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(Čís 596.—603.) 596. Nařízení, jímž se určují meze příslušnosti soudů lichevních.
597. Narizem,
jímž se provádějí zákon ze dne 17. října 1919, čís. 667 Sb. z. a n„ o lidových soudech pro trestaní
válečné lichvy (soudech liehevních) a zákon ze dne 17. října 1919, čís. 563 Sb. z. a n., o trestaní vá
lečné lichvy. _ 598. Nařízení, jímž se provádí zákon o podmíněném odsouzeni a podmíněném propu
štění — 599. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1919, č. lo5 Sb. z. a n.,
o prozatímní úpravě notářství. - 600. Zákon, kterým se mění dosavadní ustanovení o notářských sazbach.

Cis. 596.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. listopadu 1319,
Jímž se určují meze příslušnosti soudů liehevních.
§ 1.
Podle § 1, odst. 2. zákona ze dne 17. října 1919,
č. 567 Sb. z. a n., přikazují se pravomoci soudů
liehevních:
a) na místě soudů řádných trestné činy proti
zákonu ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z^ a n.,
o trestání válečné lichvy, a proti § 33 nařízení
vlády republiky Československé ze dne 27.
června 1919, č. 354 Sb. z. a n., o úpravě ob
chodu obilím a mlýnskými výrobky;
b) na místě úřadů správních překročení maxi
málních cen podle § 6 zákona ze dne 17. října
1919, č. 568 Sb. z. a n., o trestání válečné
lichvy, a správní přestupky podle §§ 4, 11, 14,
16, 40 a 41 císařského nařízení ze dne
24. března 1917, č. 131 ř. z.
§2.
Podle § 29, odst. 1 zákona o soudech lichevních vylučuje se prozatím území kdysi uherské
'z platnosti tohoto zákona s výjimkou ustanovení
§§ 16 a 17. t
§3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provést! Je přísluší ministru spravedlnosti
V dohodě s ministrem vnitra.
Švehla v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Veselý v,
liabrman v. r.
Staněk v. r.

Tusar v. r.
Klofáč v. r.
Prášek v. r.
r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heídler v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.

Cis. 597.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. listopadu 1919,
jímž se provádějí zákon ze dne 17. října 1919,
čís. 567, Sb. z. a n., o lidových soudech pro tre
stání válečné lichvy (soudech liehevních), a zákon
ze dne 17. října 1919, čís. 568 Sb. z. a n., o tre
stání válečné lichvy.

Podle § 31 zákona ze dne 17. října 1919, čís.
567, a čl. III. zákona z téhož dne č. 568 Sb. z. a n.,
se nařizuje:,
ODDÍL I.
O ORQANISACÍ SOUDŮ LÍCHEVNÍCH.

Ustavení liehevních soudů.
§ 1.
Soudy liclievní jsou samostatná oddělení řád
ných soudů, u nichž jsou zřízeny. Podléhají slu
žebnímu dohledu přednosty tohoto soudu a jsou
naň odkázány i ve věcech správních.
§ 2.
0) Předsedy lichevního soudu a jelm členy
z řad zkoušeného soudcovstva mohou býti jmeno
váni jen tací soudcové z povolání, kteří mají způ
sobilost ku samostatnému vykonávání soudcov
ského úřadu u soudu, k němuž jest lichevní soud
přičleněn.
(?) Jak dalece lze předsedu i ostatní ^soudce
lichevního soudu zaměstnávati u soudu řádného,
bude se řídití dle rozsahu prací u soudu lichev
ního.
(s) Předsedové sborových soudů, jimž pří
sluší jmenování (§ 3 zákona o soudech lichevních), vyžádají si jmenovací návrh přednosty
soudu, u něhož jest soud liehevni zřízen. Před
sedové soudů liehevních pro zločiny a přečiny

