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Zákon

ze dne 6. flina 1948
na ochranu lidově demokratické republiky.

Národní shromáždění republiky českoslo

venské usneslo se na tomto zákoně:

Hlava 1.

Trestné činy proti státu.

§ 1.
Velezrada.

(1) Kdo se pokusí:

a) zničit samostatnost nebo ústavní jednotnost
republiky,

b) odtrhnout od republiky část jejího území,

c) zničit nebo rozvrátit lidově demokratické
zřízeni nebo společenskou nebo hospodář

skou soustavu republiky, zaručené ústavou,
nebo

d) násilím znemožnit ústavní činnost presi
denta republiky nebo jeho náměstka, zá
konodárného sboru nebo vlády (sboru po
věřeneů),

bude potrestán Pl'O zločin těžkým žalářem

od deseti do pětadvaceti let, nebo na do
životí.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se k činu

uvedenému v odstavci 1 s někým spolčí nebo
vejde v přímý nebo nepřímý styk s cizí mocí
nebo s cizími činiteli.

(3) Smrtí bude vinník potrestán:

a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1
nebo 2 za branné pohotovosti státu nebo
v době ozbrojeného napadení republiky.

b) byly-li takovým činem zvláštní měrou ohro
ženy samostatnost,ústavní jednotnost nebo
územní celistvost republiky, její lidově de
mokratické zřízení, společenskánebo hospo
dářská soustava, zaručené ústavou, nebo
byla-li znemožnčna ústavní činnost presi
denta republiky nebo jeho náměstka, zá
konodárného sboru nebo vlády (sboru po
věřenců),

c) bylo-li k takovému činu užito branné moci
nebo ozbrojeného nebo na vojenský způsob

organisovaného sboru nebo byly-ll k tako
vému činu sbírány nebo organisovány
branné nebo pomocné síly nebo hromaděny

zbraně neb střelivo,

d) byl-li při takovém činu kladen násilný od
por branné moci nebo ozbrojenému sboru,
nebo

e) je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost.

§ 2.

S d r II Ž o v á n í P J' o t i stá tu.

(1) Kdo se 8 někým spolčí v úmyslu podvra
ceti samostatnost, ústavní jednotnost nebo
územní celistvost republiky anebo její lidově

demokratické zřízení, její společenskou nebo
hospodářskou soustavu anebo její národní po
vahu, zaručené ústavou, bude potrestán pro
přečin tuhým vězením od tří měsíců do tři let.

(2) Kdo se dopustí činu uvedeného v odstav
ci 1 za branné pohotovosti státu nebo v době
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ozbrojeného napadení r epubliky, bude potres 
tán pro zločin těžkým žalářem od jednoho r oku
do pěti let.

(3) Kdo založí organisaci v úmyslu podvra
ceti samostatnost, ústa lní j ednotnost nebo
územn í celist vost r epu bliky anebo jej í li 
dově demokratické zřízeni, jej í společenskou

nebo hospod ářskou soustavu nebo její ná
rodní povahu, zaručené ústavou, nebo kdo
k takové organi sací přistoupí nebo se účast

ní její činnosti a nebo ji HE:D j ejí členy pod
poruje v po:l.vrat~~)' c} l sr~a~ft~h , bude .po tr es
t án pro zločin t ěž kým zaí arem od Jednoho
ruku do pěti let , a je-li tu zvláště přitěž u j íci
okolnost , od pěti do d t'.~ (· U Jet.

§ 3.
P o b II ř o v ft n í p r o t i r e p u b l i c e.

(1) Kdo veřejně nebo před vice lidmi nebo
více lid í pobu řuje proti republice, proti
j ejí samostatnosti , ústavní j ednotnosti, j ejí
územní celistvosti nebo pro ti jej ímu l idově

demokratickému zfí zení, j ejí spole čensk é

nebo hospodářské soustav ě nebo jej í národní
povaze, zaručen ý JH ústavou, bude potres tán
pro pře čin t uh ým vězením od tří měsíců do
tří let .

( 2) Stejně bude potres t án, kdo ú mysluě

nebo z hru bé nedbalosti umož ň uj e nebo usnad
ň uj e šíření pobuiuj ícího projevu uvedeného
v· odstavci l.

(3) Kdo se dopustí činu uvedeného v odstav
ci 1 nebo úmyslně činu uvedeného v odstavci 2
za branné pohotovosti státu nebo v době ozbro
jeného napadení republiky, bude potrestán pro
zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti

let .
§ .1.

H a II o b e n í r e Jl u bl i ky.
(1) Kdo hanobí republiku ,
kdo potupí jm éno nebo symbol republiky,

zejména jej í znak, vlajku, barvy nebo státn í
hymnu, nebo

kdo zničí, poškodí nebo odst raní symbol re
publiky, zejména jej í znak , vlajku nebo barvy,
nebo vypodobení presidenta republiky nebo
jeho náměstka v úm yslu proj evit opovržení
repu blice nebo nep ř átel sk é sm ýšlení o ní,

bude pot rest án pro přestupek vězením od
osmi dn ů do šesti měs íc ů .

( 2) Kdo veřejně nebo phod více lidmi se
dopustí činu uvedeného v odstavci 1, bu de po
trestán pro přečin tuhým vězením od tři mě

síeů do dvou let.

Hla v a II.

Trestné činy proti ynějšf bezpeěností státu.

§ 5.

Vyzvědačst vf.

(1) Kdo vyzvídá státní taj emství v úmysl u
vyzraditi je cizí moci, nebo kdo je cizí moci
přímo nebo nepřímo vyzradí, nebo kdo se li: ta
kovému činu s někým spolčí nebo vejde v pří

mý nebo nepřímý sty k s cizí mocí nebo
to cizími činiteli, nebo kdo vejde ve styk s orga
nisací, jejímž účelem je vyzvídati státní ta
jemst ví, v úmyslu její snahy podporovati, bude
pot restán pro zločin těžkým žalářem od deseti
do p6h:lvac12t i let nebo na doživot í.

