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72. § 2.

Zákon ze dne 18. března 1924

o přesunu příslušnosti ve věcech vyvlastnění 
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle 

zák. ěl. XLI:1S81.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo še na tomto zákoně:

Nařízení ministra s plnou mocí pro správu 
Slovenska ze dne 4. září 1920, č. 59/1920 
(1750 res. pl.), o dočasné úpravě příslušnosti 
ve věcech vyvlastnění, pozbývá platnosti.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede jej ministr vnitra v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

§ 1.

Osobnost ve věcech vyvlastnění podle 
zak. čl. XLI:1881, kterou mělo na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi podle zák. čl. XVIII: 

o89 ministerstvo obchodu, přechází na mini
sterstvo vnitra s těmito odchylkami:

Vrr pi^vo vyvlastňovací podle §u 5 zák. čl.
ki :1881 udílí ministerstvo vnitra v dohodě 

s Poslušným odborným ministerstvem,

2. povoleni k předběžným pracím podle 
*u 7, odst. 1., téhož zák. čl. udílí příslušné od- 
Povné ministerstvo,

ui P0^1'11! obvod a bezpečnostní opatření 
podle §u 18 téhož zák. čl. ustanovuje mini
sterstvo železnic,

z.-i/ v.0 rekursu podle §u 20, odst. 2., téhož 
ý!!]'’ • rozh°duje při železnicích ministerstvo 
eezmc a při vodních cestách ministerstvo 

veřejných prací,

r PPy°Nní k zabrání nemovitostí p< 
m; . , tohož zák. čl. udílí příslušně odbc
Ministerstvo.

T. G. Masaryk v. r. 

Švehla v. r. 

Malypetr v. r.

73.
Zákon ze dne 18. března 1924,

kterým se mění ustanovení trestních řádů 
o tom, kdo má právo býti posluchačem veřej

ného hlavního lícení.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Na místo § 295 tr. ř. zák. čl. XXXIII. z roku 
1896, na místo druhé a třetí věty § 228 trest
ního řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., 
a na místo prvního a druhého odstavce § 257 
vojenského trestního řádu ze dne 5. července
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