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Obsah: Čís. 34. Nařízení, jímž provádí se zákon ze dne 2. prosince 1919, č. 13 Sb. z. a n. z r. 1920,
o služební přísaze právních praktikantů, auskultantů, soudních notářů, soudců a advokátů.
Cis. 34.

§4.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 17. ledna 1920,

V § 3 prováděného zákona vytčenou přísahu
vykonají také odborní soudcové, přísedící a ná
hradníci živnostenských soudů, členové bursovních rozhodčích soudů a nastupuje proto za pří
sahy určené v § 11 nařízení ministerstva spra
vedlnosti a orby z 1. června 1897, č. 128 ř. z.,
v § 10 nařízení ministerstva spravedlnosti a ob
chodu z 1. června 1897, č. 129 ř. z., v § 11 zá
kona ze dne 27. listopadu 1896, č. 218 ř. z., v § 1
nařízení ministerstva spravedlnosti ve shodě s mi
nisterstvem financí, obchodu a orby dne 26. března
1903, 5. 71 ř. z.
Lhůtu odst. 2. § 11 nařízení z 1. června 1897,
č. 128 ř. z., a § 10 nařízení z 1. června 1897. č. 129
ř. z., počítati jest u odborných soudců již usta
novených od výkonu (připomenutí) přísahy dle
dřívějších předpisů.

jímž provádí se zákon ze dne 2. prosince 1919,
ě. 13 Sb. z. a n. z r. 1920, o služební přísaze práv
ních praktikantů, auskultantů, soudních notářů,
soudců a advokátů.
§ 1.

O každém výkonu přísahy, vyjímajíc případ
§ 6, odst. 2. prováděného zákona, sepsati jest
protokol, pokud dle dosavadních předpisů ne
zjišťuje se v knize přísah; výkon přísahy potvr
zen budiž na ustanovovací listině předložené pří
sahajícím, jinak (tedy i v případě druhého odst.
§/6) zvláštním výměrem.
Pokud se jedná o osoby v soudcovské službě,
budiž výkon také vyznačen v osobním výkazu.
Knihy přísah (§ 406, č. 14 jednacího řádu)
buďtež pro osoby zákonem prováděným dotčené
nově zřízeny.
§ 2.
V § 2 prováděného zákona vytčená přísaha
nastupuje za přísahu nařízenou v § 16 zákona ze
dne 27. listopadu 1896, č. 217 ř. z., ha Slovensku
v druhém odstavci § 25 nařízení bývalého uher
ského ministerstva spravedlnosti číslo 4291
z roku 1891.
Přísaha tato se neopakuje, byl-li právní
Praktikant později teprve přijat do přípravné
služby soudcovské nebo jmenován auskultantem
anebo soudním notářem.

§5.
Odborní soudcové v době účinnosti provádě
ného zákona již ustanovení buďtež vyzváni před
sednictvem soudu, u něhož jsou zřízeni, aby v zá
konné lhůtě přihlásili se k výkonu přísahy.
Výkon přísahy v době účinnosti prováděného
zákona již ustanovených přísedících a náhrad
níků živnostenských soudů budiž v zákonné lhůtě
zařízen' předsedou živnostenského sondu.
Výkon přísahy v době účinnosti prováděného
zákona již ustanovených členů bursovních rozhod
čích soudů budiž v zákonné, lhůtě zařízen předse
dou sborového soudu vykonávajícího obchodní
soudnictví v sídle bursy.
§6.

§ 3.
V § 3 prováděného zákona vytčená přísaha
nastupuje za přísahu určenou ve článku 8. stát
ního základního zákona o moci soudcovské
z 21. prosince 1867, č. 144 ř. z., na Slovensku
V odst. 1. § 25 nařízení bývalého uherského mini
sterstva spravedlnosti č. 4291/1891.
Přísaha tato se neopakuje, nastoupí-li soudce
Vyšší služební místo.