( ~) Smrtí bude vinník potres t án :
a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1

za branné pohotovosti státu nebo v době

ozbrojeného napadení republiky,
b) dopustí-li se takového činu , ač mu povin

nost uchovávati státní tajemství byla vý
slovně uložena,

c) dopustí-li se takového činu jako člen orga
nisace, jejímž účelem je vyzvídati stá tní
tajemství,

d) týká -li se takový čin státního tajemství
zvlášť důležitého,

e) dopustí- li se ta kového činu po výdělečném

.zp ůsobu nebo páchal-li takový čin po delší
dobu nebo ve značném rozsahu nebo zp ů 

sobem zvlášť nebezpečným, neb o
f) je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost.

(3) Státním tajemstvím se rozumí skuteč

nost, opatření nebo předmět, j ež vláda tají
v důležitém zájmu republiky, zej ména v zájmu
politickém, vojenském nebo : hospodářském,
nebo jež v takovém zájm u mají zůstati uta
j eny před cizí mocí nebo před cizími činiteli.

§ 6.
Vv z v ě d a č s t v I p r o ti s p o j e n e l.

Kdo poškodí republiku tím, že se dopustí vy
zv ědaěstvi (§ 5) proti spojenci, bude po trestán
pro zločin t resty stanovenými v § 5 podle roz
lišení tam uvedeného.

§ 7.

Nedbll lé uc hovávání s tátního
taje m s t v í.

Kdo z nedbalosti způsobí, že se státní
tajemství m ůže s bit známým cizí moci nebo
cizím činite lům, a čkoli měl povinnost je ucho
v ávati, hude potrest án pro přečin tuhým vě

zením od tří měsíců do tří let.
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Oh r o ž eni ob r a n y r e p ubl i k y.

§ 8.

Kdo vyzvídá státní tajemství v úmyslu vy
zraditi je nepovolané osobě nebo je takové
osobě vyzradí, bude potrestán pro zloěín

těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let,
a je-li tu zvláště přitěžující okolnost, od pěti

do deseti let.

§ 9,

(1) Kdo bez úředního povolení

a) zhotoví popis, plán, nákres nebo snímek
některého zařízení nebo opatření na obra
nu republiky,

b) opíše, obkreslí nebo ofotografuje plán, ná
kres, snímek nebo spis o takovém zařízení

nebo opatření, nebo dá nebo nechá jej ně

komu jinému opsati, obkresliti, nebo ofoto
grařovati, nebo

c) některý uveden ý předmět sobě nebo něko

mu jinému opatří nebo jej uveřejní,

bude potrestán, není-li jeho čin přísněji

trestný, pro přečin tuhým vězením od jednoho
měsíce do jednoho roku.

(2) Stejně bude potrestán, nejde-li o čin
přísněji trestný podle § 5 nebo 8, kdo neopráv
něně vyzvídá státní tajemství.

§ 10.

Válečné š k ů d n i c t v L

( I) Kdo za branné pohotovosti státu nebo
v době ozbrojeného napadení republiky anebo
v době, kdy se konají zvýšená bezpečnostní

opatření pro obranu státu, způsobí škodu obra
ně nebo vojenským podnikům republiky nebo
jejího spojence, anebo opatří nepříteli prospěch '

nebo ho jakkoliv podporuje, bude pÓtrestán pro
zločin těžkým žalářem od deseti do pětadvaceti

let nebo na doživotí: dopustí-li se takového
činu po výdělečném způsobu nebo je-li tu jiná
zvláště přitěšujíeř okolnost, hude potrestán
smrtí.

( ~) Stejně bude potrestán, kdo se k činu

uvedenému v předchozím odstavci s někým
spolčí nebo vej de v přímý nebo nepřímý styk
s nepřítelem.

(3) Kdo se dopustí činu uvedeného v odstavci
1 z hrubé nedbalosti, bude potrestán pro pře

ěln tuhým vězením od tří měsíců do tří let.

§ 11.

Vál e é IIá z r a d a.

československý občan, který za branné
pohotovosti státu nebo v době ozbrojeného na

.padení republiky koná službu . v nepřátelsk ém

vojsku nebo v nepřátelském ozbrojeném sboru,
bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od
deseti do pětadvaceti let a je-li tu zvláště při

těžující okolnost, na doživotí nebo smrtí.

§ 12.

Nedovolené zpravodajství.

Kdo zveřejní údaje o jakémkoliv podniku,
ústavu, zařízení nebo opatření důležitém Pi'O
obranu republiky nebo jejího spojence, zejmé
na o síle, válečné zdatnosti nebo pohybu vojska
nebo jiného vojensky organisovaného sboru, ač
mohl z úředního zákazu nebo ze zprávy nebo
z jiných okolností věděti, že uveřejněním ohro-
žuje zájmy státu, .

kdo zveřejní údaje o některém trestném
činu uvedeném v §§ 1, 2, 5 až 8, 10, 11 a 39
nebo .o úředním pátrání nebo o trestním řízení,

která se týkají takového činu, nebyla-li zpráva
o tom vydána nebo schválena ministerstvem
národní obrany nebo minist ers t vem vnitra,
nebo

kdo poskytne nepovolan é osobě informace
o některém trestném činu yvedeném v §§ 1, 2,
5 až 8, 10, 11 a 39 nebo o ú ředním pátrání nebo
o trestním řízení, která ~e týkají takového
činu.

bude potrestán, nejde-li o čin přisněji trest
ný , pro přečin tuhým vězením od jednoho mě

síce do jednoho roku.

