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Obecný 

Zákonník říšský a V ěstník. vládní 
pro 

eísarshrí Rakouské. 

Cástka XXIII. 

Vydaná i rozeslaná 27, únol'a 1850, 

51. 

Císařský patent od 25. ledna 1850, 
jímžto se pro celé Rakouské císařství vydává, vyhla_uje a počínajíc od :I. května 

.S60, v platnost uvádí obecni .. ád směneěni. 

My František Josef P!vní, 
z boží milosti císař Rakoú,ský; 
král Uherský a Ceský, král Lombardský a Benátský, Dalmatský, 
Chorvatský, Slavonský, Haličský, Wladimirský a IlJyrský; král Jeru
salemský ; arcivojvoda Rakouský, velk,ovojvoda Toskanský a Krakovský; 
vojvoda Lotarinský, Solnohradský, Styrský, Korutanský, Krajinský, 
a Bukovinský; velkokníže Sedmihradský; markrabě Moravský; voj
voda Horno- a Dolnoslezský, Modenský, Pal'mský, Piačenský a Qua
stalský, Osvětimský a Zátorský, Těšínský, Furlánský, Dubrovnický 
a Zaderský; okněžený hrabě Habsburský, Tyrolský, Kyburský, Gorický 
a Gradišiský; kníže Tridentský a Brixenský; markrabě Horno- a 
Dolnolužický a Istrianský; hrabě Hohenembský, Feldkirehský;Bre .. 
genský, Sonnenberský a t. d., pán Terstský, Kotarský a na Slo .. 
vinském krajišti; velkovojvoda vojvodství Srbského a t. d. a t. d. 

aby se, jak toho prospěch tdebního obchodu Udá, učinilo z.adost pilné potřebě 
jednotného práva směnečného pro veškeré mocnářství, a. aby se v této diHe~it~ větvi 

'",," 

tUr das 

KalsertlluDI Oesterreieh. 

XXIII. Stiick. 

,\uogegoben und versondot am 27, F ebruar 1850, 

51. 

Kaiserlichea Patent ..,om 25. Jiinner 1850, 
wodlcrch f;;'~ 'den gan::en Vmfang des osterreichischen Haiserllucmes eine allg~".eine 
Wechselo,.dnuflg erlassetl, kundgemacht, und vom 1. ltJai 1 SIiO angefangen. in Wirk

samkeit geset~ wird. 

WirFrlDZ J oseph der Erste, 
von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; 
Konig von Hunga'i"n und Bohmen, Konig der Lombardei und Venedigs, von 

Daimafien, uroanen, Slavonien, Galizien, Lodomerien. und l11irien, Konig von 

Jerusalem etc.; Erzherzog von Oesterreich; Grossherzo,q von Toscana und 

Krakau; Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steyer, Karntlten, Krain und der 

Bukowina; Grossfůrst von Siebenburgen; Markgraf von Mtifl1'en; Herzog von 

Ober- und' Nieder-Schlesien, von Modena, Parma, Piacenza ttnd Guastalla, von 

Ausckwitz und Zato1-, von Teschen, Friaul, Ra,qltSa und Zara; ,qefůrsteter Graf 

von Habsburg, von 'lirol, von Kyburg, Gorz und Gradiska; Furst von 'J1rient und 

Brix~n; Mark,qraf von Ober- und Nieder-La1tsitz und in lstrien; Graf von Hohen

e~bs , lJ'eldktrclt, Bregenz, Sonne~berg etc.; Herr von 'J1riest, von Cattaro ttnd auf 

der windischen Ma,rk, Grosswoiwod der Woiwodscltaft Serbien, etc., etc. 

ha~en, umim lnteresse des Handelsverkehres dem dringenden BediJr{nisse eines einllCitlichen 

Wechselrechtes fůr den Um{f!,ng der ganzen Monarchie zu genilgen, und um in diesem wich ti-
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zákonodárství k místu přivedla co mo~ná největší srovnalost práva Rakouského ~ 

obecným německým řádem směnečným, ježto má pr~chod v zemích Německého 
spolku, vidělo se Nám k navl'hu Našeho ministra práva k radě Našeho ministerstva dle 
§§. 36. a 120. ústavy říšské vydati pro veŘkeré Rakouské císařství obecný řád smě
nMný,a natizujeme takto: 

§. 1. 
Obecný řád ~měnečný pro císařství Rakouské má ve všech kOl'unnfch zemich na

byti platnosti, počínajfc od 1. května 1850. 

S. 2. 
Od toho dne maji ostatně v zemich korunnich, v kterýcM má platnost obecný 

'&Akonník občanský, co se týče lhůty k předkládánf (presentovánf) a placení směnek 
veletržních a tržních (čl. 35 řádu směnečného), platiti tato ustanovení: 

S. 3. 
Směnky, ježto jsou výplatné o domácích veletrzích nebo trzích, nemohou se před

ložiti k přijmuti před začátkem trhu, a trváli trh osm dní nebo déle, před druhou 
polovici trhu. 

§. 4. 

Trváli h'h nebo veletrh toliko jeden den, jsou směnky takové dospělé toho 
dne. Trváli trh více dní, ne ale přes osm" nastává dospělost v den před zá
konnim ukončenfm trhu nebo veleti'hu. Směnky, ježto znějí na trhy déle nežli 
osm dní trvající, jsou dospělé třetího dne před zákonnim ukončeilÍm trhu. 

§. 5. 

Po~ínajíc o,d 1. května't850 pozbývají v korunních zemích, v kterýchž má pHl
chod obecný zákonnik občanský, platnosti dosavadní řády směnečné a zákony smě
nečné, jmenovitě řády směnečné od t O.září 1717, od 1. října t 763, od 22. čer
vence 1775 a od tO. října t 797 , pak tržní statuty Bocenské od 13. ledna t 787 a 
oď23. března 1792, jakož i osmý titul první knihy ti'žebniho zákonnika, řečeného 
Codice di comercio, pokud se vztahují zákonové tito na směnečná jednání, jichúčihky 
a následky. 

§. 6. 

Vydaný pro Čechy patént od 14. května t 772 o po~bytí prit.va směnečného 
,loiením doběh (in tabulaci) nebo zaznamenáním (prenotací) směnky ,tímto se 

" . zrusuJe. 
§. 7. 

Taktéž po~bývá od tohoto dne v zemích korunních, v kterých má pr~chod 
Uherské právo směnečné od roku t 840, platnosti právo směnečné, obsdené v pr
vn í m dne XV ~ Uherského článku zákonniho od roku 18liO a vzťahujfcÍ se k tonJito 
prvnímu dílu ustanovení VI. Uherského článkuzákonního od 'roku ťS44,vyjímajíc 

předpisy, obsažené v §§. 39, 40,54,55, 56, 57,97,109,112,135, a-198·-

51. Kai4wliehe8 Patellt 110m :15. Jdnner 1859. 592 

gen ,Zwelge der Gesetzgebung díe moglichsteUeberelnstimmung zwischendem osterreichischen 

Recltte und dm' in den deutschen JJundesstaaten geltenden allgemeinen deutschen Wechselord

nun," lterzllstellen, aur den Antrag Unseres .lusnzministers llnd aut Einratlten Unseres Mini

ste'/"l'atltes naclt Massgabe der §§ . . '16 und 120 der Reichsvm1assltng filr den ganzen Umfang 

des osterl'eichischen Kaisel'thumes eine allgemeine Wechselordnung Z11 erlassen befunden, llnd 

ve1'ordnen , wie folgt: 

,f·l. 
Die aUgemeine Wechselordnung fur das Kaiserthum Oesterreich hat in allen Kronliin

dem vom 1. Mai 1850 angetangen, in JWirksamkeit zu treten. 

'.2. 
Von diesem Tage angefangen, hahen ubrigens in jene" K?'onlilndern, ,in welchen das 

allgemeine bůrgerliclte Geset'líbuch in Wirksamkeit ist, rucksíchtUch de?' Priisentations- und 

Zahl-tmgslrist der Mess- llnd Marktwechsel (Art. 35 der Wechselordnung) nachstehende Be

stimmungen zu gelten: 

'.3. 
Wechsel, welche aut 'inliindische Messen oder Miirkte zahlbar gestellt siad, durten nicht 

vor dem Anfange des Marktes, und wenn er acht Tage oder Wnger dauert, nicht vor der 

zweiten Hiilfte desselben zur Annahme pri1sentirt werden. 

§. !J. 

Salclle Wechsel werden, wenn der Markt oder die Messe nur einen Tag dauert, an die

sem Tage fiillig. Dauert der Markt mehrere,jedoch nicht uber acht Tage, so tritt díe Verfall

zeit an dem Tage, vor dem gesetzlichen Schl'U88e des Marktes oder der Messe ein. lVechsel, 

welthe auf Miirkte von 7nehr als achtliigiger Dauer lauten, vertallen am dritten Tage vor 

dem geset3lichen Schlus8e des Marktes. 

'.5. 
Vom 1. Mai 1850 angerangen, erUscht in denjenigen Kronliindern, 'Ín welchen dali all-

getMine bůrgerliche Geset'líbuch in Kraft ist, díe Wirk8amkeit der bisherigen Wechselordnl. :1-

gen und Wechselgesetze, und namentlich der Wechselordnungen ~om 10. September 1717 , 

vom 1. October 1763, vom 22. Juli 1775 und vom 10. October 1797, und der Marklstatttten 

von Botzen vom 13. Jiinner 1781 und vom 23. Miirz 1792, so wie des achten Titels de.'l 

ersten Buches des Codice di commercio,' in soferne sich diese Gesetze auf wechselrechtliche 

Handlungen, deren Wirkungen und Folgen, beziehen. 

'.6. 
Das fůr Bohmen erlassene Patent vom 1!J. Mai 1712, uber den Verlust des Wechsel-

rechtes durch die lntabulation und Priinotation de8 Wechsels wird hiemit aufgehoben. 

6·7. 
Ebenso treten von diese ~ Tage an in denjenígen Kronliindern, in welchen das unga

rische Wechselrecht vom Jahre 18!J0 in Wirksamkeit ist, das in dem 81'sten Theile des XV. 

ungarischen Gesetzartikels vom Jahre 18(10 enthaltene Wechselrecht und die auf diesen ersten 

TheU bezuglichen Bestimmungen des Vl. ungarischen Gesetzartikels vom Jahre 18!J!J mil 

Ausnahme der in den ,f,f . . '19, !JO, 5!J. 55,56,57,97, 109, 112, 135 1tntl 193 - 200 des 
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200 prvního dílu XV. zákonního článku od roku 1840 a §§. 2 a 28 VI. zákonniho 
článku od roku 184lt" které~ předpisy se tímto výslovně v platnosti zachovávají. 

§. 8. 
Našemu ministru práv jest nařízeno, aby patent tento v skutek uvedl. 
Dáno v Našem císařském hlavním a sídelním městě Vídni dne 25. ledna 1850. 

František Josef. 

Sehwarzenberg. Kra.llss. Bach. Bruek. Thinnreld. Gyulai. SehmerIing. Thull. I(uhller. 

Obe'cný řád slnčnečný 
pro 

c. k. Rakouské země. 

Odd ě len Í p r V n Í. 
O spasobnosti směnečné. 

Článek 1. Spusobný k směnkám jest kaMý, kdo se muž,e zavázati smlouvam. 
'J Čl. 2. Dluž,nik směnečný jest práv z vyplnění převzatého závazku směnečného 

svou osobou i majetností. 
Uvězení ale za dluhy směneční místa nemá: 

1. na dědice dlu~nika směnečného; 
2. z prohlášení směnečných, které učiní zástupcové spolku čili korporací nebo 

jiných juristských , osob, společností akcijních nebo takových osob, jež,to ne
mají spusobnosti, vládnouti svou majetností; 

3. na všeliké osoby, na které vubec uvězenÍ pro dluhy nemá místa dle zvláštních 
zákonu, platících v jednotlivých zemích korunních. 

Čl. 3. Jsouli na směnce podpisy osob, které vubec nemohou vejíti v závazek, 
směnečný, nebo nemohou-Ii to učiniti s úplnou platností, nemá to ž,ádného účinku na , 
závazek ostatních osob, je~to se byly směnkou zavázaly. 

Oddělení druhé. 
O směnkách vydaných. 

I. N á 1 e žit o s t i smě n k y vyd a n é. 

Cl. 4. Podstatné nálež,itosti směnky vydané jsou: 
I. Aby se do směn~y přijalo pojmenování, ž,e to směnka jest, nebo jest-li smě~ka 

vydána v jazyku cizím, aby se u~jlo v cizí řeči významu, který se 8 tím, 
pojmenováním srovnává; 

2. áby se udala peněž,itá suma, která se má platiti; 

5:1. Ka'urlillhe/J Pattll' .om 25. Jdnner J. :1860. 593 
erstenTheilesdes XV. Gesetzartikels vom Jahre 18lJO und der ".2 und 28 des VI. Gesetz

artikels vom Jahrc 18lJlJ enthaltenen Vorschri{ten, welche hiemit ausdrucklich au{recllt er
halten werden, ausser Kraft. 

6·8. 
Unser Minister der Justiz ist mit der Vollziehu'l1g dieses Patentes beauftragt, 

Gegeben in Unserer kaiserlichen Raupt- und Residenzstadt Wien am 25. Jiinner 181iO. 

f2~;~\ O' 
SehUJarzellberg. ~auBB. Daeh. DrHek. 'rh'''''fe'd. GyH'a'. 

Sehmerllng. Tll.u". Balmer. 

Allgemeine Wechselordnung 
fúr die 

k. k. iJ s t e r r e i chi s c II e n S t a a ten. 

ErBler AbBehn,tt. 

V lm der Wechselfahigkeit. 

Art. 1. Wechsel{iihig ist jeder, welcher sich durch Vertriige verpflicllten lcann. 

Art. 2. Der WechselscllUldner ha{tel {ur die Er{ullung der ubernommenen Wechselver-

bindlicl/keit mit seiner Person und seinem Vermogen. 

Jedoch ist der Wechselarrest nicht zuliissig: 

1. gegen die Erben eines Wechselschuldners; 

2. aus Wechselerlcliirunglln, welche fur Corporationen oder andere juristische Personen, 

fůr Actiengesellsclw{ten oder in Angelegenheiten solcher,Personen, welche zu eigener 

Vermogensverwaltung unliihig sin~, von den Vertretern derselben ausgestellt werden; 

3. gegen alle jene Personen, gegen welche na ch den in den einzelnen Kronliindern be

steltenden besonderen gesetzlichen Vorschri{len der Sc1tUldenarrest uberhaupt nic'" 

statlfindet. 

Art. 3. Pinden sich aur einem Wechsel Unterschri{ten von Personen, welche eine Wech

selverbindlichkeit uberhaupt nichf, oder nicht mit vollem Erfolge eingehen lconnen, so hat diess 

aut die Verbindlichlceit der ubrigen Wechselverpjlichteten keinen Ei1l{luss. 

Zwelter AbBehn,tt. 

Von gezogenen Wechseln. 

I. Ertordernisse eines gezogenen Wechsels. 

Art.lJ. Die wesentlichen Erfordernisse eines gezogenen Wechsels sind: 

1. die in den Wechselselbst au{zunehmende Bezeichnung als Wecltsel, oder, wenn de1' 

Wechsel in einer tremden Sprache ausgestellt ist, ein jener Bezeichnung entsprechen

der Ausdruck in der tremden Spraclte; 

2. die Angabe der zu zahlenden Geldsumme,. 

./~ 
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3. aby se pojmenovala osoba nebo firma, které nebo na jejíž, řad se má platiti 
(remitent) ; 

q. aby se unal čas, kdy se má platiti; i;as plac('ní ustanoviti se muže toliko: 

na určitý den, 

nR viděnol1 (ukázání, a vista, a piacere), nebo na urcitý čas po vidění, 

na určitý čas po tom dni, kterého směnka byla vydána (po dánf), 
na veletrh nebo trh (veletržní, neho tr~ní směnka); 

5. aby podepsán byl vydatel (trasant) jménem nebo firmou svou; 
6. aby se udalo místo, den měsíce II rok, kdy směnka byla vydána; 
7. aby S" jmenovala osoba nebo firma, která má platiti (směnečlIik nebo trasat); 

8. 

, 

aby se udalo mlsto, kde se má platiti; místo, uvedené u jména nebo firmy 
směnečníka, pokládá se při směnce, není-li udáno zvláštní místo k placení, za 
místo platební a zaroveň za bydliště směneěn!ka. 

Cl. 5. Jest-Ii suma peněžitá, která se má platiti (čl. ~, č.2), Yyznačena písmeny 
a Hsly, a jsouli tyto od sebe rozdílné, platí s'uma, vyznačená písmeny. 

Jest-li suma vyzllačeua vícekráte }lfsmeny neho ,'ícekráte číslv, platí v případu 
jich rozdílnosti suma menší. . 

Čl. 6. Vydatel může (čl. q, č. 3) sám sebe jmenovati jakožto majitele směnky 
(směnka na vlastní řad). 

Taktéž m~že vydatel sám sebe jmenovati směnečníkem (čl. q, č. 7) , pokud pla
cení předse jíti má na jiném místě, nežli kde hyla směnka vydána ("ydaná vlastní 
směnka). . 

Čl. 7. Ze spisu, kterému se nedostá\'á některé z podstatných nále~itostí smě
nečnÍch, (čl. ~), I~~vz?há~í nižá~ný z.~vazek směnečný. Taktéž nemají prohlášení 
k takovemusplsu prlpoJena (rubopIs, přIJmutí, rukojemstvi) nižádné směneční platnosti. 

II. P o v i II II o stl' Jda tel e. 

Čl. 8. Vydatel směnky práv jest spusobem směnečným z jejího přijmuti a za
placení. 

\ III. I II d o s a c e (1' u b o p i s). 

CI. 9. Remitent čiJi odeslatel muže směnku převesti na jiného indosací čiJí 
rubopisem (žírem čili převodem). 

Zapověděl-li~ ale .v'ydatel převedení·· směnky slovy "nikoliv na řad" nebo jin)~m 
tomu podobným výzlfamem, nemá indosace žádného směnečného účinku. 

Čl. tO. PI'ostředkem indosace přech~eji všeliká práva ze směnky vzešlá na in
dosovníka čiJi rubupsaného, zvláště pak i právo k dalšímu indosování směnky. Směnka 
můie se platně indosovati čili narubupsáti i na vydatele, směnečníka, přijemce nebo 
některého dřívějšího indosovatele čili rubopisce, a oni ji mohou dále indosovati. 

~/ r 
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3. der Name der Person oder dle F'i:rma, an welche oder an de'l'en Ordre gezaMt Wer-

densoll (des Remittenten),' l\ '/';, .. , 
lJ. die Angabe der Zeit, zu welc/ler gezahlt werden soll: die Zaltlungszeit kaniiynur 

festgesetzt werden: 

aut einen bestimmten Tag, 

aut Sícht (Vorzeigung, a vista, a piacere etc.) oder au! eine bestimmte Zeil nach 
Sicht, 

aut eine bestimmte Zeil nach dem Tage der Ausstellung (nach dato), 

aut eine Messe oder einen Markt (Mess- oder Markt- Wechsel),' 

5. die Unter.'lchri(t des Ausste/lers ('l'russanten) mit seinem Namen oder seil/er Fi1'ma. , 
6. die Angabe des Orte8, Monatstages und JaMes der Ausstellung " 

"J. der Name de1' Person oder die Firma, welche die ZaMung leisten sol('(des Bezoge
nen o der Prassaten),-

8. die Angabe des Ortes, wo die Zah/ung geschehen soli,. der bei dem Namen oder der 

Pirrl1a des Bezogenen angegebene Ort gill fur den Wechsel ,in sofern nicht ein eige

ner Zaldungsort angegeben ist, als Zahlungsort u1/(l zugleich als Wohnort des Be
zogenen. 

Art. 5. 1st die zu zahlende Geldsumme (Arl. lJ, Nr. 2) in Buchslaben und in Ziffern 

ausgedruckt, so gill bei Abweichungen die in Buchstaben ausgedruckte Summe. 

1st die Summe mellrmals mit Buchstaben oder mehrmals mil Ziffern geschrieben, so 
gUt bei Abweichungen die geringere Summe. 

Art. 6. Der Aussleller kann sr'ch selbst als Remitttmten (Art. lJ, N,·. 3) bezeiclmen 
(Wechsel an eigene Ordre). 

Dcsgleicllenkan'n de1' Aussteller siclt selbst als Ber.ogenen (Art. lJ, Nr. 7) bezeichnen, 

Bofern die Zahlung an einem anderen Orte als dem der Ausslellung geschelten soll (trassi1't
eigene Wechsel). 

,'l.".'. ' 

Art. 7. Aus eine1~ SeJ/rift, welcher eines der wesenllichen Erfordernisse eines Wechsels I,:'" ~iJ :. 

(Art. lJ) fehlt,Tentslehl keine tvechselmiissige Verb in dlichkeit. Auch haben die auf eine solche,,;,'. 'i 

Scllrift gesetztrnErkliirungen (Indossament, Accept, Aval) keine Wechselkraft. 

lL Verpfliclttung des.Ausstellers. 

A,·i. 8. Der Aussteller eines Wechse/s haf tet fur dessen Annahme und Zahlung wecllsel
miigš'ig. 

III. Indossamenl. 

Art. 9. Der Remittent kaim den Wechsel an einen Anderen durch Indossament (Giro) 
iibertragen. 

Hatjedoch de1' Aussteller die Uebertragung im Wechsel dureh die Worte "nicM ltn die 

Ordre," oder dWJlth einen gleichbedeutenden Ausdruck untersagt, so hat das Ind08sament 
keine wechseb'uhfflche Wi1'kung. 

Art. 10. Durch das Indossament gehen alZe ReeMe aus dem Wecltsel auf den Indossa

tar 'uber, insbesondere au ch die Bcfugnisse, den Wp.cllsel weiter zu indossí,·en. Auch an den 

Aussteller, Bezogenen, Acceptanten ode1' einen fruheren lndossanten kann drr Wechsel giltig 

'indossirt, und von denselben weiter indossirt tVcrdcn. 

(Bohm.) 165 
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Čl. 1 t . Indosace musí se napsati na směnce, na přepisu směnky, nebo na listu 
ku směnce nebo k přepisu pNpojeném (na přívěsku). 

Čl. 12. Indosace jest platna, když indosovatel napíše třeba jenom své jméno 
nebo svou firmu na zadní straně směnky nebo přepisu, anebo na závěsku (indosace 
v bianlw čili nevyplněná). ' 

Čl. '13. Každý majitel směnky má právo, nacbázející se na ní nevyplněné indo
sace vyplniti; m~že ale směnku i bez tohoto vyplnění dále indosovati. 

Cl. 1~. Indosovatel práv jest sp~sobem směnečným každému pozdějšímu majiteli 
směnky za její přijmutí a vyplacení. Připojil-Ii ale k indosaci slova: "nezavazujíc se 
správou", "bez závaznosti," nebo ,nějaké tomu podobné vyhraženÍ, prázden jest vší 
zavázanosti ze své indosace. 

