden
Tage. Wenn es aber einer Zustellung des Beschlusses nicht bedarf, hat die Verkůndung
die Wirkung der Zustellung.
(2) In die Fristen werden die Tage des
Postenlaufes, wenn die fristgerechte Aufgabe
beim Postamte erwiesen ist, nicht eingerechnet. Fállt das Ende der Frist auf einen
Sonntag oder einen in einem der beiden Vertragsstaaten gesetzlich anerkannten Feiertag,
so ist der náchste Werktag ais letzter Tag der
Frist anzusehen.
(3) Die Gerichtsferien des Schiedsgerichtes
hemmen den Lauf der Fristen, ausgenommen
die Frist zur Erhebung einer Klage, einer
Beschwerde oder eines Antrages (§ 13).

(2) Do lhůt nezapočítávají se dny poštovní
dopravy, je-li prokázáno, že podání bylo dáno
na poštu včas. Připadne-li konec lhůty na ne
děli nebo svátek, v jednom z obou smluvních
států zákonem uznaný, je nejbližší den všední
posledním dnem lhůty.
(3) Soudní prázdniny rozhodčího soudu
staví běh lhůt vyjímajíc lhůtu ku podání ža
loby, stížnosti nebo návrhu (§ 18).
§ 10.
(i) Lhůty, jichž prodloužení není výslovně
zapovězeno, může předseda prodlouží ti, jestli
že strana, v jejíž prospěch jest lhůta, z donueovacích neb alespoň velmi závažných důvodů
nemůže včas provésti úkon lhůtou vázaný a
zejména kdyby bez prodloužení lhůty utrpěla
škodu nenahraditelnou, žádost o prodloužení
lhůty musí býti podána u příslušného senátu
před vypršením lhůty, která má býti prodlou
žena. Okolnosti na odůvodnění návrhu uplat
něné buďte na žádost osvědčeny.

(2) Byla-li lhůta prodloužena, budiž udán
den, kterého lhůta prodloužená končí.
O doručování.
§ 11.

í1) Doručování rozhodčího soudu děje se
doporučeným dopisem na zpáteční lístek, ža
loby a stížnosti nutno doručiti k vlastním ru
kám odpůrcovým. Za odpůrce pokládá se jen
dlužník nebo věřitel. Je-li třeba, poskytnou
si kanceláře obou senátů vzájemně pomoc.

§ 10.
(1) Fristen, deren Verlángerung nicht
ausdrúcklich untersagt ist, konnen vom Vorsitzenden verlángert werden, wenn derjenige,
dem die Frist zugute kommt, aus zwingenden
oder doch sehr erheblichen Grůnden an der
rechtzeitigen Vornahme der befristeten Verfahrenshandlung gehindert ist und insbesondere ohne die Fristverlángerung einen nicht
wieder gutzumachenden Schaden erlitte. Das
Fristgesuch muB vor Ablauf der zu verlángernden Frist bei dem zustándigen Senáte
angebracht sein. Die zur Begrúndung geltend
gemachten Umstánde sind auf Verlangen
glaubhaft zu machen.
(2) Bei einer Fristverlángerung ist der
Tag zu bezeichnen, an dem die verlángerte
Frist endet.
Zustellung.
§ 11.
(i) Das Schiedsgericht bewirkt seine Zustellungen gegen Ruckschein mittels eingeschriebenen Briefes. Klagen und Beschwerden sind zu eigenen Handen des Gegners zuzustellen. Ais Gegner gilt nur der Gláubiger
oder Schuldner. Im Bedarfsfalle leisten die
Kanzleien beider Senáte einander Hilfe.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 75.

499

(2) Pro doručení náhradně na území obou
smluvních států platí ustanovení onoho území,
na němž doručení má býti provedeno. Děje
se s výhradou náhrady stranami na útraty
kanceláře tohoto území.

(2) Fůr die Ersatzzustellung innerhalb der
Gebiete beider Vertragsstaaten gelten die Bestimmungen desjenigen Gebietes, in welchem
die Zustellung vollzogen werden soli. Sie eifolgt vorbehaltlich des Ersatzes durch die
Parteien auf Rosten der Kanzlei dieses Ge
bietes.

Soudní prázdniny.

G e r i c h t s f e r i e n.

§ 12.

§ 12.

Soudní prázdniny rozhodčího soudu trvají
od 15. července včetně do 25. srpna, každého
roku.

Die Gerichtsferien des Schiedsgerichtes
dauern vom 15. Juli bis einschlieBlich 25.
August eines jeden Jahres.

Jak a kdy lze se dovolávati
rozhodčího soudu.

Art und Fálle der Anrufung
des Schiedsgerichtes.

