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Vládní nařízení
ze dne 27. června 1924
o přerušeni sporů pro peněžité závazky, zně
jící na rakousko-uherské koruny, z pojišťo
vacích smluv s řišsko-německými soukromými
pojišťovnami.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 6 zákona ze dne 30. června 1922,
č. 207 Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání po
hledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli a dlužníky
československými a cizími, a podle zákona ze
dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., kterým
se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě
mimořádných poměrů způsobených válkou:
§ IPeněžité závazky z pojišťovacích smluv
mezi řišsko-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 říšsko-německých pojišťoven v bývalém Rakousko-Uhersku se splništěm ua území bý
valého Rakousko-Uherska, které staly se
splatnými před 26. únorem 1919 anebo které
pocházejí z pojišťovacích smluv před 26. únonem 1919, nelze po dobu platnosti tohoto na
řízení prozatím 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
ua návrh.

§ 3.
Exekuce a prozatímní opatření pro tyto po
hledávky 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.
§ 4.
Zatímním zastavením nebo přerušením pře
ruší se lhůty promlčecí a jiné lhůty.
§ 5.
(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášení a zůstává v platnosti do 31. pro
since 1924.
(2) Provede je ministr spravedlnosti.
švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Beneš v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Dr. Markovič v. r.

.
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Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 31. května 1924
o dojednání úmluv pro podniky podpořené
ze státního melioračniho fondu.
Podle §u 3, předposledního odstavce, zá
kona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z.
a n z r. 1920, jímž se mění ustanoveni zá
kona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., o zvele
bení zemědělství stavbami vodními, vyhla112

