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88.

Vládní nařízení 

ze dne 20. června 1929, 
kterým se prodlužuje platnost vládního naří
zení ze dne 2. října 1928, ě. 166 Sb. z. a n., 
o zákazu soukromého vyrovnání peněžních po
hledávek a závazků vyjádřených korunami 
rakousko-uherskými mezi věřiteli nebo dluž
níky československými a srboehorvatskoslo- 
vinskými a vládního nařízení ze dne 22. listo
padu 1928, č. 58/1929 Sb. z. a n., o zákazu 
soudně vymáhati pohledávky a dluhy ve sta
rých korunách rakousko-uherských v poměru 

ke království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 6 a 8 zákona ze dne 30. června 1922, 

č. 207 Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohle
dávek a závazků vzniklých v korunách ra
kousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky 
československými a cizími:

§ 1.

Platnost vládního nařízení ze dne 2. října 
1928, č. 166 Sb. z. a n., o zákazu soukromého

vyrovnání peněžních pohledávek a závazků 
vyjádřených korunami rakousko-uherskými 
mezi věřiteli nebo dlužníky československými 
a srbochorvatskoslovinskými a vládního naří
zení že dne 22. listopadu 1928, č. 58/1929 Sb. 
z. a n., o zákazu soudně vymáhati pohledávky 
a dluhy ve starých korunách rakousko-uher
ských v poměru ke království Srbů, Chorvatů 
a Slovinců prodlužuje se do doby, kdy nabude 
účinnosti právní předpis o způsobu vyrovnání 
vzájemných pohledávek a závazků vyjádře
ných korunami rakousko-uherskými mezi vě
řiteli nebo dlužníky československými a srbo
chorvatskoslovinskými, nejpozději však do 
31. prosince 1929.

§ 2.
Nařízení toto nabude účinnosti dne 30. 

června 1929; provede je ministr spravedlnosti 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

Udržal v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Najman v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Vlasák v. r. Dr. Srdínko v. r.

Novák v. r. Dr. Šrámek v. r.

Dr. Nosek v. r.
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