§ 13.
(i) Das Schiedsgericht kann angerufen
werden:
a) in den Fállen des Art. 36, lit. a) des
a) v případech čl. 36, lit. a) úmluvy ze dne
18. června 1924, č. 60 Sb. z. a n., z roku 1926, Ůbereinkommens vom 18. Juni 1924, o. B. G.
č. 92 r. Sp. z. (nadále bude označována krátce Bl. Nr. 92, čsl. Slg. d. Gesetze und Verordjen ,,úmluva“), každá strana (věřitel neb nungen Nr. 60 vom Jahre 1926 (im folgenden
dlužník), žalobou na plnění nebo určení do kurz „Ůbereinkommen” genannt) von jeder
30 dnů ode dne, kdy mu doručeno bylo odká Partei (Gláubiger oder Schuldner) mittels
zání věcí na rozhodčí soud (čl. 28, odst. 3, po Klage auf Leistung oder Feststellung binnen
slední věta úmluvy). Nebyla-li žaloba do této 30 Tagen nach der Zustellung der Verweisung
lhůty podána, může ji podati kterékoli zúčto an das Schiedsgericht (Art. 28, Abs. 3, letzter
vací místo za věřitele neb dlužníka do dalších Satz des ůbereinkommens). Wird binnen die30 dnů proti druhé straně (dlužníku nebo ser Frist die Klage nicht eingebracht, so kann
sie von jeder Abrechnungsstelle an Stelle des
věřiteli);
Gláubigers oder Schuldners binnen weiteren
30 Tagen gegen die andere Partei (Schuldner
oder Gláubiger) eingebracht werden;
b) in den Fállen des Art. 36, lit. b) des
b) v případech čl. 36, lit. b), dohody každé
z obou zúčtovacích míst návrhem do 30 dnů Ůbereinkommens von jeder der beiden Abpo zjištění rozporu mezi zúčtovacími místy. rechnungsstellen mittels Antrages binnen 30
Jestliže zúčtovací místo na lhůtou vázané vy Tagen nach der Feststellung der zwischen den
zvání druhého zúčtovacího místa, aby podalo Abrechnungsstellen bestehendén Meinungskonečné vyjádření, popřelo názor vyzývá-, verschiedenheit. Hat eine Abrechnungsstelle
jícího zúčtovacího místa, nebo nevyjádřilo-li auf die befristete Aufforderung der andern,
se ve lhůtě té vůbec, počíná lhůta ku podání eine endgiltige Áufíerung abzugeben, den
žaloby ode dne, kdy došla odpověď vyzvaného Standpunkt der auffordernden Abrechnungs
zúčtovacího místa nebo od vypršení lhůty stelle bestritten oder eine ÁuBerung unterlassen, so láuft die Frist fůr die Einbringung
k ní.
der Klage vom Einlangen der Antwort der
aufgeforderten Abrechnungsstelle oder vom
Ablauf der Frist fur die Antwort.
Diese Bestimmungen sind auch auf die
Těchto ustanovení jest obdobně použiti i na
případy čl. 13, odst. 2, úmluvy mezi republi Fálle des Art. 13., Abs. 2, des ůbereinkommes
kou československou a republikou Rakouskou zwischen der Republik osterreich und der čeze dne 12. července 1924, č. 60 čsl. §b. z. a n. choslovakischen Republik vom 12. Juli 1924,
6. B. G. Bl. Nr. 94, čsl. Slg. der Gesetze und
a č. 94 r. Sp. z.;
Verordnungen Nr. 60 vom Jahre 1926 sinngemáB anzuwenden.
§ 13.
(i) Rozhodčího soudu může se dovolávati:
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c) v případech čl. 36, lit. c) ad), dohody
věřitel nebo dlužník stížností do 30 dnů po
doručení napadeného rozhodnutí;
d) v případech čl. 36, lit. e), dohody jedno
neb obě zúčtovací místa písemným návrhem,
jenž není vázán lhůtou.
(2) Běh lhůt nezačne přede dnem, kterého
tento soudní řád nabude účinnosti; nastala-li
událost, od které lhůta jiti počíná, přede
dnem jeho uveřejnění, počítá se teprve ode
dne, jenž následuje po dni jeho vyhlášky
(§52).
(3) Tyto lhůty nemohou býti prodlouženy.
Žaloby.
§ 14.
(!) Písemné vyhotovení žaloby (spis ža
lobní) má mimo všeobecné náležitosti §u 8
obsahovat!:
a) označení stran podle jména a příjmení,
bydliště, postavení ve sporu v řízení před roz
hodčím soudem (žalobce, žalovaný) a jich zá
stupců,
b) udání dne, od kterého jde lhůta k žalobě,
c) stručné vylíčení skutkového děje,
d) případné průvodní návrhy a
e) určitou žalobní žádost.
(2) žalobě jest připojiti i odkazovací usne
sení zúčtovacích míst.
Stížnosti a návrhy.
§ 15.
(!) Písemné vyhotovení stížnosti (stižný
spis) má mimo všeobecné náležitosti § 8 obsahovati: náležitosti vypočtené v § 14, odst. 1,
lit. a)—d), dále přesné označení napadeného
rozhodnutí neb opatření, jež nutno zároveň
připojiti, udání dne, kterého bylo (stěžovateli)
doručeno, jednotlivé body stížnosti a určitý
návrh.

(2) Těchže ustanovení jest obdobně použiti
na návrhy dle § 13, lit. b) ad).

c) in den Fállen des Art. 36 lit. c) und d)
des Ůbereinkommens mittels einer Beschwerde des Gláubigers oder Schuldners binnen 30 Tagen nach Zustellung der angefochtenen Entseheidung;
d) in den Fállen des Art. 36, lit. e) des Ůber
einkommens durch einen an keine Frist gebundenen schriftlichen Antrag einer oder
beider Abrechnungsstellen.
(2) Der Lauf der Fristen beginnt nicht vor
dem Tage des Inkrafttretens dieser Schiedsgerichtsordnung. Ist aber das Ereignis, von
dem der Fristlauf beginnt, schon vor der
Kundmachung eingetreten, so láuft die Frist
erst von dem der Kudmachung nachfolgenden
Tage (§52).
(3) Diese Fristen konnen nicht verlángeřt
werden.
K 1 a g e n.
§ 14.
(!) Die schriftliche Ausfertigung der Klage
(Klageschrift) hat au Ber den allgemeinen Erfordernissen des § 8 zu enthalten:
a) die Bezeichnung der Parteien nach Vorund Zunamen, Wohnort, Parteistellung im
Yerfahren vor dem Schiedsgeriehte (Kláger,
Beklagter) und ihrer Vertreter,
b) die Angabe des Tages, von dem die Frist
zur Klage láuft,
c) eine gedrángte Darstellung des Tatbestandes,
d) allfállige Beweisantráge und
e) ein bestimmtes Klagebegehren.
(2) Der Klage ist auch der VerweisungsbeschluB der Abrechnungsstellen anzuschliessen.
Besch werden und Antráge.
§ 15.
(!) Die schriftliche Ausfertigung der Beschwerde (Besehwerdeschrift) hat auBer den
allgemeinen Erfordernissen des § 8 zu ent
halten: die im § 14, Abs. 1, lit. a)—d) aufgezáhlten Erfordernisse, ferner die genaue
Bezeichnung der gleichzeitig anzuschlieBenden Entseheidung oder Verfiigung gegen welche die Beschwerde gerichtet ist, die Angabe
des Tages der Zustellung (andenBeschwerdefúhrer), die einzelnen Beschwerdepunkte
und ein bestimmtes
Begehren.
•
(2) Diese Bestimmungen sind auf Antráge
gem. § 13, lit. b) und d), sinngemáB anzuwenden.
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Skutková tvrzení a důkazy.

Tatsách liché Behauptungen
und Beweise.

§ 16.
(i) Skutková tvrzení a, pokud se tato neopírají o výsledky řízení před zúčtovacími
místy, i potřebné důkazy a průvodní návrhy
nutno uvésti v prvém spise (žaloba, stížnost,
návrh, žalobní odpověď, obrana a protivyjádření), leda že opoždění tvrzení bude ospra
vedlněno.

§ 16.
(1) Tatsáchliche Behauptungen und soweit
sich diese nicht auf Ergebnisse des Verfahrens vor den Abrechnungsstellen stútzen,
auch die erforderlichen Beweise und Beweisantráge sind im ersten Schriftsatze (Klage,
Beschwerde, Antrag, Klagebeantwortung, Gegenschrift und Gegenáufíerung) vorzubringen, es sei denn, daB die Verspátung des Vorbringens gerechtfertigt wird.
(2) Neues tatsáchliches Vorbringen ist nur
unbeschadet der Bestimmungen der Art. 25
und 26 des ůbereinkommens insoweit zulaBig, ais die Parteien hiezu im Verfahren
vor den Abrechnungsstellen weder AnlaB noch
Gelegenheit hatten.
(3) Unerhebliches, verspátet und in Verschleppungsabsicht Vorgebrachtes ist nicht
zu beachten.

(2) Nový skutkový přednes jest jen bez
újmy ustanovení čl. 25 a 26 úmluvy přípustný
toliko tehdy, neměly-li strany k němu v řízení
před zúčtovacími místy ani podnětu ani pří
ležitosti.
(3) Na okolnosti nerozhodné, opožděné a
přednesené v úmyslu, aby spor byl protaho
ván, nelze přihlížeti.