§ 13.

Účast a nadržov ání pří vojen
s k é m z 10 d i n II n e b o pře čin u.

(1) Kdo úmyslně působí ke spáchání vojen
ského zločinu nebo při spáchání takového zlo
činu anebo pachateli po spáchání takového činu

nadržuje ukrýváním nebo pomáháním k útěku

nebo na útěku, hude potrestán, neporlléh á-li
pravomoci vojenský ch soud ů podle § 11 voj en 
ského trestního řádu, pro zločin těžkým žala
řem od jednoho roku do pěti let.

(2) Kdo se účastní způsobem uveden ým
v odstavci 1 vojenského přečinu nebo nadržo
vání jeho. pachateli, bude potrestán, ne
podléhá-li pravomoci vojenských soudů podle
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§ 11 vojenského trestního řádu, pro přečin

tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho
roku. .

(3) Stanoví-li vojenský trestní zákon na vo
jenský zločin nebo přečin, jehož se vinník
účastnil nebo. při němž nadržoval způsobem

uvedeným v odstavci 1 nebo 2, nižší trestní
sazbu, než jaká je tam stanovena, bude vinník
potrestán podle oné nižší trestní 'sazby.

(4) Pro nadržování není trestný, kdo na
držoval osobě blízké.

H 1\a valIl.

Trestné činy proti vnitřní bezpečnosti státu.

§ 14.

Ú t o k y. n a ž i v o t úst a v II í c h
čin i tel ů,

(1) Kdo se dopustí vraždy nebo úmyslného
zabití nebo pokusu o takový čin

a) na presidentu republiky neho jeho náměst

ku, nebo
b) na členu vlády (sboru pověřenců) nebo ěle

nu, zákonodárného sboru při výkonu jeho
pravomoci nebo pro tento výkon nebo vůbec

pro jeho činnost v životě politickém,

bude potrestán pro zločin smrtí.

(2) Stejně bude potrestán, kdo působí k spá
chání nebo při spáchání vraždy nebo úmyslné
ho zabití na některé z osob a za okolností uve
dených vodstavci 1, a to i když čin nebyl
dokonán.

§ I:>.

Tělesné poškození ústavních
čin i tel ů.

(1) Kdo úmyslně poškodí tělo nebo zdraví
a) presidenta republiky nebo jeho náměstka,

nebo

b) člena vlády (sboru pověřenců) nebo člena

předsednictva zákonodárného sboru při vý
konu jeho pravomoci nebo pro tento výkon
nebo vůbec pro jeho činnost v životě poli
tickém,

bude potrestán Pl:O zločin těžkým žalářem od
pěti do' deseti let.

(2) Dopustí-li se vinník činu uvedeného
v odstavci 1 v úmyslu způsobiti těžké poškození
těla nebo zdraví anebo měl-li tákový čin za ná-

sledek těžké poškození těla nebo zdraví, hude
vinník potrestán těžkým žalářem od deseti let
do pětadvaceti let nebo na doživotí, a měl-Jí

takový čin za následek smrt poškozeného,
bude vinník potrestán smrtí.

§ 16.

Kdo úmyslně poškodí tělo nebo zdraví clena
zákonodárného sboru při výkonu jeho právo
mocí nebo pro tento výkon nebo vůbec pro jeho
činnost v životě politickém, bude potrestán pro
zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti

let a za okolností uvedených v § 15, odst. 2
těžkým žalářem od pěti do deseti let.

§ 17.

Spolčení k útokům na ústa vn!
čin i tel e.

(1) Kdo se s někým spolčí ke spáchání činu

uvedeného v § 14 nebo v § 15 nebo k pácháni
takových činů nebo kdo takové spolčení nebo
jeho účastníky jakýmkoliv způsobem podpo
ruje, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem

od pěti do deseti let.

(:?) Kdo se s někým spolčí ke spáchání činu

uvedeného v § 16 nebo k pácháni takových
činů nebo kdo takové spolčení nebo jeho účast

níky jakýmkoliv způsobem podporuje, bude po
trestán pro zločin těžkým žalářem od jednoho
roku do pěti let.

§ is,

.Nás i lín a úst a v n í c h čin i tel í c h.

Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon
pravomoci presidenta republiky nebo jeho ná
městka, .ělena vlády (sboru pověřenců) 'nebo
člena zákonodárného sboru nebo kdo užije ná
silí proti nim pro výkon jejich pravomoci, bude
potrestán pro zločin těžkým žalářem od jed
noho roku do pěti let, a dopustí-li se takového
činu se zbraní, nebo je-li tu jiná zvlášť přitěžu

jící okolnost, těžkým žalářem od pěti do deseti
let.

§ 19.

O s o b o v á n í s i p r a v o moc i úst a v-·
ních činitelů.

I Kdo si sám nebo ve spojení s jinými osobuje
! pravomoc vyhrazenaupresidentu republiky,

Ijeho náměstku, členu vlády (sboru pověřenců)
nebo členu zákonodárného sboru, bude po-
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§ 26.

§ 25.

Podpora a propagace fašismu
a podobných hnutí.

(1) Kdo propaguje nebo podporuje fašismus
nebo nacismus nebo podobné hnuti, které sle
duje potlačování práva svobod pracujícího lidu
nebo šířen! li1árodnostllÍ, náboženské nebo ra
sové zášti, bude potrestán pro zločin těžkým

žalářem od jednoho roku do pěti let.

(2) Spáchá-li kdo čin uvedený v odstavci 1
tiskem, filmem, rozhlasem nebo podobně účin

ným způsobem, bude potrestán těžkým žalá
řem od pěti do deseti let.

