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166.

Vládní nařízení 
ze dne 2. října 1928

0 zákazu soukromého vyrovnání peněžních 
pohledávek a závazků vyjádřených korunami 
rakousko-uherskými mezi věřiteli nebo dluž
níky československými a srbochorvatsko-

slovinskými.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 6 a 8 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 nebo dluž
níky československými a cizími:

§ I-

(1) Dnem 3. října 1928 zakazuje se konat!
1 přijímat! jakékoli platy, převody a veškerá 
jiná jednání směřující k urovnání peněžních 
pohledávek a závazků vyjádřených korunami 
rakousko-uherskými, pokud spočívají na sou
kromoprávním titulu a vznikly mezi osobami 
Typickými nebo právnickými práva soukro
mého netro veřejného před 26. únorem 1919, 
nebo založeny jsou na smlouvách nebo jiných 
právních jednáních z doby před tímto dnem, 
měla-li dne 26. února 1919 jedna ze stran 
řádné bydliště (sídlo) na území republiky 
Československé (věřitelé a dlužníci českoslo
venští) a druhá na území království Srbů, 
Chorvatů a Slovinců (věřitelé a dlužníci srbo- 
chorvatskoslovinští).

(2) Právní jednání proti tomuto zákazu

učiněná nebo taková, podle kterých na místo 
původního věřitele nebo dlužníka má nastou
pit! někdo jiný, jsou neplatná.

(3) Každý, kdo by proti tomuto zákazu 
jednal nebo při dotyčném právním jednání 
jakkoli spolupůsobil, dopouští se trestného 
činu a bude potrestán pokutou do 50.000 Kč.

§ 2.
Doba, po kterou bude toto nařízení platiti, 

nezapočítává se do lhůt promlčecích ani ji
ných, jichž zmeškání má v zápětí právní 
újmu.

§ 3.

(!) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení a platí do 30. června 1929, leč by 
místo něho nabyl dříve účinnosti právní před
pis o způsobu vyrovnání závazků vyjádřených 
korunami rakousko-uherskými mezi věříte'i 
nebo dlužníky československými a srbochor- 
vatskoslovinskými.

(2) Nařízení toto provede ministr financi 
v dohodě s ministrem spravedlnosti.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Engliš v. r. 

Dr. Beneš v. r. 

černý v. r. 

Najman v. r.

Novák v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. 

Dr. Spina v. r.

Dr. Sřdínko v. r. 

Udržal v. r.
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