Jistota.
§ 17.
(i) Každý žalobce a stěžovatel složí jistotu
za náklady na soudní poplatky ve výši 3%
ceny, již má pro něho předmět sporu dle uči
něného návrhu. Jistota ta činí pro rakouské
strany nejméně 40 šilinků, pro československé
pak nejméně 400 Kč. Jistotu předpisuje před
seda senátu, jemuž právní věc připadá (§6).
Pro složení jistoty budiž stanovena neprodlužitelná lhůta 30 dnů. Jistotu jest složití dle
toho, připadla-li věc československému nebo
rakouskému senátu, buď u zúčtovacího místa
v Praze (Zemská banka v Praze II., Příkopy)
nebo u zúčtovacího úřadu ve Vídni I., Biberstrasse 16, na účet rozhodčího soudu a doklad
o tom předložití příslušnému senátu.

(2) Nebyla-li jistota ve stanovené lhůtě
dána, pokládá se za to, že žaloba, stížnost nebo
návrh nebyly podány.3
(3) Zúčtovací a odúčtovací místa (čl. 13
dohody z 12. července 1924, č. 60 čsl. Sb. z.
a n. a č. 94, r. Sp. z.) nejsou povinna dáti ji
stotu.

Sicherheitsleistung.
§ 17.
(1) Jeder Kláger und Beschwevdefúhrer hat
eine Sicherheitsleistung fůr die Gerichtsgebůhren in der Hohe von 3% des Wertes zu
erlegen, den der Streitgegenstand nach dem
gestellten Begehren fůr ihn hat. Sie betrágt
fur osterreichische Parteien mindestens 40
Schilling, fůr čechoslovakische Parteien min
destens 400 Kč. Die Vorschreibung der Sicher
heitsleistung erfolgt durch den Vorsitzenden
desjenigen Senates, welchem die Rechtssache zufállt (§ 6). Fůr den Eilag ist eine
unerstreckbare Frist von 30 Tagen zu setzen.
Der Erlag ist, je nachdem die Rechtssache
dem osterreichischen oder dem čechoslovakischen Senáte zugefallen ist, entweder bei dem
osterreichischen Abrechnungsamte in Wien I.,
BiberstraBe 16, oder bei der Abrechnungsstelle in Prag (Zemská banka in Prag II.,
Příkopy) fůr Rechnung des Schiedsgerichtes
zu bewirken und bei dem zustiíndigen Senáte
auszuweisen.
(2) Wird die Sicherheitsleistung innerhalb
der gesetzten Frist nicht erlegt, so gilt die
Klage oder Beschwerde ais nicht erhoben, der
Antrag ais nicht gestellt.
(3) Die Abrechnungsstellen und die Verrechnungsstellen (Art. 13 des ůbereinkom
mens vom 12. Juli 1924, o. B. G. Bl. Nr. 94,
čsl. Slg. d. Gesetze und Verordnungen Nr. 60
vom Jahre 1926) sind zu kelner Sicherheits
leistung verpflichtet.
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(4) Těchto ustanovení jest obdobně použiti
na vedlejší intervenienty (§ 19, odst. 2 a 3).

(4) Diese Bestimmungen sind auf Nebenintervenienten (§ 19, Abs. 2 und 3) sinngemáB anzuwenden.

Řízení o žalobách a stížnostech.

Verfahren liber Klagen und
Beschwerden.
§ 18.
(!) Klagen, Beschwerden und Antráge, die
verspátet eingebracht wurden, sowie solche,
zu deren Erledigung das Schiedsgericht offenbar nicht zustándig ist, die von einer unzweifelhaft nicht legitimierten Partei einge
bracht wurden oder die nach § 17, Abs. 2 ais
nicht eingebracht gelten, sind ohne weiteres
Verfahren mit Senatsbeschlufí zurúckzuweisen.
§ 19.
(!) Zu Gericht angenommene Klagen und
Beschwerden, sowie Antráge gemáfi § 13,
Abs. 1, lit. b) sind auf Verfůgung des Vorsitzenden durch die Kanzlei jeder beteiligten
Partei und den Abrechnungsstellen nach MaBgabe des § 8 mitzuteilen, dem Gegner mit der
Aufforderung, binnen der unerstreckbaren
Frist von 30 Tagen auf die Klage die Klagebeantwortung, auf die Beschwerde die Gegenschrift und auf den Antrag eine GegenáuBerung zu erstatten.
(2) Von einem gemáB § 13, lit. b) eingebrachten Antráge ist auch der Gláubiger und
der Schuldner zu verstándigen. Diese konnen
ais Nebenintervenienten auch ihrerseits An
tráge und Erklárungen einbringen.
(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 ist sinngemáB anzuwenden, wenn vom Gláubiger oder
Schuldner eine Beschwerde gemáB § 13,
lit. c) eingebracht wurde.

§ 18.
(!) žaloby, stížnosti a návrhy, které byly
podány opožděně nebo k jichž vyřízení roz
hodčí soud zřejmě není příslušný, dále, které
byly podány stranou nade vši pochybnost
k tomu neoprávněnou, nebo které se dle. § 17,
odst. 2 pokládají za nepodané, buďtež bez dal
šího řízení usnesením senátu odmítnuty.
§ 19.
(!) Na soud přijaté žaloby a stížnosti, ja
kož i návrhy dle § 13, odst. 1, lit. b) buďtež
kanceláří z příkazu předsedy dle toho, co ře
čeno v § 8, doručeny každé zúčastněné straně
a zúčtovacím místům, a to odpůrci s vyzvá
ním, aby do neprodlužitelné SOdenní lhůty
podal na žalobu žalobní odpověď, na stížnost
obranu a na návrh vyjádření.

(2) O návrhu dle § 13, odst. 1., lit. b), buď
tež vyrozuměni též věřitel a dlužník. Tito
mohou jako vedlejší intervenienti také podati
návrhy a prohlášení.
(3) Ustanovení odst. 2. jest obdobně použiti,
byla-li věřitelem neb dlužníkem podána stíž
nost dle § 13, lit. c).

Řízení onáv rzích dle § 13,
odst. 1., lit. d).
§

20.

Verfahren liber Antráge
§ 13, Abs. 1, lit. d).

nach

§ 20.

Návrhy zúčtovacího místa, podané dle § 13,
odst. 1., lit. d), doručují se z příkazu předsedy
druhému zúčtovacímu místu s vyzváním, aby
do 30 dnů podalo vyjádření.

GemáB § 13, Abs. 1, lit. d) eingebrachte
Antráge einer Abrechnungsstelle werden auf
Verfůgung des Vorsitzenden der anderen Ab
rechnungsstelle mit der Aufforderung iibermittelt, binnen 30 Tagen eine GegenáuBerung
einzubringen.

žalobní odpověď a obrana.

Klagebeantwortung un d Gegens c h r i f t.

§ 21.

§ 21.