Cl. 15. Jest-li zakázáno v indosaci další převádění slovy ,;nikoliv na řad'" nebo 
jiným tomu podobným významem, nemohou se ti, jimž se dostala směnka z ruky in
dosovníka, hojiti na indosovateli. 

Cl. 16. Indosuje-li se směnka některá po projití lhfity, ustanovené k' osvědčení 
čili protestu pro neplacení, nabude indosovník práv z přijmutí, jest-li tu jakého, na smě
nečníka, a práv postihacích na ty, kteří indosovali směnku po projití této lhaty. 

Bylali ale směnka před indosací pro neplacení již protestována čili osvědčena, 

příslušejí indosovníkovi toliko práva, která měl jeho indosovatel na přijimatele, na vy
datele a na ty, ježto směnku indosovali až d) osvědčení. Také není v talwvé 
případ~osti indosovalel zavázán spůsobem směnečným. 

C'l. 17. Přidáno-li k indosaci připomenutí "k vzetí peněz z.a směnku", "v plno
mocenst, í" nebo jiná formde zmocnění "yznačující, nepi'ecbází indosm'áním vlasten
siví směnky na jiného, a v~ak zmocňuje indoso"níka k vybírání sumy směneční, 

Ir os,čdťo,'ání ~m;'rečflérr;u a k oznámení přcdcbudco"i svHo indoso"atele, že nehylo 
placeno (čl. ~5), jakož i k vymáhání žalobou nezaplaceného' a k "yzdvižení slože-
ni'bo směnečního dluhu. . 

Takovýto indosovník jest i oprávněn, přenrsti toto právo prostředkem další 
zmocňovaCÍ indosace na jiného. 

Naproti tomu ale nemá prá.va, přenesti je dále skutečnou indosací, a to am 
tehdá, když jsou přidána ku zmocňovací indosaci slova "nebo na řad". 

IV. Pře dl o žen í k P ř ij m ut í. 

('1. 18. Majitel směnky má právo, směnku ihned předložiti směnečníkovi k 
pHjmutí, a nepřijmeli ji, dáti to osvědčiti. 

Toliko co se týče směnek veletržních nebo tržních, platí výjímka, že takové 
s~nčnky se mohou předložiti Ir přijmutí teprv v čase, který v místě veletržním nebo 
tržním k předlo!ení zákonem jest vyměřen, a když se nepHjmou, ie se to m~že 
dáti osvědčiti. 

Tím, že má někdo směnku v rukou, jest již zmocněn, předložiti ji, a ne
byla-li přijata, dáti to osvědčiti. 

. .. 

St. Ka"6rlloh~, P'ltent vom .e5 • .T(innsr 1850. 695 
Art. 11. Daslndossament muss aul den Wecllsel, eine Copie desselben oder ein mit 

dem Wechsel oder der Copie verbundenes Blatt (Alonge) geschrieben werden. 

Art. 12. Ein lndotlsament ist gíltig, wenn der lndossant auch nur seinen Namen oder 

seine Firma!auf die Růckseite des Wechsels oder der Copie, oder aul die Alonge schreibt 

(Blanco-lndossament). 

Art. 13. Jeder lrihabtJr eines Wechselsist be{agl, die auf demselben belindlichen Blanco

Indossamente auszufůllen,' er kann den Wechsel aber auch ohne diese Ausfůllung weiter 

indotlsiren. 

Art. llJ:. Der lndossant ha{tet jedem spiiteren lnhaber des Wechsels lur dessen An

nahme und Zahlung wechselmiissig. Hat er aber dem lndossamente die Bemerkung "o/me 

Gewiihrleistung" "ohne Ob lig o" oder einen gleichbedeutenden Vorbehalt hin'l'.uge{ugt, so ist er 

von der VerbindUchkeit aus seinem lnd08samente be{reit. 

Art. 15. 1st in de ln lndossamente dle Weiterbegebung durch die lVorle "nicht an 

Ordre" Oder durch einen gleichbedetttenden Ausdruck verboten, so lwben diejenigen, an welche 

der Wechsel aus der Rand des lndossatars gelangt, gegen den lndossanten keinen Regress. 

Art. 16.Wenn ein Wechsel indossirt wird, nachdem die' {ur die Protesterltebung Man

gels Zahlung be.~timmte Prist abgelaufen ist, so erlangt der lndossatar die Rechte aus dem 

etwa vorhandenen Accepte gegm den Bezogenen !tnd Regressrecltte geg~n Diejenigen, welche 

den Wechsel nach Ablau{ dieser Prist indossirt haben. 

l~t aber der Wecllsel vor dem. lndossamente bereits Mangels ZaMung protestirl worden, 

so hat der ]ndossatar nur die Rechte seines lndossanten gegen den Acceptanten den Ausstel

ler und Diejenigen, welehe den Wechsel bis zltr Protesterhebung indossirt haben. Auch iat in 

einem solchen Falle der lnd,.ossant nicht wecTtselmiissigverpftielllet. 

Art. 17. 1st dem lndossamente die 8emerkung j,Zlt'r Eincasai'rung," "in PI'oem'a," 

oder eine andere, ~ie Bevollmiichtigung ausdruckende Formel beige{ugt worden, soubertriigt 

das lndossament dal! Eigenthum an dem Wechsel nicht, ermiiclltigt aber den lndossatar 'l'.ur 

Einziehung der Wechfiellorderung, Protesterhebungttnd Benachric1ltigung des Vormannes 

seines lndossantenvon der unterbliebenen Zaltlung (Art. !J5), so wie zur Einklagung der 

nicht beMhlten und zur Erltebung der deponirten Wecllselschltld. 

Ein solcher Ind~ssatar ist auch berecTttigt, diese Belugni'as durch ein weiteres Procura

Indossament einem Anderen zu ůbertragen. 

Dagegen lst derselbe ZU1' weiteren Begebung durch eigentliches lndossament selbst dann 

nicht ~elugt, wenn dem Procura-lndossrpnente d(!r Zusatz "oder Ordre" hin'l'.ugefiigt ist. 

IV. Prásentation 'l'.ur Annahme. 

Art. 18. Der Inlw;ber eines Wechsels iat berechtigt, den lVechs(![ dem Bezogenen sofort 

zur Annahme zu priisentiren und in E1'mangelung dllr Annaflme Protest erlteben za lassen,' d, :.'" JI" i.' 

Nur bei Mess- oder Markt - Wechseln findet eine Ausnalune dahin Statt, dass solche . .' '", , 

W~chsel erst in der an dem Metls- oder Marktorte gesetzlicll bestimmten Priisentationszeit zur 

Annahme priisentirt, und in Ermangelung del'selben protestirt werden konnen. !:: .. 
Der blosse Besit'l'. des Wechsels errniiclltigt zur PrasentatiQn des Wechselsund zur 

~rhebun!l des P,'otcstes Man!lcls 4ll.nalplle. I 
!,( 
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Ú. 19. Majitel směnky jest jen tehdá~ povinen, podati ji kpi-ijmutí, svěd
číti směnka na určitý čas po vidění. Takové směnky musí se předlo~iti k při
jmutí podlé zvláštního ve, směnce uvedeného ustanovení, a neníti ho tam, ve dvou le
tech po vydání směnky, a to pod ztrátou směnečné spravedlnosti na indosovatele a 

vydatele. . 
Připojil-li indosovatel v takové směnce k své indosaci zvláštní lhutu k předlo-

~ení, pomíjí jeho směnečný závazek, nepředlo~íIi se směnka v řečené lhutě k 

přijmutí. 
Ó. 20. Nelzeli dosáhnouti, aby směnka na určitý čas po vidění vydaná, byla 

pNjata, nebo spěčujeli se směnečník datovati ~vé přijmutí, musí majitel směnky osvěd
čením, předsevzatým ve lhutě k předložení vyměřené (čl. 19.), dáti zjistiti, ž,e byla 
směnka v pravý čas předložena, jinak by přišel o směnečnou spravedlnost, která mu 

přísluší na indosovatele a vydatele. 
Den protestu platf v tom případu za den předlož,ení. 
Opomenulo-li se os.ědčení, počítá se dospělost směnky na přjimatele; který své 

přijmutí nedatoval, od posledního dne lhuty předkladací. 

V. P r ij In U t I Ca ke e pta ce). 

Ú. 21. Přijmutí směnky státi se musí písemně na směnce. 
Všeliké na směnce napsané a od směnečníka podepsané prohlášení platí za 

neobmezené přijmutí, pokud v něm není výslovně vyřknuto, ž,e směnečník vubec 

nechce přijmouti, nebo ž,e ,přijímá toliko pod jistými obmezeními. 

Takté~ se pokládá za neobmezené přijmutí, napíšeli směnečnik beze všeho 

přídavlm své jméno nebo svou firmu na přední straně směnky. 
Přijmutí jednou učiněné nemuž,e se více odvolati. 
Čl. 22. Směnečník muž,e obmeziÚ přijmutí na část sumy ve směnce zapsané. 

Pl;idajili se Ir přijmutí jiná obmezení, pokládá se směnka za rovnou směnce, její~ 
přijmutí zhola se odepřelo, příjemce ale jest práv spllsobem směnečným podlé obsahu 

přijmutí svého. 
CI. 23. Směnečník pHjav směnku, zavaz.uje se spusobem směnečným, zaplatiti 

sumu ptijatou pN projití času. 
Také vydateli j ,'st směnečník práv spllsobem směnečným z pHjmutí svého. 
Nal)roti tomu nepHsluší směnečníkovi právo směnečné na vydatele. 
Čl. 24:. Jest-li udané ve směnce místo platební (směnka umístěná) rozdílné od 

bydliště směnečníkova (cl. 4, č. 8), musí to směnečník připomenouti na směnce, když, 

ji pHjímá, nevyplýváli to snad již, ze směnky. 
Jestli se to nestalo, pokládá se za to, že směnečník sám platiti chce v místě 

platebnílllf 

61. KalurZiohll' Paten' tlOm 26. Jdnnll1' 1860. 596 

, Art. 19. Eine Verpflichtung des Inhabers, den Wechsel zur Annahme zu priisentiren, 

findet nur bei Wechseln Statt, welclte aut eine bestimmte Zeit naclt Sicltt lauten. Solche 

, lVechsel mussen bei Verlusl, des-wecltselmiissigen Anspruchs gegen die Indossanten und den 

'Aussteller, naclt Massgabe der besonderen im Wecltsel enthaltenen Bestimmung und in Er

mangelung derselben binnen zwei Jahren nach der Ausstellung zur Annaltme priisentirt werden. 

Hat ein Indossant aul einen Wechsel dieser Art seinem Indossamenle eine besondere 

P,'iisentationsfrist hinzugefůgt, so erlischt seine wecltselmiissige Verpfl ichtung, wenn der Wech

sel nicht innerhalb dieser J!lrist zur Annahme priisentirt worden ist. 

Art. 20. Wenn die Annaltme eines aut bestimmte Zeit nach Sicltt gestellten lVechsels 

nicht zu erhalten ist, oder der Bezogene die Datirung seines Acceptes verweigert, so muss der 

Inhaber, bei Verlust des wechselmiissigen Anspruchs gegen die Indossanten und den Ausstel

ler die reclttzeitige, 'Priisentation des lVechsels durch einen innerhalb der Priisentatiollsfrist 

(Art. 19) erhobenen Protest tesstellen lassen. 

Der Protesttag gilt in diesem Falle fur den Tag der Priisentation. 

Ist die Protesterhebung unterblieben, so wird gegen den Acceptanten, welcher die Dati

rung seines Acceptes unterlassen hat, die Verfallzeit des Wechsels vom letzten Tage der Pra~ 

lIentationsrrist an gerechnet. 

V. Annahme (Acceptation). 

Art. 21. Die Annaltme des Wechsels muss auf dem Wechsel schriftlich geschehen. 

Jede aul den Wechsel geschriebene und von dem Bezogenen untm'schriebene Erkliirung 

gilt fu,' eine unbeschriinkte Annahme, solern nicht in derselben ausdrucklich ausgesprQchen ist, 

dMs der Bezogene entweder ůberhaupt nicht oder nur un.ter gewissen EinscMiinkungen anneh

men wolle. 

Gleiche"gestalt gilt es fur eine unbescltriinkte Annalune, wenn der Bezogene ohne weite~ 

'I'en Beisatz seinen Namen oder seine Firma aul die Vorderseite des Wechsels schreibt. 

Die einmal erfolgte Annahme kann nicht wieder zuriiclcgenommen 'werden. 

Art. 22. Der Bezogene kann die Annahme aur einen Tlteil der im Wechsel ver.~chriebe

nen Summe bescltriinlcen. 

Werden dem Accepte andere Einscltriinkungen beigefugt, so wird der Wechsel einem 

sole/ten gleicltgeachtet, dessen Annahme giinzlich verweigert worden ist, der Acceptant ltaftet 

aber nae/t -dem Inltalte seines Acceptes wechselmiissig. 

Art. 23. Der Bezogene wird durch die Annaltme wechsebniissig verpflichtet,l die von i/tm 

acceptirte Summe zur Ve'l'tallzeit zu zahlen. ' 

Auc/t dem Aussteller /taftet der Bezogene aus dem Accepte wechselmiissig. 

Dagegen steht dem Bezogenen kein Wec/tselrecht gegen den Aussteller zu. 

A"t, 2!J:. Ist in dem Wechsc! ein VOlU Wolmorte des Bezogenen verschiedener Za/t

lungsort (Art. ll, Nr. 8) angegeben (Domicilwechsel) , so ist, in solern der Wechsel nicht 

~chon ergibt, d,trch wen die Za/tlung am Zahlungsorte erfolgen soli, diess vom Bezogenen bei 

der Annahme a,ut dem Wec/tsel zu bemerken. Ist diess nicht gescltehen, so wird angenomme1f" 

flas8 der Bezogene selb.,;./ die ~aMung am Zahlungsorte leisten wolfe. 
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Vydatel směnky umístěné ma~e v ní předepsati, aby se předloiila k přijmutí. 
Op~menutí tohoto předpisu má ten účinek, ie pomine právo, hojiti ,se na vydateH a 

na indosovatelích. 
VI. P o s t i h k e z j i š t én í. 

1. Že nebyla směnka přijata. 

Čl. 25. Nebyla-li směnka vubec přijata, nebo bylali pHjata pod obmezeními, nebo 
toliko v menší sumě, jsou indosatelé a vydatel spusobem směnečným zavbáni, dáti 
na vydání jim protestu pro nepřijmutí směnky předsevzatého, jistotu v ten spusob, že 
suma v směnce zapsaná, nebo částka nepřijmutá v den dospělf1sti se zaplati, a útraty 

nepřijmutím vzešlé se nahradf. 

Spusob, jak se má zjištění státi, a místo, kde se má věc za ji~tot,u položená, scho
vati, závisí na srozumění se stran. Nemohouli se o tom shodnouti, musí se suma, 

která se má pojistiti, v hotovosti ku právu slož,iti. . 
Směnečnému věřiteli přísluší právo zástavní na věc za jistotu položenou, byiby 

mu i výslovně nebylo bývalo pHřknuto. 
Čl. 26. Remitent, jakož. i každý indosovník, maje v rukou osvědčení pro nepřijmutí 

směnky učiněné, nabývá tím práva, iádati od vydatele a ostatních předchudcu jistoty, a 

žalovati o to poi'adem práva směnečného. 
,Postihatel není pH tom vázán pořádkem, v kterém po sobě jdou indosace a 

který~ byl sobě jednou zvolil. 
TH není potřeba, ahy se pHloiila směnka a výkaz, že postihatel sám dal jistotu 

svým nástupníkum. 
Čl. 27. Daná jistota ručí netoliko postihateli, nýbrž. i všem ostatním nástlJpní

kum pojištovatelovým, pokud se na něho dhnou o zjištění. Nástupníci mají pr~vo, ž.ádati 
dalšího pojištění jen v tOln pr'ípadu, když. mohou činiti duvodné námítky proti spusobu 

nebo velikosti dané jistoty: 

Čl. 28. Dap.á jistota musí se flavrátili: 
1. jak mile později směnka' úplně byla pHjata; 
2. když na postižníka, který hyl dal jistotu, do roka, počítajíc ode dne dnspělosti 

smrnky, na základu směnky nebylo žalováno o zaplacení; 

3. když směnka byla zaplacena, nebo její platnost směneční pominula. 
2. Že přljemce jest nejistý. 

Čl. 29. Bylali směnka pHjata docela nebo částečně, muie se jistota strany 

sumy pNjmuté žádati jenom: 
1. když byl vyhlášen konkurs (jednání o prodlllž.enosti, úpadek) o majetnosti pfiji

matelově, nebo když. pHjemce i jen zasta, il s,'á placení; 
2. když po vydání směnky exekuce na majetnost příjemcom vedená, zustala 

bez účinku, nebo když pro vyplnění nějakého závazku platebního na]-íz('ng 

bylo, by se vykonalo na něm osobní uvě7iení. 

Si. K/liscrl/ckes Polent vom 29. Jiinner 1850. 591 

De1' Aussteller eines Domicilwechsels kann in demselben dle Pri1sentation Z1U' Annahme 

.. vorschreiben. Die NlchtbeobacTltung dieser Vorschri/l hat den Verlust des Regresses gegen den 

Aussteller und die lndossanten zur Folge. 

Vl. Regress auf Sicherstellung. 
1. Wegen nicht erholtener Annohm •• 

Art. 25. Wenn dle Annahme eines Wechsels uberhaupt nicht, oder unter Einschriin

kungen, oder nur aul eine geringere Summe erfolgt ist, s'o situl die lndossanten und der 

Aussteller wechselmiissig verpflichtet, gegen Aushiindigung des, Mangels Annahme aufgenom

menen Protestes genugende Sicherheit dahin zu leisten, duss die BezaTllung der im Wechsel 

verschriebenen Summe, oder des nicht angenommenen Betrages ,so wie die El'stattung der 

durch die Nichtannahme veranlassten Kosten am Verfalltageerto1gen werde. 

Die Art der Sicherslellung und der Ort, wo die zur Sicherheit . gegebene Sache ver

wahrt werden soli, hiingt von der Uebereinkunft der Parteien ab, Sind sie daruber nieht 

einig, so muss der sicherzustellende Betrag beiGericht bar erlegt werden. 

Dem Wechselgliiubiger gebuhrt aut die zur Sickerstellung erlegte Sache das prandrccht, 

wenn es ihm aucll nicht ausdrucklich eingeriiumt worden ist. 

Art. 26. Der Remittent, so wie jeder lndossatar wird durch den Besitz des, Mangels 

Annahme aufgenommenen Protestes ermiichtigt, von dem Aussteller und den ubrigen Vor

mánnern Sicherheit zu {ordern und im Wege des Wechselprocesses dar aut zu klagen. 

Der Refjressnehmer ist hierbei an die Folgeordnung der lndossamente und die einmal 

getrotfene Wahl nicht gebunden. 

Der Beibringung des Wechsels und des Nackweises, dass der Regressnelnner seinen 

Nachmiinnern selbst Sicherheit bestellt habe, bedarr es nicht. 

Art. 27. Die besteilte Sicherheit kartet nicht bloss dem Regressnehme7', sondern auell 

allen ubrigen Nachmiinnm'n des Bestellers, in so{m'n sie gegen ilm den Regress aul Sicher

stellung nehmen. Dieselben sind weitere Sicherheit zu verlangen nur in dem Falle be7'ech

tigt, wenn sie gegen die Art oder Grosse der bestellten Sicherheit Einwendungen zu brgrun

den vermijgen. 

Art 28. Die bestellte Sicherheit muss zuruckgegeben werde1l.' 

1. sobaú1 die vollstiindige AnnallnlC des lVecTlsels nacht7:iiglich erfolgt ist; 

2. wenn gegen den Regresspflichtigen, welcher sie bestellt hat, binnen Jahresfo'ist, vorli 

Verlalltage des Wechsels an gerechnet, aul ZaTllung aus dem Wechsel nicTlt geklagt 

wo.rden ist; 

3. wenn die Zahlung des Wechsels er/olgt oder die Wechselkraltdesselhen erloscŘen ž:,·t. 
.2. Wegtn VlIsichel'heit des Acceplantell. 

Art. 29. 1st ein Wechsel ganz oder theilweise angenommen worden, so kann in Betreff 

der acceptirten Summe Sicherheit nur gelordert werden: 

1. wenn ůber das Vermďgen des Acceptanten der Concurs (Debitver/ahren, Falliment) 

erďffnet worden lst, oder der Acceptant auch nul' seine Zahlungen eingestellt hat; 

2. wenn nach Ausstellung des Wechsels eine Execution in das Vermogen des Accep

tanten Iruchtlos ausgelallen, oder wider denselben wroen E'iůllung einer ZaTllungs

rerbindlichkeU dle Vollstreckung des Personalm'7'esfes l'erfugt worden ist. 
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".. " a učinil-li se proto protest na něho, 598 

Nedal-li v těchto případech. prlJemce ~:t~t~: by přijata byla ,směnka od jiných 
i nebeli, jak to protest vy~azuJe, toho k o, rz.e ~ě:ceJ'menovány, ~~dati mM.emajitel 

o 'h d '; J' soull adresy ta ove ve s , ",' t t 
podpurnyc a res, ae ," 'h ředr.h&dc&, kdy~ JIm vyda pro es 
směnky a kaidy indosovmk Jistoty od svyc P . 

(čl. 25-28). , .. v splnomocněn , í.ádati v příp~de~? . ~ 
Kdó má směnku v rukou, jest tIm JI~ , I' h bd žeti dátI uClmtI 

d přiiimatele pojištem, a nebe 1 o o r " 
Č. 1. a 2~ jmenovaných o ~ 
protest. 

V l v í závazku směneČniho. VII. yp nen . 

1. Den platební. 

Čl. 30. 

. 'd "1 t 
Jest-li ve směnce udán určitý den jakoi.to den k placení, nastava ospe os 

toho dne h . t "nka dospělá 15. . l ' prostřed měsíce některé o , ,Jes sme 
Vyměřen-li čas P acem na 

dne toho měsíce. 'v, "I' . k ile byla ukázána. ' 
, Čl. 31. Směnka vy~aná ~a vid .. e.n.o: J;8t do~pe :ii:vl~tního ve směnce obsa~e

Taková směnka mUSI se pl'edlozltI p acem po dvou letech po vydání směnky, a 
, ' 'li tam ničeho~ ustanoveno, ve 

ného ustanovem, a nem . " v, "1 ny indosovatele a na vydatele .. 
to pod ztrátou spravedlnostI smenecne na vsec 1 

. takové s~ěnce ku své indosaci z.vláštnÍ IhlltTh 
Připojil-li některý mdosova tel na I" k této lh&tě předlo~ena. 

