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Čís. 620.
Zákon ze dne 18. listopadu 1919,
jímž zrušuje se císařské nařízení ze dne 3. čer
vence 1832, č. 138 ř. z., obmezující směnečnou
způsobilost osob vojenských.
§ 1.
Skuteční důstojnici, jak v činné službě tak
i na^ odpočinku, a mužstvo stavu branného jsou
nadále způsobilí směnečně se zavázali.
§ 2.
Dnem vyhlášení nabývá tento zákon účin
nosti a pozbývá platnosti císařské nařízení ze dne
3. července 1852, č. 138 ř. z.
§ 3.
Provésti tento zákon ukládá se ministrům
obchodu, spravedlnosti a národní obrany.
T. Q- Masaryk v. rTusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Franke v. r.,

jako zástupce nepřítomného ministra obchodu.
Cis. 621.

Zákon ze dne 18. listopadu 1919,
kterým se mění zákon ze dne 2. listopadu 1918,
ěís, 8 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zabavení jmění
pro ěiny velezrádiié.
Článek I.
Zákon ze dne 2. listopadu 1918, č. 8 Sb. z.
a n., mění se a zní takto:

§1.
Zrušuje se zabavení jmění, které bylo po
voleno podle císařského nařízení ze dne 9. čer
vna 1915, č. 156 ř. z., a podle článku zák. XVIII
z roku 1915, vyjímajíc případy, v nichž trestný
cm podle zjištění pravoplatného rozsudku spáchán
byl ze zištnosti.
Zrušení to proveďtež z úřední povinnosti
soudy, které zabavení povolily. Povolí-li za
bavení soud, ležící mimo obvod československého
státu, příslušný jest provésti zrušení okresní soud,
v jehož obvodu jest větší část zabaveného jmění,
nebo soud, jemuž přikázána byla správa jmění,
nebo jiné opatření o jmění (opatrovnický, pozů
stalostní, knihovní).
§3.
Zabavené jmění budiž vráceno jeho vlastníku
po srážce správních, nákladů, které by byl sám
nebo soud, jemuž přikázána byla správa jmění
Ostatní náklady nese stát.
Článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provésti jej ukládá se ministru spravedlnosti.

Ze státní tiskárny v Praze.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.