Písemné vyhotovení žalobní odpovědi, obra
ny a vyjádření má obsahovati:

Die schriftliche Ausfertigung der Klage
beantwortung, der Gegenschrift und der Ge
genáuBerung hat zu enthalten:
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a) označení stran a jich zástupců (§ 14,
lit. a),
b) vývody na žalobu, stížnost nebo návrh
po stránce jak věcné, tak i právní,
c) případné průvodní návrhy a
d) určitý návrh.
22.
Pro žalobní odpověď, obranu a vyjádření
dle §§ 19, 20 a 24, platí obdobně §§ 18 a 19,
při čemž však odpadá vyzvání ku podání dal
ších vyjádření. Sdělení staniž se nejpozději
s ustanovením jednání.
§

a) die Bezeiehnung der Parteien und deren
Vertreter (§ 14, lit. a),
b) die Gegenausfiihrung auf die Klage, die
Beschwerde oder den Antrag in sachlicher
und rechtlicher Beziehung,
c) allfállige Beweisantráge und
d) ein bestimmtes Begehren.
§ 22.

Klagebeantwortung, Gegenschrift und GegenáuBerung gemáB §§ 19, 20 und 24 sind
in sinngemáfter Anwendung der §§ 18 und 19
zu behandeln, wobei jedoch die Aufforderung
zur Erstattung von weiteren ÁuBerungen zu
entfallen hat. Die Mittelung hat spátestens
mit der Anberaumung der Verhandlung zu
geschehen.

Zastoupení stran.

Vertretung der Parteien.

§ 23.
Strany na sporu zúčastněné mohou procesní
úkony předsevzíti samy nebo se dáti zastupovati svéprávnou osobou.

§ 23.
Die an einer Streitsache Beteiligten konnen
Verfahrenshandlungen personlich vornehmen
oder sich durch eine eigenberechtigte Person
vertreten lassen.

Právo zúčtovacích míst vystu
povat! jako strana.

Parteistellung
der Ábrechnungsstellen.

§ 24.
Obě zúčtovací místa mají právo v právní
věci, kterou zahájil u rozhodčího soudu věřitel
neb dlužník žalobou neb stížností, podávali ve
lhůtě předepsané pro žalobní odpověď neb
obránu svá písemná vyjádření a v nich činiti
návrhy, zejména též k účelům průvodním.

Předkládání spisů rozhodčímu
soudu.

§ 24.
Jeder Abrechnungsstelle steht es frei, in
einer durch Klage oder Beschwerde des Gláubigers oder Schuldners anhángig gewordenen
Rechtssache binnen der Frist zur Erstattung
der Klagebeantwortung oder Gegenschnít
schriftliche ÁuBerungen einzubringen und
darin Antráge, insbesondere auch zu Beweiszwecken, zu stehen.
§ 25.
Die Vertreter der Ábrechnungsstellen
(Art. 37, Abs. 5 des ůbereinkommens) kon
nen bis zum Abschlusse des Verfahrens auch
gegen den Willen der Parteien Antrage zur
Herbeifúhrung einer Entscheidung des
Schiedsgerichtes daruber stehen, ob em
Rechtsverháltnis unter das uberemkommen
fállt.
Aktenvorlage an das Schiedsg e r i c ht.

§ 26.
Spisy, jež jsou uloženy u zúčtovacích míst
a týkají se předmětu sporu, buďtež rozhodčím

§ 26.
Die bei den Ábrechnungsstellen erliegenden, den Streitgegenstand betreffenden Ver-

§ 25.
Zástupci zúčtovacích míst (čl. 37., odst. 5.
dohody) mohou až do skončení řízení i proti
vůli stran pcdati návrhy, aby rozhodčí soud
o tom rozhodl, spadá-li právní poměr pod do
hodu.
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soudem pokud možno vyžádány teprve čtyři
neděle před stáním nebo neveřejným seděním,
jež nastupuje na jeho místo, a zúčtovacími
místy bez průtahu předloženy.

handlungsschriften sind vom Schiedsgerichte
womoglich erst vier Wochen vor dem Verhandlungstermine oder der an seine Stelle
tretenden nicht offentlichen Sitzung abzuverlangen und von den Abrechnungsstellen ohne
Verzug vorzulegen.

Nahlédnutí do spisů.

Akteneinsicht.

§ 27.
í1) Zúčtovací místa jsou oprávněna kdy
koliv nahlédati do spisů rozhodčího soudu a
rovněž mohou i strany nahlédati do spisů,
které se týkají jejich záležitostí, pokud ne
označila zúčtovací místa své spisy za vylou
čené z nahlédnutí.

§ 27.
O) Die Abrechnungsstellen sind berechtigt,
jederzeit in die Akten des Schiedsgerichtes
Einsicht zu nehmen, desgleichen die Parteien
in die ihre Angelegenheit betreffenden Akten,
soweit nicht die Abrechnungsstellen ihre Verhandlungsschriften ais von der Akteneinsicht
ausgenommen bezeichnet.
(2) Beratungsprotokolle sind von der Ein
sicht ausgeschlossen.

(2) Do poradních protokolů nelze nahlédati.

Zpětvzetí, smír a uznání.

Zurůckziehung, Vergleich und
Anerkenntnis.

§ 28.
(O Zpětvzetí žalob a stížností, uzavření
smíru a uznání jsou přípustná jen za souhlasu
obou zúčtovacích míst.

§ 28.
0) Die Zurůckziehung von Klagen und Beschwerden, der AbschluB eines Vergleiches
und die Anerkenntnis sind nur mit Zustimmung beider Abrechnungsstellen zulassig.
(2) Die Entscheidung des Gerichtes, mit
der das Verfahren eingeschránkt oder eingestellt wird, kann mit einem Ausspruche uber
die Gerichtsgebůhren und Kosten verbunden
werden.

(2) Rozhodnutí soudu, jímž se omezuje nebo
zastavuje řízení, může býti spojeno s výrokem
o soudních poplatcích a útratách.

Uspokojen í.

K 1 a g 1 o s s t e 11 u n g.

§ 29.
Každé zúčtovací místo může, jakmile mu
byla rozhodčím soudem sdělena stížnost (§ 13,
odst. 1, lit. c), v dohodě s druhým zúčtovacím
místem úplně neb částečně ztěžovatele uspokojiti. Dohodnutí s druhým zúčtovacím
místem odpadá, odporuje-li stížnost rozhodnutí
vydanému dle^čl. 28, odst. 5 úmluvy. Učiněné
opatření budiž oznámeno rozhodčímu soudu,
jenž dle toho, pokud se stěžovateli uspokojení
dostalo, řízení zastaví neb omezí a jistotu buď
zcela nebo z části vrátí. Usnesení soudu může
býti spojeno s rozhodnutím o soudních po
platcích a útratách.

