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(52. a 53 ) 52. Nařízeni o příslušnosti k vyřizování žádosti o právní pomoc ve věcech občan
ských pro obvody okresních soudů Brno-město a Brno-okolí. — 53. Nařízeni, jímž se zrušuje
ustanovení § 11 vládního nařízení ze dne 21. února 1924, č. 45 Sb. z. a n., kterým se vydávají
podrobné předpisy k článkům II., III., VIL a Vlil. finančního zákona pro r. 1924.
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53.

Vládni nařízení
ze čine 7. března 1924

Vládni nařízení
ze dne 7. března 1924,

a příslušnosti k vyřizování žádostí o právní
Pomoc ve věcech občanských pro obvody
okresních soudů Brno-město a Brno-okolí.

jímž se zrušuje ustanovení § 11 vládního naří
zení ze dne 21. února 1924, č. 45 Sb. z. a n.,
kterým se vydávají podrobné předpisy k člán
kům II., III., VII. a VIII. finančního zákona
pro r. 1924.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 37, odst. 4., zákona ze dne 1. srpna
1895, č. 111 ř. z., o vykonávání soudnictví a
příslušnosti řádných soudů ve věcech občan
ských (jurisdikční norma), ve znění cis. naří
zení ze dne 1. června 1914, č. 118 ř. z., o změ
nách řízení ve věcech občanských (novela
o úlevách soudům):
§ 1.
Vyřizování žádostí o právní pomoc ve věcech
občanských pro obvody okresních soudů Brnoměsto a Brno-okolí svěřuje se okresnímu
soudu Brno-město.
§

2.

Žádost o právní pomoc, která do dne, kdy
toto nařízení nabude účinnosti, dojdou okres
nímu soudu Brno-okolí, buďtež tímto soudem
Vyřízeny.
§ 3-

Nařízení toto nabude účinnosti 1. dnem
měsíce následujícího po vyhlášení. Provede
Je ministr spravedlnosti.
švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Bechyně v. r.
Šrámek v. r.
Novák v. r.
Malypetr v. r.
Srba v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bečka v. r.
Br. Markovič v. r. Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.

Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. XVIII. finančního zákona ze dne 14.
prosince 1923, č. 245 Sb. z. a n., kterým se
stanoví státní rozpočet a rozpočet státních
investic pro r. 1924:
§ 1Ustanovení § 11 vládního nařízení ze dne
21. února 1924, čís. 45 Sb. z. a n., kterým se
vydávají podrobné předpisy k článkům II.,
III., VII. a VIII. finančního zákona pro r. 1924,
se zrušuje.

§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr financí v dohodě
se všemi ostatními ministry.
švehla v. r.
Dr. Hodža v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.
Bečka v. r.
Maiypetr v. r.
Srba v. r.
Novák
v. r.
Šrámek v. r.
Habrman v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Markovič v. r.
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