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287.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 29. září 1922, 
kterým se mění předpisy vládního nařízení ze 
dne 3. září 1920, č. 517 Sb. z. a n., o mezích 

příslušnosti soudů lichevních.

článek I.
Podle § 1, odst. 2., zákona ze dne 17. října 

1919, č. 567 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ I-
Odst. b) §u 1 vládního nařízení ze dne 

3. září 1920, č. 517 Sb. z. a n., má zníti 
takto:

b) Na místě úřadů správních překročení 
maximálních cen podle § 6 zákona ze dne
17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n., o trestání 
válečné lichvy.

§ 2.

Řízení o správních přestupcích podle §§ 3, 
11, 12, 14, 17 a 18 nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 3. září 1920, č. 516 
Sb. z. a n., v němž lichevní soudy do dne

účinnosti tohoto nařízení vydaly trestní pří
kazy nebo vynesly trestní nálezy, bude do
končeno před těmito soudy, podle dosavad
ních předpisů.

V ostatních případech, kde řízení o pře
stupcích těchto bylo před lichevními soudy 
již zahájeno, postoupí lichevní soudy spisy 
politickým úřadům (administrativním poli
cejním vrchnostem) I. stolice k dalšímu ří
zení; úřady tyto mohou použiti výsledků ří
zení před soudy lichevními.

článek II.
Nařízení toto stává se účinným dnem vy

hlášení. Provede je ministr vnitra a ministr 
spravedlnosti.
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