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1-20,

Vládni nařízení 
ze dne 14. června 1923 

o telegrafických podáních v soudním řízení a 
v řízení před úřady poručenskými (sirotčími) 

na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1, odst. 2., zákona ze dne 27. dubna 
1923, č. 100 Sb. z. a n., kterým se pro Sloven
sko a Podkarpatskou Rus upravuje způsob 
počítání lhůt v soudním řízení a při poručen- 
ských (sirotčích) úřadech:

§ I-
(t) Podání na soudy nebo poručenské úřady, 

která se činí telegraficky (§1, odst. 2., zákona 
ze dne 27. dubna 1923, č. 100 Sb. z. a n.), jest 
ve formě jinak pro ně předepsané opakovati 
písemným podáním, nemělo-li podání telegra
fické již podstatné zákonné náležitosti písem
ného podání. Náležitosti podpisu stranou nebo 
advokátem může býti vyhověno dodatečným 
krátkým písemným projevem souhlasu s ob
sahem telegrafického podání nebo jeho schvá
lením a požadavku, aby byly přiloženy listiny, 

n zasláním těchto listin a potřeb- 
•k'8^ „i. a opisů.

(2) Je-li třeba učiniti podání v několika 
stejnopisech, buďtež tyto dodatečně soudu 
(poručenskému úřadu) zaslány, neobsahuj e-li 
telegrafické podání žádosti, aby byly pořízeny 
opisy telegrafického podání na útraty strany, 
částka k ťihradě těchto útrat pravděpodobně 
potřebná musí býti — pokud nejde o strany 
nebo advokáty soudu (poručenského úřadu) 
známé -— na súčtování poukázána nebo zmoc
něncem v kanceláři soudu (poručenského 
úřadu) složena.

(3) Písemné podání, jakož i všechna uve
dená pozdější sdělení, zásilky a složení musí 
se státi nejdéle clo tří dnů po uplynutí lhůty,

která jest stanovena pro příslušné písemné 
podání, není-li však lhůty takové, do tří dnů 
po dojití telegrafického podání. Do těchto 
lhůt buďtež počítány i dny, kdy podání, sdě
lení a zásilky byly dopravovány poštou. 
Zmešká-li se tato třídenní lhůta, nebudiž již 
k telegrafickému podání dále přihlíženo.

(4) Usnesení, jimiž jsou dotčena práva 
jiných osob, buďtež učiněna teprve, když do
šla podání nebo písemné projevy v odstavci 1. 
uvedené.

§ 2.

Předpisů § 1 tohoto nařízení nelze použiti, 
bydlí-3i strana nebo její zmocněnec v místě 
soudu (poručenského úřadu), u kterého po
dání učiniti jest, v jeho obvodu nebo obvodu 
sborového soudu prvé stolice (poručenského 
úřadu II. stolice) tomuto soudu (poručenské
mu úřadu) nadřízeného. Písemná podání 
na soud (poručenský úřad), která se činí 
telegraficky, musí v tomto případě j eště před 
uplynutím lhůty, která jest určena pro po
dání, ve formě vůbec pro ně předepsané býti 
opakována, jinak se na telegrafické podání 
nesmí brati zřetel a jest pokládati podání za 
opožděné.

§ 3.
(1) Nařízení to platí pro Slovensko a Pod

karpatskou Rus a nabude účinnosti dne 
18. června 1923.

(2) Provésti je ukládá se ministru spra
vedlnosti.
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