(3) Dopustí-li se kdo činu uvedeného v od
stavci 1 za branné pohotovosti státu nebo
v době ozbrojeného napadení republiky, bude
potrestán těžkým žalářem od deseti do dvaceti
pěti let .

Popuzováni.

(1) Kdo veřejně neb o p řed více lidmi nebo
I vice lidí popuzuje k násilnému nebo jinému ne
přátelskému činu proti jednotlivým skupinám
obyvatelů pro jejich národnost, rasu nebo ná
boženství nebo proto, že j sou bez vyznání nebo
že jsou stoupenci lidově dem okratick ého řádu

republ iky, hude pot restán pro přečin tuhým
vězením od tří měsíc ů do tÍ'Í let ,

§ 24.

Hanobení některých ú s t a v n í e h
č í n i t e l ů.

Kdo veřejně nebo před vice lidmi hanobí zá
konodárný sbor nebo jeho předsedníctvo, vý
bor nebo komisi nebo vládu (sbor pověřenců)

nebo člena vlády (sboru pověřenců) pro výkon

I
jeho pravomoci nebo pro jeho činnost v životě
politickém, bude potrestán pro přečin tuhým
vězením od tří měsíců do dvou let.

§ 23.

§ 22.

Nás i lín a v e ř e J n Ý c h s bor ech.

Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon
pravomoci sboru povolaného zákonem nebo po
zákonu k projednávání veřejných věcí, bude
potrestán pro zločin těžkým žalářem od jed
noho roku do pěti let a dopustí-li se takového
činu se zbraní, nebo je-li tu zvlášť přitěžující

okolnost, těžkým žal ářem od pěti do deseti let.

Vzbouření.

§ 20.

(1) Kdo se zúčastní srocení více osob
v úmyslu společně násilím působit na výkon
pravomoci veřejného funkcionáře, bude po
trestán pro zločin těžkým žalářem od jednoho
roku do pěti let .

(2) Těžkým žalářem od pěti do deseti let
bude vinník potrestán, zúčastní-li se srocení
uvedeného v odstavci 1 v úmyslu tam uvede
ném poté, když k obnovení pořádku bylo užito
mimořádné moci.

§ 2l.

Kdo se zúčastni srocení vice osob v úmyslu
společně uásílím p ůsobit na výkon pravomoci
sboru nevolaného zákonem nebo po zákonu
k projednávání veřejných věcí, bude potrestán
pro zločin těžkým žalářem od pěti do deseti
let.

Ublížení na cti presidentu
r e pll b I i k y.

(1) Kdo ublíží na cti presidentu republiky
nebo jeho náměstku před vice lidmi, bude po
tr~s!án pr~ přečin tuhým vězením od jednoho l (2) Kdo způsobem uvedeným v odstavci 1
mesice do Jednoho roku. a z některého důvodu tam uvedeného popuzuje

~.2.) l''>}~)jm '1m nSm '1Yi.\ ~S m~'bÝij:" M ~i:t l<!.t k ,~U. ~\:Qti. j,e.dnotlivV'm skupinám obyvatelů.

bude vinník potrestán: I bude potrestán pro přečin tuhým v ězením oá
a) dopustí-li se činu uvedeného v odsta vci 1 I tři měsíců do dvou let. .

veřejně nebo tváří v tvář presidentu re- I o ".

publiky (jeho náměstku) nebo (st Kdo, zpu~obem uvedenym y odstavciT
b) d .ti li h ět y~. ů 'h V'l a r: nektereho duvodu tam uvedeneho popuzuje

v!>pus 1- 1 se o ope ovne pri r znyc pri e- k násilnému nebo jinému nepřátelskému činu

žltostech. nebo k zášti proti jednotlivci, bude potrestán
(3) Důkaz pravdy ani aůkaz omluvitelného pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce

omylu není přípustný. do jednoho roku.

trestán pro zločin těžkým !alářem od jednoho I
roku do pěti let, a je-li tu zvláště přitěžující
okolnost, od pěti do deseti let.
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§ 27.

II a n o b c ní n á r o d a ne bor a s y.

Kdo veřejně nebo před více lidmi hanobí
některý národ, jeho jazyk nebo některou rasu,
takže to může vzbudit veřejné pohoršení nebo
ohrozit obecný mír, bude potrestán pro přečin

tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho
roku.

§ 28.

Zneužití úřadu duchovního nebo
j i n é p o cl o b n é f u n k c e.

Kdo zneužije výkonu svého úřadu duchovní
ho nebo podobné své náboženské funkce 1;: vy
konávání vlivu na věcí politického života ve
směru nepříznivém lidově demokratickému
řádu republiky, bude potrestán, nejde-li o čin

přísněji trestný, pro p-řečin tuhým vězením od
jednoho měsíce do jednoho roku.

Nedovolené ozbrojování.

§ 29.

(1) Kdo bez povolení příslušného úřadu

a) opatří, přechovává nebo někomu přenechá

dělo, kulomet, samopal, ruční granát, mino
met, plamenomet, bojové plyny nebo látky
nebo zbraň (látku) podobné účinnosti anebo
součásti, jichž je nezbytně zapotřebí k užití
takové zbraně,

b) hromadí nebo rozděluje ruční nebo střelné

zbraně, střelivo, třaskaviny, nebo

c) tvoří ozbrojený nebo na vojenský způsob

organisovaný sbor, spolek nebo skupinu,
anebo je organisuje nebo cvičí vojensky
nebo v zacházení se zbraní,

bude potrestán pro přečin tuhým vězením

od tH měsíců do tří let.

(2) Kdo se činu uvedeného v odstavci 1 do
pustí v úmyslu podporovati vzbouření, bude
potrestán pro zločin těžkým žalářem od jed
110110 roku do pěti let.