Žádost o prodloužení lhůty (§ 6 prováděného
zákona) podati jest během zákonné lhůty u před
sednictva soudu, u něhož odborný soudce, pří
sedící nebo náhradník živnostenského soudu jest
ustanoven a členové bursovních rozhodčích soudů
mají vykonat! přísahu; předsednictvo zjistí okol
nosti k odůvodnění uplatněné, ookud lze tak uči
nit!, předloží žádost s návrhem svým předsed
nictvu vrchního zemského soudu.
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O povolení Tnuty zpraven bud žadatel a před
sednictvo soudu; o zamítavém rozhodnutí zpra
ven buď žadatel, pokud lze, dříve než zákonná
lhůta uplyne,
§7.
Uplyne-li zákonná neb prodloužená lhůta
marně, jest za to míti, že odborný soudce (pří
sedící'nebo náhradník živnostenského soudu, člen
bursovního rozhodčího soudu) vzdal se svého
úřadu.
Ke zprávě předsednictva soudu, u kterého
odborný soudce jest ustanoven, oznámí předsed
nictvo vrchního zemského soudu odbornému
soudci, že vzato bylo na vědomí, že vzdal se
svého úřadu posledním dnem zákonné nebo pro
dloužené lhůty.
Ohledně přísedících a náhradníků živnosten
ského soudu vydá stejné rozhodnutí sborový soud
I. stolice,. ohledně členů kursovních rozhodčích
soudců učiní oznámení k výkonu příslušný sbo
rový soud správě kursovní.

§ 8.
V § 4 prováděného zákona ustanovené znění
přísahy nastupuje za přísahu určenou v § 5 zá
kona ze 6. července 1868, č. 96 ř. z., na Sloven
sku v § 6 zák. čl. XXXIV. z roku 1874.
Přísahu nově upravenou vykonat] jest způso
bem v § 5 zákona ze 6. července 1868, č. 96 ř. z.,
na Slovensku dle § 22 čl. zák. Lili. z roku 1913
vytčeným všem, kdož majíce předepsanou způso
bilost nebo nabudouce jí. do seznamu některé
advokátní komory v době účinnosti zákona posud
zapsáni nebyli anebo vzdavše se výkonu povo
lání, byli vymazáni bez ohledu na to, zda vy
konán již přísahu dříve ustanovenou.
Žádá-li o zápis do seznamu advokátů neb
opětný zápis ten, kdo vykonal pouze přísahu dří
vější, jest mu na Slovensku současně přihlásit)
se k výkonu přísahy nově Ustanovené; v ostatním
území jest mu v žádosti prokázat], že vykonal
přísahu nově ustanovenou.
§9.
Advokáti, kteří v době účinnosti zákona pro
vozují praksi, tedy jsou v seznamu advokátů za
psáni, vykonají přísahu dle druhého odstavce
é 6 prováděného zákona, jsouce povinni přísežnou
formuli vlastnoručně podepsnnou v zákonné
lhůtě zaslat! okresnímu soudu svého bydliště.

Ustanovení § 6 tohoto nařízení platí i zde
s tou změnou, že za předsednictvo soudu nastu
puje okresní soud bydliště advokátova.
Výkon přísahy nepředbíhá nijak případnému
budoucímu rozhodnutí o státní příslušnosti advo
kátově.

§

10.

Má-li okresní soud pochybnost, že zaslaná
přísežná formule jest advokátem vlastnoručně
podepsána, určí lhůtu, do které jest mu u okres
ního soudu s odvoláním se na dosavadní služební
přísahu prohlásit!, že podpis jest pravý. Není-li
advokát soudu osobně znám, může soud nařídit!
ověření podpisů.

§ 11.
Uplyne-li zákonná nebo prodloužená lhůta,
případně lhůta určená dle § 10 marně, jest za to
míti, že advokát vzdal se výkonu svého povolání
dle § 34 lit. d) zákona ze 6. července 1868, č. 96
ř. z., na Slovensku dle prvního bodu § 34 zák.
čl. XXXIV. z roku 1874 a to posledním dnem
lhůty.
Okresní soud jeho bydliště sdělí uplynutí
lhůty příslušné advokátní komoře, aby tato
jednala dle předpisů advokátního řádu, a podá
o tom oznámení předsednictvu vrchního zem
ského soudu (soudní tabule).
§

12.

Protokoly o přísaze, přísežná formule advo
kátem předložená, prohlášení jich o pravosti pod
pisu, prosty jsou kolků.
§ 13.
Nařízení toto jest účinným svým prohláše
ním, provede je ministr spravedlnosti v dohodě se
súčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.

Ze Státní tiskárny v Praze.

Tusar v. r.
Dr. Hedža v. r.
Dr. Ileidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.
ílampl v. r.
Habrman v. r.