§ 29.
Jede Abrechnungsstelle kann, sobald ihr
eine Beschwerde [§ 13, Abs. 1, lit. c)] vom
Schiedsgerichte mitgeteilt wurde, den Beschwerdefůhrer im Einvernehmen mit der
anderen Abrechnungsstelle ganz oder teilweise klaglos stehen. Das Einvernehmen mit
der anderen Abrechnungsstelle entfállt, wenn
die Beschwerde gegen eine gemáíi Art. 28,
Abs. 5 des ůbereinkommens gefállte Ent
scheidung gerichtet ist. Die getroffene Verfůgung ist dem Schiedsgerichte anzuzeigen,
welches das Verfahren nach MaBgabe der
erfolgten Klaglosstellung einzustellen oder
einzuschranken und die Sicherheitsleistung
ganz oder teilweise zurůckzustellen hat. Der
BeschluB des Gerichtes kann mit einer Ent
scheidung uber die Gerichtsgebůhren und
Kosten verbunden werden.
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Klid řízení.

R u h e n d e s V e r f a h r e n s.

§ 30.

§ 30.
Ein Ruhen des Verfahrens findet nicht
statt.
Beweisaufnahme.

Klid řízení se nepřipouští.
P i’ o v á d ě n í důkazů.
§ 31.
(x) Rozhodčí soud může důkazy provésti
sám nebo okresním soudem, v jehož obvodu
má býti důkaz proveden.
(2) K provedení důkazu buďtež předvoláni
všichni líčastníci. Tito mají právo, aby byli
přítomni a kladli za souhlasu předsedy senátu
neb soudce dožádaného otázky svědkům nebo
znalcům.
(3) Předseda může naříditi, aby strana,
která vede důkaz, složila určitý peníz zálohou
k uhi’azení nákladu na provedení důkazu. Nebyla-li záloha včas složena, může býti upuštěno
od provedení důkazu a v řízení pokračováno
bez ohledu na to, že důkaz proveden nebyl.

§ 31.
(1) Das Schiedsgericht kanu Beweisaufnahmen selbst durehfůhren oder durch das
Bezirksgericht vornehmen lassen, in dessen
Sprengel die Durchfúhrung erfolgen soli.
(2) Zur Beweisaufnahme sind alle Beteiligten zu laděn. Sie haben das Recht, bei der
Beweisaufnahme zugegen zu sein und an die
Zeugen oder Sachverstandigen Fragen mit
Genehmigung des Senatsvorsitzenden oder
des ersuchten Richters zu stehen.
(s) Der Vorsitzende kann anordnen, dafi
der Beweisfůhrer fůr die Durchfúhrung von
Beweisen, die Barauslagen verursachen kon
íren, einen bestimmten Betrag ais VorschuB
erlege. Bei nicht rechtzeitigem Erlage kann
die Aufnahme des Beweises unterbleiben und
das Verfahren ohne Rúcksicht auf die ausstehende Beweisaufnahme fortgesetzt werden.

Vzdání se jednání.

Verhandlungsverzic h t.

§ 32.
Stěžovatel, navrhovatel (§ 13, odst. 1, lit.
b) a pokud je sporná jedině právní otázka,
i žalobce mohou se vzdáti ústního jednání.
Souhlasí-li všichni účastníci nebo nepodají-li
k tomu vyjádření a nepokládá-li rozhodčí soud
jednání ze zvláštních důvodů nutným, budiž
rozhodnuto bez jednání v sezení neveřejném.
Vzdání se musí býti oznámeno před ustanove
ním roku a nelze ho odvolati.

§ 32.
Der Beschwerdefuhrer, der Antragsteller
[§ 13, Abs. 1, lit. b)] und sofern nur die
Entscheidung einer Bechtsfrage im Streite
steht, auch der Kláger, konnen auf die můndliche Vei-handlung verzichten. Wenn alle Be~
teiligten einverstantíen šind oder eine GegenáuBerung hiezu unterlassen und das Schieds
gericht nicht die Verhandlung aus besonderen Grúnden fůr erfox-derlich erachtet, ist
ohne Verhandlung in nichtoffentlicher Sitzung zu erkennen. Der Verzicht muB vor der
Anberaumung der Verhandlung erklárt wer
den und ist unwiderruflich.

ústní jednání.

Múndliche Ve r h a n d 1 u n g.

§ 33.
(x) Rozhodčí soud jedná veřejně. Veřejnost
může býti usnesením senátu vyloučena.
(2)0 návrhu podle § 13, odst. 1, lit. d) roz
hoduje však bez roku.

§ 33.
(x) Das Schiedsgericht verhandelt óffentlich. Die offentlichkeit kann durch SenatsbeschluB ausgeschlossen werden.
(2) tjber einen Antrag gemáB § 13, Abs. 1,
lit. d), ist ohne Verhandlung zu entscheiden.

§ 34.
Jakmile došla žalobní odpověď, obrana nebo
vyjádření dle §§ 19, 20. až 24 k rozhodčímu

§34.
Sind Klagebeantwortung und Gegenschrift
oder ÁuBerung nach §§ 19, 20 und 24 beim
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soudu nebo lhůta k jícli podání vypršela, na
řídí předseda, není-li tu platného vzdání se jed
nání, líčení, předvolá všechny účastníky, jejich
vykázané zástupce, • zúčtovací místa, jakož
i svědky a znalce a učiní veškerá jiná opatření,
jež se týkají vedení sporu.

Schiedsgericht eingelangt oder ist die Frist
zu ihrer Erstattung verstrichen, so ordnet
der Vorsitzende, falls nicht ein wirksamer
Verhandlungsverzicht vorliegt, die můndliche
Verhandlung an, veranlaBt die Vorladung
aller Beteilligten, ihrer ausgewiesenen Vertreter, der Abrechnungstellen, sowie der
Zeugen und Sachverstándigen und trifft alle
sonstigen prozeBleitenden Verfůgungen.

§ 35.
Nedostaví-li se předvolaní účastníci a zá
stupci zúčtovacích míst k jednání, jakož i nebyla-li podána žalobní odpověď, obrana nebo
vyjádření, není to na překážku, aby jednání
bylo provedeno a vydáno rozhodnutí.

§ 35.
Das Ausbleiben der geladenen Beteiligten
und der Vertreter der Abrechnungsstellen
von der Verhandlung sowie die Nichterstattung der Klagebeantwortung, Gegenschrift
oder GegenáuBerung steht der Verhandlung
und Fállung der Entsčheidung nicht entgegen.
' § 36.
Der Vorsitzende ordnet die Verhandlungen
unter Bestimmung des Ortes — innerhalb des
Gebietes der beiden Vertragsstaaten — und
der Zeit nach Bedarf, und zwar in der Regel
zusammengef aBt in eine Tagung fůr eine
groBere Anzanl von Rechtssachen und unter
Bedachtnahme auf den personlichen und
sachlichen Znsammenhang der Rechtssa
chen an.
§ 37.
í1) Die Verhandlung beginnt mit dem Aufrufe der Sache und mit einer Darstellung der
Šach- und Rechtslage durch den Berichterstatter.
(2) Der Vorsitzende eroffnet, leitet und
schlieBt die Verhandlung, erteilt und entzieht
das Wort, vernimmt die Personen, die zum
Zwecke der Beweisfúhrung auszusagen haben
und verkúndet die Beschlůsse und Entscheidungen.
(3) Zunáchst sind die Parteien und die
Vertreter der Abrechnungsstellen zu hořen.
Vor SchluB der Verhandlung hat die Partei,
die den Kostenersatz anspricht, das Kostenverzeichnis bei sonstigem Verluste des Anspruches vorzuiegen.