(3) Dopustí-li se vinník činu uvedeného v od
stavci 2 za branné pohotovosti státu nebo
v době ozbrojeného napadení republiky anebo
je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost, bude
potrestán pro zločin těžkým žalářem od pěti

do deseti let.

§ 30.

Vyzve-li úřad obyvatelstvo vyhláškou, aby
vydalo zbraně a jiné věcí uvedené v § .29, ne
bude pro nedovolené ozbrojování spáchané
držením takových zbraní nebo takových věcí

potrestán, kdo je odevzdá úřadu ve lhůtě sta
novené vyhláškou.

§ 3l.

Kdo k ozbrojenému nebo na vojenský způ
sob organisovanému sboru, spolku nebo sku
pině, utvořeným bez povolení příslušného
úřadu, přistoupí nebo se jejich činnosti

účastní nebo je nebo jejich členy podporuje,
bude potrestán pro přečin tuhým vězením od
tří měsíců do dvou let; věděl-li však, že úče
lem některého takového sboru nebo spolku
nebo některé takovéto skupiny je vzbouření,

bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od
jednoho roku do pěti let.

§ 32.

. š í ř e n í pop 1a :: n é z p r á v Y.
II (1) Kdo rozšiřuj e poplašnou zprávu, ač si

mohl uvědomiti, že její rozšiřování je způso

bílé vážně znepokojit alespoň část obyvatel
stva některého místa, bude potrestán, nejde-li
o čin přísněji trestný, pro přestupek vězením

od osmi dnů do šesti měsíců; věděl-li však, že
zpráva jím rozšiřovaná je nepravdivá, bude
potrestán pro přečin tuhým vězením od jed
noho měsíce do jednoho roku.

I (2) Kdo rozšiřuje poplašnou zprávu, ač si
I mohl uvědomiti, že její rozšiřování je způso

'I bílé ohroziti bezpečnost státu, brannost oby
. vatelstva, československou měnu, vážnost ve
I řejné moci, veřejnou bezpečnost nebo veřejný

pořádek anebo že se jím může způsobiti zdra
žování předmětů potřeby, překotné a hra
madné kOUP8 nebo prodeje nebo překotné a
hromadné vybírání vkladů, bude potrestán

I pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce

I do jednoho roku; věděl-li však, že zpráva jím
I rozšiřovaná je nepravdivá, bude potrestán tu-

hým vězením od tří měsíců do tří let.

(3) Kdo za branné pohotovosti státu nebo
v době ozbrojeného napadení republiky nebo
v době, kdy se konají zvýšená bezpečnostní

opatření pro obranu státu, rozšiřuje poplaš
nou zprávu povahy uvedené v odstavci 2,
bude potrestán pro přečin tuhým vězením od
tří měsíců do tří let; rozšiřuje-li však zpráva
tiskem, filmem, rozhlasem nebo podobně účin-
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ným způsobem, bude potrestán pro zločin těž

kým žalářem od jednoho roku do pěti let.

§ 33.

Podněcovánf k trestnému činu

a k n e pln ě n f z á k on n Ý c h p o v i n

nostf.

(1) Kdo veřejně nebo před více lidmi pod
něcuje k zločinu neb k přečinu, bude potrestán
pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do
tl'í let.

(~) Kdo veřejně nebo před více lidmi pod
něcuje k zločinu podle tohoto zákona, k zločinu

nebo přečinu vojenskému, některému zločinu

nebo přečinu uvedenému v §§ 171 ai 177 zákona
ze, dne 13. květ~~l. 19?6, č. y~~ Sb., o ol)l:an(~
statu, nebo k některému prCCU1.U uvedenému
v §§ 47 až 51 branného zákona republiky
československé ze dne 19. března 1920, Č. 193
Sb., ve znění zákonů jej měnících a doplňují

cích, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem

od jednoho roku do pěti let; stanoví-li však zá
kon na zločin, k němuž vinník podněcoval,

trest smrti, bude potrestán těžkým žalářem

od pěti do deseti let.

(3) Kdo veřejně podněcuje k hromadnému
páchání soudního nebo správního přestupku

nebo k hromadnému nevinění veřejnoprávní

povinnosti uložené zákonem, bude potrestán
pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce

do jednoho roku, R je-li tu zvláště přitěžující

okolnost, od tří měsíců do tří let.

s c h valo v á II i t r e s t n é h o čin u.

(1) Kdo veřejně nebo před více lidmi

a) vychvaluje nebo výslovně schvaluje zlo
čin nebo přečin, nebo jinak s ním proje
vuje souhlas, nebo

b) vychvaluje nebo oslavuje pachatele pro
zločin nebo pro přečin,

bude potrestán pro přečin tuhým vězením

od jednoho Jn"Jke do jednoho roku.

(2) Stejně bude potrestán, není-li pro ta
kovou činnost trestný již jako účastník, kdo
odmění pachatele jakýmkoliv způsobem za
zločin nebopřcčin anebo v úmyslu projevit
tím souhlas s jeho činem, poskytne mu Jakým
koliv způsobem náhradu za trest, zabezpeče-

vací opatření nebo plnění uložené mu rozsud
kem trestního soudu anebo k témuž dli sbírá
na takovou náhradu.

(3) Schvaloval-li (odstavce 1 a 2) vinník
některý zločin uvedený v §§ 1, 5, 6, 10, ll,
14 až 16 a 18, bude potrestán pro zločin těž

K}7m žalářem od jednoho roku do pěti Id.

§ 35.

Nepřekažení nebo n e o z n á m e n I
t r e s t n é h o čin u.

