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Cis. 77.

Zákon ze dne 13. února 1319,

1íik2 mění se ustanovení o způsobilosti k soudcov
skému úřadu.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
nařizuje se:

§■ 1.
Pro úřad soudce nebo státního zástupce v ob

vodu celého území bývalého království uher
ského, které vláda československé republiky 
vezme do své správy, jsou způsobilí také soud
covští úředníci a úředníci státního zastupitelství, 
kteří vyhověli podmínkám § 4 zák. o soud. org. ze 
dne 27.'listopadu 1896, z. ř. č. 217, a zkoušku soud
covskou neb advokátní vykonali před některou 
zkušební komisí v obvodu, ve kterém tento zákon 
platil, do 28. října 1918 a po tomto dnu před zku- 
šebr! komisí u vrchního zemského soudu v Praze 
nebo v Brně.

§ 2.

Ministr spravedlnosti může nařízením pře
chodně v době tří let zkrátiti dobu přípravné 
Služby soudcovské pro celý obvod československé 
republiky, nebo pro obvod některého vrchního 
zemského soudu, a to až na dvě léta. Kandidáti 
soudcovští, kteří po této zkrácené přípravné 
službě budou k soudcovské zkoušce připuštěni, 
jsou sproštěni povinnosti, by podali písemnou vě
deckou práci.

§ 3.

Vláda se zmocňuje, aby vyhlásila nařízením, 
zda a pokud přípravná služba a zkouška soudcov
ská, vykonané v bývalém území Bosny a Herce
goviny, pro soudcovský úřad nahrazuje příprav
nou službu a zkoušku podle § 4. zák. o soud, org. 
a uh. či. zák. VIL: 1912 a LIIL: 1913.

§ 4. ;

Pro organisaci může ministr spravedlnosti do 
dvou let po vyhlášení tohoto zákona soudce, pro 
obvod v § 1. naznačený jmenované, přeložili nebo 
dáli na odpočinek.

§ 5.

Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr spravedlnosti.

§ 6.

Tento zákon nabude účinnosti dnem pro
hlášení.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.

Dr. Soukup v. r.

Cis. 78.

Zákon ze dne 13. února 1919
o platech profesorů vysokých škol.

. Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§1. ■
Ustanovení dosud platná o zařádění vysoko

školských profesorů do hodnostních tříd státních 
úředníků se zrušují.

Drahotní a jiné mimořádné přídavky i jiné 
výhody, jež se poskytují všem státním úředníkům 
podle hodnostních tříd nebo podle výše jejich 
služebních' platů, přiznávají se vysokoškolským 
profesorům podle výše platů tímto zákonem sta
novených. i

Diety a poplatky stěhovací vyměřují se řád
ným profesorům dle V., mimořádným profesorům, 
dle VI. hodnostní třídy.
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