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141.
Vládní nařízení 

ze dne 18. června 1925, 
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení 
ze dne 19. března 1919, č. 145 Sb. z. a n., 
o exekuci podle spisů a listin zřízených v re

publice Rakouské.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 84 exekučního řádu ze dne 27. května 
1896, č. 79 ř. z., a § 33 zák. čl. LIV/1912 
(zákona o uvedení v život zák. čl. 1/1911 o ci
vilním řádu soudním) :

§ 1.
Rozsah vzájemné vykonatelnosti exekuč

ních titulů vůči republice Rakouské jest sta
noven i na území Slovenska a Podkarpatské 
Rusi vládním nařízením ze dne 19. března 
1919, č. 145 Sb. z. a n., o exekuci podle spisů 
a listin zřízených v republice Rakouské, v me
zích § 33 zák. čl. LIV/1912 (zákona o uvedení 
v život zák. čl. 1/1911 o civilním řádu soud
ním) .

§ 2.
. (t) Ustanovení vládního nařízení č. 145/ 

1919 Sb. z. a n. jest použiti bez ohledu na 
státní příslušnost a bydliště osoby povinné 
též na výkon usnesení, jimiž byla zjištěna 
výše výživného, jež má platiti nemanželský 
otec, v řízení nesporném podle čl. I, § 16, cis. 
nař. ze dne 12. října 1914, č. 276 ř. z. (I. dílčí 
novely k obecnému zákonu občanskému).

(2) Předpisy, jimiž exekuční úkony pro vy
máhání peněžních závazků, znějících na ra- 
kousko-uherské koruny, jsou prohlášeny za 
nepřípustný, zůstávají beze změny.

§ 3.

(!) Vzájemnost exekuce podle vykonatel
ných platebních rozkazů a výkazů nedoplatků 
zmíněných v § 1, č. 13., exekučního řádu ze 
dne 27. května 1896, č. 79 ř. z., není zaručena, 
pokud jde o dávky za dobu před 1. lednem 
1923.

(2) Exekuce k vymožení takovýchto pohle
dávek již zahájené v den, kdy toto nařízení 
nabude účinnosti, buďtež zrušeny z moci 
úřední nebo k návrhu.

§ 4.

(1) Nařízení toto nabude účinnosti dnem 
vyhlášení.

(2) Provede je ministr spravedlnosti.

Švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Novák v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r.

Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.
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