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Sbírka zákonů a nařízení
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Částka XLIX.

Vydána dne 10, května 1919.

Obsah s (Cis. 237.—239.) 237. Nařízení o vzájemném výkonu exekučních iitulů povstalých v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku s jedné a na Slovensku s druhé strany. — 2 8. Naří ení o uspořádání služby pro nejvyšší
důchodkový soud. — 239, Nařízení, kterým se zrušují nejvyšší ceny pro plechové a lité zboží.

Čís, 237.
Nařízení vlády republiky Československé
ze o ne 5. května 1919.
o vzájemném výkonu exekučních titulů povsta
lých v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s jedné
a na Slovensku s druhé strany.
Podle § 84 ex. ř. a zák. či. LX: 188Í, se pro
hlašuje :
Článek I.
Nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne
26. října 1914, z. ř. č. 299, a zák. čl. XLII z r. 1914,
0 úpravě právní pomoci pro výkon exekuce, jákož i prováděcí nařízení z 29. prosince 1914, z. ř.
č. 365 a č. 74.800/14 ministerstva spravedlnosti
(igazságiigyi kozlony č. 14 z r. 1914), pozbyla
platnosti pro vzájemný styk mezi Čechami, Mo
ravou a Slezskem s jedné a Slovenskem s druhé
strany.
Č ! á n e k íí.
V obvodu celé Československé republiky jsou
stejně vykonatelnými veškeré exekuční tituly
vzniklé dle platných zákonných předpisů nebo
dle nich vydané od soudů, úřadů neb orgánů (é
neb oné země, vykonávajících svou pravomoc
z nařízení nebq pověření vlády a jménem Česko
slovenské republiky po 28. říjnu 1918.
Článek IIÍ.
V tom neb onom území do 28. října 1918
včetně dle platných tehdy nařízení vzniklé exe
kuční tituly jsou v celém obvodu bez rozdílu vy
konatelný.
Článek IV.
O příslušnosti k povolení a výkonu, jakož
1 o povolení a výkonu samém platí všeobecná
ustanovení v exekučních řádech. V dožádání není
třeba potvrditi, že exekuční titul nabyl právní
moci, ani k němu přiložiti opis listiny, pokud neHe o knihovní zápisy.

Povolíl-li jiný soud již exekuci, není za vý
kon dožádaný již oprávněn, zkoumat!, byla-li po
právu povolena, a z toho důvodu výkon odepříti;
smí jen zkoumat}, zdali navržený a povolený
způsob exekuce jest dle práva tam platného pří
pustným.
Č1 á n e k V.
Co do opravných prostředků použito buď
všeobecných ustanovení dle exekučních řádů.
Podle týchž posuzovat! jest příslušnost a řízení
ve sporech vzniklých za vedení exekuce a z pří
činy téže,
Č1 á n e k VI.
i
Předchozí ustanovení platí obdobně i pro
exekuci k zajištění.
Článek VIL
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho se pověřuje ministr
spravedlnosti.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
LIabrman v. r.
Stříbrný v r.
..'Tr.ci v. r.
Dr. Soukup v. v.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Stránský v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winíer v. r„

Čís. 238.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne ©. května 1919
© uspořádání služby pro nejvyšší důchodkový
soud.
K provedení zákona ze dne 11. března 1919,
5. 134 Sb. z. a n., o zřízení nejvyšjuho důchodkového soudu ustanovuje se jak následuje:
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Článek l
Oddělení ministerstva financí, jemuž jsou při.
kázány administrativní trestní věci důchodkové,
obstarává též pomocnou službu kónceptní a práce
kancelářské pro nejvyšší dfíchodkový soud.

Čís. 239.

N&Mseai vlládty septubilky československé
ze ^.ne €. května ISl®,
kterým se zrušují nejvyšší ceny pro plechové
a 11té zboží.

Článek II.
Přednosta tohoto oddělení jest jako přísedící
Na základě zákona ze dne 24. července 1917t
nejvyššího důchodkového soudu stálým referen
z.
ř.
ě, 307, a uher. zák. čl, LX1I1 z roku 1912 a Ij
tem tohoto soudu. K výkonu pomocných prací
konceptních pro nejvyšší duchodkový soud jest 'z roku 1914 nařizuje se:
mu přidělen ministrem financí jmenovaný zapiso
§ 1,
vatel tohoto soudu.
Článek III.
Nejvyšší ceny pro plechové a líté zboží se
Práce kancelářské pro nejvyšší duchodkový zrušují.
soud a to: vedení podatelny, výpravny a spisovny
§ 2,
obstarává kancelářský úředník oddělení minister
Nařízení bývalého rakouského ministra ob
stva financí v čl. I. uvedeného za dozoru zapiso
chodu ze dne 23. září 1915, z. ř. č. 285, ze dn^
vatele nejvyššího. důchodkového soudu.
28. dubna 1916, z, ř, č. 124, ze dne 17. března 1917,
Článek IV,
z. ř. č. 119. a ze dne 8. února 1918, z. ř. č. 718
Úředníci konající službu pro nejvyšší důchod- pozbývají platnosti.
kový soud podléhají jen y činnosti své pro nej
§ 3,
vyšší duchodkový soud presidiu nejvyššího soudu,
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
na jich ostatní služební poměry nemá toto presi
hlášení.
dium vlivu.
Provedením jest pověřeno ministerstvo ob
Článek Y.
chodu ve shodě s ministerstvem pro zásobo
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy vání lidu.
hlášení a výkon ukládá se, ministrům financí a
spravedlnosti.
Švehla v. r.,
v
zastoupení
ministerského předsedy.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.
Dr. Vrbenský v. r«,
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dř. Rašín v. r.
Staněk v, r.
Dr. Zahradník v.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Prášek v. r.
Dr. Soukup v, r.
Prášek v. r,
Dr, Soukup v. r,
Dr.
Winter v. rDr.
Stránský
v.
r,
Dr, Winier/ v. r.
Dr. Stránský v. r,
Stříbrný
yř ť.
Habrman
v,
r.
Stříbrný v. r.
liabrman v. r.
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