, "", . h z.ávazek, neby a" smen a v . 
presentačni, pomíjl smenecm Je o 

,,,. "r" t' lh&ty po vidění nebo Cl. 32. Při směnkách, které jsou výplatne prl prO]1 I JIS e 

po datum, na~táv: dospě~~st: d ' ledního dn~ lh&ty; při počítání lhůty nepo .. 
1. jest-h lhuta vymerena dle Ol, pos v k d t n vy'platná nebo kteréllO lJyla 

V't' se den kterého vydána byla smen a po a Ul , Cl a , , 'd" , 
k 

V" ť předlo~ena směnka po výplatna Vl NU; ," , o 
prIJmu lov , o nebo dle doby VIce meslCU v 

2. jest-li lhůta vyměřena dle týhodnu 'I ~)esldcu,,,. směnka toho' dne v týhodnu 
bě obsahu1icí (roku, půlleti, čtvrt etl, ospeJe ., b v; 1 m se 

80 ~ , 1 t ' sv ~m Jmenem ne o c.s e 
platebním nebo v' ~ě~íci plat~bmm j , ~ er~á íii den tento v měsíci výplat-

, a' se dnem vydam nebo predloiem, z.c z. srovnav v , , I t 'ho • I d 'h dne meSICe vyP a m . 
ním, nastává dospelost pos e Ol o d b 15' d' Svědčili směnka na je-

. v,,, kládá se z.a o u m. 
Vyz.nam "polovIce mesICe !,O, o Ol v, ce počítati se má těchto 15 dní 

den měsíc nebo na více celých meSlCU a na pu meSI , 

naposledy. 
. CVl 33 D' vvhodné nemají místa. ,,, v k •• . nI J ,',. d V't' dle starého lmlendare , smen a, 

C~l 3·lJ. B la-li v některe z.eml, k e se pOCl a .... v' t • • Y , , rl t II a nenih pn tom prlpomenu o, 
která jest v domacích z.emícll výplatna, vydda~"a po ba u~ 'tli směnka rlatována dle obou 

v • d t ' dle no' ého kalen are, ne o JCs , ll. 
ie smenka Jest a ovana ,,' h d ,'ho kalendáře, ježto se srovnav 
kalendář&, počítá se den dospelostI dle to o ne ~~' e ", 

,1 d1-n', kterv vypadá dle starHlO killendare. 
5e unem vy;" . 
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Wenn in diesen FiiJlen die Sicherheit van dem Acceptanten nicht geleistet und dieserhalb 

Protest gegen denselben erlLOben wird, auch von den aut dem Wechsel etwa benannten Noth

adressen die Annahme nach Ausweis des Protestes nicht zu, erhalten ist, so kann der lnhaber 

des Wechsels undjeder lndossatargegen Auslieterung des Protestes von 8einen Vormiinnern 

Sicherstellung fordern (Art. 25-28). 

Der blosse Besitz des Wechsels vertritt die SteZle einer Vollmacht, in den Nr. 1 und 2 

genannten Fallen VOlt dem Acceptanten Sicherheitsbestellung zu {ordern und wenn Bolche 

nicht zu erhalten ist, Protest erheben zu lassen. .vhl, :;/.II,/'r, (,: / ,i: ",/ /,," ,; ;,; ,: ' , 
'! f • t .' \) / .:. ).,,:..." l i ~ Y. j I 

~\f~\'i /> ,''/(,'' >,' ,~,)\j' J;~ l ť:", ," .> .. , ,.< ·1"'1';\ .-:/",1.' " • \ rt.; ......, .• '- rl":?~'f" "1~1 n1.r<·f!/ ',: ','{ 
Vll ErfiHlung der Wechselverbindlichkeit. ( "/, , .. ;' 

J.''/ 'fl' (i' ( , ' ,:' Í" J, f~ \"'? 
/ " 

1. Zahlungstag. 

A,'t. 80. 1st in dem Wechsel ein bestimmter Tag als Zahlungstag bezeichnet, so fritl 

die Verfallzeit an diesem Tage ein. 

.'/ 
\ 

1st diese Zahlungszeit auf die Mitte eines Monats gesetzt worden, BO ist der Wec1lsel 
" I' " , • ! .' / /) / ,. I' /. .' / f ( ., 'jl 

am 15. dieses MonatsfiUlig. ,~/, ~,;., ': "i!I' _,/1"; ''''v} 1(1 '1//." ',"t- '7',' ',. -' "i' ""t"l" i:, j" 
,Itl ! \ t ,r I I " / / / . 

Art. 81. Ein aut Sicht gestellter Wechsel ist bei der Vorzeigung fallig. ~,ft;' ~/', "i' fo' 

Ein solchm' Wechsel muss bei Verlust des wechselmiissigen Anspruches gegen die lndos"" f '~' .-'; ',;.·h V
;;" , 

, I ~ 

sanlen und den Aussteller nach Massgabe der besonderen im Wechsel enthaltenen Bestimmung, / /'.1 

und in Ermangelung derselben binnen zwei Jahren nach der Ausstellung zur ZaMung priisen- '1 I " ' 

tirt werden. -, Ú ~/" 
J 

Hat ein lndossant auf einem Wechsel dieser Art seinem lnd08samente cine besondere ')/..(;,1)1, f" 

Priisentationsfrist ltinzugefiigt, so erlischt seine wechseltnii8sige Verpfliclttung, wenn der Wech-

sel nicht innerhalb dieser Prist priisentirt worden ist. 

Art. 82. Bei Wechseln, welche mit dem Ablaute einm' bestimmten F'rist nach Sicht oder 

nach Dato zahlbar sind, tritt die Vertallszeit ein: 

1. :wenn die Prist nach Tagen bestimmt ist, an dem letzten Tage der Prist; bei Berecll

nung der Prist wird der Tag, an welchem der nach Dato zahlbare Wechsel au,ge

steZlt oder der na ch Síc/tt zaTtlbare zur Annahme prasentirt ist, nicht mitgereclmet,' 

2. wenn die PrŽ;8t nach Wochen, Monaten, oder einem, mehrere Monate umfassenden 

Zeitraume (Jakr, halbes Jahr, Vierteljahr) bestimmt ist, an demjenigen Tage der 

Zahlungswoche oder des Zahlungsmonats, der durch seine Benennung oder Zahl 

dem Tage der Ausstellung oder Prasentation entspricht,' fellll dieserTag in dem 

Zahlungsmonate, so tritt die Verfallzeit am letzten Tage des Zahlungsmonats cin. 

Der Ausdruck "halber 'Monať' wird einem Zeitraume von 15 Tagen gleichgeachtet. 

181 der Wechsel auf einen oder mehrere ganze Monate und einen halben Monat gestellt, 80 

8ind dle 15 Tage zuletzt zu zahlen. 

Art. 88. Respecttage finden nicht Stati. 

Art. 8/J. 1st in einem Lande, in welchem nach altem Stgle gerechnet wird, ein im lnlande 

sa,hlbarer Wechsel nach Dato ausgestellt, ~nd dabei nicht bemerkt, dass der Wechsel nach 

, neuem Stgle datirt sei, oder ist derselbe nach beiden Stglen datirt, so wird der Verfalltag na~h 

tlemj~nigen Kalendertage des neuen Stgla berecTmet, welcher dem nach alten Stule sich erge

benden Tage der Autlstellung entspri cht. 

(B ii hm.) t66 
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úl. Cisal'sky patent od 25, ledna 1800. 

Čl. ,35. Směnky veletržní neho triní dospějí ve lhutě plat~~ní: která jes~ vyměřena 
.'kony místa veletr~ního nebo tr.nlho, • nenili takového vymereRl, v den pred .akon-

nim skončením veletrhu nebo trhu. "v d 
Trvá-li veletrh nebo trh jenom jeden den, nastává dospelost smenky toho ne. 

2. Placeni. 
. 1 "t 1 t'k "nky dohro-

" Majitel směnky indosované prokazuje se Ja (Oz. o v as m sme , , " 
Cl. ~6. " "h dolu J' doucí l'adou indosací. První indosace mUSI 11yt! 

mady spojenou a az. na ne o , kd 

d 
' ., reml'tenta kaí.dá. následuJ'Íd indosace jmenem toho, o v 

po epsana Jmenem' .' J l' . d . r v' "ed tl'm J'doucí J'menován jest jakoMo mdosovmk. de 1 po ne-
m osaCl lprImo pl' . d . nab I vyplněné 'indosaci jiná indosace, má se" z~ to, ie ten, kto psal tuto m osaCI, Y 

směnky prostředkem indosace nevyplnene. 

klád 
., se pr"}' n·kous"ení prokázky čili legitimace, jakoby 

, Přeškrtane indosace po aJI ... 

nebyly psány. " . 
Zkoušeti pravost indosaci nem ten, kdo plab, pOVInen: ' ,,, ' 
Čl. 37. Svědčíli směnka na druh mince, !eit,~ , nem . be.rna v m~ste pl~t~,bmm, 

b 
'" I ' četní vyplatiti se muie suma smenecm v mmCl zemske dle JeJI hod-

ne o na CIS ou, v "" b .., t d bným 
noty v čas prošlosti , pokud vydatel slovem "skutecne, n~ o. Jlnym, omu P? o . s 
přídavkem výslovně neustanovil, aby se placení stalo v te minCI, kler. ve smence Jr I 

jmenována. "v, ", 1 ' t k 'te od-Čl. 38. Majitel směnky nesmí podané sobe castecne p acem am en ra 

vrhnouti, kdyi byla směnka pI'ijata na celou v ní zapsanou sumu. 

Čl. 39. Směneční dhliník povinen jest zaplatiti, jen kdy i se mu vydá. vykvito-

vaná směnka. . v , , 

Zaplatil-li dluinik směneční část~m,. muie ~enom iádat!, ~by se castka zaplacena 

na směnce odepsala, a kvitance na preplsu smenky se mu vy dala. 

C
' I lt:O Ne i ádali se zaplacení směnky v čas dospělosti, má příjem~e yo

, 
. . ' ' I v'ť menecUl 

projití lhůty, k protestování pro .. neplacení ustanovene, pravo, s 02'11 sumu s 

k soudu na škodu a útraty maJItele. 
Aby se majitel obeslal, není potřebí. 

VlIl. P o s ti h pro n e p I a cen i. 

Čl. lt: t. Aby někdo za příčinou nez.aplacení hojiti se mohl na vydateli a indo ... 

sovatelích, jest potřebí: , 
1. aby byla směnka bývala předloiena k v!placem, a , 
2. aby se takovéto předloiení směnky 1 nevyplacenI prokázalo pr,otestem, 

v pravý čas ° tom učiněným. Osvědčeni čili protestování muie se předse vzíti v den platební, musí se ale 

stá.ti nejdéle druhého dne všedního po dnu platebním. 

51. J(aiserliclLes Patent twm .25. Jlinn«" 1850. 599 

Art. 35. Mess- oder Marktwechsel werden zu der durch die Gesetze des Mess- oder 

Marktortes bestimmten Zahlungsfrist, und in Ermangelung einer solchen Festsetzung an dem 

Tage vor dem gesetzlichen Schlusse der Messe oder des Marktes filllig. 
Dauert die Messe oder der ]Jfarkt nur einen Tag, 80 t'ritt die Ver{allzeit ~ des Weehsels 

an diesem Tage ein. 

2. Zahlung . 

Art. 36. De7' lnhaber cinea indossirten Wechsels wird d'U7'ch eine zusammenhangende, 

bis a'uf ihn hinuntergehende Reihe von lndossumenten alo Eigenthumer des Wechsels legiti

mirt. Das erBte lndossament muss d~mnuch mit dem Namen de~ Remittenten, jedes (olgende 

lndossament mit dem Namen Desjenigen unterzeichnet seyn, welchen das umniNelbar vorher,

gehende lndossament als lndossatar benennt. Wenn aul ein Blanco-Indossament cin weitm'es 

lndossament folgt, so wird angenommen, dass der Aussteller des letzteren den Wcchsel durch 

das Blanco-Indossament erworben hat. 
Ausgestrichene lndossamente werden bei prufung der Legitimation als nic/tt 'gescln'ieben 

angesehen. 
Die Echtheit der lndossamente Zit priifen, ist der Zahlende nicht verpftichtet. 

Art. 37. Lautet ein Wechsel auf eine Miinzsorte, welche am Zahlungsm·te Ireinen Um

lauf hat, oder aut eine Rechnungswiihrltng, so kann die Wechselsumme nach illrem Werthe 

zur Ver(ullzeit in 'der Landesmiinze glzahlt werden, sofern nicht der Aussteller durch den 

GebraucTt des Wortes "effectiv" oder eines iiTmlichen Zusatzes die ZaMung in der im Wech

sel benannten Miinzsorte ausdriic1ílich bestimmt hat. 
Art. 38. Der lnhaber des Wechsels darf eine ihm angebotene Theil3ahlung selbst dann 

nicht zuruckweisen, wen n die Annahme auf den ganzen Betrag der tlerschriebenen Summe 

erfolgt ist. 
Art. 39. Der Wechselsch'uldner ist nur gegen Aushiindigung des quittirten Wechsels zu 

zahlen verpftichtet. 
Hat der Wechselschuldner eine Theilzahlung geleistet, so kann derselbe nur verlangen, 

dass die Zahlung auf dem Wechsel abgeschrieben, und ihm Quittung auf dner Abschrift des 

Wechsels ertheilt werde. 
Art !JO. Wird die ZaMung des Wechsels ZU7' Verfallszeit nicht gefordert, so i;,;l der 

Acceptant nacTt Ablauf der tur die Protesterhebung Mangels Zahlung bestimmten Frist befugt 

dic Wechselsumme aur Ge{ahr und Kosten des InTtabers bei Geticht niede7'zulegen. 

Der Vorladung des lnhabers bedar( es nicht. 

VHL Regress Mangels Zahlung. 

Art. !Jl. Zur Ausiibung des bei nicht erlangte1' ZaTtlung statthaften Regresses gegen 

den Aussteller und die lndossanten ild erforderlich: 

1. dass der Wechsel zur ZaMung TJrilsentirt ?V01'den ist, und 
2. dass sowohl diese Prilsentation, als die Nichterlangung der ZaMung durch ciner. 

recTltzeitig dariiber au(genommenen Protest dargethan wird. 
Die Erhebung des Protestes ist am ZaTllungstage zuliissig, sie mu ss abej' spiitestens 

(lm zweiten Werktage nach dem Zahlungst(Lge gesche"'en. 
166 <I 
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, Čl. ~2. Vyzván:, ~by.e nedal •• m~nk~ osvědčiti ("be~ ~~~Ie~tu" ~z ~tr.t" .1. d.): 
pokl.dá s. z. odpuslenl prolestu, mkobv ale ," odpuslem .a ..... smenku v pr.vy 
čas předložiti. Směnkou •• vázaný, od něho~ I.kové vy ... nl pocMú, musl na sebe 
pře .. !ti povinnost, proM •• ti to, pakli tomu odplrá, že se předlojoenl v nálditý č.s stalo. 

Vy.vánl to alc neosvobo.uje od povinnosti, nahraditi výlohy •• protestovánl v.ešlé. 
Čl. 43. Směnky umístěné předloz.iti se mají k placení umístěnci, nebo nenílí 

umístěnec lmenován, směnečníkovi samému v tom místě, kam jest směnka umístěna, 
a nebylali vyplacena, má se tam dáti protestovati. 

Opomeneli ale někdo protestování v pravý čas u umístence, nebude se moci 

spůsobenl směnečným táhnouti více ani na vydatele a indosovatele, ani na příjemce. 

C
Vl I. I. K h á" v v'h .. ,. ' t

V 

b' k v'" • ':1:':1:. zac ov m prava smenecm o na prlJemce nem po re 1, rome pn-

padnosti v čl. \3. uvedené, ani ahy se předlooil. smčnka v den platebni, ani aby se 

učinil protest. Čl. 45. Majitel směnky pro neplacení osvědčené povinen jest, dáti svému 

nejbli.šimu předchMei, ve dvou dnech po protestováni pisomni správu, i.e směóka ne
byl. vyplacen., k čemuli postačuje, kdy. byl o.n.movacílist v této IMtě don na poštu. 

Kaž.dý předchůdce, který o tom správy nabyl, musí stejným spůsobem v též. lhůtě, 
která se ode dne obdrŽoené správy počitati má, o tom správu dáti svému nejbliž,šímu 

předchůdci. Majitel nebo indosovník, který opomene toto oznámení, nebo je nezašle svému 

nejblil\šimu předchMci, povinen jesl proto veškerým opoDlenutým předebMc&m 
náhradou škody, ",zešlé z opomenutého oznámenÍ. Taktéž, pozbúde práva, ž,ádati Oll 

osob těchto úroky a útraty, a má tedy toliko právo, ž,ádati sumu směnečnÍ. 

Čl. 46. Jest-li činiti o výkaltj daného v pravý čas předchůdcovi písemního oznb.~ 
mení, postačuje k tomu konci, prokáželi se poštovním vysvědčením, že ten, koho 
se to týče, odeslal toho dne list adresovanému, pokud se nedokáž,e, že list pfišlý byl 

jiného obsahu. 

I den, kdy se obdrž.elo písemné oznámení, prokázati se může poštovním vy

svědčením. Čl. 47. Dal-li indosovatel směnku dále, nepřipomenuv při tom ž,ádného místa, 

má se dáti správa jeho předchudcovi, nebylali směnka vyplacena. 
Čl. l.I:8. Směnečný dluž.ník, který zaplatil sumu směneční s 'Iroky a útra-

tami, má právo, ž,ádati od majitele směnky, by mu vydal vykvitovano\\ směnku i pl'O" 

test pro neplaceni př.ds.v.atý. ' Čl. 49. Majitel směnký pro neplaceni osvědčene muž,e' podati i.alobu bud na 

všechny osoby směnkou z.avázané, nebo jen na některé neb na jednu z uich, aniž. po

zbude tím prá.va na ty zavázané, na kteréž nebyl nastupoval. 

Majitel tento neJDusi se říditi pořádkE'm, v kter~m jdou po sobě ind~sace. 

• 
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Art. !l2. Die Aufforderung, "einen Protest erheben zu lassen 
Kosten" etc.) gilt als Er/ass des Prot t . 1 ("ohne Protest," "olme .. . es es, mCllt aber a18 Erlass der pnich .. 
Prasentatwn. Der WechseZverp,n'cht t . " t zur reclltzeltlgen "z ce, von welchem Jene Aufforde 
BeweisZast ubernehmen wenn er d' ht'" rung ausgeht, muss die 

Gegen die P/lich,' z~m Ersa~: ~ec ;eltig geschehene Prasentation in Abrede steZlt. 
er rotestkosten schutzt jene Aufford . 

Art. !J:8. Domicilirte WechseZs' d d D ... erung mcht. • m em omzctlwten oder . 
nannt ist, dem Bezogenen seZbst an d . . ,wenn cm solcher nicht be-

.. . emJemgen Orte, wohin der Wechsel d ... . 
ZaMung zu prasentlren, und wenn d.' Z hl' omzctilrt 'tst, ZUl' . . te a ung unterblezbt, dort zu protestiren 

Wzrd dte rechtzeitige Protesterhebung beim Domiciliaten vb" . 
der wecltselmiissige Anspruch nicllt d era saumt, so geM dadurch 

nul' gegen en Aussteller und d' Zl d 
auch gegen den Acceptanten verloren. . le n ossanten, sondem 

Art. !J:!J:. ZUl' Erhaltung des Wecllselreclltes gegen den A . 
nahme:des im Art. !J:3 erwiihnten Fall d d .. cceptanten bedarf es mit Aus-

. . es we er er Prasentation am Z hl 
Erhebung eines Protestes. a ungstage, nochlder 

Art. !J:5. Der Inhaber eines Mangels Z Ttl • . a ung protestwten Wechs ls . t 
setnen unmittelbaren Vm'mann innerh lb o. m e IS v erpflich tet, a zwezer.L age naclt dem Ta d P 
von der Niclztzall1ung des Wechsels s li :l'tZ' h b ge er rotesterhebung c lrt" IC zu enachrichtigen z 1 h 
wenn das Benacltrichtigungsschreiben innerh lb d.' Fr' ,u we c em Ende es genugt, a teser 1st ZUl' Post b . 

Jeder benachriclltigte Vormann muss b' d gege en 1st. 

B 

. mnen erselben vmn P, d 
ertchts zu berechnenden Frist se' .. h ,age es emplangenen wan nac sten Vormann in gle' hlY.' 

Der Inltaber oder Indossatar wel 1 d' B lC ef' else benachrichtigen. 
. ' cller ze enachrichtigu l" 

nzcht an den unmittelbaren Vor h'" ng unter usst oder dieselbe 
.. mann erge en lasst, wtrd ltierdurch d .. . 
ubersprungenen Vormiinnern zum E t: d en sammtltchen oder den rsa ze es aus der unterlassen B h' . 
(ltandenen Schadens ver'Ylnichtet A It Z' d en enac rlchtigung ent-

o r'" uc ver tert erselbe ge en ď ~ul Zinsen und Kosten, so dass er n~r d' lY. lt l 9 lese Personen den Anspruch 
Art. !J:6. Kommt es aut den Naclt l.e d ecdse 8umme zu lordern beroechtigt ist. 

o wels er em Vormanne recht 'ť 
lichen Benachrichtigung an so genugt d' zet tg gegebenen schri{t-
B ,zu lesem Zwecke der du h . P 

eweis, duss ein Brier von dem Belh 'Z' o t o rc ew ostattest ge{uhrte 

b

ez 19 en an den Adressaten d 
a gesandt ist, solern nicTtt dargethan . d d d . an mn angegebenen Tage wzr, ass er angekom B . gehabt hat. mene rtef einen andern Inhall 

Allch der Tag des Emptanges der erhaltenen schri{tlich B . 
ein Postatlest nachgewiesen werden. ' en enachrtchtigung kann durch 

Art. !J:1. Hat ein Indossant den Wecltselohne Hinzu ," . 
te'l' bcgeben, so ist der Vormann d lb fugung etner Ortsbezeicltnung wei-

o esse en von der unterbliebenen Z hl 
Art. 'lB. Jeder Wechselschuldn "t d a unu zu benachrichtigen. 

er Ia as RecTlt gegen Er t ttu d . 
nebst Zinsen und Kosten die Ausl' ,.F, d ' s a ng er Wechselsumme 

I 

w,erung es quittirten Wechs l d d 
ung erhobenen Protestes vor dem .,: h b F'. . e s un es wegen Nichtzah-

~n a er zu ,ordern. 