(l) Kdo nepřekazí některý zločin nebo pře

čin uveden)' v §§ 1, 2, 5, 6, 11, 14 až 16, 18,
29 a 31, bude potrestán, jde-li o nepřekažení

zločinu, pro zločin těžkým žalářem od jed
noho roku do pěti let, a jde-li o nepřekažení

přečinu, pro přečin tuhým vězením od jed
noho měsíce do jednoho roku.

(2) Tresty stanovenými v odstavci 1 bude
potrestán, kdo se doví hodnověrným způsobem,

že se chystá některý zločin nebo přečin tam
uvedený nebo že byl spáchán některý zločin

nebo přečin uvedený v §§ 5 až 8, 10, 11 a ne
oznámí to neodkladně hodnověrným způsobem

bezpečnostnímu úřadu (orgánu).

(3) Není trestný podle odstavců 1 a 2, kdo
povinnosti tam uvedené namohl vyhovět snad
no a bez nebezpečí pro sebe nebo pro osoby
sobě blízké.

S a bot á ž,

§ 36.

(1) Kdo neplní nebo poruší povinnost vy
plývající z jeho veřejné funkce, úřadu, služby,
povolání nebo zaměstnání nebo plnění takové
povinností obchází v úmyslu mařiti nebo ztí
žiti provádění nebo plnění jednotného hospo
dářského plánu, bude potrestán, nejde-li o čin

přísněji trestný, pro zločin těžkým žalářem

od jednoho roku do pěti let.

(2) Těžkým žalářem od pěti do deseti let
bude vinník potrestán

a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1
za branné pohotovosti státu nebo v době

ozbrojenéhr napadení republiky,

b) dopustí-li se takového činu jako člen spol
čení k hospodářské sabotáži,

c) bylo-li zmařeno nebo ztíženo provádění

nebo plnění jednotného hospodářského

plánu v podstatném úseku, nebo

d) je-li 1.11 jiná zvláště přitěžující okolnost.
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§ 37.

Kdo neplní nebo poruší povinnost vyplýva
jící z jeho veřejné funkce, úřadu, služby, po
volání nebo zaměstnáni v úmyslu ohrozit tím
důležitý zájem republiky, bude potrestán, ne
j de-li o čin přísněji trestný, pro zločin t ě žkým

žalářem od pěti do deseti let.

§ 38.

O hro ž o v á n í jed not n é h o IIo s p o
d á í' s k é hop I á II II z ne d b a los t i.

Kdo z nedbalosti neplní nebo poruší povin
nost vyplývající z jeho veřejné funkce, úřadu,

služby, povolání nebo zaměstnání, ač mohl vě

děti, že tím ohrožuje prováděni nebo plnění

jednotného hospodářského plánu, bude potres
tán pro přečin tuhým vězením od jednoho mě

síce do jednoho r oku.

H I a va IV.

Trestně činy proti mezinárodním vztahům.

§ 39 .

Pro rad a.
(1) Kdo ohr ozí d ůležit ý záj em r epubliky

tím , že
a) poruší své povinnosti, kter émá jako zmoc

něnec republiky, nebo
b) zničí, poškodí, neupotřebitelnou učiní, od

straní, utají, poruší nebo padělá listinu
nebo jiný důkaz o právních poměrech re
publiky k cizí moci,

bude potrestán pro zločin těžkým žalá řem

od pěti do deseti let, a je-li tu zvláště přitě

žu j ící Okolnost, ocl deseti do pětadvaceti let .

(;.! ) Kdo se dopustí činu uvedeného v od
stavci 1 z hrubé nedbalost i, bude potres tán
pro přečin tuhým vězen ím od tří měsíců do
tří let.

§ 40.

Ne o p r á v ně n é o pu ště n í ú z em í
r e p II b I i Ok Y a n e II p o sI c c h 11 U t í

v Ýz v y k II á v r a tll.

óeskosloven sk ý občan, který v úm yslu po
škodit záj em republiky opustí neopr á vn ě n ě

územ í republiky nebo ve stej ném úmyslu ne
uposlechne výzvy úřadu, aby se v přiměřené

JhMě, kterou mu úřad určí, na území republiky
vrátil, bude potrestán pro zloči n těžkým žalá
řem od jednoho roku do pěti l et.

§ 41.

Poškozování z á j m u republiky
v c i z i 11ě.

(1) československý občan, který v cizině

rozšiřuje nepravdívou zprá vu o politických,
bezpečnostních, hospodářských,sociálních nebo
právních poměrech v republice, ačkoliv nemá
dostatečných důvodů pokládati ji za pravdi
vou a mohl si uvědomiti, že je způsobilá ohro
ziti zájem republiky, bude potrestán pro přečin

tuhým vězením od tří měsíců do tří let.

(2) Kdo se dopustí činu uvedeného v od
stavci 1 v úmyslu poškoditi republiku, bude
potrestán pro zločin těžkým žalářem od jed
noho roku do pěti let.

§ 42.

Han o b e n í s poj e n e c k é h o stá t u.

Kdo veřejně nebo před více lidmi

hanobí spoj enecký stát, jeho hlavu nebo ji
ného jeho představitele anebo jeho zástupce
uznaného vládou republiky,

pot upí jméno nebo sy mbol spojeneckého
státu, zej ména j eho znak, vlajku, barvy nebo
státní hymnu, nebo

zničí, poškodí nebo ods tran í symbol spoje
neckého státu, zejména j eh o znak, vlajku nebo
barvy, nebo vypodobení hl avy spojeneckého
státu nebo jiného jeho představitele v úmyslu
projevit opovržení spojeneckému státu nebo
nepř átelské smýšlení o něm,

bude potrestán pro přečin tuhým vězením

od tří měsíců do dvou let.

§ 113.

P o rl n ě c o v ti. n i k ú t oč n é v á l c e.

