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213.

Vládní nařízení 
ze dne 8. listopadu 1923 

o přerušení sporů pro peněžité závazky, zně
jící na rakousko-uherské koruny, z pojišťova
cích smluv s říšsko-německými soukromými 

pojišťovnami.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 6 zákona ze dne 30. června 1922, čís. 
207 Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohledá
vek a závazků vzniklých v korunách rakou- 
sko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky 
československými a cizími:

§ 1.

Peněžité závazky z pojišťovacích smluv 
mezi říšsko-německými soukromými pojišťov
nami a těmi pojištěnci nebo jinými oprávně
nými, kteří měli dne 26. února 1919 své řádné 
bydliště na území československé republiky, 
sjednaných generálními representacemi říš- 
sko-německých pojišťoven v bývalém Rakou- 
sko-Uhersku se splništěm na území bývalého 
Rakousko-Uherska, které staly se splatnými 
před 26. únorem 1919 anebo které pocházejí 
z pojišťovacích smluv před 26. únorem 1919, 
nelze po dobu platnosti tohoto nařízení pro
zatím soudně vymáhati, znějí-li na rakousko- 
uherské koruny a je-li spornou měna, ve 
které tyto závazky mají býti plněny.

§ 2.
Soudní řízení, v němž tyto nároky jsou 

uplatňovány, jest přerušiti z moci úřední 
nebo na návrh.

§ 3.
Exekuce a prozatímní opatření pro tyto 

pohledávky jsou po dobu platnosti tohoto na
řízení nepřípustný. Exekuční řízení, jež bude 
již zahájeno v den, kdy toto nařízení nabude 
působnosti, jest zatím zastaviti buď z moci 
úřední nebo na návrh.

Zatímním zastavením nebo přerušením 
přeruší se lhůty promlčecí a jiné lhůty.

§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a zůstává v platnosti do 31. prosince 
1923.

Provede je ministr spravedlnosti, 

švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Beneš v. r.
Bechyně v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Tučný v. r. 
Udržal v. r. 
Novák v. r.

Šrámek v. r. 
Malypetr v. r. 
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Franke v. r.

Dr. Markovič v. r.
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