Art. 'l9. Der Inhaber eines Mangels Zahlung rotestirten 
klage gegen aZle Wechselverpflichtete od It p . Wechsels kann die Wechsel-

# II er auc nul' gegen Einig d E' 
s.e en, ohne dadurch seinen Ans h o. e o er men derselben an-

pruc gegen dle nicTlt in Ansp h 
gen zu verlieren. . ruc genommenen Verpftichtun-

perselbe ilit an di ReihF'. l . e. en,o ge der Indossamente nicht gebunden • 

• 
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Čl. 50. Práva postihací majitele, který dal směnku pro neplacení osvědčiti, 
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obmezují se: .", ., d d d 
1 

v sumu směneční s úroky šest ze sta, pOCltajlC o e ne o~ 
1. na nevyp nenou 

spělosti; , 
2. na útraty za osvědčení a jiné výlohy, 

.. ,,, , , lJ "e sta 3 na provlsl ClOICl 3 I.' • , 

~řebýváli po~ti1.ník v jiném místě, n, ež.li 'Iv místě platebním, musí se napředpsane 
1 t menka vydaná na viděnou z místa plateb-

sumy platiti v té měně (kursu), (: erou ma s , 

ního do bydliště postiž.níkova. 'v " v', • 
, • , v I tl' v' dné měny (kursu) na to bydhste ZnejlCI, vezme se 

NemlI v mIste p a e muU z.a 
v t h ' t které J' est ne1bli1.ší bydlišti posti~níkovu, mena o o lms a, J ,,,, 'k v, dVl" 

, , v V dčiti žádáli toho post17.mk hst em mennym, z e anym 
Měna ma se plsemne vysve , V v' ~,,,, 

v " v~' '''I' eře1nou autoritou nebo vysvedcemm pnsez.neho dohodce, 
pod verejnym overemm Cll V J v v,' o 

b 
'll' J'ednoho i druhého, vysvedcemm dvou kupcu, ne o nem o ' , 

čt; 51. Indosovatel, který směnku vyplatil, nebo ji dostal spusobem rlmesy, ma 

P
rávo, ž.ádati od dřívějšího indosovatele nebo vydatele: 

1
, , b la zaplacena s úroky šest 

1. sumu, kterou zaplatil, nebo dera mu rlmesou y ( 

ze sta ode dne zaplacení; 

2. vzešlé útraty, 
" v' , , lJ e sta 3. provlsl, Clmcl 3 z ' ,,v d ' 

Přebýváli postiž.nik na jíném místě, nežli postthatel, mUSI se napre psane sum
d

y
o 

, v I viděnou, vydaná z bydliště postihatele 
zaplatiti v té měně, kterou ma smen m na 

bydliště posti1.níka. 

Neníli v bydlišti postihatele ž.ádné měny na bydliště postižníka znějící, 
měna toho místa, které jest nejl1liž.ší bydlišti postiž.níkovu. , 

vezme se 

Co se týl\á vysvědčení měny, platí ustanovení čl. 50. 

CI. 52. Ustanovení čl. 50 a 51, čís. 1 a 3 nepřekáž.í, aby se při postihu, vzta-
, h' v , při počítání užilo vyšších tam dovolených 

hujícím se na některé mlsto za ramene, 
, ... 

vymel'. d' v k 
v Postibatel muž,e na sumu své pohledanosti na postiž,níka vy ah smen u 
Cl. 53. 

návratní. . ď " v k 
K ohledanosti té přidá se v této případnosti i dohodne za pro avam smen y 

návratn; a poplatky kolkové, ač jsouli jaké. . v ' v, 

Směnka návratní musí býti vyplatná na vldenou a vydana prImo (a drittura) 
" " ' t směnku vyplatiti jen tehdá, když, se mu vydá 
Cl. 54. postiž.ník zavaz.an Jes 

směnka, osvědčení a vykvitovaný účet návratní. , 'ko Ov 

Čl. '55. Indosl'lvatel, jeMo vyplatí některého ze svých nastupm u, muze 

přeškrtnouti svou indosaci i indosaci svých nástupníkiL 

51. Kai,erliches Patent tlom 25, Janne!' 1860. 601 

Art. 50. Die Regressanspruche des lnhabers, welcher den Wechsel Mangels Zahlung 

hat protestiren lassen, ,beschriinken siclt auf: 

1. die nichtbezahlte Wechselsumme nebst 6 Procentjiihrlicher Zinsen vom Ver'falltage ab, 

2. die Protestkosten und anderen Auslagen, 

3. cine Provision von % Procent. 

Die vorstehenden Betriige mussen, wenn der Regresspfiichtige an einem anderen 01'te, 

als dem Zahlungsorte wohnt, zu demjenigen Course gezahit werden, welchen ein vom Zah

lungsorte auf den Wohnort des Regresspfliclltigen gezogener Wechsel auf Sicht hat. 

BesteM am ZaTtlungs01'te kein ,Cours auf jenen Wohnort, so wir'd der Cours nach dem

jenigen PZatze genommen, welcher dem Wolm01'le des Regresspflichtigen am niichsten Ziegt. 

Der Cours ist auf Ve1'langen des Regresspflichtigen durch einen, unier offentlicher~Auto

ritiit ausgestellten CourszetteZ oder durch das Attesl eines vereideten Miikler's, oder in El'man

geZung derselben durch ei~ Attest zweier Kaufleute zu bescheinigen. 

Art. 81. Der lndossant, welther den' Wechsel,einf/eZost oder als Rimesse edwlten hat, 

ist von einem fruheren lndossanten oder von dem Aussteller 'zu fordern berecMigt: 

1. die von ihm gezahlte oder durch Rimesse berichtigte Swnme nebst 6 Procent jiilwli-

cher Zinsen vom Tage der Zahlung, 

2, die ihm entstandenen Kosten, 

3. eine Provision von % Procent. 
Die vor .. ~tehenden Betriige mU8sen, wenn der Regresspflichtige an einem anderen Orte 

als der Regressnehmer wohnt, zu dernjenigen Cour'Se gezahlt werden, weZchen ein vom WoTm

m'te des Regressnelnner's auf den Wohnort des Regresspflichtigen gezogener WechseZ aut 

Sicht hat, 
Besteht im Wohnorte des RegressneTnner's kein Cours aut den Wohnort des Regress

pflichtigen, so wird der Cours nach demjenigen Platze genotnmen, weZcher dem Wohnorte des 

Regr'esspflichtigen mn niichsten Uegt. 
Wegen der Bescheinigung des Courses kommt die Bestimmung des Art. 80 zw' An-

'lvendung, 
Ar't. 82. Durch die Bestimmungen der' Ar't. 80 und 81 Nr. 1 und 3 wird bei einem 

Regresse aur einen ausliindischen Ort die Berechnung hOherer, dort zuZiissiger' Siitze nicht 

ausgeschlossen. 
Art. 53. Dm' Regressnehmer kann uber den Betrag seiner FOJ'derung einen Ruckwech-

sel auf den Regresspflichtigen ziehen. 
Der' Ford~r~ng treten in diesem Falle noch die MiikZergebuhren {ur Negozirung des 

, Ruckwechsels, so wie die etwaigen StiimpeZgebuhren hinzu. 
Der Ruckwechsel muss auf Sicht zahlbar und unmittelbar (a drittura) gestellt werden. 

Art. 5/J. Der Regresspfliclltige ist nur gegen Auslieferung des WecTtsels, des Protestes 

und einer quittirten Retourrechnung Zahlung zu leisten verbunden. 

Art. 55. Jeder lndossant, der einen seiner Nachmiinner befriedigt hat, lmnn sein eige

nes und seiner Nachmiinner lndossament ausstreichen. 

" l 
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IX. Pro s tře d II i c tví čili i II t e r v.e II c e. 
1. Přijmuti pro čest. 

Čl. 56. Jest-li na směnce pro nepřijmutí osvědčené podpůrní adresa, znějící 
na místo platehní, musí se dříve žádati za přijmutí u adresy podpůrní, nežli se mů~e 
vyhledávati pojištění. 

Mezi více adresami podpůrními přísluší přednost té, jejím~ placením nejvíce zavá
zaných se osvohodí. 

Čl. 57. Ahy přijala pro čest osoha některá, je~to na směnce není jmenována 
jako~to popůrní adresa, k tomu majitel neJllUsí povoliti. 

CI. 58. Příjemce pro čest musí sohě dáti vydati protest pro nepřijmutí předse~ 
vzatý, zaplativ útraty vzešlé,· a v přídavku k němu dáti připomenouti, že směnka byla 
přijata pro čest. 

Příjemce musí poctěnému o prostřednictví tomto vědětí dáti, protest jemu zaslati, a 
dáti ve dvou dnech po dnu, kterého hyl protest předsevzat, oznámení" toto i s 
protestem na poštu. . 

Opomeneli toho, práv jest ze škod opomenutím tímto vzešlých. 
Čl. 59. Nepřipomenul-li příjemce pro čest ve svém přijmuti, pro čí počest 

směnka hyla přijata, pokládá se vydatel za poctěného. 
Čl. 60. Příjemce pro čest jest z přijmutí svého zavázán spůsohem směnečním 

veškerym nástupníkům poctěného. Závazek tento pomíjí, nepředloWi se směnka 
příjemci pro čest k placení nejdéle druhého dne všedního po dnu platehním. 

Cl. 61. Přijmeli směnku pro čest některá podpůrní adresa, nebo některý jiný pro
středník, nepřísluší majiteli a nástupníkům poctěného právo, táhnouti se na pojištění. 

Poctěný a jeho předchůdcové mohou ale takového pojištění vyhledávati. 

2. Placení pro čest. 

Čl. 62. Jsouli na směnce, kterou směnečník nevyplatil, nebo na přepisu směn
ky adresy podpůrné, Qeho nějaké čestné pHjmutí, které znějí na místo platehnÍ, musí 
majitel předlož.iti směnku k placení veškerým adresám podpůrným a příjemci pro čest 
nejdéle druhého dne všedního po dnu platebním, a dáti pHpomenouti v protestu pro 
neplacení předsevzatém neh v přídavku k němu, kterak to vypadlo. 

NeučiníIi toho, nebude moci ničeho~ postihovati na adresujícím nebo poctěném 
a jich nástupní cích. 

Nepřijmeli majitel zaplacení pro ?est, podané sohě od některého jiného prostřed
níka, pfijde o postih na nástupníky poctěného. 

CI. 63. Platiteli pro čest vydati se musí směnka i protest, pro neplacení před se
vzatý, kdy~ nahradí útraty tudy vzešlé. 

Placením pro čest vstoupí on v práva, která příslušejí majiteli (čl. 50 a.52) 
na poctěného, jeho předchUdce a příjemce. 

Čl. 6~. Nabízíli se jich více k přijmutí směnky pro čest, přísluší přednost tomů~ 
. jehož. placením se osvobodí nejvíce směnečních poyinníku. 

... 

. 51. Kai66rliche3 Patent vum 25. Jiilmel' 1850. 
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IX. Inte.1'vention. 

1. Ehrenannahme. 

Art. 56. Befindet sich aur einem Mangels Annahme protestirt~n Wechsel eine aur den 

Zahlungsort lautende Nothadresse, so muss, ehe Sicherste(l;tng verlangt werden kann, die An
nahme von der Notltadresse gelordert werden. 

Unter meh1'eren Notltad1'essen gebiiltrt derjenigen der Vm'zug, dm'ch deren Zahlung die 
meisten Verpfliellteten be{reit werdim. 

Art. 57. Di<Ell1'enannahme von Seiten einm' . niellt aut den Wechsel als Notltadresse 
benannten Person braueht der lnhaber nieht zuzulassen. 

Art. 58. Der Ehrenaeeeptant muss sieh den Protest 11langels Annahme gegen Erstattung 

der Kosten ausMindigen und in einem Anhange Zll demselben die Ehrenannahme bemerken 
lassen. 

E1' muss den Honoraten unte1' Uebersendung des Protestes von der geseltehenen lntm'

vention bmwell1'ielltigen und diese Benach1'ichUgung mit de1n Pro teste innerhalb zweie1' Tage 
naeh dem Tage der P1'otesterhebung zur Post geben. 

Unterliisst m' diess, so lta{tet er {ib' den durch die Unte1'lassung entstehenden Sclzaden. 

Art. 59. Wenn der ETwenacceptant unte1'lassen hal, in seinem Accepte zu bemerken, 

zu wessen Ehren die Annah1Jie gescltlehtJ 1'10 wh'd der Aussteller als Honorat angesehen. 

Art. 60. Deg' Eh1'enacceptttnt wh'd den sibnmtliehen Nachmiinnern des Honm'aten 

durch die Al~naltme weehselmiissig vtJ1'pflichtet. Diese Verpfliehtung erlischt, wenn dem Ell1'en

aeceptanten der Weehsel nicllt spii.testens am zweiten Werktage nadt dem Zalllungs;age ZUl' 

Zahlung vorgelegt Wi1'd. 

A1't. 61. Wenn der Weehsel von einm'Notltad1'esse odm' einem anderen lntervenienten 

zu Ehren angenommen Wi1'd, 1'10 haben der lnltaber und díe Nacltmiinnm' des Honm'aten keinen 
Regress aul Sicherstellung. 

Derselbe kann aber von dem Honoraten und dessen Vormiinnm'n geltend gemacht werden. 
2. Ehr6nbezahlung. 

_4rt. 62.Befinden sich aul dem von dem Bezogenen nicht eingelosten Weellsel oder de1' 

Cop~e Nothadressen, oder ein Eltrenaccept, welche a",,{ den Zahlungsort lauten, so muss der 

~nhaber den Wecltsel spatestens am zweiten Wed;tage nách dem Zaltlungstage den siimmt

ltelten Nothad1'essen und dem Ehrenacceptanten ZUl' Zahlung vo1'legen, und den E1'folg bn Pro

teste Mangels Zahlung odm' in einmn Anltange zu demselben beme1'ken lassen. 

Unterliisst er diess, so ve1'liert er den Regress gegen den Adressanten ode1' Honm'aten 
und deren Nacltmiinner. . 

Weist der lnhaber dle von einem anderen lr.ttervenienten angebotene Elwenza/tlung zu
růck, so verliert m' den Reg1'es8 gegen die Nachmiinne1' des Hon01'o,ten. 

. Art. 63. Dem Eltrenzahler muss der Wechsel und derP1'otest Mangels Zahlung gegen 
E1wtattung der Kosten ausgehiindigt werden. 

. Er tritt dm'cll dle Ehrenzahlung in die Rechte des lnhabers (Art. 50 und 52) gegen 
den Honoraten, dessen Vormiinner und den Acceptanten. 

A1't. 6?1. Unte1' Mehreren, welche sich zur Ehrenzahlung e1'bieten, gebiihrtdellljenigen de1' 

V01'ZUg, durch dessen Zahlung díe meisten Wechse/verp/lichte[en bef1'eit we1'den . 
{Bohm.) 
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Prosti;edník, který platí, ačkoliv poznati moiná ze směnky nebo protestu, ie 
pHjmouti chtěl směnku někdo jiný, jemu~by on tudy měl ustoapiti, nemůže ničehoi 
postihovati na těch indosovatelích, kteřiby se byli osvobodili placením, k němui 
onen druhý se byl nabídnul. Čl. 65. Přijemce pro čest, na kterého nepHjde placení, poněvadž směnečník nebo 

některý jiný prosti'edník zaplatil, má právo, iádati od platícího provisi 1/3 ze sta. 

X. Z ID noh o nás ob e n i s ID ě II k y. 

1. Duplikáty směnky. 

Čl. 66. Vydatel směnky vydané povinen jest, dát.i remitentovi, žádáli za to, více 

v stejná slova sepsaných exemplářů směnky. 
Exemplát"e tyto musí býti v kontextu jmenovány jakoito směnka první, druhá, 

třetí a t. d., sieehy se ka1.dý exemplář pokládal za směnku zvláštní (směnku jedinoll.) 
I indosovnik iádati můie zadupHkát směnky. On musí strany toho hleděti k svému 

nejbližšímu pl'edchůdd, který se musí zase obrátiti na svého předchůdce, ai se iádost 
ta dostane k vydateli. Kaid)' indosovník iáda\i můie od svého předchůdce, aby se 

dHvějšÍ indosace na duplikátě opakovaly. 
Čl. 67. Byl-li z více zdělaných exemplářu jeden zaplacen, pozbývají ostatní 

platnosti. 
Zůstávají však z ostatních exemplářů zavázáni: 

1. lndosovatel, který více exemplářů té~e směnky indosoval na rozličné osoby, a 
všiclmi poz.dějŠí indosovatelé, jichžto podpi~y se nacház.ejí na exemplářích, 
pH placení zpět nevrácených, 7., jich indosací ; 

~. pHjemce, který pHjal více exemplářů téže směnky, z akceptů, nachállejícich se 

na exempláHch, ježto nebyly navráceny pH zaplacení. 
Čl. 68. Kdo zaslal jeden z více exemplářů směnky k pHjmutí, musí připome-

nouti na ostatních exempli\řích, u koho jest nalezti exemplář, jeji hyl ~aslal k při
jmuti. Neučiní-li se však toto připomenutí,.nepollbývá směnka proto platnosti směneční. 

Schovatel exempláře k pHjmutí zaslaného zavázán jest, vydati jej tomu, kdo 
jakožto iúdosovník (čl. 36.) neho jiným spůsohem vykáie právo, ie jej můie převzíti. 

Čl. 69. Majitel duplikátu, na kterém jest udáno, u koho se nachází exemplář 
. zaslaný k pHjmutí, nemůže pro nepřijmutí táhnol.1ti se dříve na pojištění a pro neplacení 

na zaplacení, až dá protestem zjistiti: 

1. ie mu od schovatele nehyl vydán exemplář k přijmutí zaslaný, a 

2. že nebylo možná toho ohdrieti, ally hyl duplikát přijat nebo vyplacen. 

• 

Sf. !{f/iserlie"n PerU:?t com 25. Jlinnt'r 1850 

Ein llltervenient, weldwr za.hlt, obgl/?ich aus dem lJ'ecllsel oder Prot r'll . Jtl' 1. • . . , e. e erStCl1 ICn u~t, 

d~lIs elR A~derer, dem er hiernach nachstehen můssťe, den Wechsel einzuTii!u?n bereit war 

hal lreinenR~gress gegen diejenigen lndossanten, tL'elche durch Leistung der von dem A7Ide~ 
ren angebotenen Zahlung betreit worden wiiren. 

Art. 65. Der Ehrenacceptant, welcher niclIf zur Zahlungslei.<ltut/g gelangt, weil der 

Bezogene oder ein anderer ~lntervenient ber,ahlt llUl ilit berechtigt von dem Z hl d . _ ., . , ,. a en en etne 

Provision von % Procent zu verlangen. 

X. Vcrvielfilltigung eines Wecllsels. 

1. Wl?c"hselduplicafe. 

Art. 66. Der Aussteller eines gezogenen Wechsels iRt verpfliehtet, dem Remittenten auf 

Verlangen mehrere gleicldau(ende Exemplare des Wechsels zu ůberliefern. 
DieBelben můssen im Contexte als Prima, &ecunda, Tertia u. s. w. ber.eiclmet seyn, 

'widri~enfalls jedes Exemplar alsein fůr sich bestehender Wech.'1el (S01a-WechseT) erachtet 

~L . 
Auch ein llldossatar lrann ein Duplieai des WecllRels Verla11gen. E'r mURS sich dieserhalb 

an seinen unmittelbaren Vormann wenden, tvelcher wieder an seinen Vormann zurůcl, geTlen 

muss, bis die An{orderung an den AlUu~teTle?' gelangt .• Teder lndossafar 1cann von seinem Vor

manne verlangen, daflfl díe frůheren lndos,<mmellte auf dem Duplicate 1Viederholt we,'den. 

Art. 67. 1st von mehreren au.'Jgeferligten Exemplaren daR eine bezahlt, ilO ve,'lieren 

dadurch die anderen ihre Kraft. 
Jedoch bleiben aus den ůbrigen Exemplaren verhaftet: 
1) . der lndossant, welcher mehrere Exempldre desselben Wechsels an verschiedene Pe,'-

80nen indossirt hat, und aTle spiiterenlndossanten, deren lJnterschriften sich auf den, 

be.i der ZaMung nichtzurůc1cgegebenen Exemplaren befinden, a'/ls ihre711ndossamenten " 

2) der Acceptant, welcher mehrere Exemplare dessr.lben Wechsels acceptirt hat, aus 

den Accepten auf den bei der Zahlung nicht zurůe1cgegebenen Exemplaren . 

Art. 68. Wer eines von mehreren Exemplaren eines Wechsels zur Annahme t'ersandt 

hat, muss aut den ůbrigen Exemplaren bemer1ce7l, bei wem. das von ihm zur Annahme ver

sandte Exemplllr anzutreffen ist. Das Unterlassen dieser Bemer1cung entr.ieht jedoch dem 

Wechsel nicht die Wechselkraft. 
Der Verwahrer des zum Aceepte versandlen Exemplars ist verpftichtet, dasselbe demje-

nigr.n aus'luliefern" der sich als lndossatar (Art. 36) ode?' auf andere lVeise zur Empfang-

nahme legitimirt. . 
,Art 69. Der lnhaber eines Duplicats, auf welchem angegeben ist, bei we't);. das wm 

Accepte versandte Exemplar sich befindct, lrann JJfange7s Annahme dessclben den Regress auf 

Sicherstellung und Mangels Zahlung den Regres.'J auf Zahlung nicht eher nehmen, als bis er 

durch Protest hat feststellen lassen: 
1) dass das zum Accepte versandte Exemplar ihm vom Verwahrer nicht verab{olgt wor-

. den ist, und 
2) das~ aueh auf das Dllplicat die A_nnahme oder die Zahlun.9 nicht Zll erlangen gewesen• 
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t. Přepisy směnky. 

Cl. 70. Přepisy směnky musí obsaho"ati pi'epis směnky a indosací i po
znamenání na něm se nllchltzejících, a mllsí na nich býti slova "až dotud přepis (kopie)" 

nebo jiné tomu podobné "yznačení. 
V rřepise má se podotknouti, u koho jest nalezti prvopis směnky, ježto byl za-

slán k pfijmutí. Neučiní1i se však toto připomenutí, nepozbývá indosovaný přepis 
proto směnečné platnosti. 

Cl. 71. Každá puvodní indosace, ježto se nachází na přepisu směnky, zavazuje 

indosovatele tak, jakoby byla na směnce puvodní. 
(-I. 72. Schovatel směnky původní 2.avázán jest, vydati ji majiteli přepisu) 

opatřeného jedním nebo více původními indosacemi, pokud se prokáže, f.e jakožto indo

sovník neho z jiné příčiny má právo, ji převzíti. 
Nevydáli schovatel směnku původní, má majitel směnky přepsané právo, vyhle

dávati pojištění, teprv když se předsevzal protest v čl. 69. ř. 1 podotknutý, a právo, 
pohledávati placení na těch, jiehUo původní indosace nacházejí se na přepisu, teprv 

když nastal den dospělosti v přepisu udaný. 

XI. Smě n k y :II t l' a cen é .. 

Čl. 73. Vlastník směnky ztracené muže žádati za amortisaci čili umoření směn
ky té u soudu místa platebního. 

Soud, k němuž podána byla žádost za umoření směnky, má vydati na to list 
pl'ovolací a vyz"ativ něm majitele směnky, aby ji k právu rředložil, i vyměřiti 
lhůtu na l.l5 dní, a položili začátek její, neníli směnka ještě dospťlá, na den po do

spělosti směnky nejprv příští. 

Po započetí jednání umořovacího a po dospělosti směnky může vlastník žádati 
pHjemce, aby 2.aplatil, dáli jistotu až do umoření směnky. Nedáli ale takové jistoty, 
muže toliko žádati, aby suma, která z pEjmutí se musí platiti, složena byla u soudu. 