Kdo veřejně nebo před více lidmi podněcuj e

k útočné vá lce, bude potres tán pro zločin těž

kým žal á ř em od jednoho ro ku do pěti let. .

H I a v a V.

Ustanovení společná a závěrečná.

§ 44.

Stí h á 11 í c i z i jl Cll.

Podle tohoto zákona bude potrestán i cizi
nec, dopustí-li se v cizině některého činu trest
ného podle §§ 1, 2, 5, 6, 10, 1:1 až 19 a 89.
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§ 45.

ú č i n n á I ft o s t.

(1) Pachatel přestává býti trestným pro čin

uvedený v §§ 1, 2, 5, 6, 10 nebo 17, jestliže
UPU3til od svého podniknuti a bud' učinil ozná
mení bezpečnostnímuúřadu nebo orgánu včas,

kdy škodlivý výsledek mohl býti ještě zame
zen, anebo jej sám zamezil nebo napravil,
pokud tak neučinil jen proto, že věděl nebo
se domníval, že jeho čin vyšel najevo.

(~) Oznámením trestného činu nezanikne
však trestnost toho, kdo čin nastrojil nebo
k němu navedl proto, aby dal podnět k trest
nímu stíhání jiné osoby.

Zvláštní ustanovení o ukládání
t r es t u,

Byl-li zločin uvedený v tomto zákoně spá
chán za branné pohotovostí státu nebo v době

ozbrojeného napadení republiky nebo v době,

kdy se konají zvýšená bezpečnostní opatření

pro obranu státu, nelze trest na svobodě ani
zkrátiti pod dolejší hranici zákonné trestní
sazby ani změniti jeho druh v mírnější.

S 47.

Pen ě ž j týt r e 8 t.

Odsuzuje-li soud vinníka pro čin trestný po
dle tehoto zákona spáchaný ze zištnosti nebo
v úmyslu poškodit republiku, uloží mu vedle
trestu na svobodě peněžitý trest. Tento trest
se vyměří při odsouzení za přestupek od
500 Kčs do 50.000 Kčs, při odsouzení za pře

čin od 1.000 Kčs do 250.000 Kčs a př! odsou
zení za zločin od 10.000 Kčs do pěti mi
lionů Kčs.

§ 48.

Kn n f í s k a e e jmění.

Odsuzuje-li soud vinnika pro některý zločin

uvedený v §§ 1, 5, 10, 37 a so, vysloví konfis
kaci jmění odsouzeného nebo jeho části; totéž
může učiniti, odsuzuje-li vinníka pro něktet1

j int čin trestný podle tohoto zákona.

§ 49.

Zabrání.

(1) Odsuzuje-li soud vinníka, který pžijal
majetkový prospěch jako odměnu za čin trest
ný podle tohoto zákona, vysloví, že se zabírá
to, co vinník takto přijal nebo co si za to
opatřil.

(2) Nemá-li vinník to, co by mělo býti za
bráno, ve svém majetku a neprokáše-li, že o to
přišel bez své viny, nebo nelze-lí to od jeho
ostatního majetku oddělit, vysloví soud, že se
z vinníkova majetku zabírá hodnota toho
v penězích; zároveň určí výši této peněžité

částky.

§ 50.

Propadnu tf.

(1) Věc, které bylo užito ke spácháni činu

trestného podle tohoto zákona nebo která je
k spáchání takového činu zřejmě určena, pro
hlásí soud, odsuzuje-li vínníka, za propadlou,
náleží-li vinníkoví nebo jiné osobě, která za
viněně přispěla k spáchání onoho činu nebo
k jeho přípravě.

(2) Ohrožuje-li věc uvedená v odstavci 1
nebo věc, která byla činem trestným podle
tohoto zákona vyrobena nebo získána, bez
pečnost státu, veřejnou bezpečnost nebo ve
řejný pořádek, nebo je-li její držení vůbec

zakázáno, prohlásí ji soud za propadlou vždy,
nehledě na to, komu náleží, i když pachatele
nelze stíhati nebo odsouditi.

(3) Odsuzuje-li soud vinníka, vysloví pro
padnutí jako vedlejší trest. Nelze-li pachatele
stíhati nebo nenáleží-li mu věc, která se Blá
prohlásiti za propadlou, rozhodne na návrh
veřejného žalobce o propadnutí soud, který
by byl jinak příslušný k řízení o tomto trest
ném činu, usnesením. Veřejný žalobce a osoby
tímto rozhodnutím dotčené mohou si na ně

stěžovati do osmi dnů od doručení usnesení.
O stížnosti rozhoduje soud, který by byl jinak
příslušný rozhodovati o opravném prostředku

proti výroku o trestu,

§ 51.

Ztráta živnostenského
oprávnění a ztráta oprávnění

vykonávati p o v o l á n í.

(1) Odsuzuje-li soud vinníka pro l'í)ktcJ~'

zločin UVr.3:;~I:;~ v §s 1,5.10.,37 a BD ncl.":o vůbec

pro zločin podle tohoto zákona, jírrd byla
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ohrožena nebo napadena hospodářská sou
stava státu, vysloví zároveň ztrátu živnosten
ského oprávnění nebo oprávnění vykonávati
reálnou živnost nebo povolání na čas nebo na
vždy; totéž může učiniti, odsuzuje-li vinníka
pro jiný čin trestný podle tohoto zákona,
je-li obava, že vinník by mohl zneužít své
živnosti nebo povoláni ke spáchání činu trest
ného podle tohoto zákona.

(2) PI~tné pře?Pi~y.o od;nětí a zániku ž~v
nostenského opravném nejsou uatanovením
odstavce 1 dotčeny.

§ 53.

Ztráta státního občanství.