§ 36.
Předseda ustanovuje jednání s udáním mí
sta — na území obou smluvních států — a
času dle potřeby a to zpravidla tak, aby při
jednom stání byl projednán větší počet práv
ních věcí, bera při tom zřetel na osobní a věc
nou souvislost právních věcí.

§ 37.
(') Jednání počíná se vyvoláním věci a vy
líčením věcného i právního stavu zpravo
dajem.
(2) Předseda zahajuje, řídí a končí jednání,
uděluje a odnímá slovo, vyslýchá osoby, které
mají býti slyšeny k důkazu, a prohlašuje
usnesení a rozhodnutí.
(3) Nejdříve je slyšeti strany a zástupce
zúčtovacích míst. Před skončením jednání
musí strana, která žádá náhradu útrat, založiti seznam útrat, jinak nároku na ně pozbude.

Odročení jednání.

V e r t a g u n g der Verhandlung.

§ 38.

§ 38.
(1) Das Gericht kann eine bereits begonnene Verhandlung aus wichtigen Griinden
vertragen.
(2) Die Verlegung einer noch nicht begonnenen Verhandlung kann der Vorsitzende
verfúgen.

C1) Soud může jednání již započaté z důle
žitých důvodů odročiti.
(2) Jednání ještě nezapočaté může odročiti
předseda.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 75

507

(3) Jednání odročené budiž provedeno před
těmiže soudci. Není-li to možno, budiž jednání
znovu provedeno.

(3) Die fortgesetzte Verhandlung ist vor
denselben Richtern durchzufůhren. Ist dies
nicht moglich, so ist die Verhandlung neu
durchzufůhren.

Protokol jednací.

Verhandlungsprotokoll.

§ 39.
p) O každém jednání sepíše zapisovatel
protokol, který má obsahovati: jména členů
senátu, zapisovatele, stran, jejich zástupců a
zástupců zúčtovacích míst, jakož i podstatné
události jednání, návrhy stran a usnesení
o nich.

(2) Protokol budiž podepsán předsedou a
zapisovatelem.

§ 39.
(1) tiber jede Verhandlung wird durch den
Schriftfůhrer ein Protokoll aufgenommen, das
zu enthalten hat: die Namen der Senatsmitglieder, des Schriftfůhrers, der Parteien und
ihrer Vertreter und der Vertreter der Abrechnungsstellen, sowie die wesentlichen Vorkommnisse der Verhandlung, die Antráge der
Parteien und die hierůber gefafiten Beschlůsse.
(2) Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und
vom Schriftfůhrer zu unterfertigen.

Nález.

Erkenntnis.

§ 40.
Nález budiž zpravidla po skončeném
jednání ústně prohlášen. Prohlášení toto není
závislé na přítomnosti účastníků.

§ 40.
(1) Das Erkenntnis ist in der Regel nach
Sehlufi der Verhandlung můndlich zu verkůnden. Die Verkůndung ist von der Anwesenheit der Beteiiigten unabhángig.
(2) Die Fállung des Erkenntnisses kann
auch der sehriftlichen Ausfertigung vorbehalten verden.

i1)

(2) Vydání nálezu může býti vyhrazeno
i písemnému vyhotovení.
Hlasování.
§ 41.
P) Ke každému usnesení rozhodčího soudu
je třeba naprosté většiny hlasů. Zpravodaj
hlasuje prvý, po té druhý rozhodčí soudce a
naposled, je-li třeba, předseda.
(2) členové senátu jsou vázáni na své hla
sování, jakmile byl nález prohlášen neb pí
semné vyhotovení jeho bylo odevzdáno kance
láři k vypravení.

Abstimmung.
§ 41.
(1) Zu jedem Beschlusse des Schiedsgerichtes ist unbedingte Stimmenmehrheit erforderlich. Der Berichterstatter gibt seine Stimme
zuerst ab, sodann der zweite Schiedsrichter
und zuletzt, wenn erforderlich, der Vorsitzende.
(2) Sobald das Erkenntnis můndlich verkůndet oder die schriftliche Ausfertigung der
Kanzlei zur Abfertigung ůbergeben wůrde,
sind die Senatsmitglieder an ihre Abstim
mung gebunden.

Hodnocení důkazů.

B e w e i s w ů r d i g u n g.

§ 42.
Rozhodčí soud hodnotí důkazy podle vol
ného uvážení.

§ 42.
Das Schiedsgericht wůrdigt die Beweise
nach freier ůberzeugung.

Protokol o poradě.

Beratungsprotokoll.

§ 43.
O poradách a hlasováních budiž sepsán
zvláštní protokol.

§ 43.
uber Beratungen und Abstimmungen ist
ein abgesondertes Protokoll aufzunehmen.
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Vyhotovení a doručení nálezů.

Ausfertigung und Zustellung
der E r k e n n t n i s s e.

§ 44.
Každý nález i když byl prohlášen ústně,
budiž doručen stranám a zúčtovacím místům
písemně.

§ 44.
Jedeš Erkenntnis ist, auch wenn es múndlich verkúndet wird, den Parteien und Abrechnungsstellen schriftlich zuzustellen.

§ 45.
0) Písemné vyhotovení nálezu o žalobách,
stížnostech a návrzích má obsahovati:

§ 45.
O) Die schriftliche Ausfertigung der Erkenntnisse uber Klagen, Beschwerden und Antráge hat zu enthalten:
a) označení senátu, jména jeho členů a za
a) die Bezeichnung des Senates, die Namen
pisovatele, označení stran jménem a příjme der Senatsmitglieder und des Schriftfůhrers,
ním, bydliště a jejich postavení ve sporu, die Bezeichnung der Parteien mit Vor- und
označení navrhujícího zúčtovacího místa a Zunamen, Wohnort und Parteistellung, die
všech zástupců, jakož i udání čísel přihlášek Bezeichnung der . einschreitenden Abrechobou zúčtovacích míst,
nungsstelle und aller Vertreter, sowie die Angabe der Anmeldungszahlen beider Abrechnungsstellen,
b) stručné označení žádání,
b) eine kurze Bezeichnung des gestellten
Begehrens,
c) výrok,
c) den Spruch,
d) rozhodnutí o soudních poplatcích a útra
d) den Ausspruch uber die Gerichtsgebiihtách a
ren und Kosten und
e) důvody rozhodovací.
e) die Entscheidungsgrúnde.
(2) Písemné vyhotovení nálezu, jež je ur
(2) Die fůr die Akten des Sehiedsgerichtes
čeno pro spisy rozhodčího soudu, budiž po- bestimmte schriftliche Ausfertigung des Erdepsáno všemi členy senátu a zapisovatelem. kenntnisses ist von allen Senatsmitgliedern
Vyhotovení pro účastníky podepíše jen před und vom Schriftfůhrer zu unterfertigen. Die
seda a zapisovatel.
Ausfertigungen fůr die Beteiligten sind nur
vom Vorsitzenden und vom Schriftfůhrer zu
unterfertigen.
J3) Předchozích ustanovení jest obdobně po
(3) Auf Erkenntnisse ůber Antráge der
užiti i na nálezy o návrzích zúčtovacích míst Abrechnungsstellen nach § 13, Abs. 1, lit. d)
dle § 13, odst. 1., lit d).
sind die vorstehenden Bestimmungen sinngemáí?) anzuwenden.
O soudních poplatcích a útra
tách.

