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(2) Přísedícím státního soudu a obhájcům
zřízeným z moci úřední přísluší, nebydlí-li
v místě státního soudu nebo v místě, v němž
koná státní soud hlavní přelíčení, náhrada za
nocleh a stravu 100 Kč denně a jako náhrada
za cestu jízdné příslušející státním zaměst
nancům IV. hodnostní třídy.
(3) Obhájce z moci úřední nebuď však bez
nezbytné potřeby stanoven z obhájců bydlí
cích mimo místo státního soudu nebo místo,
v němž koná státní soud hlavní přelíčení.
2.
(1) Peněžité pokuty uložené jako discipli
nární tresty přísedícím státního soudu (§3,
odst. 4., zák.), pořádkové pokuty a náhrada
útrat zmařeného hlavního přelíčení (§ 10
zák.) připadají státu.
(2) Vymáhati a odváděti je přísluší okres
nímu soudu, v jehož sídle přísedící bydlí,
podle předpisů platných pro tento soud.
§

§3.
C1) Potřebný pomocný personál kancelář
ský a konceptní (zapisovatele) přiděli stát
nímu soudu první president nej vyššího soudu
z pomocných úředníků nej vyššího soudu.
(2) Místnosti pro hlavní přelíčení a věznici
poskytne sborový trestní soud v sídle stát
ního soudu, a koná-li se hlavní přelíčení mimo
sídlo státního soudu, soud, v jehož obvodě se
koná hlavní přelíčení.
(3) Věcné a osobní náklady státního soudu
nese nejvyšší soud. K tomu konci buďtež do
dílčího rozpočtu ministerstva spravedlnosti
v titulu nej vyššího soudu zařazeny zvláštní
položky pro osobní a věcné potřeby státního
soudu.
§ 4.
Soudcové a veřejný žalobce nosí pří hlav
ním přelíčení tmavý občanský šat, náhrad
ník (§ 5, odst. 2., zák.), jenž je v činné vo
jenské službě, a vojenský prokurátor (§25
zák.) vojenský stejnokroj.
§ 5.
Státní soud je oprávněn plenárním usnese
ním všech svých soudců z povolání upraviti
si jednací řád; k jeho platnosti vyžaduje se
schválení ministerstva spravedlnosti.

§ 6.

(!) Toto nařízení nabude účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Jeho provedení ukládá se ministru
spravedlnosti a národní obrany.
Malypeír v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Srba v. r.
Dr. Kállay v. r.
Novák v. r.
Bečka v. r.
Stříbrný v. r.

92.
Vládní nařízení
ze dne 3. května 1923,
jímž se mění výše úroků z prodlení a úroků
náhradních z přímých daní státních a vy
bíraných k nim přirážek samosprávných
svazků, jakož i z poplatků přímo placených.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 16 zákona ze dne 16. března 1921,
čís. 116 Sb. z. a n.:
§ IVýše úroků, stanovených v § 4, odst. 1.,
§ 6 a §§ 12 až 14 zákona ze dne 16. března
1921, čís. 116 Sb. z. a n., stanoví se sedmi
procenty.
§ 2.

Účinnost tohoto nařízení počíná 1. ledna
1923; jeho provedením pověřuje se ministr
financí.
Malypetr v. r.
Stříbrný v. r.
Bečka v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Tučný v. r.
Šrámek v. r.
Novák v. r.
Dr. Beneš v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.

Státní tiskárna v Praze,