(;j. 74. Majitel sm?nky, kterýž dle ustanovení čl. 36. se prokázal čili leg'iti::' 
moval, maž.e jen tehdá býti přidržen, aby ji vydal, když nabyl směnku v zlé dověře, 
nebo když se dopus~il při nabyti směnky ln'uhé nedhanllvosti. 

XII. Smě n Je y f a I e Š II é. 

Cl. 75 .. I l,dyi. jest podpisvydatele smřnky falešný nebo zfalšovaný, podrží před
ce pravé přijmutí i pravé indosace směnečnou platnost .. 

Čl. 76. Ze sme,nky, na které jest falešná neh zfalšovaná akceptace nebo indo
sace, zustávají zaváZáni spusohem směnečným veškeří indosovatelé i vydatel, jichito 

podpisy jsou pravé. 
XIII. P l' o mlč e n i s m é D e č'n í. 

Cl. 77. Právo, táhnouti se spusobem směnečnÍm na příjemce, promlčuje se ve 

třech letech, poěítajíc ode dne dospělé směnky. 
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2. Wechselcopien. 

Art. 70. Wecllselcopien mussen eine Abschrift des Wechsels und de1' darau{ befindlichen 

IndossamenttJ und Anmerkungen enthalten und mit de1' Erl,W1'ung: "bis hicrher Abschrllt 

(('opie)" oder mit einer iihnlichen Bezeichnung versehen seyn. 

ln der Cop~e ist zu bemerken, bei UJem das zllr Annahme versandte Original des lVech

sels anzutreffen 1st. Das Unterla:'1sen dieser Bemerkung entzieht jedoch der indofu;irten Copie 

nicht ihre wechselmiissige [(raft. 

Art. 71. Jedes aul einer Copie bef!ndliche Original-Indossmnent verpflichtet den Indos

santen eben so, als wenn es auf einem Origínal-Wechsel stiinde. 

Art. 72. Der Verwahrer des Original-Wechsels 1st verpflichtet, denselben dem Besitzer 

einer mit einem oder mehreren Original-Indo8samenten versehenen Copie auszulie{ern, sofern 

sich derselbe als Indossatar oder auf andere Weise zur Empfangnahme legitimirt. 

Wird der Original-Wechsel vom Verwallrer nicllt ausgeliefert, 80 ist der lnhaber der 

Wechselcopie nur nach Aufnahme des im Art. 69 Nr. 1 erwiihnten Protestes Regress aul 

Sicherstellung und nach Eintritt des in der Copie angegebenen Verfallstages Regress aul 

Zalllung gegen diejenigen lndossanten zn nehmen berechtigt, deren ~ Original-lndqssamente auf 

der Copie befindlich sind. 

Xl. Abhanden gekommene Wechsel. 

Art. 73. Der Eigenthiimer eines abhanden gekommenen Wechsels kann die Amortisation 

desselben bei dem Gerichte des Zahlungsortes beantragen. 

Das Gericht, bei welchem ein Gesuch um Amortisation eines Wechsels uberreicht wor

den ist, hat hieriiber ein Edict mit der Aufforderung an den lnhaber des Wechsels, denselben 

dem Gericllte vorzulegen, zu erlassen, darin die Frist auf !l5 Tage zu bestimmen, und den 

Anfang derselben, wenn der Wechsel noch 'f!.icht fiillig ist, aut den ersten Tag nach der Ver

fallzeit des Wechsels festzusetzen. 

Nach Einleitung des Amortisationsverf'al/rens und nach der VerlaUzeit des Wechsels 

kann der Eigenthii1ner vom Acceptanten Zahlllng"fordern, wenn er bis zur Amortisation des 

Wechsels 8icherheit bestellt. Ohne ei'l'te solche Sicherheitsstellung ist er nur di~. Deposition 

der aus dem Accepte schuldi[Jen~ Summe bei Gericht zu fordern berechtigt. 

A~t. 7!J. Der nach den Bestimmungen des Art. 36 legitimirte Besitzer eines Wechsels 

kann nur dann zur Herausgabe desselben angehalten werden, wenn er den Wechsel in bosem 

Glauben erworhen hat oder illm bei der Erwerbung des Wechsels eine grobe Fahrliissigkeit 

znr Last fiiUt. 

XII. Falsche Wechsel. 

Art. 75. Allch wenn die Unterschrift des Ausstellers eines Wechsels falsch oder verfiilscht 

ist, behalten dennoch das echte Accept und díe echten lndossamente díe wechselmiissige Wirkung. 

Art. 76. Aus e/:nem, mit einem falschen oder verfiilschten Accepte oder lndossamente 

'Vm'SeTtenen Wechsel bleiben siimmtliche lnrlos.''fanten' und der Aussteller, deren Untersch1'i{ten 

echt sind, wechselmiissig verpflichtet. 

X/lL Wechselve1'jiihrung. 

Art. 77. Der wechselmiissige Anspruch gegen den Acceptanten verjiihrt in drei Jahren 

vo"!, Verfallslage des Wechsels an .qerechnet. 
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CI. 78. Práva postihací majilele (čl. 50) na vydatele a na ostatní předchůdce 
promlčují se: 

1.) ve tř'ech měsících , kdyi byla srn: Ilka' výplatná v Evropě, kromě: Islandu a 

ostrovu Faroerských; 
2.) v šesti měsících, kdyi byla směnka výplat~á y pHmorských 7.~mí~I~.A.siatskývc: 

a Afrických podlé moře Středo7.emniho a Cerného, nebo na nalezeJlclCh k pl'l-

moří tomu ostrovech v těchto mořích. . 
3.) v osmnácti měsících, kdy~ byla Slllěnka výplatná v jiné mimoevropské flemi nebo na 

Islandu neLo na ostrovích Faroerských. 
Promlčení na majitele počíná ode dne předsevzatého protestu., 
CI. 79. Práva postihací indosovatele (§. 51.) na vydatele a ostatm předchildce 

promlčují se ; . 
1.) ve třech měsících, l{dyž. postihatel přebývá, v Evropě, kromě Islandu a ostrovil 

Faroerských; . , 
2.) v šesti měsícfch, když. postihatrl přeb)'v~ v přímorských zemích ASlatsky~~ ~ 

Afrických podlé moi'e Středozemního a Cerného, nebo na ostrovech v morlC 

těchto k přímoří tomu nále~ejícÍch; '.. . 
3.) v osmnácti měsících, kdy~ přebývá postihatel v jiné mimoevropské ·zeml aneb 

v Islandu nebo na ostro\'ech Faroerských.· 
Na indosovatele běží lllilta, jestli zaplatil dříve neili podána byla na ně,h,o žal~~a 

směneční, ode dne placení, ve "šech ostatních případech ale ode dne dodane mu za-

loby nebo obsílky. 
Cl. bOo Promlčení (čl. 77-79) přerušuje se jenom dodáním ialoby a toliko 

vzhledem na tu osobu. na kterou svědčí žaloba, . , . 
Yšak ale 7.astup~je v tom ohledu opovědění rozepře, od obialovaného' učiněné, 

místo ~aloby. 

XIV. Pl' á v o Ž íl lob II i v é řJ tel e s mé II e Č II í ho. 

Čl. 81. Směnečný 7.ávazek v7.tahuje se na vydatele, příjemce a indosovatrle .směn
ky, jakož. i na kaidého, kdo spolupodepsal směnku, přepis směnky, akceptaCI nebo 

indosaci, a to i tehdá, když se pE tom jmenoval toliko rulwjmím (pe~ a~~I). 

Povinnost osob těchto vztahuje se na všechno, čehož. pohledávati milie majitel 

směnky pro nevyplnění závazku směnečního.. .. ., 
Majitel směnky držeti se milž.e, co se týče celé jeho

o 
pohleda~os~\~ed~?thvyc~ 

. h °l' 'I Y' k h "V • h povl'nníku se chce neldrlve tahnoutI. osob; na Je o vu I za eZI, na o o ze smenecmc , ,. J., ' , •• 

CI. 82. Dlužník směnečni už.íti mM,e jen takových odpOVl-dI, ktere vychazeJI ze 
v ,., 'v, 1 ".." v I bníka J' enž. právě ialuie. samého práva smeneemho, nebo ktere mu prls US~)I prImo na z~,? ,. Y '. • " 

Cl. 83. Pominul-Ii směnečný závazek vydatele neho prlJemce promlcemm vnebo 

tím, ie se opomenulo účiniti, co k udriení práva smpnečného zákonem bylo prede- .. 

psáno, 7.ilstávaF vydatel neb příjemce majitelovi směnky zavá~á~i jen ~ott~d, pokud by 

se s jeho škodou obopatili. 
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Art. 7S. Die Regressanspruche des Inhabers (Art. 50), gegen den Aussteller und die 

ubrigen Vormilnner verjďhren: 

1) in:J Monaten, wenn der Wechsel in Europa, mit Ausnahme von Island und den 

Fďroern, zahlbar war " 

2) in 6 Monaien, wenn der Wechsel in den Kilstenliindern von A.9ien und Alrika liingll 

des mittellďndischen und schwarzen Meeres, ode,' in den daz.u gehorigen 171seln die-

8er Meere zahlbar war " 

3) in lS Monatell., wenn der Wechsel in einem anderen aussereuropili8chen Lande oder 

in Island oder den Fiiroern zahlbar war. 

Die Verjiihrung beginnt gegen den Inhaber mil dem Page des erhobenen Prote8tes. 

Art. 79. Die Regre8sanspruche des Indossanten (Art. 51) gegen den Aussteller und die 

~brigen Vormiinner verjiihren: 

'1) in 3 Monaten, wenn der Regressnehmer in Europa, mit Ausnahme von Island und 

den Fiiroern wohnt " 

2) in 6 Monaten, wenn der Regressnehmel' in den Kilstenliindern von AlIien und Afrika 

liings des mittelliindischen und I'Ichwarr.en Meeres oder in den dar.u gehOrigen Inseln 

dleser Meere 7IJohnt; 

3J in lS Monaten, wenn der Regressnehmer in einem anderen aussereuropiiischen 

. Lande oder in Island oder den Fiiroem wohnt. 

Gegen den Indossanten liiurt die lJ'rist, wenn er, ehe eine Wechselklage gegen ihn ange-

8telit worden, gezahlt hat, vom Page der ZaMang, in allen ubrigen Fiillen aber vom Page der 

ihm geschehenen Behiindigung der Klage oder Ladung. 

Art. SO. Die Verjiihrung (Art. 77~79) wird nUl' durch Behiindigung der Klage un-

terbrochen und nltr in Beziehung au{ denjenigen, gegen welche't! d~e Klage gerichtet ist. . 

Jedoch vertritt in dieser HinsicTtt die von dem Verklagten geschehene Streitverkundi-
/, 1 ~ , , 

gung die SleZle der Klage. 

XIV. Klagerecht d,es Wec1tselglaubigers. 
/I 

Art. S1,. Die wechselmiissige Verpflichtang trifft den Aussteller, Acceptanten und Indos-
" :. " ' 

8ante~ de8 Wech8eZs, so wie einen Jeden, welcher den Wechsel, die Wechselcopie, 'das Accept 

o4er das lndossament mitunterzeichnet hat, selbst dann, wenn er sich dabei nltr alB Burge 

(per aval) benannt,hat. 

1JieVe~pflic"'tung dieser J:Je1'sonen ersb'eel,t. sick aul Al/es, was der Wechselinhaber 

wegen Nichterrullung der Wechselverbindlichkeit zu lordem h.at. 
!! 'I! !' . 

lfer Weclls.elinhaber. kann sich wegen seiner ganzen Forderung an den Elnzelnen halten " 

e8 slehl in seiner WahZ, welchen Wechselverpflichteten er zuerst in Ans.pruch nehmen will. 

Art. S2. Der Wechselschuldncr kann sich nursolcher Eim'eden bedienen, welche aus dem 

Wechselr;~hte selbst herlJorg~hen oder ihln un~ittelbar gegen den jedesmaÚgen Kliiger zustehen. 

Art. ~3. Isl die wechselmiissige Verbindlichkeit des Ausstcllers oder des Acceptanten 

durch VerjiihrunfJ oder dadurch, duss die zur Erhaltung des Wechselrech~ ge~etzlich vorge-
, " .. "., 

8ckriebenen Handlungen verabsilumt sinci, erloschen, so bleiben dieselben dem Inhaber nur so 
r , ' ~ " ~ ._ \ • .', ' •. I' < I ' 

weit, als sie sich mit dessen Schaden bcreichern wůrden, vel·pflichtet. 
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Na inuoso",atele, jichž. směnečný závazek pominul, nelze se táhnouti takovým spu

sobem. 
XV. Zahranič,né zákonodál'stvi, 

Čl. 8lJ:. Splisobnost cizozemce, vejíti v povinnost směneční, losl~zuIJe ~ekdle ~á-
o' v d I t' n' I vl' Cizozemec ale ktery' dle zákonu sve v ash smen-konu te zeme, o {ere on a ez . 'v v, V , 

kám není splisobný, zavazuje se, přejmeli povinnosti smenecm v techto zemlCh, dotud, 

okud J' est spusobný k směnkám dle zákonu zemí těchto, p , 

Čl. 85. Podstatné nálež.itosti směnky v cizích zemích vydané, jakoi i kaMého 
zemích ciz.ích zdělaného, posuzují se dle zákonli toho místa, kde se prohlášení v 

to prohlášení stalo, , 'v, 
Byla-li ale prohlášení směnečná v zemích ~izíc~ z~ělána tak,' Jak toho z~eJ~l 

'k 'v' d " emuže z toho že jsou dle zakonu Clzozemskych nedostatecna, 
za onove za aJl, n, , d"" v zemích 
vzejíti nižádná námítka proti právní závaznosti těch prohlášení, ktera poz eJl 

těchto na směnku byla napsána. v v, .. 'v .", 

Taktéi mají směneční platnost prohlášení smenecna, J~mlz sev~avazuJe .nektery 
zdejší obY"atel jinému obyvateli zdejšímu v cizozemsku, byt by zdelana byla Jen tak, 

jak toho zdejší zákonové žádají. " 
Čl. 86. Co se týče formy jednání? ježto se mají ~e ~m,ěnkou. v míst~ zahr~~ 

ničném předsevzíti pro vykonání nebo obdržení práva smenecneho, ~rozhod~Je pla~lCl 

tam právo. 
XVI. Protest čili osvědčeni směneční. 

v d v, "V, usí se předse vihíti skrze Čl. 87. Všeliký protest čili osve cem smenecm m • 

notáře nebo úředníka soudního. • t" b' 
Aby se k tomu přivza\i svědkové nebo písař protokolu, nem po re 1. 

Čl. 88. Protest musí obsahovati: , 
1. doslovný přepis směnky nebo p-l'episu, i všech na jednom neh na druhem se na-

cha zejících indosací a přifomenutí; ," 
2. jméno nebo firmu osob, pro které a na které se p.rotest předse bere; 

3. to, zač se l..ádala osoba, na niž se protest učinil, o~p.ověd její nebo připo-
t· " " 'dne' odpovědi nedala nebo ~e nemobla bytt nalezena; menu 1, ze za ' , , , 

d" , t . k ~. l' kalendltřního dne měsíce a roku, kterého se stalo vybldnutI 4. u am mis a,ja o" (, V' Y 

(č .• 3), nebo kterého bylo ně, však bez účinku, po:us ucm~n; ", . 
v, d 'V.. t' pro čest nebo zaplacení pro cest musl se pl'lpomenoutI,. 5. v pnpa u prlJmu 1 , 

kým, pro koho a jak bylo, podáno a učiněno; "V, Y , ~. 
6. podpis notáře nebo soudního úředníka, který osvedcem predse vzal, s pnpo" 

jenou úřední pečetí. . • 
Čl. 89. Musili se nějaké směnečné konání ž.ádatI od Vlce osob, potřebí jest toliko 

'edné protestní listiny o takovémto kolikerém vybídnutí. . 
J Čl. 90. Notáti a úředníci soudní, povinni jsou, předsevzaté od mch protesty 
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Gegen die lndossanten, deren wecltselmď.ssige Verbindlichkeit erloschen ist, findet ein 

solcher Anspruch nicht Statt. 

XV. Ausllindische Gesetzgebung. 

Art. 8ll. Die Fiihigkeiťeines Ausliinders, wechselmiissige Verpflichtungen zu uberneh

men, wird nach den Gesetzen des Staates beurtlteilt, welchem derselbe angehOrt. Jedoch 

wird ein nach den Gesetzen seines Vaterlandes nicht wechse1tiihiger Ausliinder durch Ueber

nahme von ,Wechselverbindlichkeiten im lnlande ve1'pflichtet, in so/ern er nach den Gesetzen 

des lnlandes wechselfiihig ist. 

o Art. 85. Die wesentlichen Er(ordernisse eines im Auslande ausgesťellten Wechsels, so 

wie jederanderen ,im Auslande ausgestellten Wechselerkliirung werden nach den Gesetzen 

des Ortes beu1'theilt, an welchem die Erkliirung er{olgt ist. 

Entsprechen jedoch die im A'uslande geschehenen Wechselerkllirungen den Anforde1'un

gen de~ inliindischen Gesetzes, so kann daraus, dass sie nach ausliindischen Gesetzen man

gelha{t sind, kein Einwand gegen die Rechtsverbindlichkeit der spater im Inlande aur den 

Wechsel gesetzten Erkliirungen entnommen werden. 

Eben 80 haben Wechselerkliirungen, wodurcT! sieT! ein lnlunder einem anderen lnliinder im 

Auslande verpflichtet, Wechselkraft, wenn sie auch nU1' den Anforderungen der inliindischen 

Gesetzgebung entsprechen. 

Art. 86. Ueber die Form der mit einem Wechsel an einen ausliindischen Platze zur 

Ausubung oder Erhnltung des WecT!selreclltes vorzunehmenden Handlungen entscneidet das 

dort geltende Recllt. 

X VI. Pro t e s t. 

Art. 87. Jeder Protest muss durch einen Notar oder einen Gerichtsbeamten aufgenmn-

men werden. 

Der Zuziehung von Zeugen oder eines Protokoll{uhrers bedarf es dabei nicht. 

Art. 88. Der Protest muss enthalten .-

1) ,eine wortliche Abscl/Tift des Wechsels oder der Copie und aller darau{ befindliclten 

Indossamente und Bemerkungen " 

2) den Namen oder die Firma der Personen, (ur welclte und gegen welche der Protest 
erhoben wird ,. 

3) das andie Person, gegen welLhe protesti1't wird, gesteZlte Begehren, ihre ,Antwort 

oder die Bemerkung, dass sie keine gegeben habe oder nicM anzut1'effen gewesen sei ; 

'J) die Angabe des Ortes, so wie des Kalendertages, Monats und Jalt1'es, an 1velclwm 

die Aufforderung (Nr. 3) geScltéhen ode1' ohne Er{olg versucllt worden ist i 
5) im Falte einer Ehrenannoltme ode1' einer Eltrenzahlung die Erwiiltnung, von wem, 

fU1' wem und wie sie angeboten und geleistet wird ; 

6) díe Unterschrift des Notars oder des Ge1'ichtsbeamten ~ welclle1' den P"otest au{ge

nommen Itat, mit Beifiigung des Amtssiegels. 

Art. 89. Muss eine Wecltset,'ecTttliclte Leistungvon meltreren Personen ve1'langt werden, 

so ist ube1' die mehrfaclle Auff01'derung nU1' eine Protesturkunde erforderlich. 

Art. 90. Die Notare und Ge1'iclttsbeamten sind sclluldig , die'Von ,iltnen aufgenommenen 

(Bohm,) 168 
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dle celého jich znění den ode dne a v pořádku dle dátum vepsati do' zvláštního 

rejstHku, který list od listu opatřen jest čísly pořad jdoucimi. 

XVII. Mís t o a é a s .k pře d Id á dá II í č i li pl' es e II ta c i a k j i II Ý m v Ý k o II fl ID V 

o b c hod u smě II e ční m. 

Čl. 91. PI'edloi.eni směnky k pHjmutl nebo k placení, protestování čili os\ ěd~ 
čování ,ž,ádáni duplikátu směnky, jakoi. i všeliké jiné výkol?Y, jež,to se mají předse~ , ' , 
~ziti u jisté osoby, musí se předse'Vzili v její místnosti obchodní neb ž,1Vnostm~ a 
nenBi takové, v jejím obydlí. V jiném místě, k. p. na burse, státi se to může toliko 

b I , " , s o apo nym srozumemm. 
Že se' nemohla vypátrati obchodní neb i.ivnostní místnost nebo obýdlí, má se 

teprv tehdá pokládati za zjištěné, když, i dotázka, od notáře neb~ uředníka ~ou~?ího 
na místní policejní úřad o' tom učiněná, zůstala bez účinku, coz se pak ma prlpo-

menouti v protestu. 
Čl. 92. Dospěla-li směnka v neděli nebo v obecný svátek, jest nejbližší den 

vše,dní den platební. "Taktéž. se může ž,ádati jen v den všedóí, hy duplikát směnky 
hyl vydán, hy učinilo se prohlášení, zdali směnka se přijímá, aneb }aké ko-, 
liv jiné prohláŠení. PHpadáli doha', v které se nejdéle ž.ádati musí za predsevzeb 
některého napřed uvedeného výkonu, na neděli aneb ohecný svátek, ž,ádati se musí 

za takový výkon v nejbližší den všední. 
Totéž, ustanovení vztahuje se i na osvědčování směnky. 
Čl. 93. Jsouli v některém místě směnečním obecné dni platební (dní výběrní), 

netřeba platiti směnku, která meú dni platehními dospěla, dříve, neŽAli v nejbližší 

den platební, pokud snad nezní směnka na viděnou. 
Lhůta v čl. 41 pro osvědčování neplacení vyměřená nesmí se však překročiti. 

XVUI, N e {los t a teč n é p o {l P i s y. 

Čl. 94. Směnečná proMášení, v nichž se na místo jména polož,ily křižky nebo 

jiná znamení, mají jen tehdá platnosti směnečné, když jsou znamení tato soudem 

neho notářem ověřena. 
Čl. 95. Kdo podepíše směnečné prohlášeni jakož,to plnomocník někoho jiného, 

nemaje k' tomu plnomocenství, zavázán jest osobou svou v témi. spůsobu, jak hy 

'hyl zavázán hýval domnělý zmocnitel, kdyby se hylo zmocnění stalo. " 
Totéž platí o poručnících a jiných zástupcích, kteří překročivše svá oprávnění, 

vydávají směnečná prohlášení. 

o 'd děl e n í t i· e tí. 
O smě n k ách v 1 a s t n í ch. 

Čt. 96. podstatné nále~itosti směnky vlastní (suché) jsou: 
1. Aby se přijalo do samé směnky pojmenování, že jest to směnka, nebo jestli 

, směnka zdělána v cizí řeči, aby se přijal takový význam v řeči cizí, který se 

srovnává s oním pojmenováním; 
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P1'oteste nach deren ganr,em Inhalte Pag fur Pag und nach Ordnung des Dntums in ein be

sonderes Register einr,utragen, das von Bla.ff zu Blatt mit fortlaufenden Zahlen versehen ist. 

XVIL Ort unďZeit fur die Priisentation und andere im Wechsel'vedceTI1'e 

vorkommenden Handlungen. 

