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Cis. Í67.

Zákon ze dne 16. března 1920

o prozatímní úpravě činnosti advokátních a no
tářských komor na Slovensku.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Advokátní komory v Bratislavě, Báňské By
střici, Prešmřě a Košicích a jejich obvody se 
slučují.

Rovněž slučují se komory notářské v Brati
slavě a Košicích a jejich obvody.

Ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem 
pro sjednocení zákonodárství a organisace 
správy v republice Československé určí sídlo 
sloučených komor a jmenuje pro ně správní 
výbory.

§ 2.
Správní výbor sloučené komory advokátní 

skládá se z předsedy, tajemníka, pokladníka, ko
morního žalobce a jeho náměstka, z osmi členů 
a čtyř náhradníků, správní výbor sloučené ko
mory notářské z předsedy, čtyř členů a dvou ná
hradníků.

Jeden ze členů správního výboru může býti 
ustanoven náměstkem předsedovým.

Členy správního výboru mohou býti jen čle
nové komory.

Náhradníci nastupují za členy výboru, kteří 
úřadu nemohou vykonávati, v pořadí určeném 
délkou jejich praxe.

§ 3.
Správní výbor komory má všecka práva a 

povinnosti a vykonává veškeré úřední úkony, 
které podle zákonného článku XXXIV. a XXXV. 
z roku 1874 a pozdějších ustanovení náležejí do 
pravomoci výboru a valné hromady, pokud není 
v tomio zákoně jinak ustanoveno.

Práva a povinnosti, příslušející podle advo
kátního a notářského řádu předsedovi komory, 
vykonává předseda správního výboru nebo, když 
by ho něco zašlo, jeho náměstek.

O úřadování správního výboru i předsedy 
platí obdobně ustanovení řádu advokátního a no
tářského.

§4.

Přísedící disciplinárního soudu ze stavu no
tářského (§ 190, odst. 2., zák. čl. XXXV. z r. 1874) 
a potřebný počet jejich náhradníků zvolí správní 
výbor komory na dobu svého úřadování.

Soudu disciplinárnímu předsedá president 
tabule y Bratislavě nebo jeho náměstek.

Přísedící ze stavu soudců vylosují se ze 
soudců téže tabule.

Náhradníci nastupují za přísedící v pořadí, 
určeném délkou praxe.

§ 5.
Správní výbory zvolí taktéž přísedící disci

plinárního senátu p nej vyššího soudu v Brně ve 
smyslu zákona ze dne 28. května 1919, č. 273 Sb. 
z. a n.

§6.

Správnímu výboru advokátní komory náleží, 
aby zjistil státní občanství advokátů, kteří byli 
zapsáni do seznamu po 28. říjnu 1918.

Advokáti, o nichž bude zjištěno, že nejsou 
československými státními příslušníky, buďte ze 
seznamu advokátů vymazáni (§§ 2 a 35 zákon
ného článku XXXIV. z r. 1874 a § 1 zákona ze dne
23. července 1919, č. 449 Sb. z. a n.}.

§ 7.
Správní výbor advokátní i notářské komory 

usnáší se většinou hlasů; předseda hlasuje jen při 
rovnosti hlasů.

K platnému usnášení správního výboru je 
potřebí přítomnosti nejméně polovice jeho členů.

§ 8.

Správní výbory provedou likvidaci jmění a 
závazků sloučeních komor a usnesou se na jed
nacím řádu komorním, který nabude platnosti 
schválením ministra spravedlnosti a ministra pro 
sjednocení zákonodárství a organisace správy.

§ 9.
Ministr spravedlnosti dohodná se s ministrem 

pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 
může správní výbor komory nebo jeho jednotlivé 
členy zbaviti úřadu a jmenovati za ně jiné.

§ 10.

Dosavadní činovníci sloučených komor, 
kteří by se do činnosti správního výboru mísili 
nebo jí překáželi, dopouštějí se — pokud činu je
jich podle zákona přísněji posuzovati nelze — 
disciplinárního přeoinu, který bude potrestán vy
mazáním ze seznamu advokátu, nebo zbavením 
úřadu veřejného notáře.

§ 11.

Zákon tento nabývá úpornosti dnem vy
hlášení.

Provésti jej náleží ministru spravedlnosti 
a ministru pro sjednocení zákonodárství a orga
nisace správy v republice Československé.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,

v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. Hodža v. r. Dr. Veselý v. r.

Ze síáfnj tiskárny v Praze.


