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V.

Ustanovení o osobách vojenských.

§43.

Pokud z odchylných předpisů zákonných ne- 
vysvítá opak, platí předešlé předpisy i pro obor 
soudnictví vojenského s těmito změnami:

1. V seznamu podmíněného odsouzení (§ 9 
nařízení) v rubrice 9. budiž zapsán soud, který 
vykonává ochranný dozor, teprve, až odsouzený 
vystoupí z činné služby vojenské.

2. Nalézací soud vojenský mějž v patrnosti 
případy, v nichž byl vysloven ochranný dozor. 
Příslušné velitelství odsouzeného jest povinno 
oznámiti tomuto soudu vystoupení odsouzeného 
z činné služby vojenské (§ 21, č. 4. zákona).

3. Komisi pro podmíněné propuštění z trestu 
jmenuje nejvyšší vojenský soud do 15. prosince 
každého roku, a sice letos pro zbytek roku 1919 
a pro rok 1920.

4. Co je ustanoveno o řediteli trestnice, platí 
zde o veliteli vojenské trestnice. Úkoly presi- 
diální kanceláře vykonává kancelář soudu 
divisTííhó.

5. Úřadem zmíněným v § 29 jest zde úřad 
jmenovaný v § 413 voj. tr. ř.

č. 155 Sb. z. a n., odkládá ' se na dobu nejdéle 
jednoho roku.

§ 2.

Do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona 
může ministr spravedlnosti zbaviti úřadu notáře, 
kteří pro svou činnost nejsou hodni důvěry, po
třebné pro vykonávání úřadu československého 
notáře.

Postižený má právo, aby do čtrnácti dnů 
po dodaném rozhodnutí takovém podal u mini
sterstva spravedlnosti rozklad. Rozklad tento 
nemá odkládacího účinku a rozhodne o něm mi
nistr s konečnou platností.

§ 3.

Ve lhůtě jednoho roku od účinnosti tohoto 
zákona může ministr spravedlnosti ze služebních 
důvodů notáře přeložiti na jiné místo služební.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 5.

Provésti tento zákon ukládá se ministru 
spravedlnosti.

§ 44.

Nařízení toto nabývá účinnosti • vyhlášením 
a provedení jeho přísluší ministrům spravedlnosti, 
národní obrany, a vnitra.
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Cis. 600.

Zákon ze dne 5. listopadu 1919,

kterým se mění dosavadní ustanovení o notář
ských sazbách.

Cl. I.

Zákon ze dne 25. července 1871, č. 75 ř. z. 
(řád notářský) mění se takto:

Cis. 599.

Zákon ze dne 5. listopadu 1-919,

kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 
18. března 1919, ěi 155 Sb. z. a n., o Prozatímní 

úpravě notářství.

§ 1.

Ministr spravedlnosti, dohodná se se splno- 
mocněným ministrem pro správu Slovenska může 
Baříditi, že v určitých obvodech Slovenska pů
sobnost čl. é. zákona ze dne 18. března 1919,

§ 1.
Prvý odstavec § 171 zní:
Notáři smějí za své úřední úkony bráti po

platky jen podle sazeb, které vydá ministr spra
vedlnosti vyslechna notářské komory.

§ 2.
§ 182 zní:
Notář, jenž by účtoval poplatek vyšši, než 

stanoví sazby ministerstvem spravedlnosti vyda
né, má účastníkům to, co vybral přes sazbu, vrá- 
titi a kromě toho má býti proti němu zakročeno 
dle hlavy X.