Art. 91. Die Priisentation zúr Annahme odm' ZaTtlung, die Protes'm'hebung, die Ab

fm'derung eines Weehsel-Duplicats, so wie alle sonstigen bei einer be.'ltÍ1nmten Person V01'ZU

nehmenden Acte ntUssen in deren Geschiiftslocal und in Ermanglung eines solc1ten, in deren 

Wohnung vorgenommen werden. An einem andern Orte, z. B, an der Bih'8e, kann diess nur 

mít beiderseitigem Einverstiindnisse geseheTten. 
Dass das Geschiiftsloeal oder die Wohnung nieht zu e1'mitteln sei, ist m'st alsdann als 

festgestellt anzuneTl1nen, wenn auch eine dieserhalb bei der PolizeibehOrde des Orls gescheTtene 

Nachfrage. des Notars oder des Geric!ltsbeamten fruchtlos geblieben ist, welches im Proteste 

bemerkt werden muss. 
Art. 92, Verfiillt der Wechsel án einem 80nntage oder allgemeinen Feiertage, so Úit 

dm' niichste Werktag der ZaMungstag. Auch die Herausgebe eines Wechsel-Duplicats, die 

Erkliirung uber die Annahme, so wie jede andere Erkliirung, konnen nU1' an etnem Werk

tage gefordert werden, Fiillt der Zeitpunct, in welehem die Vornahme einer der V01'stehenden 

Handlungen spatestens gefordert werden musste, auf einen Sonntag oder allgemeinen Feier

tag, so muss diese Hq,ndll,tng am naehsten Werktage gefordert werden. 

Dieselbe Bestimmung findet aueh auf die Proteste1'Ttebung Anwendung, 

Art, 93, Bestehen an einem Weehselplatze allgemeine ZaMtage (Cassiertage), so b1'aueld 

die Zahlung elnes zwischen den Zahltagen fallig gew01'denen Wec1lsels erst am niiehsten 

Zahltage geleistet zu werden, sofm'n nicht de1' Weellsel auf 'Siehl lautet, 

Die úrl Artikel !Jl fur die Aufnahme des Pl'otestes Mangels Zahlung bestimmte Prist 

darf jedoeh nieht iiberschritten werden, 

XVIIL Mangelhafte Unte1'schriften, 

Art. 9lJ. Wechselerkliirungen, welclte statt des Namens mit K1'euzen oder ande1'n Zei

ehen vollzogen sind, haben nur dann, wenn diese Zeichen ge1'ichtlich ode1' notariell beglaubigt 

wm'den, Weehselk1'aft, 
, A1't. 95. Wer eine Weehselerkliirung als Bevollmaehtigter eines Andern unterzeichnet. 

oltne dazu Volbnaeht zu kaben, haf tet personlicTt in gleic1ter Weise, wie dm' angebliche MacM

geber gehaflet haben wůrde, wenn die Vollmacht ertheiit gewesen ware. 

Da8selbe giil von Vormůndern und andern Vertretern, welche mit Uebe1'sch1'eitung ihrer 

Befugnisse Weclzselerklarungen ausstellen. 

Drifter AbBclmift. 

Von e i gen e n We c h s e I n, 

Art. 96. Die wesentlichen Erf(jrdernisse eines eigenen (tl'o'ckenen) Wechsels sind : 

1. die in den Wechsel selbst aufzunekmende Bezeicltnung als Wechse/, odm', wenn de,

Wechsel in einm' fremden Sprache ausgestellt ist, ein jener Ber,eichnung entsprechender 

Ausdruck in der fremden Spracke; 
168 .. 
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2. aby se udala suma peně,z.itá., jeito se má platiti; 
3. ahy se jmenovala osoba nebo firma, které nebo na j,ejí,z. řad vydatel chce platiti; 

4. aby se ustanovil čas, kdy se má platiti l čl. lI, Č. 4); 
5. aby se vydatel podepsal svým jménem nebo svou firmou; 
6. aby se udalo místo, den měsíce a rok, kde a kdy byla směnka vydána. 
Čl. 97. Místo, kde byla směnka vydána, pokládá se při vlastní směnce, nenm 

~vláštní místo platební udáno, za místo platební a zaroveĎ za bydliště vydatelovo. 
Čl. 98. Následující ustanovení, učiněná v tomto zákoně pro směnky na jiného 

vydané, platí i o směnkách vlastních: 
1. čl. 5 a 7 o formě směnky; 
2. čl. 9-17 o indosaci; 
3. čl. 19 a 20 o předloieni směnek znějících na jistý čas po vidění, s tim vymě-

řením, ie směnka se musí phdlož,iti vydateli; 
~. čl. 29 o postihu k pojištění, s tím vyměřením, ž,e postih ten má místa, 

jest-li vydatel nejistý; 
5. čl. 30-40 o placení a právu, slož,iti dospělou sumu směneční, s tím vymě-

řením, ž.e se slož,ení toto státi milž.e skl'ze vydatele; 
6. čl. lit a lJ.2, jakož. i čl. 45-55 o postihu na indosovatelích pro neplacení; 

7. čl. 62-65 o placení pro čest; 
8. čl. 70-72 o přepisech; 

Vv, " '" 
9. čl. 73-76 o směnkách ztracených a falešných, s tím vymeremm, ze v pn-

padu čl. 73 placení předse jíti musí skrze vydatele ; 
10. čj. 78-96 o obecných pravidlech promlčení směnek, o promlčení práv 

postihacích na indosovatele, o právě ž.alobním vHitele směnečniho, o cizo
zemských zákonech směnečních, o protestu, o místě a času k předklád~ní a 
jiným v obchodu smě nečním přicházejícím výkonihn, jakož. i o nedostateč-
ných podpisech. 

Čl. 99. Vlastní umístěné směnky mají se k placení podati umístěnci, aneb není-li 
umístěnee jmenován, vydateli samému v tom místě, kam směnka jest umístěna, a ne
zaplatíli se, mají se tam dáti osvědčiti. Opomeneli kdo dáti v pravý čas směnku pro
testovati II umístěnce, pomíjí tím právo, hojiti se spůsobem směnečným na vydateli a, 

indosovatelích. 
Čl. 100. Právo hojiti se spilsobem směnečným na vydateli směnky vlastní,' 

promlčuje se ve třech letech, počítajíc ode dne dospělé směnky. 

• 
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2) dle Angabe der zu zaltlenden Geldsltmme' , 
3) der Name der Person oder dle Firma, un welclte ode1' an deren Ordre de1' Ausstel-

lm' Zaltlung leisten will; 

!J) die Bestimmung der Zeit, Z1t welc1le1' gezalzlt werden soll (Art. !J Nr. !J) ; 

5) die Untersclzri{t des Ausstellers mit seinem Namen oder seiner, Pirma ; 

6) die Angabe des Ortes, Monatstages und Jahres der Ausstellung. 

Art. 97. Der O,'t der Ausstellung gitt fur den eigenen Weclzsel, in sofern nicht ein be-

80nderer Zalzlungsort angegeben ist, als Za/tlungs01·t und zugleiclt als Wolmort des Ausstellers. 

. Art. 98. Nacltsteltende, in diesem Gesetze fur gezogene' Wecltsel gegebene V01'scll1'i{ten 

gelten auclt fur eigene Wechsel: 

1) die Art. 5 und 7 uber die Form des Wecltsels . , 
2) die Art. 9-17 ube1' das lndossament ' , 
3) dle Art. 19 und 20 iiber die Pl'iisentation der Wecltsel alt{ eine Zeit nach SicM mit 

der Massgabe, dass die P,'iisentation dem Aussteller ,gescltelten muss ; 

!J) der Art. 29 iibm' den Siclterheits1'egress mil der lJ'lassgabe, da,ss derselbe im Falte 

der Unsicherheit des Ausstellers stattfindet; 

5) die AI't. 30-!J0 'uber die Zafllung und dle Befugniss Zlt1' Depositíon des (iilligen 

"": ecltselbetrages mít der Massgabe, dass letzteredw'ch den Aussteller gescltelten kann; 

6) dle Art. !Jl und!J.2, so wie die Art. !J5-55 uber den Reg1'ess ltlangels ZaMltng 

gegen den lndossanten: 

7) die Art. 6.2-65 ubel' die Ehrenzahlung ; 

8) die Art. 70-72 uber díe Copien " 

9) die A"t. 73-76 uber abltanden gekommene und falsclte ur:echselmit der Massgabe, 

das im Falle des Art. 73 die Zaltlung durch den Aussleller e1'folgen muss " 

10) di~ Art. 78-96 uber die allgemeinen G1'undsiitze der Wecltselverjiill1'ung, die Vm'

jiihrung der Regressanspruche gegen die lndossanten, das l'lagerecllt des Wecltsel

glilllbige1's, die ausliindischen Wecltselgesetze, den Protest, den Ort und die Zeit 

fU1' die Priisentation und andere im Wechselverkeltre vorkommende Handlungen, so 

wie ubm' mangel/tafte Unterschriften. ' 

A1't. 99. Eigene domicilirte Wechsel sind dem Domlciliaten odlw wenn ein solclter nicllt 

benannt ist, dem Ausstell~r selbst an demjenigen Orte, ~oohin der Wechsel d01nicillirt ist, ZUl' 

ZaTtlung zu p,'iisenth'en und, wenn die Zalzlung unterbleibt, dort zu p1'otestiren. Wi1'd die 1'ecllt

zeitige Protesterlzebu,ng beim Domiciliaten verabsiiuml, so geM dadurch de1' wecltselmiissige 

Anspruch gegen den Altssteller und die lndossanten verlO1'en. fJt.;/)"",;, " -(,? ,/, 'ó,/", (~ .. f'!', 
, A1't. 100. Der wechselmiissige AnSp1'ltch gegen den Ausstellel' eines eigenen Wechsels,,', 

ve1:jiillrt in d1'ei Jahren vom Ver{alltage des Wechsels an gereclmet. 
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NaNzení ministerium pl'áv od 25. ledna 1850, 
platlcl ve všech lrorunnícIl zemích, lede má pruchod obecný občanský zákonník, vyjímajíc Lombardsko

Benátské l'l'álovstvÍ a Pomezí vojenské, 

jÍmžto se vyhlašuje prozatímní. oll Jeho Veličenst\'a: schválený pt'edpÍli o řízení ve 
včcech směnc,ěnýcb. 

Aby se řízení ve věcech směneených pokud možná zjednodušilo a urychlilo, 
ráčil Jeho c. k. Veličenstvo k návrhu ministra práva k radě ministerstva pro země 
korunní, v kter~\ch pr3chod má obecn)" občanský zákonník, vyjímajíc Lomhardsko
Benátské království a Pomezí vojenské, nejvyšším rozhodnutím od 25. ledna 1850 

schváliti následující proz.atímní předpis: 

§. 1-
Žaloby směneční, ai se zakládají na sm~nkách vydaných nebo vlastních ~~u

chých), podati se mají k soudu lcrajinskému místa platebního, nebo Ir soudu krajIn
skému toho místa, kde žalovaný přebývá, nebo na čas se zdr~uje, a nacházíli se v 

místě soudu krajinského soud tržební, k soudu tomuto. 

§. 2. 

V zemích korunních, v kterých nové zřízení soudní nevešlo ještě ve skutek, 
podati se mají žaloby směnečné bud k soudu směnecnému místa platebního, aneb 
toho místa, kde žalovaný přebývá, nebo na čas se zdržuje, nebo k soudum, dle obec
ných předpisu o moci soudní čili jurjsdikci příslušným; nacházHi se ale v místě, kde 
se má pře vésti, soud směnečný, podati se má žaloba směneční jen k soudu tomuto. 

§.3. 
Osoby vojenské pohnati se mají pro pohledanosti směnečné před příslušný soud 

vojenský. 
§. 4. 

Majitel směnky muže toutéž žalobou pohnati všechny směnečné dlužníky před soud 
příslušný místa platebního; před jiné soudy kromě místa platebního muže se pohnati 
více směnečných dlu~niků jednou žalobou jen tehdá, když. Pl'ehývají v okresu jeho. 
Rukojmě směneční podrobeni jsou vuhec soudu dlužníka hlavního, a mohou se pohnati 

zaroveĎ s ním toutéž. žalobou. 
§. 5. 

Zakládáli se žaloba na cizí nebo vlastní směnce, opatřené všemi vlastnostmi, 
které k platnosti předepsány jsou, a neudajíIi se žádné pochybnosti proti směnce, i 
jsouli přiloženy kromě puvodní směnky, původní protest a původní účet návratní s 
listkem měn ním (pokud pruvodu těchto ke zduvodnění žaloby potřebí jest); uložiti 
se má na žádost žalobníkovu pohnanému dlužníkovi směnečnému, aniž by byl u věci této 
dříve vyslyšen, aby pod uvarováním směnečné exekuce ve třech dnech sumu směnečQoq 
i s vykázanými vedlejšími výlohami zaplatil. 
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52. 
Verordnttng des Jttstizministeri'ums ",om 25. Jiinner 1850, 

iggilt tůr jene K"onléinder, in welcltm das allyernelne bůrgerliclte ~esetiJbuch ;n lVirkdarnheil i8t, mil Ausna1t me 

des lombardisch-venetiallischen K(j'líg1'eiches !Ind der 1I1WUirgréinzť, 

womit die von Seiner iUajestiit sanctioni,';e PI'OVhOl'isc/te Vorschrifl uber d(IS Verluh

ren in IFccllselsaclwn kundgemacht wird. 

Um das Ve1"ahren in Wechselsachen moglichst zu vereinfachen und zu bescllleunigen, 

lIaben Seine k. k. JJlajestiit ůbe1' Antrag des Jutizministers und auf Einrafhen des Minister

ratltes, mit allerhochstt:r Entscltliessung vom 25. Jilnner 1850, {il1' diejenigen Kronliinder, 

in welchen das allgemein(! bůrgerliche Ge,<ietzbuch in Wú'ksamkeit i~it Ausnahme des lom

bard'isc/t-venetianisclten Koni!jreiches und de,' Militargrilnze, n~ch8tehende provisorische 
I 

Vorschri{t zu genehmigen geruht " 

'.1. 
Wechselklagen, sie mogen aus gezogenen oder eigenen (t1'ockenen) Wechseln entsprin

gen, slnd bei dem Landesgerichte des Zahlungs01'tes, oder bei jenem des Wohnsitzes oder 

zeitweiligen Au{entltaltsortes des Beklagten, und wenn an dem Sitze des Landesgerielltes siclt 

ein Ha~delsgericht úefindet, nur bei letzterem anzubringen. 

6·2. 
ln denjenigen Kronliindern, in welchen die neue Gericlltsverfassltng noch nicht in Wi1'k

samkeit getreten ist, .sind die Weeitselklagen entweder bei dem Wechselgerichte des Zahlungs

ortes oder des Wolmsitzes oder zeitweiligen Au{enthaltsortes des Geklaglen oder bei den 

nach den al1gemeinen Jllrisdictionsvorschriften zw·tiindigen Ger~clden, wenn sieh jedoch an 

dem Orle, wo der P1'oeess gefi1hrt werden soll, ein Wecllselgerit·ht befindet, nur bei diesem 

anzubringen. 

'.3. 
Militiirpersonen sind ?Vegen Forclerungen aus Wecltseln vor dem zustándigen Militiir-

gericMe zu belangen. 

$. !J. 

Bei dem competenten Ge1'Íchte des Zalllllngsortes kann der lnhaber des Wecllsels alle 

Wecltselsclzuldner mít de1'selben Klage belangen J bel andt ru Ge7'ichten ausserhalb des Zah

lungsort .. s konnen meh"ere Wechselsclmldner nm' dann mit einC1' Klage belangt werden, wenn sie 

in dem Bezirke desselben ihren ll'ohn-,itz; lIabm. Wecltselbůrgen folgen ůberhaupt dem Gericltts

ttand des Hauptschuldners und konnen mit ihm zugleich mittelst derselben Klage belangt werden. 

$.5. 
Grundet sich dle 1(lage auf einen mit aZlen zur Gilligkeit vorgeschriebenen Eigenscho{

ten versehenen fremden oder eigenen Wechsel, so ist, wenn sielt gegen den Wechsel keine Beden

ken ergeben, ulld ausserdem Original-Wechsel €lel' Ol'iginal-Protesl und dle Ol'iginal-Retour

rechnung samml C01l1'szetlel (inso{ern diese Behelfe Zlll' Begriindung des Klagerechtes erlorderlich 

sind), beigebracht werden, aur Ver'angen des Kliigers dem helanglert Wechselsehuldner ohne 

dessen vOl'lilufige Einvernelnnllng dle ZaMung des Wechselbetl'oges sammt den ausgewiesenen 

Nehengebůhren binnen drei Tagen unter And1'olwng wechselrechtlicTter Exeeution au{zutragen. 

I! 



53. NařlzenI ministerium práv od ~5. ledna 1850. 

§. 6. 
Podá-li se žaloba na více osob, musí se dodati !{aždému žalovanému úplllÝ exem

plář žaloby i s přílohami. Nebyloli podáno tolik exemplářů i s přílohami, kolik jest 
jich potřebí, má se státi dodání žalovaným v tom pořádku, v kterém jsou jmenováni 
v žalobě neho v žádosti, pokud vystačuje počet exemplái'ů pHlohami opatřených, a ve 
výměru má se udati, kterým spolužalovaným žaloba nebyla dodána. Na tyto žalované 

jest žaloba be~ účinku. 
§. 7. 

Dlužníci směneční, kterým bylo uloženo, aby zaplatili ve tř~ch dnech sumu smě
neční, mají v též lhůtě všechny své obrany k soudu podati a prokáz.ati. Lhůta 
tato jde ode dne, kterého dodán byl soudní příkaz.; dni ale, kde obrany podané šly po 
poště, nemají se vpoč\tati do lhuty této. Na to má se na čas co možné nejkratší, na
říditi stání k ústnímu pře líčení dle práva směnecného. Proti povolenému příkazu pla-

tebnímu rekurs nemá místa. 

§. 8. 
Žalobníkovi, žádllli za to, povoliti se má exekuce až do zjištění, třeba že řízení 

toto trvá. 
§. 9. 

Žádáli žalobník jenom toho, ahy se ří7Aení směnečné počalo, neho nemu
želi se žádosti 7Aa vydání příkaz.u platchního pro nějakou vadu v přivedených prů
vodech místa dáti, má' se na žalohu tuto naříditi na čas co možné nejkratší, stání 
k ústnímu pře líčení spůsohem práva směnečného, a jest-li žaloba podána na více 
žalovaných, ježto přebývají dílem v ohvodu jiných soudů krajinských, v jíných 
7Aemích korunních nebo v 7Aemích zahraničných; ustanoviti se má stání k líčení pře 

. v ten spusoh, aby každému žalovaném~ možné hylo, přijíti ku stání bud sám osohV-ě 
nebo skrze svého plnomo·cníka. . .. 

§.10. Y 
Ve věcech směnečných vyřizovati se mají všeliké ž,aloby a žádosti be7A odbnu, 

a soud má pře líčení co možná nejvíce zrychliti. 
§. 11. 

Pře směneční má se ústně liČiti. Ří~ení písemní muže· jen tehdá místa míti, 
dyž obě stl'any písemním prohlášením vlastní rukou podepsaným, anebo ;osohou svou 
před soudem vydaným, za to žádají, a lhuty k podání spisu sporných společným sro-

zuměním ustanoví. 
§. 12. 

V řízeni směnečném šetřiti se má předpisu, obsažených v §. 18. až včetně do 
20, v §. 22, pak 25 až včetně do 50, v §§. 53 a 54, o sumovním (stručném) 
jednáni, kteréž v následku nejvyššího ro~hodnutí od 18. října 1845 v rozepřích civil,:", 
nich bylo uvedeno (§§. 19 až. včetně do 21, §. 23 a pak 26 až. včetně do 5t, §§.54 a 
55 nejvyššího rozhodnutí od 6. hřezna 1848 o uvedení stručného Nzení v Dalmat .. 

sku),však ale s těmito změnami; 

52. Vef''lf'dnung de. J"sti~ .,i'l;stcriums !Jotll 25. jj/,mer 1850. 
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,,1·6. 
, Wird eine;Wcehselklage gegen?nehrm·e. Pe,rsonen ge{~e~ltet, so muss jedem Beklagten ein 

~0.lJatandig8§Exf!111plar, der, Klage samrt},t !Jei/agen zuu.~stellt ~~den . . tSi~d d:ie erfm'derlicllen " 'ř '. I . i" 1 

Exemplare sammt Beilagen niellt uberreicht wm'den, so ist die Zustellung af/.
I 
dfe Iieklagten in 

dtJ!fi, Reille, wie sic in der,l(la.qe .oder ~n, .de1!J- Gesuclle. f1e"fqnnt sin~, so wcf~ di,e Z.~hl de,' beleg

ten ,Exemplare reieM, ,zulJf!Wer:"~lt;lligen, UfY! in de"!. B~sdleide a1,1s.~udr.u~ken, 'an 'welrhe der 

Mitgeklagten d1'e Zustellung nicht er{olgt. Gegen diese ist di~·Kla.~e ~'me Wirkung.' j . 

il '.7. 
Jene Wecllselsc1ntldner:, welehen die Zt~?'lun!! des, ~ee~,selbe~1·a!l,.es binnell 3 Tage.n au/,

erlegt wurde, lIaben binnen derselben Frist alle illre#.inwe,!dungen brd Gericht anzubringen 

)tmd dfL71z1Ithun. Dies:c Frist laua vmlJ, Tage der. ZU",t~llu1!g des ger,ielltÚcllen All{t;ages; in die

selbe Nind aber die Tage, wiill"end wekller die aJlgeb1'ac1lten,Einwendung~n auf der Post 

gelaufen Nind, nieht,einzurec1me.n. Hierube,r 1st eine Tagsat'l,ung au611og1icllst hU1'ze Zeit zur 
, ' • ~ .1 ' " I, t .,' i • / 

,wi.indlichen Ve,'lIandlung na,cll Wn:{lselJ'.eIManz'Uot·llnen. Gegen den beu'illigten Zallhtn!Jsauf-

trag findet kein Reetf"s Statt. 

,.S. 
, Dem:Klager ist,ungeacMet d,ieser,Qnlliingigc1J: l'edll1ndlung, mll' se in An.sf/fllen die Ea'e" 

. i \ ' 

etltion zur' Sicllerstellrmg zu C1'tllei/en. 

'.9. 
,Verlongt de,' Kliige,' nur dit! Einleitung des wec1lsch'cclltlit'lIf!n Vc''fal'''ens, ode,' kaml 

dem Begehren um. E"lassung des ,Zahl1!ngsau{t1'Oges weg~n cJines Mangels' an dcn bcig~hrafh- . 

ten Bellelfen nicM Statt, gegeben w(wden, so i,<~t .ube,' di~ lílage eine Tagsatzung aufmog

Zicllst kurze Zeit zUt'mundliehen VerllOndl1mg nacll lfTecllseh'echt anzlw~'dncn J 'U11d ~enn die 

Klage gegen meh,'ere zum Theil t'n ande,'n Lundesget'ic1ltsbezirken, in ande,'n. K,'onTiinder~1 
odm' im Auslande welmende Beklagte get'lehtet ist; so 'Íst der Tag zur VC1'lIandlun!J 1·n der Art 

, zu bestimmen, dass es jedem Beklagten moglicll iRt, bei det'selhe11 ť11fwede,' 7Jt!nlonlifh ode,' 

.cll. einen· BevollfJliielltigten zu eJ'sellCl·nen. . 

