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Šetření ploch osevu provede se zvláštními ního nařízení zahájené budou z moci úřední
dotazníky, které podle návodu vyplní obecní odloženy.
starostové (v zemi Slovenské a Podkarpato§ 3.
ruské obecní, resp. obvodní notáři) sami nebo
Ustanovení
§
1
neplatí
o sporech, v nichž
podle dobrého zdání zvláštní komise.
jde o určení, že pohledávka nebo dluh vznikly
Provedením tohoto usnesení byl podle §u 11 (nevznikly) ve starých korunách rakouskovlád. nař. č. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen uherských a že v této měně po právu trvají
Státní úřad statistický, jenž rozešle příslušné (netrvají) a v jaké výši.
dotazníky.
§ 4.
Kdo nevyhoví zpravodajské povinnosti,
bude stíhán podle ustanovení zákona č. 49/1919
Doba, po kterou pohledávky a dluhy podle
Sb. z. a n. Vyplněné dotazníky dlužno zasílati tohoto vládního nařízení nemohou býti soudně vymáhány nebo exekucí dobývány, ne
přímo Státnímu úřadu statistickému.
započítává se do lhůty promlčecí ani do lhůty
Udržal v. r.
pro podání žalob ani do jiných lhůt, jejichž
zmeškání má po zákonu v zápětí právní újmu.
58.

§ 5.

Vládní nařízení
ze dne 22. listopadu 1928
o zákazu soudně vymáhali pohledávky a dluhy
ve starých korunách rakousko-uherských
v poměru ke království Srbů, Chorvatů a
Slovinců.
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 rakouskouherských mezi věřiteli nebo dlužníky česko
slovenskými a cizími:

U) Pokud jde o pohledávky a dluhy fi
liálek úvěrních ústavů nebo pojišťoven, rozhoduje jejich sídlo a nikoliv sídlo hlavního
ústavu.
(2) Za závazky filiálek ústavů pojišťova
cích mohou býti pokládány závazky z listin
pojišťovacích (pojistek) nebo jinakých li
stin, které byly vydány hlavními ústavy po
jišťoven, jen potud, pokud to z obsahu tako
vých pojistek nebo listin nebo z jinakých pí
semných ujednání zúčastněných stran jde ne
pochybné na jevo.
(3) T°t0 nařízení se nedotýká právních
poměrů mezi filiálkami s jedné a hlavním zá
vodem s druhé strany.

§ 1.
_
Po dobu účinnosti tohoto vládního na
řízení nemůže býti soudně vymáháno splnění
§ 6.
pohledávek a dluhů ve starých korunách ra
í1)
Toto
nařízení
nabude účinnosti dnem
kousko-uherských, vzniklých z jakéhokoliv
vyhlášení
a
platí
až
do
té doby, kdy nabude
důvodu před 26. únorem 1919 anebo založe
ných na smlouvách nebo jiných právních jed- účinnosti právní předpis o způsobu vyrov
■ náních z doby před tímto dnem mezi osobami nání vzájemných pohledávek a závazků vy
fysickými nebo právnickými soukromého jádřených korunami rakousko-uherskými
nebo veřejného práva, z nichž jedna měla mezi věřiteli nebo dlužníky československými
dne 26. února 1919 své bydliště (sídlo) na a srbochorvatskoslovinskými, nej později však
území republiky československé a druhá na do 30. června 1929.
(2) Provésti toto vládní nařízení náleží mi
území království Srbů, Chorvatů a Slovinců,
pokud jest sporná měna, ve které jest tyto nistru spravedlnosti v dohodě se zúčastně
nými ministry.
pohledávky a dluhy splniti.
(2) Soudní řízení, kterým se vymáhají náDr. Šrámek v. r.
roky uvedené v odstavci 1., bude z moci
Dr. Beneš v. r.
Dr. Nosek v. r.
úřední přerušeno; nové žaloby budou z moci
Černý v. r.
Dr. Spina v. r.
úřední odmítnuty.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Srdínko v. r.
§ 2.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Tiso v. r.
Najman v. r.
Udržal v. r.
0) Exekuce a prozatímní (zajišťovací)
Dr. Mayr-Harting v. r.
opatření pro pohledávky uvedené v § 1 jsou
Novák v. r.,
nepřípustný.
též za ministra Dra Englišé.
(2) Exekuce v den účinnosti tohoto vlád
Státní tiskárna v Praze.
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