Gerichtsgebůhren und Kosten.

§ 46.
I1) V nálezu budiž rozhodnuto také o soud
ních poplatcích a útratách. Na soudních po
platcích zapraví prohrávající strana 3% ceny,
kterou má pro ni předmět sporu, jak se po
dává ze žádání, jež je základem sporu. Při
tom stanoví se podíl, o němž se děje zmínka
v čl. 16. dohody, pro všechny věřitele česko
slovenské bez rozdílu 10% sporné, ve starých
korunách vzniklé pohledávky, a to v čsl. ko
runách. Jakmile byla dle tohoto vyměřovacího
základu dosažena pro československé strany
částka 10.000 Kč a pro rakouské strany část
ka 2.000 S, vyměří se z další hodnoty soudní

§ 46.
I1) In dem Erkenntnisse ist auch ůber die
Gerichtsgebůhren und Kosten zu entscheiden.
An Gerichtsgebůhren hat die sachfállige Partei 3% des Wertes zu entrichten, den der aus
dem zugrundeliegenden Begehren sich ergebende Streitgegenstand fůr sie hat. Hiebei
wird die im Art. 16 des tlbereinkommens erwáhnte Quote fůr alle čechoslovakischen Gláubiger unterschiedslos mit 10% der strittigen
Aitkronenforderung in čsl. Kronen angenommen. Sobald nach dieser Bemessungsgrundlage fůr osterreichische Parteien der Betrag
von S 2000'— und fůr čechoslovakische Par-
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poplatek jen ve výši iy%%. Mimo soudní po
platky má strana úplně prohrávající nahraditi
odpůrci i nutné útraty, jež mu vzešly řízením
před rozhodčím soudem. Při tom však nebudiž
přihlíženo k zvýšení útrat, jež vzešlo přivze
tím právního zástupce.

(2) Nastoupilo-li zúčtovací místo dle § 13,
1 a), žalobou na místo strany (věřitele neb
dlužníka), jest pro určení soudních poplatků a
útrat rozhodnou cena předmětu sporu, jak se
jeví pro stranu, za kterou zúčtovací místo vy
stupuje (věřitele nebo dlužníka). Podlehne-li
zúčtovací místo, vedouc samo spor, bude po
vinno toto hraditi soudní poplatky a útraty;
připojila-li se však strana ke sporu jako ve
dlejší intervenient, hradí je tato.

(3) Podá-li věřitel nebo dlužník v přípa
dech čl. 36., lit. c) ad), dohody stížnost a
zvítězí-li se svým žádáním, buďtež mu přisou
zeny nutné útraty řízení před rozhodčím sou
dem (odst. 1.) v prvním případě proti oběma
zúčtovacím místům rukou společnou a neroz
dílnou a v druhém případě proti zúčtovacímu
místu, které vydalo rozhodnutí.
(4) Nebylo-li v řízení před rozhodčím sou
dem popřeno, že na pohledávku vztahují se
ustanovení úmluvy, nebo byla-li tato otázka
sice sporná, avšak rozhodčím soudem kladně
zodpověděna, tvoří soudní poplatky a útraty,
jež byly prohrávající straně uloženy, část zá
vazku a budou příslušným zúčtovacím místem
vymáhány. Bylo-li však rozhodčím soudem
rozhodnuto, že závazek nespadá pod ustano
vení úmluvy, jest stranám dáno na vůli, aby
vymáhaly soudní poplatky a útraty jim při
souzené v případě potřeby dle ustanovení
exekučního řádu (§ 1, č. 16).

(5)
přihlížejíc k odlišné hodnotě, kte
rou má předmět sporu pro obě strany, jistota
žalobcem nebo stěžovatelem složená větší než
částka, kterou má prohrávající strana na
soudních poplatcích zapraviti, budiž přeplatek
žalobci nebo stěžovateli vrácen. Nedosahuje-li
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teien der Betrag von 10.000 Kč erreicht ist,
sind von dem weiteren Wertbetrage die Gerichtsgebůhren nur mit 1V2% zu bemessen.
AuBer den Gerichtsgebůhren hat die vollstándig unterliegende Partei dem Gegner auch
die ihm durch das schiedsgerichtliche Verfahren erwachsenen notwendigen Kosten zu
ersetzen. Hiebei ist aber auf die durch die
rechtsfreundliche Vertretung entstandenen
Mehrkosten kein Bedacht zu nehmen.
(2) Wird gemáB § 13, Abs. 1, lit. a), die
Klage an Stelle der Partei (des Gláubigers
oder Schuldners) von einer Abrechnungsstelle eingebracht, so ist fůr die Bestimmung
der Gerichtsgebůhren der Wert des Streitgegenstandes maBgebend, den er fůr die vertretene Partei (Gláubiger oder Schuldner)
hat. Im Falle der Sachfálligkeit ist, wenn die
Abrechnungsstelle den Streit allein gefůhrt
hat, diese, sonst aber der ais Nebenintervenient beigetretene Gláubiger oder Schuldner
zur Tragung der Gerichtsgebůhren und Ko
sten verpflichtet.
(s) Wenn der Gláubiger oder Schuldner in
den Fállen des Art. 36, lit. c) und d) des
Ůbereinkommens Beschwerde fůhrt und mit
seinem Begehren obsiegt, so sind ihm die not
wendigen Kosten des schiedsgerichtlichen
Verfahrens (Abs. 1) im ersten Falle gegen
beide Abrechnungsstellen zur ungeteilten
Hand und im zweiten Falle gegen die Abrech
nungsstelle, welche die Entscheidung gefállt
hat, zuzusprechen.
(4) Ist im schiedsgerichtlichen Verfahren
unbestritten geblieben, daB eine Verbindlichkeit unter die Bestimmungen des ubereinkommens fállt oder wenn diese Frage zwar
strittig war, aber vom Schiedsgerichte bejaht
wurde, so bilden die dem sachfálligen Teile
auferlegten Gerichtsgebůhren und Kosten
einen Teil der Verbindlichkeit und sind von
der zustándigen Abrechnungsstelle hereinzubringen. Lautet aber die Entscheidung des
Schiedsgerichtes dahin, daB die Verbindlich
keit nicht unter die Bestimmungen des tibereinkommens fállt, so bleibt es den Parteien
ůberlassen, die ihnen zugesprochenen Ge
richtsgebůhren und Kosten im Bedarfsfalle
nach MaBgabe der Bestimmungen der E. O.
(§ 1, Zl. Í6) einzutreiben.
(6) Wenn mit Růcksicht auf den versehiedenen Wert, den der Streitgegenstand fůr
beide Parteien hat, die vom Kláger oder Beschwerdefůhrer erlegte Sicherheitsleistung
groBer ist ais der von der sachfálligen Partei
an Gerichtsgebůhren zu entrichtende Betrag,
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však jistota částky soudních poplatků, jest
prohrávající strana povinna, zaplatiti nedo
stávající se částku u zúčtovacího úřadu.

