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(263. a 2S4.) 2S3. Nařízení o přerušení sporů pro peněžité závazky, znějící na rakouskouherskó koruny, z pojištění na život, důchody nebo úraz mezi soukromými pojišťovnami ma
ďarskými a pojištěnci československými nebo mezi československými soukromými pojišťovnami
a maďarskými pojištěnci. — 264. Nařízení o nejvyšších cenách piva.

263,
Vládní nařízení
ze dne 28. listopadu 1924
o přerušeni sporů pro peněžité závazky, zně
jící na rakousko-uherské koruny, z pojištění
na život, důchody nebo úraz mezi soukro
mými pojišťovnami maďarskými a pojištěnci
československými nebo mezi českosloven
skými soukromými pojišťovnami a mauarskými pojištěnci.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 6 zákona ze dne 30. června 1922, č. 207
Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohledávek
a závazků, vzniklých v korunách rakouských
a uherských mezi věřiteli a dlužníky česko
slovenskými a cizími, a podle zákona ze dne
15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a m, kterým se
vláda zmocňuje činiti opatření k^ úpravě
mimořádných poměrů způsobených válkou:
§ IPeněžité závazky z pojištění na život, dů
chody nebo úraz, sjednaných před 26. úno
rem 1919 a znějících na bývalé koruny ra
kouské a uherské, nelze soudně vymáhat! po
dobu čtyř měsíců ode dne, kdy nabyla účin
nosti úmluva mezi republikou českosloven
skou a státem maďarským ze dne 13. čer
vence 1923 o vzájemném nakládání se soukro
mými pojišťovnami a o finanční úpravě
starých pojišťovacích smluv na život, ujedna
ných v bývalých korunách rakouských a
uherských, č. 228 Sb. z. a n. z roku 1924,
pokud věřitelem nebo dlužníkem je s jedné
strany soukromá pojišťovna (počítajíc v to
i filiálky, ať mají sídlo kdekoli), jejíž sídlo
jest na území státu maďarského, a s druhé
strany příslušník republiky československé

nebo osoba, jejíž stálé bydliště (sídlo) jest
na československém území, anebo pokud vě
řitelem nebo dlužníkem je s jedné strany sou
kromá pojišťovna, která má sídlo na území
Československé republiky a s druhé strany
příslušník státu maďarského nebo osoba,
jejíž stálé bydliště (sídlo) jest na území
Maďarska.
§ 2.
Soudní řízení již zahájené o nárocích uve
dených v § 1 jest přerušiti na dobu tam uve
denou z moci úřední nebo na návrh.
§ 3.
Exekuce a prozatímní opatření pro tyto po
hledávky jsou po dobu platnosti tohoto na
řízení nepřípustný. Exekuční řízení, již za
hájené v den, kdy toto nařízení nabude
platnosti, jest odložiti buď z moci úřední nebo
na návrh.
§ 4.
Doba, po kterou pohledávky uvedené v § 1
nelze soudně vymáhat!, nezapočítává^ se ani
do lhůty promlčecí, ani do zákonné lhůty sta
novené pro uplatnění práv.
(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Provede je ministr spravedlnosti.
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