Artikel 33
In daarvoor geschikte plaatsen, gelegen aan of in de nabijheid van de Rijn, worden
rechtbanken ingesteld, die zijn belast met de kennisneming van alle in artikel 34 vermelde
zaken.
De Regeringen der Oeverstaten geven elkaar wederkerig kennis van de instelling der
Rijnvaartrechtbanken in hun gebied en van de veranderingen die in het aantal, de zetel en het
rechtsgebied dier rechtbanken mochten worden aangebracht.
Artikel 34
De Rijnvaartrechtbanken zijn bevoegd:
I.

in strafzaken, tot het onderzoek van en de uitspraak over alle overtredingen van de
voorschriften betreffende de scheepvaart en de waterpolitie;

II.

in burgerlijke zaken, tot het doen van uitspraak na summiere behandeling in geschillen
betreffende:

a.

de betaling en het bedrag van loods-, kraan-, waag-, haven-, en kadegeleden;

b.

de belemmering door particulieren van het gebruik der jaagpaden;

c.

de schade, veroorzaakt door schippers en houtvlotters gedurende de reis of bij het
aanleggen;

d.

de vorderingen, ingesteld tegen eigenaren van voor het slepen van schepen gebruikte
trekpaarden wegens aan onroerend goed toegebrachte schade.
Artikel 34bis1