(6) Při uzavření smíru, nebylo-Ii nic jiného
umluveno, má se za to, že každá strana nese
soudní poplatky, připadající na polovici před
mětu sporu (odst. 1.).

so ist der Mehrbetrag dem Kláger oder Beschwerdefúhrer zuruckzustellen. Bleibt aber
die Sicherheitsleistung hinter dem Betrage
der Gerichtsgebiihren zurúck, so ist die sachfállige Partei verpflichtet, den Fehlbetrag bei
dem Abrechnungsamte einzuzahlen.
(°) Bei dem Absehlusse eines Vergleiches
wird, wenn nichts anderes vereinbart wird,
angenommen, dafí jede Partei die Gerichtsgebúhren von der Hálfte des Streitgegenstandes (Abs. 1) zu tragen hat.

Přepočítání částek, které mají
býti složeny,

Umrechnung der zu erlegenden
G e 1 d b e t r á g e.

§ 47.
částky, které mají býti složeny jako jistota,
soudní poplatky, záloha nebo útraty, přepočí
tají se dle předpisu čl. 13. úmluvy.

§ 47.
Die Umrechnung der ais Sicherheits
leistung, Gerichtsgebiihren, Vorschiisse oder
Kosten zu erlegenden Betrage hat nach der
Vorschrift des Art. 13 der Ůbereinkommens
zu erfolgen.

Výkon.

V o 11 z u g.

§ 48.
^Nálezy a usnesení rozhodčího soudu vyjma
případ, uvedený v § 46, odst. 4., jakož i smíry
uzavřené před rozhodčím soudem, vymáhají
příslušná zúčtovací místa.

§ 48.
Erkenntnisse unď Beschliisse des Schiedsgerichies mit Ausnahme des im § 46, Abs. 4.
erwahnten Falles sowie die vor dem Schiedsgerichte abgeschlossenen Vergleiche werden
durch die zustándige Abrechnungsstelle in
Vollzug gesetzt.

Navrácení ku předešlému stavu.

Wiedereinsetzung i n den f r U h eren Stand.

§ 49.
t1) Aby způsobená právní újma byla odči
něna, může býti k návrhu poškozené strany
nebo zúčtovacích míst až do vynesení nálezu
povoleno navrácení ke stavu předešlému pro
nezaviněné vyloučení strany z procesního úko
nu. Návrh Jest podati v neprodlužitelné
SOdenní lhůtě, počínajíc dnem, kdy strana
měla^ možnost, aby učinila návrh u senátu,
který se touto věcí zabývá nebo zabýval.

§ 49.
G) Zur Behebung eines erlittenen Rechtsnachteiles kann die Wiedereinsetzung in den
friiheren Stand wegen schuldloser Ausschliessung von einer Prozesshandlung bis zur Fállung des Erkenntnisses auf Antrag der betroffenen Partei oder der Abrechnungsstellen
bewilligt werden. Der Antrag ist binnen der
unerstreckbaren Frist von 30 Tagen, gereehnet von dem Tage, wo der Antragsteller in
die Lage versetzt wurde, den Antrag zu stellen, bei dem Senáte anzubringen, der mit der
Sache befaBt ist oder war.
(2) Uber den Antrag entscheidet der Vorsitzende erforderlichen Falles nach Anhorung
der Parteien und Abrechnungsstellen.
(3) Wird dem Antrage stattgegeben, so ist
in dem Beschlusse auszuspreehen, in welchen
Stand des Verfahrens die Angelegenheit zuriicktritt.

(2) O návrhu rozhodne předseda, a to po
případě po slyšení stran a zúčtovacích míst.
(3) Vyhoví-li se návrhu, budiž v usnesení
vysloveno, do kterého stavu řízení se záleži
tost navrátí.
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Řízení dle odstavce VIII. dohody.

Verfahren nach Abschnitt VIII
d e s ů b e r e i n k o m rn e n s.

§ 50.
Řízení, jehož je třeba, aby bylo docíleno
rozhodnutí podle odstavce VIII. úmluvy, určí
ci případu k případu předsedové senátů nebo
třetí rozhodčí soudce.

§ 50.
Das Verfahren zur Herbeifuhrung einer
Entscheidung nach Abschnitt VIII des tlbereinkommens wird von den Vorsitzenden der
Senáte oder vom dritten Schiedsrichter von
Fall zu Fall bestimmt.

O použití ustanovení civilního
soudního řízení.

Anwendbarkeit der Bestimmungen des zivilgerichtlichen Verf a h r e n s.

§ 51.
Pokud v tomto soudním řádu není ustano
veno jinak, budiž obdobně použito ustanovení
civilního soudního řízení před sborovými
soudy I. stolice s náležitým zřetelem na mezi
státní postavení a zvláštní zařízení rozhodčího
soudu, jakož i na zásadu, že řízení má býti
provedeno rychle a jednoduše.

§ 51.
Soweit in dieser Schiedsgerichtsordnung
nicht etwas anderes bestimmt ist, haben unter
Beríicksichtigung der zwischenstaatlichen
Stellung und besonderen Einňchtung des
Schiedsgerichtes, sowie des Gebotos, das Ver
fahren raseh und vereinfacht durchzufiihren,
die Bestimmungen uber das zivilgerichtliche
Verfahren vor den Gerichtshofen erster
Instanz sinngemáB Anwendung zu finden.

Vyhlášení.

Verlautbarung

§ 52.
Tento soudní řád vyhotoví se v jazyku če
skoslovenském a německém, při čemž jsou oba
texty autentické. Platnosti nabude v den vy
hlášení.

§ 52.
Diese Schiedsgerichtsordnung wird in deutscher und čechoslovakischer Sprache ausgefertigt, wobei beide Texte gleicii authentisch
sind. Sie tritt am Tage der Kundmachung in
Kraft.

Změny.

Á n d e r u n g e n.

§ 53.
Změny tohoto soudního řádu mohou býti
provedeny dohodou předsedů obou senátů.
I pro změny platí ustanovení § 52.

§ 53.
Ánderungen dieser Schiedsgevichtsordnung
konnen durch die Vorsitzenden der beiden
Senáte einvernehmlich erfolgen. Auch fůr
Ánderung gelten die Bestimmungen des § 52.

švehla v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

Státní tiskárna y Praze.

