Sbírka zákonů a nařízení, č. 98.

němu zákoníku občanskému (§§ 192 a 194
cis. nař. ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. z.),
a pro nedoplatky úroků z lombardních půjček
poskytnutých na úpisy válečných půjček a
předválečného státního dluhu rakouského,
uherského a společného, ať zajištěného nebo
nezajištěného, prodlužuje se dále tak, že tyto
pohledávky se promlčují nejdříve dnem 1.
dubna 1923, jestliže nezanikly již před tím
uplynutím delší promlčecí lhůty v zákoně
určené.
Pro pohledávky tu uvedené, které dospěly
do 1. dubna 1920, počíná se tříletá promlčecí
lhůta od tohoto dne; pro pohledávky později
dospělé počíná se dnem dospělosti.

305

republiky československé připuštěni v době
až do 29. února 1924 soudcovští čekatelé,
splnivší ostatní podmínky, již po dvouleté pří
pravné službě soudcovské.
Připuštěni mohou býti takto jen ti, o nichž
lze podle vysvědčení o theoretických zkouš
kách a o dosavadním zaměstnání za přípravné
služby předpokládati, že jsou dokonale vycvi
čení ve všech oborech služby soudcovské
i u státního zastupitelství.
Za připuštění ke zkoušce lze žádati před
ukončením dvouleté přípravné služby; zkouš
ka může však býti konána teprve až po jejím
dokončení.
§ 2.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provésti je náleží ministru spravedlnosti
v dohodě s ostatními zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Černý v. r.
L. Novák v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. šrobár v. r.
Tučný v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. érer v. r.

Těm, kdo se přihlásí ke zkoušce ve lhůtě
v § 1 stanovené, promíjí se domácí písemná
práce z právní vědy.
Jinak musí čekatelé vyhověti při zkoušce
všem požadavkům pro ni předepsaným.
Při zkoušce a posudku o jejím výsledku
nesmí býti nikterak k tomu hleděno, že jest
kandidátů snad zapotřebí pro uprázdněná
místa.
§ 3.
Nařízení toto nabude platnosti dnem vy
hlášení.
Provede je ministr spravedlnosti.

98.

Dr. Beneš v. r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 10. března 1922

Staněk v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dolanský v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
černý v. r.
A. Novák v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.

o zkrácení přípravné soudcovské služby.
Podle zákona ze dne 8. února 1922, č. 57
Sb. z. a n., se nařizuje:
§ IK soudcovské (jednotné soudcovské a advo
kátní) zkoušce mohou býti v celém obvodu

Státní tiskárna v Praze.

