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830 . Ozlennlk Ustaw. Poz. 561 i 562. 

561. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 12 lipca 1923 r. 

O rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy mocy 
dekretu z dnia 16 grudnia 1918 roku w przed
miocie przymusowego zarządu państwowego. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dn ia 26 paździer
nika 1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, 

n » 

obowiązujących na obszarze Spisza i Orawy, należą 
cym do Rzeczypospoli tej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 89, 
poz. 657) zarządza si ę co następuj e : I 

. § 1. Moc obowiązującą d ekretu z dnia 16 grud
nia 1918 r. w prze d m iocie przym usowego zarządu 
państwowego (Dz. P. P. P. N2 21, poz. 67) rozciąga 
się na obszar Spisza i O rawy. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady fV\inistrów: w z. Glqbiński 

562. 

OśwIadczenie rządowe 

z dnia 26 czerwca 1923 r. 
/ 

W przedmiocie wydania regulaminu procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego na pod
stawie art. 596 Polsko-Niemieckiej Konwencji Górnośląskiej zawartej w Genewie dn. 15 maja 1922 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 59ó-par. 1, Polsko-Niemieckiej Kon
wencji Górnośląskiej zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (Dz_ U_ R. P. N2 44, poz. 371) 
opracowany został regu lamin procesowy Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego o treści następującej: 

I. Postanowienia ogólne. 

1\rtykuł 1. 

Postępowanie przed Trybunałem Rozjemczym 
wszczyna się tylko na podstawie pisma doń wniesio
nego. 

f\.rtykuł 2. 

Pismo rozpoczynające postępowanie, tudzież 
wszelkie inne pisma mają być ułożone w języku 
polskiem albo niemieckiem. O ile niema odmien
nego postanowienia, winno być każde pismo wnie
sione w sześciu e gzemplarzach, jeżeli zaś jest więcej 
przeciwników aniżel i jeden, należy wnieść odpo
więdnio większą ich ilość. 

Rrtykuł 3. 

\ Prezydent Trybunału Rozjemczego bada, czy 
przed odwolaniem s ię do Trybunału Rozje'mczego 
zwrócono s i ę stosow nie do. posta nowie r'i Polsko-Nie
mieckiej Konwencji Górno-Sląskiej z 15 maja 1922 
do organów poś rednich, przewidzi anych w tej Kon
wencji lub do sądów i wła dz krajowych, o ile te są 
w pierwszej Iinji kompetent ne. Jeżeli się temu nie 
stało zadość, Prezydent oddala wniosek jako nie
dopuszczalny. 

f\.rtykuł 4. 

Trybun ał Rozjemczy bada swoją właściwość 
z urzędu i może w kaźd em stadjum postępowania 
nawet bel ustnej rozprawy orzec swoją niewłaściwość. 

I. 1\1Igemeine Bestimmungen. 

f\.rtikel 1. 

Zur Eroffnung des Verfahrens vor dem Schieds· 
gericht ist die Einreichung eines Schriftsatzes erfor
derlich. 

F\rtikel 2. 

Der das Verfahren einleitende Schriftsatz, sowie 
alle anderen Schriftsatze sind in deutscher oder in 
polnischer Sprache abzufassen. 

Von jede rn Schriftsatze s ind, soweit nichts ano 
deres bestimmt ist, se chs StQcke und, falls mehr aIs 
ein Gegner vorh a nden ist, eine entsprechend gros
sere Zahl einzureichen. 

F\rtikeI 3. 

Der Prasident des Schiedsgerichts prGft, ob ge
mass den Bestimmungen des deutsch-polnischen 
F\bkommens liber Obersch!esien vom 15. Mai 1922 
vo l' de r f\nrufung des Schiedsgerichts die in diesein 
F\bkommen vOrgesehenen Zwischeninstanzen oder die 
in erster l,.inie zustandigen Landesgerichte oder 
Landesbehorden mit der f\ngelegenheit befasst worden 
sind. 1st dies unterblie ben, 50 weist der Prasident 
den F\ntrag aIs unzulassig ab. 

F\rtikel 4. 

Das Schiedsgericht prlift seine Zustandigkeit 
von f\mts wegen und kann in jeder Lage des Ver- ' 
fahrens auch ohne mundliche Verhandlung seine 
Unzustiindigkeit aussprechen. 


