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395.
Zákon ze dne 20. prosince 1922, 

kterým se prodlužují některé lhůty podle zá
kona ze dne 25. ledna 1922, ě. 39 Sb. z. a n., 
jímž se mění a doplňují některá ustanovení 
zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z.

a n., o požitcích válečných poškozenců.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Lhůta stanovená v článku III: zákona ze 

dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., v níž jsou 
váleční poškozenci tam jmenovaní povinni 
prokázati, že učinili návrh na zahájení řízení 
k prohlášení za mrtvou osoby, od které odvo
zují svůj nárok na důchod, prodlužuje se do 
31. prosince 1923, v případě, že důchod při

znán po 1. lednu 1923, do jednoho roku od při
znání k důchodu.

§ 2.
Lhůta k uplatnění nároku podle zákona ze 

dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., stano
vená článkem IV. téhož zákona, prodlužuje 
se do 31. prosince 1923.

§3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. 

února 1923.
§4.

Ministru sociální péče se ukládá, aby jej 
provedl v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Habrman v. r.
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