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§ 2.
vinen připlatili ve prospěch státní pokladny |
Toto
oddělení
sestává
z vicepresidenta soud
k obnosu, jehož jest třeba na upsání čtvrté státní j
ní
tabule,
který
je
současně
senátním předsedou,
půjčky.
dalšího
senátního
předsedy,
soudců,
notářů a účet
Ustanovení toto neplatí pro subjekty jmeno
vané v § 3 zákona ze dne 24. června 1920, čís. ního a kancelářského úřednictva. Veškeří soud
417 Sb. z. a n., pokud lombard provedly před covští i nesoudcovští zaměstnanci tohoto oddě
lení náleží do samostatného státu soudních za
28. říjnem 1918.
městnanců Podkarpatské Rusi.
§ 4.
‘
Veškeří zřízenci tohoto oddělení tabule butfBude-li upisovací přihláška zamítnuta s ko též pokud možno vybíráni v prvé řadě ze státu
nečnou platností, budou předložené dluhopisy vá Podkarpatské Rusi.
lečných půjček vráceny bez označení a osvěd
čení uschovacímu místu (§ l), jež je ponechá az
na další u sebe.
Soudní tabule v Košicích, odděleni pro Pod
karpatskou Rus, ustaví vlastá senáty pro věci
§ 5.
občanské a pro včci trestní s příslušným počtem
Orgány vydávající osvědčení, zašlou opis soudců a kancelářského úřednictva.
tohoto osvědčení berní správě (na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi finančnímu ředitelství), v je
§ 4.
jímž okrese má upisovatel své řádné bydliště.
Soudní správa je pro celý obvod tabule spo
lečná. Náklady na soudnictví v území Podkarpat
§ 6.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá ské Rusi účtují se odděleně.
šení.

§7.
Ministru financí se ukládá, aby toto naří
zení provedl.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Burger v. r.
Průša v. r.
Dr. Engliš v. r.
' Dr. Šusta v. r.
Dr. Hoíowetz v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr, Kovařík v. r.
Dr. Procházka v. r.
Husák v. r.
Dr. Brdíík v. r.
Dr. Fainor v. r.

(Jís. 634.
S'v.
/' '
Nařízení vlády républiky Československé
ze dne 3. prosince 1920
o zřízení oddělení Při soudní tabuli v Košicích pro
Podkarpatskou Rus.

Dle § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 270
Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Při soudní tabuli V Košicích zřizuje se oddě

lení s příslušností pro soudy autonomního území
Podkarpatské Rusi s úředním názvem „Soudní
tabule v Košicích, oddělení pro Podkarpatskou
I
Rus“.

§ 5.

Předsednictvo soudní tabule je vázáno ve
věcech soudní správy, pokud ji vykonává pro
soudy Podkarpatské Rusi, zákony a nařízeními
pro toto autonomní území platnými.
§ 6.
Hlavní státní zástupce v Košicích vykonává
svůj úřad v celém okrsku soudní tabule Košieké;
jeho první náměstek budiž jmenován y prvé řade
ze stavu konceptního úřednictva justičních úřadu
na Podkarpatské Rusi. Ustanovení § 5 vztahuje se
obdobně i na hlavního státního zástupce.

§ 7.
Nařízeni toto nabývá účinnosti dnem 1- ledna
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Černý v. r.
Dr. Gruber v. r
Dr. Popelka v.
Průša v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Hsísák v. r.
Dr. Fainor v. r.

