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§ 2.
Zákon tento začne účinkovati v době po vy- {
dáni vládních nařízení o svazech zemských, župNáhrada uvedená v § l může býti poskyt
ních a okresních úřadech a zákonů, jimiž bude nuta pozůstalým osob tam jmenovaných, pokud
upravena potřebná k tomu finanční úhrada.
byly výživou svou na osoby ony odkázány a vy
hovují podmínkám, uvedeným v § 1 pod písmeny
v
§ 16.
a), b), c).
Provedením zákona pověřuje se ministr ve
§ 3. ,
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy v sou
Pokud jde o osoby, která podmínkám uvede
hlasu se zúčastněnými ministry.
ným vši pod písmeny a), b), c) nevyhovuji,
kteréž však podle rakouských nebo uherských
T. G. Masaryk v. r.
zákonů, vydaných před 28. říjnem 1918, nebo po
Tusar v. r.
dle mírových smluv mají vůči Rakousko-Uherskn,
Dr. Hodža v. r.,
nebo jejich spojencům přímý nebo nepřímý nárok
v zastoupení nepřítomného ministra veřejného
na náhradu škod, způsobených jim za války roku
zdravotnictví a tělesné výchovy.
1914 až 1918, jest vláda oprávněna škody tyto dáli
zjistiti a vůči Rakousko-Uhersku, po př, jejich spo
jencům uplatni ti a, pokud státu československému
Cis. 333.
náhrada škod těchto bude jmenovanými státy
nebo reparační komisí přiznána a skutečně vy
Zákon ze dne 15. dubna 1929
placena, osobám oněm, po př. jejich pozůstalým
C§ 2) je vyplatit!.
o náhradě škody obětem politické Persckuce za
- § 4. války 1914—-1918.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Podrobnější ustanovení o tom, kdo za ná
hradu může žádáti, ve které ItafitS a u kterých
úřadů, které úřady o žádosti rozhodují, vydána
budou nařízením.
§ 5.
Zákbn tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provésti jej ukládá se vládě.

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby podle svého uvážení
poskytla ze státních peněz přiměřenou náhradu
státním příslušníkům republiky Československé,
nebo pozůstalým (§ 2) těch státních příslušníků,
kteří ve válce reku 1914 až 1918 byli protiprávně
rakousko-uherskými, rakouskými nebo uherskými
státními úřady a orgány občanskými nebo vojen
skými, nebo úřady a orgány státu , s RakouskoUherskem spojených z důvodů politických inter
nováni. kímfinováni, drženi ve vazbě zajišfovací,
vyšetřovací nebo trestní, usmrceni nebo na těle
a zdraví těžce poškozeni, pokud jde o osoby,
které
a) způsobem shora uvedeným byly vážně
poškozeny na své existenci,
b) pokud nebyly již jiným způsobem odškod-.
jako
něny a
c) náhrady státní dosud nezbytně potřebují. !
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ministr financí a jako správce ministerstva
pro zásobování lidu.
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Ze státní tiskárny v Prnza.

