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Jej provést! náleží ministru spravedlnosti, so
ciální péče a vnitra.

T. Q- Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Winter v. r..
Švehla v. r.

venského, mohou býti zapsáni do seznamu advo
kátů některé zdejší - komory jen, když kromě
všech náležitostí, zákonem nařízených, vykáží
též svolení ministra spravedlnosti, který dohodne
se dříve, pokud půjde o území Slovenska, s mi
nistrem s plnou mocí pro Slovensko.
§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a pozbude platnosti uplynutím jednoho roku
po svém vyhlášení.

Cis. 83.

§5.

Zákon ze dne 3. února 1920

Provésti tento zákon ukládá se ministru
spravedlnosti a ministru s plnou močí pro Slo
vensko.
T. G- Masaryk v. r.

o prozatímní úpravě advokacie.
§ 1.
Advokáti, kteří mají domovské právo v obci
na území státu československého a vykonávali
advokátní praxi dne 28. října 1918 na území ny
nějšího státu československého, nebo byli sice
zapsáni zde do seznamu advokátů později, avšak
zkoušku advokátní vykonali před komisí na
území státu československého, mohou přesídliti
z té části území, ve které platí řád advokátní ze
dne 6. července 1868, č. 96 ř. z., do území česko
slovenského státu, v němž platí advokátní řád
uherský (zák. čl. XXXIV z r. 1874), nebo naopak.

Tusar v. r.
Dr. Šrobár v. r.

Dr. Veselý v. r.

Cis. 84.

Zákon ze dne 3. února 1920,
kterým se zrušuje § S zákona ze dne 28. března
1918, č. 115 ř. z., jímž se ustanovuje zvýšení nejuižšího příjmu a odpočinkových platů katolických
duchovních správců.

§ 2.

Do seznamu kandidátův advokacie mohou
bytí zapsání navzájem v obvodu, kde platí zákon
ze dne 6. července 1868, č. 96 ř. z., nebo zák,
čl. XXXIV z r. 1874, ti, kdož mají domovské
právo v některé obci československého státu a
vyhověli požadavkům, ustanoveným v tom neb
onom obvodě.
Kandidátům, kteří takto přestoupili z toho neb
onoho obvodu do druhého, započítá se doba
praxe, vykonaná v obvodu dřívějším, do praxe
stanovené podle advokátního řádu, platného
v území, ve kterém se podrobí advokátní zkoušce
a požádají o zápis db seznamu advokátů.
Advokátní zkouška, vykonaná v jednom ob
vodě; má platnost i pro druhé území.
K zápisu kandidáta advokacie, který pře
stoupí z obvodu platnosti jednoho advokátního
řádu do obvodu druhého, do seznamu advokátů
vyžaduje se výkaz o odbyté praxi šestileté (§ 2
zák. ze 6. července 1868, č. 96 ř. z., a § 5, č. 2
zák. čl. XXXIV z r. 1874).
§ 3.
Advokáti, kteří měli do počátku působnosti
tohoto zákona sídlo mimo území státu českoslo

Článek I.
§ 5 zákona ze dne 28. března 1918, č. 115 ř. z.,
se zrušuje a na jeho místo nastupuje toto usta
novení:
„Je-li duchovní správce převzatý do vý
služby stižen zvláštní tělesnou vadou, nebo ze
zvláštních zřetele hodných důvodů, může mu mi
nistr školství a národní osvěty povolití výjimečně
vyšší výslužné, než jak předepsáno zákonem,
avšak néjvýšc 3000 K.“
Článek H.
Tento zákon platí od 1, října 1919.
Článek III.
Ministr školství a národní osvěty a ministr
fmancí se pověřují, aby tento zákon uvedli ve
skutek.

T. G* Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Sonntág v. r. . „

ííabnnan v. r.