Onverminderd artikel 35ter zijn de Rijnvaartrechtbanken overeenkomstig artikel 34, II c
eveneens bevoegd, indien de partijen door een privaatrechtelijke overeenkomst zijn
gebonden; hun bevoegdheid strekt zich evenwel niet uit tot op een privaatrechtelijke
overeenkomst gebaseerde rechtsvorderingen tegen een vaartuig terzake van schade door de
schuld van dat vaartuig veroorzaakt aan personen of goederen die zich aan boord van dat
vaartuig bevinden.
Artikel 35
De bevoegdheid tot kennisneming berust in strafzaken (artikel 34, I.) bij de Rijnvaartrechtbank,
in wier gebied de overtreding is begaan; in burgerlijke zaken bij de rechtbank, in wier gebied
de betaling had moeten geschieden (artikel 34, II a), of de schade is veroorzaakt (artikel 34, II
b, c, d).
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Artikel 35bis2
Wanneer in het geval van artikel 34, II c de schadeveroorzakende feiten zich hebben
voorgedaan op het grondgebied van twee Oeverstaten of wanneer het onmogelijk is vast te
stellen op welk grondgebied de feiten hebben plaatsgevonden, berust de bevoegdheid bij de
rechtbank alwaar de zaak alleen of het eerst is voorgebracht.
Wanneer de rechtbank van een der Staten zich onbevoegd heeft verklaard bij een uitspraak
die in kracht van gewijsde is gegaan, wordt de rechtbank van de andere Staat voor bevoegd
gehouden.
Artikel 35ter3
In burgerlijke zaken kunnen de partijen overeenkomen hun geschil aanhangig te maken, hetzij
bij een andere Rijnvaartrechtbank dan die welke overeenkomstig de artikelen 35 en 35bis
bevoegd is, hetzij voor zover de nationale wetgeving zich hiertegen niet verzet bij een andere
rechterlijke of scheidsrechterlijke instantie.
Artikel 36
De procedure voor de Rijnvaartrechtbanken is zo eenvoudig en zo snel mogelijk. Van
vreemdelingen wordt generlei zekerheidstelling op grond van hun nationaliteit gevorderd.
Het vonnis vermeldt de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geding, de punten
waarover volgens de uitkomst van het onderzoek moest worden beslist, en de gronden waarop
het vonnis berust.
De bestuurder van een vaartuig of houtvlot kan wegens een tegen hem aanhangig geding niet
worden verhinderd zijn reis voort te zetten, zodra hij de zekerheid heeft gesteld die door de
rechter voor het onderwerp van het geding is bepaald.
Artikel 374
Loopt het geding over een hoger bedrag dan 20 bijzondere trekkingsrechten, zoals
omschreven in artikel 32 van de onderhavige Akte,5 dan kunnen de partijen in hoger beroep
komen, hetzij bij de Centrale Commissie (artikel 43), hetzij bij de hogere rechtbank in het land
waar het vonnis is gewezen (artikel 38).
Wanneer het hoger beroep voor de Centrale Commissie moet worden ingesteld, wordt het
betekend aan de rechtbank die het vonnis in eerste aanleg heeft gewezen, binnen 30 dagen
nadat dat vonnis op wettelijke wijze met inachtneming van de in elk land aangenomen
vormvoorschriften is medegedeeld. De betekening van het hoger beroep moet vergezeld gaan
de uitdrukkelijke verklaring dat men de beslissing verlangt in te roepen van de Centrale
Commissie. Zij wordt insgelijks gedaan aan de tegenpartij, aan het voor de behandeling der
zaak in eerste aanleg gekozen domicilie, of, indien geen domicilie gekozen is, eveneens aan
de rechtbank. De betekening aan de rechtbank geschiedt op de wijze, bij de wetgeving van
het land bepaald.
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Binnen 30 dagen na de betekening der akte van hoger beroep moet de appellant een memorie,
houdende de gronden voor dat beroep, indienen bij de rechtbank die het eerste vonnis heeft
gewezen. De rechtbank deelt die memorie mede aan de tegenpartij, die verplicht is om daarop
te antwoorden binnen de termijn die haar daarvoor gesteld wordt. Het geheel wordt samen
met de stukken van het geding in eerste aanleg opgezonden aan de Centrale Commissie
(artikel 43).
Wanneer de bij dit artikel voorgeschreven formaliteiten niet door de appellant in acht zijn
genomen, wordt het beroep geacht niet te zijn ingesteld.
In geval van hoger beroep bij de Centrale Commissie kan de rechtbank, op verzoek van de in
het gelijk gestelde partij, de voorlopige tenuitvoerlegging van het in eerste aanleg gewezen
vonnis bevelen, waarbij echter, volgens de wetgeving van het land, moet worden beslist of de
verzoeker tot het stellen van voorafgaande zekerheid gehouden is.
Artikel 37bis6
Wanneer in eenzelfde geschil, de verzoeker en de verweerder beiden binnen de wettelijke
termijnen in hoger beroep zijn gegaan, de een bij de Centrale Commissie en de ander bij de
hogere nationale rechtbank, dan beslist de rechterlijke instantie waar het geschil het eerst is
voorgebracht over beide beroepen.
Het hoger beroep dat bij de Centrale Commissie is ingesteld, wordt geacht van kracht te zijn
zodra het volgens de in de tweede alinea van artikel 37 genoemde vormvoorschriften en
voorwaarden betekend is aan de rechtbank die in eerste aanleg vonnis heeft gewezen. Indien
de beide hogere beroepen op dezelfde dag zijn ingediend neemt de rechterlijke instantie
waarbij de verweerder hoger beroep heeft ingesteld van beide beroepen kennis.
ledere rechterlijke beroepsinstantie onderzoekt ambtshalve of een hoger beroep reeds
aanhangig werd gemaakt bij de andere beroepsinstantie.
De beroepsinstantie, die volgens de eerste alinea niet van het beroep kennis mag nemen,
verwijst, op verzoek van de appellant, het geschil naar de beroepsinstantie die volgens
genoemde alinea van beide beroepen kennis dient te nemen. Indien het beroep binnen de
vereiste termijn is ingediend bij de beroepsinstantie die niet van het beroep kennis mag nemen,
wordt de beroepstermijn ook geacht te zijn in acht genomen ten opzichte van de andere
beroepsinstantie.
Tot de kosten betreffende het beroep behoren tevens de kosten die, volgens de wetgeving
van de instantie die niet van het beroep kennis mocht nemen, door het aanvangen van de
beroepsprocedure zijn veroorzaakt.
Artikel 38
Elke Oeverstaat wijst eens voor al de hogere rechtbank aan, waarbij hoger beroep kan worden
ingesteld van de in zijn gebied door de Rijnvaartrechtbanken van eerste aanleg gewezen
vonnissen.
De zetel van deze rechtbank is gevestigd in een stad, gelegen aan de Rijn of niet te ver van
de rivier verwijderd.
Indien het hoger beroep bij deze rechtbank wordt ingesteld, is men voor de te volgen procedure
onderworpen aan de in het land geldende wetgeving.
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Artikel 39
Voor de rechtsgedingen in Rijnvaartzaken wordt geen gezegeld papier gebruikt, terwijl
evenmin gerechtskosten ten behoeve van rechters of griffiers geheven worden. De partijen
hebben geen andere kosten te betalen dan die van getuigen of deskundigen en van dezer
oproeping, alsmede de kosten van betekening, briefport, enz., alles volgens de gewone
tarieven van proceskosten.
Artikel 40
De door de Rijnvaartrechtbanken in elk der Oeverstaten gewezen vonnissen kunnen in alle
andere Staten ten uitvoer worden gelegd, met inachtneming van de formaliteiten,
voorgeschreven bij de wetten van het land waar de tenuitvoerlegging geschiedt.
De vonnissen en andere beslissingen, de oproepingen en de dagvaardingen in zaken,
aanhangig voor de Rijnvaartrechtbanken, worden voor wat de betekening betreft in ieder der
Staten beschouwd als afkomstig van de bevoegde macht van die Staat.
Aan personen, die een bekend domicilie hebben in een der Oeverstaten, worden de
oproepingen en exploiten in deze zaken aan dat domicilie gedaan.