. '.10. 

·ln Wechs.elsachen sínd aRe Klagen u,nd Gesuche unvC1't.ii.glich Zu m'ledige,/, ?Ind die Ve,'

lIandlungen von dem GericMe moglichsl zv, beschleun,igen. 

,. 11. • 

.lm Wechselp,'ocelJse 1st miindUcll zu ve,fahren. Ei~ sch,'ifUiches Vf(,fall1'en dmf nU?' 

datl.n stutt{inden, wenn beide, Theile durclleigenhiindig unrC1:zei~hnete 8~1I1'i{tlic"e ode1' in Per-

8ťJnvor Gericht abgegebene E,'kliif'ungen darum at,z.suchen, u,nd rJie Fristrt'l !l.1Jt' llebe7TeidnlTl!J 

drr Prol'eSSlJd/7';ften durc". gemeittsclloftliclles EinveJ'~tiit1dnis8 bestimmen .. 

'.12. 
hn Wecllselvetfahren, sind díe in den ,. 18 bis einschliesslich 2,0, 22. dann 25 bis ein

schliesslich 50, 53 tmd 5/J.pť1' Ve"Q7'dnung iiber dus in Foloe der !illerhochstcn Entschliessung 

Vom 18. October 18/J5 eingefuhrte summa1'isclle Ve,'fall"en in Civil"eclltss~eitigkeiten (16. 19 

bis einschliesslich 21, 23, dann 26 bls einschlie8slicll 51, 5/J und 55 de,' aller~oc"stc~. Enf-
/. 

8c"lies8ung t'om,.6. Miirz lS/J8 iiber die EÍ1/ftiliru71g des sU1nnl.((1·;sc"en Vct'lalll'et/.'! in f)al-

fIIat1l'f1) cnthaltenen V01'Iwhrl'fte'IJ, jedOl·" ndi (o/grt/den Abiitldet'1mgl'11 1:-11 brohat!ti(''': 
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611 52. Nařízení ministerium práv cd 25. ledna tEM. 

v h vrt" rl 
a) Žádost za omluvu nepřijití k stání podati se má ve

v 
~rcch dnec , ~OCl ~jlC Ov e 

d 
·kt 'h minula přckáika' přilíti ke stání, a z.adost 1.& navracem k pre-ne,· ere o , J .. , lh 0t 

deHému stavu na prošlou propadnou lhůtu ve třech dnech po propb u y 

propadni>. . lh o k I 
b
.) V dk ne" IU~ se vyrklo ie žalovaný při 'htratII, má se uta vyp -
'.I ro'hSU u, v , , "'" k 

nění z.áva'hku jeho vyměřiti na tři dni, pod uvarovámm smeneene exe uce. 

Lhůta tato jde, liebylt,li z. rozsudku odvolání učiněno, o~ prvníbo dne ~o du-
dání rOisudku, byloliale učiněno odvolání, od prvmho dne, kdyz roz-

hodnutí v moc právní yešlo. 
e) Piihlášení k dilkazu přísahou státi se musí ve 24 hodinách, počítajíc ode 

dne, kdyi roz.sudek v moc právní vešel. .,. . ., , 
d) Ohlášení od, olad (appellační) a dovolací (re"lsm), jakož. I, vztahUj~el se. k 

nim sdžné spisy a rekursy na výměry první nebo dru~e soudm stohce 

podati se mají \"e třech dnech po dodání rozsudku nebo výmťru. 
§. 13. 

Odročili se první na ialobu nařízené stání, nebo nalezneli soud, aby byli vy-

l h t
· ov dc' aneb se před se vzalo ('Medán!, milže žalobník žildati v prvním 

s ee nu 1 sVť I, " " I ' 
pNpadu pH slánl nebo po st~ní, v druhi·m případu po dodání "$menl, lIby se ~1I ovanl'lT,U 

d 
"'d'l by pod uvarovíním exekuce dle práva fměnečnťho ,e trech dnech 

sou emnarJ I o, . "1 ., 
d I .. t t "a 'ohlellano",t. Žádm-t ta nen,á však roísta, když se odro('.1 o stam pro 
a jlS o u ~ t , , • ., k ' I 

překáž.ku ze strany žalobníka nallOdilou, ~t'~o když. ž:lo~~Jk pn ~tam neu aZ3 v 

prvopisu (originalu) listiny, jichž. k covedem 1.aloby potrebJ jest. 

§. 14. 
Od"olá"á nebo dovolává-li se žalovaný z rozsudku první nebo druhé stoli~e: kte-

,,,, b .' 'nkv ulo~"'no b,·lo ,'\ plnění zhaz.ku některHo, nebo liter) mz. na-
r~ roz rou ez. V) mj . . z." J. • ,,' 

lezeno bylo ku pHsaze hlavní; ž.ádati milžc 7.alobník :hfl('d, aby se za~~Yanťrou soudem 
prikáz.3Io, by pod uvaroyáním fměnečné exekuce ye trerh dnerh dal Jistotu za pohle-

danost. 
• §. 15. . 

Byl-li žalovaný od první stolice odsouzen, od so~du "pak o~vobcíh? ~od "ýroínkou 
nebo s výmínkou záv~zku za prosta prohlášen, byla-lI Vfak pred dodamm rozsudku 

soudu odvobcího již. dána jistota, zilstan~ při tom do ~é d~hY:'v,8Ž. rozsudek soudu od
volatího vejde v moc právní, nebo 8Ž. vyjde rozhodnutI nejvysslho soudu. 

§. 16. 
Neučinili se ve lhfltě vyměřené zadost soudním nařízením, v §§. 13. a 1~. jme

nov~nýro, má věHtel na "uli, vésti exekuci dle předpisu §. 18 na osobu nebo :na (Ila-

jetnost dlužníkovu. 
§. 17. 

Zjištění (ilusí se učiniti spus'obem v §. 25. j'ádu směneř.nťho ustanoveným. 

6ft 

a) Da.s Ga8uch llm 11.'Jc,\t{el'liJung des A,tsbleibJll.svon einer TÚJslltr-ung lsl hinnen drei 

TaJen von de/n Túje, an Wl1lchem das Hinderni.8s bei der Tagsatr-ung zu erseheinen, aufge

hOrt hat, und das Wiederainset:.ungsgesuch gegen eine verslrichene FalZlrist binnen dl'ei Tagen 

naeh Ablau,( der Fallfrist anzubringen. 

b)' I,t dem UrthfJile w()(lurch der Beklagle sach{iillig erkliirt wird, isl'die F'ri.8t zarE,'" 

fullunJ sfJill!:r Vr1rblndlichkeit aul drei TÚJe b!!i Verrneidung wechselrechtlicher E.ceculion za 

bestimmen. 

Hiese FI'i.8t fiingt, WMn gegen dá-s Ul'theU nicht appellirl wird, mít dem usten Tage 

nlteh der Z·tstellung dess!:lben, wmn ab~r appellirt w()rden ist, mit dem ersten Tage nac" 

einJetretenar RlJchtskraft der E,z19cheidung zu laufen ano 

e) D.!I' Bew3Í8 durch einen E:d muss binnen 2lJ Standen v()n dem Tage an gerechnet, 

mil wJ/chem das Urlheil rechtskrii{tig gew()rden iSI, angetreten wJrden. 

d) Appellations- und Revi.8ionsanmeldunJen, so wie die hieraulsich ber.iehenden 8e

schwJrdes~hrírten und Recurse gegen Bescheide 1. oder 2. lnstanz sind binnen drei Tagen 

nach der Zustel/ung des UrtheUes oder des Besclleides zu ůbe~reichen. 

$.16. 

WlJnn dle ersta ii.ólJr dle Kraje angeordnete TtLgsatung erstreckt 0.1.1ť UJJnn von dem 

Gerichte ein Z'!uJenlJerhďr oder Augenschein bes:hlossen wírd, s() ',ann der Klager im e/wtlm 

Falle bel od!:r nach der 'l'rlgsatlung, im zweiten 1"alle nach Zastel/ung des Bescheides um den 

gerichtlichen Au{tl'afl an den Beklagten ansuchen, binnen drel Tagen hei Vermcidung wecltsel

'l'cchtlichu E CJwtion {ur dle F.Jrderun(J SiclU!rheít za leisten. Dles.es Gesuch findet jedoch 

nichl Slettt, WJnn die .E,·streckang der 'l'.Lgsat!l!tng wJgen eines von &eilen des Kliigers einge

tratrm'1n Hin:1Jrnisges er(olgt ist, oder W3nn ZUl' Begrilndung der Klage notllíge Urkltnden bel 

der 'l'úJsatr.unfl v()n dem Kliiger im O"lglnal nich{ vorgewiesen wJrden sind' 

$. llJ. 

Hal der Beklagle gegen ein Urtheil erster oder zwaiter Instanz} w()durch ill/n die IlJr

filllanJ einer Verbindllch"eit unhedlngt aa(erlegt, oder w()durch auf elnen Haupleid erk:wnl 

wird, die Appellallon o:1u R'J"tsion ergri/fen, so kann der Klager sogleid um den giJricllt

liclten Au{trag an den Beklagten ansucllen, binnen drei Tagen bel Vermeidung wJcllselrec.7tli~ 

citer E.cecutlon fur die Forderung &lcherheit zu leisten. 

,f·15. 
1st der Beklagle in erster lnstanz verurlheUt} van dem Appellationsg8richte b~rli/1.Jt 

oder ultbediltJl losgesprochen, a!ler VJr Z!tstellunJ des Urtheiles des Appellationsgerichtes 

berei.ts &icherlteit ge/elstet wJrden, so bleibt ~s dabei so lange, bls das Urtheil des Appel

latl(nr,sJerichtes rechtskrii{tlg wird, oder dle En.tscheidung des obersten Gericht.-rhofes er/o 19 I. 

6·16. 
Warden die in den ,f6. 13 und 1~ erwiihnten gerlchtlichen Aufil'iiJe binnM der feslJe

selzten Frist nlcht befolgt, !lO steht es dem Glilubiger frei nach Vorschrlft de,fj .f. 18 ge.1en dle 

Person oder aur das Verm;gen des Schuldners Execlttion zu {ůllren. 

$.11. 

Die &ichersfellun,q mUSa au! dle ~n dem $, 25 der Wec~selol'dnultg {eslgeselzle A.rt ge

lemlel werden. 
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52, Nařh:elll minisleriulIl pl'á,; od 21j, ledna 1850, 

, §. "18." 
Ne'~{Či~ilf'dlll:l.ník 'po'Vini~~stl,\ ro~s'iidkěrťií'neb'dvihl~rěm pod' unrovánhr1' 'smě:'; 

neČll'é exe'lnl~~jel~~ 'ril~'ien\~, "ve' lhirtě ~yniěťené' zadO'st;' 'lha' 'věřit'el na 'Vuli;' vésti exé~" 
kuci na ~ajetnost nebo, na osobu dluž,níkovll. V ěřiteli "doVol~'Jn}jest';ďvyirio'či 'sobě'ihn:ed,' 
j ak lhat~" 'plat~t~i yypr~i "'a \-n~lei'ď: V 'me. b pl,iVhí 'vejde;" ex'ékúětif \ 'u.věz ei'lí 'dlužníka, 

\.' . ", ,. 1',.,,'\\. " ll, .. ", n' \', \'. l' ~ ~ \\, \' ".' \ ~ , 

aniž byla předcházela exekuce na majetnost dhiihíkdvu.Narnajetriost vésti se muže 
exek,uce pi;ed, vykonanou exekucí na osobu, i p o vykonání exekuce této ';' 'věřitel' 
však, kt~'l'}'byl 'vym~l~r e~\~\{UCr na' osoliti, neln'á'prllva', póWlld"ža:Ióvanť se', 'nachází 

ve vězť~í pr~dhlh);, vym~h'atr ~X'e'klilÚna' jeIlo (lnajetiiost, hébh V ní' pokračov'atí 

§/'19: 
Na pol'Ovnání před 'sotid{Hll' ui.a.vřena: rri~ l,ltO sm~nečniexeKuce 'mísťa jeú v tom 

pHpádll, když se jí' dlilžn:ík' nhleděni najisto!l 'směneční pohledanost výsl'ovně podrobil. 

§: 20;' 
V Hitel směnečný maže ex:ekuci vésti na' osobU dHižťiikovu \ite'lia~,když' dána 

byla jistota za směneční pohledanost, aniž, 'musí dříve pustiti orl jistoty, nemaže-li 

tlanou jistotou ihned býti spbkoje'n. 

§, 2'1. 
V ězenÍ pro dluhy, at' hýlo povoleno za' příčinou zjištěni neb~, zaplacení pphle ... 

tlanosti směnečné, nemaže bezpřetrž,ení vubec déle trvati; né7.li rok. 

S.' 22, 
Veřitel směnečný' má pl'a.VO; vestiexekuci na móvité, pro směnečnou pohl~danost 

zastaven.~ nebo dle práva zadržené va-ci,' upadneli' ji,ch vlastník I v konkurs" u' toho 
soudu, u kterého by se to státi mohlo, k'dyhy nehylo konkursu. Žádosti exekuční ,mají 

ale zníti na zástupce potlslaty' konkursní. 

§".23, 
Navrácení k předešlému stavu ne muže se více povoliti na ujmu osoby, kteráv 

pN hlavnI nejednala nepoctivd, když meútím vypršením času přišla docela nebo na 

díle o svou: smenečnÍ spravedlnost na něk(}ho třetího, neho když pro krátkost času ještě 
zbývajícího nemuže jí více zjednati pruchodu. 

§. 24:. 
Řízení o nawlÍcenÍ k předešlému stavu pro nalezen) nov~pravody má se spojiti 

s řízením ve věci hlavní, a oboje se l~Qzhodnouti tímtéž rozsudkem. V žalohě o na
vrácení k předešlému stavu musí se tedy zaroveň položiti žádání .ve věci hlavní. 

" , ,s. 25. 
V při sm~nečne pokládati se mflj( je 1 nMele a z.ákonem uznané obecné dni 

sváteční za~lli p1'4zdné čili ferialní. Všel,ik~ lhuty jdou pořád nepřet~ženě bez ohledu 
na dni pd,zrlné. Jediné kdyby poslední den lhllty připadl na neděli neho ohecllý 
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~'. 18. 

Wenn der Sehuldncl' dic lItin 4U1'Clt Urtlteil ()der Bescheid 1nit And1'oltung wechselrecht

lic.'ter Ececuti.J)& alt{erlegte Verbindlicltkeit binnen der dazu festgesetzten lJlrist nícht erfullt, ,80 ,. 1; ~\.tl t-I~'O-

hal der Gliiltbiger die Wahl auf das Verm1!!l..en oder gegen die Person des Schuldners Execu-

ti ln zn fuh1'~n. E!I slehl i/I/n (rei, sOJleich naclL Ablau{ der Zahlungsfrist und eingetretencl' 

R,!chtskraft.des El'kenntnisses ohne vorausgegangene Execution au( das Vermogen den Execu

liu"sarrest des Bchuldners Zit bewirken. Auf das Vermiigen kann die Execution vor und naclt 

Vollziehung der Personalexecution gefult,.t tve,rden; jedoch isl der Gliiubiger, welcher die Per

sonalexecutioNe-rwirkt hat, 80 langc, siclt der Beklag~e im Schuldena1'1'este befindet, die Execu

liun altf das Vermogen des,selben Zit el'wirken, oder {ortzuBehen nicht berechtiget. 

6,.19. 
Altf gel'iclttlicheVergleiche firuJet dies~ wechs~l-rechtliche Execution nur in dem Falle Statl, 

WIUln I~ich de/' Se/lltldflel' derselben lin lliicksicllt einer Wechself'01'derung altsdrucklich unter-

u1or{en hat. 
$.20. 

De1' WecltselgUlubiger kann selbst dan,n, wenn lur den Wecltselanspruclt Sicherlteit be

stalll ial, wegell dC/' Z~hlung gegen die PeNfon des Schuldners die E,xecution (ultren, oltne vor

'.er díe SiclterT,eit aufgeben $u'mii6ser., in sofern er durcli die bestellte Siclterheit nicht sogleich 

belriediget werdelt lmnn'.' 
~'. 21. 

Ocr Scltaldena.rres(ka/.%, .el' m'l-!J wegl:p, ~icltflrs(~llif,nfl, 0r!:ttr B,~zU:~~'f!f/l( e~ner W ~~~~~~-, 
{0l'rler 1mg erwÍ1'kt wOl'den sel/n, inltll8(f& nicllt,liinger als ein .Tahl' ununterbroche,n lortdauern. 

~. 2~: 
O,e1' W.ecll.lielg,li),u~ig'1r i~( bel ,ec,hNflt" a,uf, bewefl/f~,teJ w,eu,~n einer Wechs,~!f7r~~l'n~~, v~,":

lif;inrJ,l'tr, od.el', l~~cQ..t"+iiss~fI, ~wrilp'lr.~~l~'!-{~f!P,e ~'ft;hen, 'lll,en,n der ~~flentltiimfrd~rs.,el.~e,,!, in" Co,u,

CU'1S, IJerfiiW, bei ,d,em Gcr~r;Mf: E.p,er;.ul,i~,n, z!" rfl.~refl:'" be'- welc~e!y!- es allť.s~r d~l,n. Fa.z~e. e~~e,~Co~
curse,~ g~scltel~(:n kiinllte. l)ie 1JJí-Ce,c,uJio~8fI;es.~,c"e. slnfl jrdoclt u.egen den Ma~s,elJe,rtrete~ 71.'1, ,'icht~n. 

§.23. 
I' --, 

Oie WiedefCÍ'nsetr.ung in den vodgen Stand kann zu~t N",cltt~eil eine1~ ~I!rson, die in 
,," "", n,.:. .,. 'I'"" ,_tl '/ 

dem Hauptprocesse nicht unredlich gehandelt Itat, nichl melt1' C1'tlteilt werden, wenn dieselbe 

ifwe rvecltselreclttlichen Anspruche an einen n,ritten mittlerweile durclt Ablauf der Zeil ganz 

oder, ~'~Jn Pltei(e vel'lol'en Ital,. or/flr w,e!ien ~urr.~ d.er noclt il~rigen, Z~it. niF~I;~ m,ehr gc1tend 

-mf~chťn kann. 
~'. 2/J. 

" ' 

I ' ~,. 

Die Verltandlung uber eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen,vorgefun-

daner neuer Beweismittel ist mit der Verl4andlung der Hauptsache zu verbinden, und ubm' 

Ilaide wiP.l:(st ebt;fI- d~~~lbt;!, Url!t~il~s z~ ef1.~cT~~iden. {n d.~r ",ie~~r~if':.se~~,!na..~,klage muss 

duher ,ugle.icli rtas Be,9e,href/. i1/. der H~If1!~sq.c1t.e qe~~ellt wer1.en. 

$.25. 
lm W echsf;lproce{Jse si!tr! n~r d~ť~?~.lJtap,ť ~~d 1ie ~e~e~~l!~lt ~c~er~~,'!;nten ~!~(I~~,~!~~n 

l'ei'1,'tage als Fe1'ialtage an~u,~ehen. 41!e !!ri~~e!, ~a,'!'/~!l o~f"e !l.~c~~i~~t,,!;ťfť.(J1:iť/~l!gf1l:~/l!}~~~'
/)rfJchen fO'I'I, Nur wenn der let~te TafJ ei1J.CJ' F'rist aul einen Bonntag oder allge11J,einen 1t

e,ier .. 

I 

L 



6t3 53. Nařlzení ministel'ium práv od 25. ledna 1860. 

den sváteční, prodlou~í se Ihata a~ do dne všedního nejprv příštího. Žá.dná. stl'ana 

není povinna ve dni dle jejího ná.bo~enství zasvěcené, přijíti k soudu. 
. §. 26. 

"'v· v v v v."' d 'h I' Vt 'h Pokud nařízentm tímto nedáv.á se v pl'leme pre smenecnl Zia ne o zv a .. ni o 

předpisu, šetřiti jest i ve sm~n~čných v~cech zá.konu obecných o řízení soudním. 

§. 27. 
Předpis tento má. vejíti v platnost ve všech zem'ch korunn~ch, kde m:" Pl'~c~o(l 

obecný zákonnik občanský, vyjímajíc Vojenské pomel.i, od 1. kvetna 1850: ~!e neho 

jest se zachovati ve všech rozepřích, jich~ líčení před ~ím:~. d~em .neh~lo Je~~e ukon
čeno. Ustanovení tohoto předpisu o vedení exekuce setl'ltI Jest I v tech prlpadech, 
kdei soudní nllez neho platební nařiZiení vešlo v moc prá,vní přede dnem práv~ jme-

novaným. 

Sehmerling m, p. 

53. 
Nařízeni ministel"illm pl"áv ode dne 25. ledna 1850, 

. d t ' S b k' T e's'tém banátě , platící v zemích korunních Uhers1{U. CJ.orV':,hl{U a SlavonslHl, vOJVO 'Vl r s em a em s , 
". " .., d· v, • e .iím;'to se vyhlašu,je prozatímní, od Jeho VeIicensh'a 8cbvaleny pre Pl8 o rlzenl v 

věcech 8měoečoých. 

Aby se říz.ení ve věcech směnečných v zemích korunních Uherslm, Chorvatsku a 

Slavonsku, pak ve vojvodství Srbském a Temešském banátě v srovnalost uvedlo, s.e 
zá.kladními pravidly, v obecném řádu směnečném pl'O císařství Rakouské vyslovenyml, 

a s předpisy, je~to byly vydány o řízení směnečném pro Ziem~ korun~í,. kde m~ plat
nos~ obecný zákonník ohčanský, ráčil Jeho Veličenstvo k navrhu mlOlstra prav a k 
radě ministerstva dle § §. 36 a 120 ústavy říšské nejvyšším rOZibodnutím od 25. ledna 

1850 schváliti tato ustanovení: 

§. 1. 
Díl dl'uhý XV. Uherského Ziák'onního článku od roku 18iO, jako~ i k němu se 

vhtahující ustanovení VI. článku od r. 18\4, zustavuji se, vyjímajíc §. 2~. tohoto 

člán1ru, v platnosti, pokud nehyly aneb nehudou novým z,říZiením soudním Zirušeny. 

§. 2. 
. §. 22. VI. článku od roku 18\\ jest Zirllšen, a na jeho místo má nastoupiti toto 

ustanovení: Vlože;li d) kněh čili intahulace směnky ještě nedospělé má místa jen v 

těcll případech, v kterých vlastník směnky dle předpisu §§. 25-29 ob~cnéh.o řád u 

směnečného má. právo, postíhati pojištění. Vlo~eni Ydak do kněh směnky jit dosp~lé s~ 
připouští, ~ni~ tím .pozhude ~l1lěnka ~měnečn~ povahy. 

58, Vrrort"r.H g ttl JI/~fI'un'n{tfr,·inr.6 !'Cm 25. Jiinne" t~60. 613 
tag fallt, verlangert sich díe Frist bi.'l aur den niichstfolgenden Werktag. Heine Partei ist 

IIchuldig, an den Feiertagen ihrer Religion vor Gericht zu erscheinen,. 

'.26, 
ln soferne durl'h diese Verordnung fůr den Wel'hselprocess keine besondere Vorschr-i{l 

ertheilt wird; mnd aUl'h in ,Wechselsal'hen die allgemeinen Gesetze uber das geril'htlil'he Ver

{ahren zu beobal'hten. 

§.27. 

Die8e Vorschri{t hot in a'll~n Kronlandern, in welchen das allgemeine bíirgerUche Gesel ..... 

buch in Wirksamlceit ist, mit Ausnahme des lombardisch':"venetianisl'hen Konigreiches und der 

Militiirgriinze, t'om 1. Mai 1850 angefangen in Wirlcsamkeit zu treten. Dieselbe isl auf alle 

Streitsochen, ůber welche die Verhandlung vor diesem Page noch nichl gesl'hlossen wurde, an

z'llwend,n, Die in dieser Vorschrift enthaltenen Bestimmungen ůber die Exeeul1'ons{ůhrvng 

finden aueh in jenen Fiillen ihre Anwendung, in well'hen das gerichtlil'he Erlcenntniss odrr drr 

Zahl'llngsavftrog t'or dem t'bt"l1 bezeÍl'hnetén Toge in Rel'htskraft erwochsen iBt. 

Sehmerllng m. p. 

53. 
Verordnung des Justi~ministeri'Um!l "om 21$. Jiiflner 1850, 

utrhlorn li" dl. Kronla"der Ungor", Crootitn tlnd Slovonitn, die Woiworl,,',olt Serbicn IInd tla, Tefl'tBlr 

Bonot, 

tf'omit die von S,.. Moje.tii' .anctiofllrfe FovilJori.che I'o,..chrlft vbe,. da8 I'erfuhren 
in Wech'Bl.uchen kundgl'maclr' wl,.d. 

Um das Verfohren in Wechselsuchen in den Kronliindern Ungarn, Crootien und Sla

vonien und der Woiwodsl'ha{t SerMen und dem Temeser Banat mil den in der ollgemeinen 

Wechselordnvng fůr das Kaiserlhvm Oeste,'reil'h avsgesprol'henen Grvndsiilzen vnd mil den 

Vorsl'hriften, well'he uber das Wel'hselt'ertahren fur jene Kronlďnder, U!O dos allgemeine biir

gerlil'he Gesetzbul'h in Wirksomkeit ist, erlos8en 'U'vrden, in Einklo"g Zv bri"gen, boben Se. 

Mojestiit uber Antrag des Justizminieters vnd ovf E1'nrotl,w des M:inisterrafhe:,' nal'h MOl/s

gabe der 66. 36 und 120 der Reil'hsvr!r{ossvng mit a. h. E"is('hUessv"o ,'(lm 25, Jiinnc,' 

1850 nachstehende Bestimmungen zu genehmigen gervht: 

'.1. 
Der zweite Theil des XV. ungarisl'hen Gesetzortikels vom Johre 18lJO, so wie die (Jvt 

denselben Bezug habenden Bestimmvngen dee VI. Artikels 'l:cm Jahre 18lJlJ bleiben mit Avs

nahme des 6. 22. des letzten Arti/rels in Wirksamkeit, insou'eit dieselben nic/ll d1,rrh die ncve 

Geril'htstJerfassun.g ausser K,'a{t gesetzt BÍnd, oder u·erdrn. 

6·2. 
Der 6. 22 des VL Artikels vom Jahre 18lJlJ ist ou{gehoben, vnd an dessen Stclle hot .. 

nachstehende Bestimmvng zu treten: Die /ntabulotion eine.,;; Werhsels ,'or der Verfollszeit des-

selben findet nvr in jenen Fiillen Statt, in u!e;l'hen der Eigenthiimer des Wechsels nach Vor

sl'hrift der 66. 25 - 29 der allgemeinen Wel'hselordnvng den. Regress ovt Sil'herstdlv"g 

zu nehmen bc{vgt ist. Die Intabulotion eines ,Wechsels nal'h dessen Verfol/szelt ober 1st zv-

'liissig, oh"e dass der WerhseT dodllrl'h .<;ei"e Wel'hseleigcnsťho{t ~erlierJ, 
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,§.3. 
, ~. v , ,II V v, 

VYI'ovnáni (kompensace) obapolných pohledanostI prlP~UStI ° ~e v prl ,smenee~e, 
'len 't'éh'dá, kdy'idluiníksměneťný .. z~' své strany ialo;ateh ',m~ze, ,naprot\ postavltt 

'p' ohledanostvýplatrrou; uznanouhud nalezem v mocprava vesl~ m ·nebo porovnáním 
." .. I t I v, I v, 

před soudem uzavřeným, a která dluiníkovi primo na za ova e e pl'lS USl. 

§. 4. 
, Netičinílídluiník slriěneční ve lhiHe k tomu ustanovené zadost závaz.ku, roz-

_ '\' "". 1 v' , "\-t 1 
'!;'udkem tiebo ~ýlněrém pod uvarovaníinexekuce smenecne Jemu uv~,~en~mu"ma ve~1 e 
, " '-'0l" "t" .. "l'!. " n-a"'..na'J'etnost neb'(1 na osobu dluiníkovu . .YerIteh dovoleno Jest, na vu I, ves 1 exeKUCI ,'Ul , '" , " t "I "u ekucvnI' uve 
vymoci si ihhé'ď po 'projití lhůty'platebm' a po pravm~n U vrz.em'" n~ e:...ex . -
ienfalu'iníka ani~' byla předcllázelaexekllce na .maJetnost dluzmkovu. Na majetnost 

, . k" k ťt 
"v'e'stl' se'" Ov' ,\, kll<i/:i'před vykonanouexekllcÍ na osobu., 1 po vy onam exe uce e o, muze exe h' , 
věřitel však, ktéi'ý byl 'vymohl exekuci na osohu, nemá. pl'áva, pokudialovan~ se n~c UZ.l 

ve vězeiiÍ pfÓ"Oluhy/V);'máhati exekuci na majetnost leho, neho v ní pokracovatt. 

§. 5. 
" 'Ná orovnání před'~oudem uzavřená má tato exekuce směnečná místa jen" v té 

pHpadno~ti, kdyi se JÍ dluiník ohledem na jistou směneční pohledanost výslovne po-

drobil. 
'§,6. 

Y~řitel směnečný' muže exekuci 'vésti na '~sobu ~'dluŽ;níkovu i tehdá, kdyi dán~ 
. , d'" t't'·l .. t tO" I 'by1jť"jistota: za sm~"'eěnt"I1ohledanost,\ ami, muSIl r1venpus I,l Pu.·JlS o y, "nemu7Je I 

, "danou 'jistototl i1'ule'ďbýti'spoKojen. 

§.7. 

I Od vězéhi osobního'jsou osvobozeni: 
1. 'osoby vojenské ,\ jeMo jsou v skutečué sluibě, llE'bo :ve.,výslui.b.ě ,pili, p~ns,i, neho 

vy~tth1pily;' podtievše' dustojnost vojenskou; , 
2. veřejní úředníci v sluibě státní a osoby duchovm. 

§.8. 
dl "'k "" 'h v 'd ť 

Exekuci"'vi:lllouCí,'jenichct:i"vésti.exekuci na osobu-' U7J111 asmenecm o, za a 1 

" fuá,"kdyi 'vejde'v lllO'C právnínález~ kterýmdluiník byl oQsouz,en, II pHslušnéb.o ,okres-

'nHiů1sudíh o' za llloiE'nf vezení Ila dluiníka. 

v , 1 .. b'k' ~'-
'OkrésI1Í sndi má,'kdyz. povolí k'7íádosti .. této, zaroven 'soudmmu s U7Je ,Dl ,OVl n.a~l-

'" " '1' ,,' ',d Ja' s"tnl'ho ClvIl-
niti, ib'Y'b:věúini to'vykonal io tom správu UClm, a· n~nl 1 pl'1.S0u u ,zV- .' '. 

" l1iho'vezění, nú\ o tomtéž věděti dáti představen emu místa, kteréi ustano,\eno ,Jest k 

'5"h'vězovátlÍ 'dlužníku. 
§.i!! 10. 

Soudní služebnik niá ihned po obdrie11ém nařízeni žalovaného. z.4tknouti, jemu 

"\ 

58, Verordnung de. Ju.ti~í"Í8terlum' tlom flS. JlJnner 1860. 614 
,. 3. 

Die Compensation gegenseitiger Forderungen ist im Wechselproces8e nur danra zulassig, 

welln de1' Wechselschuldner dem Kliiger eine fiillige, entweder durch ein rechtskraftigeB Er

kenntniss oder durch eine;'" geri~htlichen Vergleich anerkannte und dem Schuldner unmittelbar 

gegen den Klager zUBtehende Gegtnforderung entgegenzusetzen vermag. 

§. !J. 

WCllTL ein Wechselschuldner, die ihm durch UrtTuil oder Besclleid mit Androhung w:echc 

selrechtlicher Execution au/erleo'e Verbindlichkei( binllen der dazu {estgtsetzten Frist nicht 

,rfůZll, so hat der Glaubiger die Wahl auf das Vermogen oder gegen die Person des Schuld

ner8 Execution zu fůhren, Es stehl ihm /rei, sogleiclt nach Ablaul der ZaMungsfrist und ein

getreteller ' Rechtskraft des Erkenntnisses, o/me vorausgegangener Execution auf das Vermo

Uen, den EXf.Cutionsarrest des Schuldners zu bewirken. Auf das Vermogen kann die EaJecu

tion vor tmd nach Vollziehung der Personal-Exec'(ltion gefůhrt werden; jedoch ist der Glau

biger, welchtr die Personal-Execution e,wírkt ltat, so lanue sich cler Beklagie im Sckulden

arreste befindet, die Ea:ecution auf das Vermogen desselben zu erwirken ode1' {orlzy.setzen, 

nicht berechtiget. 

6·5. 
Auf gerie,lItliche Vergleiclle findet dieBe Keclseirechtlidle Execvt10n n~r in dem lalle 

Statl, wenn siclt der ~chuldne1' dt!1'selben in Rucksicld einer Wel'hselforderung av.sdrUcklích 

unterworfen hat. 
6. 6• 

Der Wechselglaubige,r kann selbst dann, wenn fii1' den lJ'echt;elans."ruc1t Síche1'heit be

steZlt ist, wegen der Zahlung gegen die Fo'son des Schulaners die lixecuiion fii.hren, ohne 

vorher die Sic1terheit aufgeben zu mussen, in so{trn er durch díe gestellte S1'cherlleit nicht BO

uleích be{ríedigt werden kann., 

Vom Persona[sarreste sind be/reit: 
1. ln der activen Dien8tleistung stel,endo, 'flensionirte oder 111it lJtJilitarc1tarakier ausge .. 

tretene Militiirpersonen. 
2. Ocffentliche Beamte im Dienste des Staates und Geistliche. 

$.8. 
Der Executionsfůhrer, welcher gege't/. die Person des Wechselschuldne1's Execution fiJh

"en will, llUt naclt eingetretene1' Rechtsl.raft des E1'lwnntnisses, wodurch der Wechselsc1lUldner 

verurtheilt ivurde, um die Verlliingung des PC'l'sonalarrestes gegen de11selben bel dem bet1'ef

fenden Bezirksrichter anzusuchen. 
§.9. 

Das Bezirksgericht hat zugleich mit der Bewi1ligung die8es Gesuches einem -Gerichts

diene1' den Auft7'ag %jur Vornahme dessellJen gegen Relation zu ertheilen, und unter Einem, 

wenn, das Gericht nicht einen eigenen Civilar,'est besitzt, den Vorsland jen es Verwahrungs

vrtes, welcher fůr Schuldgefangene bestim111tist, hievon zu verstandigen. 

$.10. 

Der Gerichtsdiener hat sogleich na ch erha/tenem Au{t1'oge deh Geklagten zu veg'hoften, 

ihm bei dieser Gelegenheit ein Exemplar der vom Klager wider ihn erwirkten hrestsbewilli-
(Bohm.) 170 
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pN tom exemplář povolení k uvězení, kteréž žalobník na něho byl vymohl, dodati' a 
ihned do vězení., ustanoveného 'pro dlužnlky, j&j Odv6sti. 

§. 11. 
Uvězenci pro dltl'hy nesm~j( drženi 'býti v spo'lečném ~atčen(s osobarní ,'které 

jsou zatknuty pro zločin, 'tím méně pa~k s kriminá'lnimi trestnfky. 

§. 12. 
Věřitel, jemuž ~ovoleno' bylo osobn\ vězení na dlu~ntLa, povinen jest, dávati' 

tomuto n~,Uléně t O a nejvíce 20 llrejcarlt st~íbra v~živného na d~n, kteréž vyměřiti 
má Úřa.d. IJ)Íl!tnÍ, qle potřeby ale soud okresní, a 'k toplU konci má věřitel 'každého 
tjho,dne sumu, vypadaj~ci napřed složiii u 8právcevě~ničrí(ho, a n~b, jest-li při soudě 
salném vězení ~ro dlužníky, {lřímo u soudu. 

§. 13. 

Nesložili uvězoN;,I.tel V) živné v Vfavý čas, Ulá, se ~atč6l'\Ý dlu~~k ihlUld ~, yěZlell1 
pustiti, a věHtel pozbý,'á práva k opětnému před~evziti exekuce os~boi"pro tij~~~ 

pohledanost. 

Osobní uvězení na jedI)oho a téhož dlužníka může vyrno~i zaroveĎ. i více žalob
niktl. Další toto mězení vykonává se dodáním duplikátu příkazu uvězĎQ:a--c,ího ža

lovanému a triplikátu správci vězničímu. 
§. 15. 

Vymllže-li se uvězení ~d. více věřiteltl na jeqnoho a téhož dh~~níka, má dostávati 
dlui.ník nicméně vý~ivQé (§. 12) toliko j,ednou. Uvězovatelé lIlají na v&Ii, shodnouti 
se o společné dávání vý7.ivného, nebo ustanoviti, kterak zamÝ,šlejí výživné toto dle 

§. 12 střídavě skládati. 

§. 16. 

Uvězení dlužníci nemollOu b)lti nuceni k nižádné práci, aniž nhO,h,w,lhÝ,tipmko
beni nedostatku nějakťmu, který nenÍ. n~"y,lmutelně ~P(lj:lll "I\l,~mu.tm. ~vPMdy. 

§. 17~ 

V Hitel má na vůli, polehčiti uvězenému dle ,lib.osti vězení pro qluhy na něho 
povolené, zvl4ště pllk pQvoliti mu, aby mohl na delší nebo Jqat~í 'čas, ve dlle nebo' 
i v noci, svobodně vycházeti, při čemž se mtlže vězen ~dřeknouti ~ákonQíhQ VYl,í-' 
vného čili nic. 'l'akové povolení nemtlže však na ujmu býti právu jiné'ho věNtele,k'té- ' 
rému též bylo povoleno uvězení na ža.}Qvaného. 

V této . případnosti t ja~o~ i kdy~ žlllQvanÝ, oe} jednoho věřitele z v~zení hyl na
liro sto propuštěn, nebo když věřitel výživné v pravý čas ne8IQ~í, má se qruhému ' 
uvě1Aovateli o tom dáti věděti, a v posledIlějších případech vybidmití'k n"ěmu . učiniti, 
aby své povinnosti k výživě zadost učinil. 
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gung einzuhandigen, und ihn soforl in das zur Aufnahrne von Schuldge{angenen bestirnrnte 

An-elltÍdea,e&bzup.ilwifa. 

'.11. 
Die Schuldgefangenen dur len nie mit Personen, welc1,e wegen Verbrecl,en verhaftet 8ind, 

viel weniger aber nQch mi"t &iM.i:nítl-Stril/finúen 'in gemetnschaf-llicher Hafl gehalten tverden. 

'.12. 
Dem Glaubiger, welcher den Personalarrest wider einen S.cituldner erwirkl hal, liegt 

die Verpflichtung ob, Lelzlerem die durch dle BeMrde de8 Orle8, n61higenfalls aber durch das 

Bezirksgericht fest&usehenden A'irnentations-KQslen im Betrage VQn mindeslens1.0 und Mich

sttms 20 Kreuzer C01&". Miinze fur jeden 'l'ag zu verabreichen, und zu diesem Ende w{)chent

Uch d,nentfallenden Be/rag in Vorhinein dem A.rrestlJerloa,l(er, oder wenn ein Schulden,arresl 

bei dem Gerichte selbst bestcht, bei dietJem unmittelbar zu erlegen. 

,. -ta. " 
Die Unlerlussung des Erlage8 der AlilMnlationBrate Z1.4r gehorigen Zeit Itat zur Falge, 

dass der l.'Crhaftele Schuldner sQgleich seiner Haft entlassen, und datls der Glaubiger des 

Rechtes auf Wiederaufnahrne der Personal-E;tJtcutlon wegen derselben Forderung vel'lustig wird. 

1·1!J. 
G lJjeit elrum 8chuld'ner 7ronnen ttttck gléicltsf!Íti!J mrmrere Kliiger den Pm's()'nalarrest be

wlrkel1. bie Vbllzzehung éi'ne8 soltlttJ'n weltl!ten Atťesles finďét d:urckdie Zustellung eines Du

alicates des Arrestbelehles an den Geklagten und einea f'N'plums dn den Arresfverwalter Stati. 

6·15. 
Wird der Arrest"on mehreren Gliiubigern gegel& denselben Sckuldner erwi1'kt, so hat 

Letzterer Gleichwohl die Alimentations-Kosten (I. 12) doch nur einmal zu beziehen. Es hiingl 

in diesem Falle daher von den Arreslwerbern ab, sich enlweder ůber die ge,n~inschallliche 

Leistung der Alirnente zu versliindigen, oder die Arlund Weise, wie si6 dieselbert nach ML8S

gabe des f. 12 abwechllelnd erlegen wolfen, zu beslimrnen. 

'.16. 
Schuldge{angene konnen zu keinerlei Arbeit gezwunJen, noch sonst einer mít der Enlr.ie

ltung der Freiheit nichl unumgiinglich nQlhwendig verbunrlenen EntbehrunJ lmterW[)r/en werden. 

'.17. 
EB steM dem Gliiubiger {rei, dem verha(teten ScTtuldner den wider i/tn Sehulden lt dbej' 

erwirkten Arresl aur die ihrn gerallige Arl zu erleichtern, insbesondere auch ihrn einen freien 

Ausgang auf kurzere oder lángere Zeit, bei 'l'age oder aucTt bei NacTtt mil oder ohne Verzicht

leistung aul die gesetzlichen Alimente zu bewilligen. Eine sQlche Bewilligung kann aber dent 

Rechte eines drUlen Gliiubigers, der eben/aUs den Schulden'Lrrest wider den Geklaglen er-

wirkl hal, nich I zum Abbruche gereichen. 
ln diesem'Falle, SQ wie auch, wenn der Geklagle von einem Gliiubiger seiner Haf' gunr.-, 

tich enllassen, oder von lelzterem die Alimentationsrate zur gehOrigen Zeit nieM erlegt Wi1'd, 

isl der fernere Arrestwerber Ttie"on zu "erstandigen, uad in den lelflleren Fállen r.IU' Leistung 

se;,ner A.limenlationspflicltl aufzufordern. 

170 • 
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§. 18. 
Musili někdo, kdo pro dluhy sedí ve vězení, 1..a příčinou nemoci dán býti do 

špitálu, má se učiniti opatření, aby nebyl dán me'l.i 1..ločince a nebyl drien přísněji, 

neili byl drien ve věz.ení v čas nemoci. 
Vě1..ení pro dluhy se nepřerušuje dáním dluiníka do špitálu. 

Taktéi se proto nemění povinnost k dá.váni výiivného; úřad však v §. 12 jme
novaný muie v takovém případu zvýšiti sumu výiivného dle povahy nemoci a potřeb 

uvězeného dluiníka. 

§.19. 
Věz.ení pro dluhy, bez. ro1..dílu, jestli povoleno jenom za jeden nebo za více dluhil, 

nemuže déle bez přetdenÍ trvati neili rok. 
Jak mile vyseděl dluinÍk belí přetriení rok ve vězení, má se hned z vězení 

pustiti, a nemuie býti více za tyté i dluhy zatknut. 

§. 20. 
Předpis tento má v korunních zemích Uhersku, Chorvatsku a Slavonsku, voj

vodství Srbském a Temešském banátě v skutek vejiti od 1. května 1850; jest se však 
od tohoto dne' dle něho zachovati i při vykonávání takových rozsudku, které před 
1. květnem 1850 v moc práva vešly. 

Sehmerling m. p. 

liB. Verordfllll'lg dea JUJtizmilli,tcriwne VOlH ~5, Jli.nnero 1850. 
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$.18. 

Wenn Jemand, der Scltulden halbel' im GefllnJnisse sitZl, wegen lírankheit in das 

Spital gebraclll werden muss, so ist Anstalt zu trelfen, dass er nichtmit Ve~'breche1'n vermengl, 

und nich! schwerer, als er im Ge[ůngnissewllhnnd seine1' Krankheit gestanden, gehalten wel'de. 

Die Dauer des ScTwldenarrestes wird durch die Versetzung des Schulducrs in du.,-; 
Spilal nich! unterb1'ochen. 

Ebenso erleidet hiedU1'ch die Verbindlichkeit ZU7' Leistung der Alimente keine Aenderuny " 

doclt darl in einem solchen PalZe de'r Betmg der Alimentationskosten nach Bescltalfenheit der 

Kranklteitsumstllnde des Schuldge[angenen den Bedii11nissen desselben entsprechend durch die 
im $. 12 bezeicltnete BehOrde erhOht werden. 

$.19. 

,Der Scltuldena7'rest, gleichviel ob wegen einer einzigen oder wegen mehreren Schulden , 
kann nicllt liinger als ein Jahr ununterbrochen dauern. 

Naclt Ablaul eines ununlerbrochen dw'ch ein Jahr ausgestandenen .4rrestes, ist dahm' 

der Schuldner so[ort aus demselben zu entlassen, und kann auclt wegen del'selben 8chulden 
nicht wieder verha{tet werden. 

$.20. 

Diese Vorsch~i[t hat in den ['ronliindern Ungarn, Croatien und 8lavonien, in der 

Woiwodschatt Serbien und dem Temeser Banat vom 1. Mai 1850 ange[angen in Wil'ksam

keit zu trefen " doch 1st dieselbe von diesem Tage an auch bei der Execution solcher Urtheile 

die_vor dem 1. Maí 1850 in Rechtskraft erwacltsen sind, in Anwendung zu b,'ingen. 

Schn,erll"g m. TJ. 