(1) Odsuzuje-li soud vinníka pro některý

zločin uvedený v §§ 1, 5, 10, 11, 89 a 40, může
vysloviti, že odsouzený pozbýv' státního ob
čanství.

(2) S odsouzením ke ztrátě státního občan

ství je spojena ztráta všech práv uvedených
v § 52, odst. 2.

§ 56.

§ 55.

Vypovědění.

Z á k a z p o byt u.

(2) Soud stanoví, zda mají býti uveřejněny
i důvody rozsudku nebo jejich podstatný ob
sah ve znění, které sám určí.

§ 54.

U v e ř e j n ě n f r o z s u d k u.

(1) Je-li to ve veřejném zájmu, nařídí soud
v odsuzujícím rozsudku pro čin trestný podle
tohoto zákona, že se pravomocný rozsudek
uveřejní na útraty odsouzeného nejvýše tři

krát v jednom nebo několika časopisech, které
soud v rozsudku určí. Soud může též naříditi,

aby rozsudek byl veřejně vyvěšen nebo jinak
uveřejněn v obci, kde odsouzený bydlí, nebo
v obci, kde" se dopustil trestného činu, anebo
v obou.

(1) Odsuzuje-li soud cizince pro zločin po
dle tohoto zákona, vypoví ho z území repub
lil{y'.

(2) V ostatních případech odsouzení ci-
I zince podle tohoto zákona učiní tak soud, je-li

další pobyt cizince na území republiky z dů
vodu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti

nebo veřejného pořádku nežádoucí,

§ 52.

Z t r á ta čes t u·ý c h p r á v
o b č a n s k Ý c h.

(1) Odsuzuj e-li soud vínníka pro zločin

uvedený v tomto zákoně k trestu smrti nebo
k trestu na svobodě na dobu delší jednoho
roku, vysloví, neodsoudí-lí ho ke ztrátě stát
ního občanství (§ 53), že odsouzený pozbývá
čestných práv občanských; to učiní také, od
suzuje-li ho pro zločin uvedený v tomto zá
koně k trestu kratšímu, byl-li tento čin spá
chán z pohnutky nízké a nečestné.

(2) Ztráta čestných práv občanských zna
mená:
a) ztrátu vyznamenání, řádů a čestných od

znaků, veřejných úřadů a služeb, veřej

ných hodností, funkcí a titulů, akademic-
kých hodností a povolání, pro něž je ta
ková hodnost podmínkou, jakož i ztrátu
odpoěívných a zaopatřovacích platů z pe
něz veřejných, platů z milosti a. jiných po
dobných platů z veřejných peněz,

b) ztrátu způsobilostí k nabytí těchto práv a

c) ztrátu práva volebního a práva hlasovati
ve věcech veřejných.

(3) Ztráta čestných práv občanských na
stane právní mocí rozsudku. Ztráta práv uve
dených v odstavci 2, písm. a) je trvalá; ztráta
způsobilostí nabýti těchto práv [odst. 2,"
písm. b)] se skončí, uplyne-li od vykonání
hlavního trestu nebo od promlčení jeho vý
konu doba, kterou soud určí mezi třemi až
deseti lety, a byl-li vinník odsouzen k trestu
státního vězení, vykonáním tohoto trestu.
Ztráta práv uvedených v odstavci 2, písm. c)
se skončí, uplyne-li od vykonání hlavního Odsuzuje-li soud vinníka pro čin trestný
trestu, od jeho prominutí nebo od promlčení podle tohoto zákona, vyslOVÍ, vyžaduje-Ii toho
jeho výkonu doba tří let, jde-li o zločin, a doba ! bezpeěnost státu, veřejná bezpeěnost nebo
jednoho roku, jde-li o přečin nebo přestupek, Iveřejný pořádek, že se odsouzenému zakazuje
a byl-li vinník odsouzen k trestu státního vě- na čas nebo navždy pobvt v některé části
zení, vykonáním tohoto trestu. území republiky, kterou ~rčí v rozsudku,
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§ 57.
Přikázáni do donucovací p r a

co v n s-
(1) Odsuzuje-li soud vinníka pro zločin nebo

přečin podle tohoto zákona, m ůže vysloviti, že
odsouzený smí po odpykání trestu býti držen
v donucovací pracovně, na Slovensku, že se
odkazuje do donucovací pracovny, byl-li čin
spáchán ze zištnosti, nebo je-li způsobem

svého provedení nebo užitými prostředky
zvlášť zavržitelný,

(2) Odsouzený se přikazuje do donucovací
pracovny nejméně na šest měsíců a nejdéle
na pět let.

§ 58.

O p r a v n é pro s tře d k y pro t i z a
bez peč o v a c í mop a tře 11 í m.

Výroky podle §§ 49 až 67 lze bráti v odpor
týmiž opravnými prostředky jako výrok
o trestu.

§ 59.

Podmíněné odsouzení.

U osob, které v' době spácháni trestného
činu byly starší osmnácti let, je podmíněné

odsouzení vyloučeno,

a) jde-li o z ločin podle tohoto zákona, nebo
b) jde-li o jiný čin trestný podle tohoto zá

kona a veřejný zájem vyžaduje výkon
t restu,

Z astavení periodického
ti s k o p i s u.

(2) Výrok učiněný podle odstavce 1 lze
bráti v odpor týmiž opravnými prostředky

jako výrok o trestu nebo v řízení podle §§ 492
a 493 tr. ř, opravnými prostředky uvedenými
v §§ 493 a 494 tr, ř.

(3) Nabyl-li výrok soudu učiněný podle od
stavce 1 právní moci, může mini sterstvo
vnitra po dohodě 8 ministerstvem informací
a osvěty nařídit zastavení tiskopi su na dobu od
jednoho do šesti měsíců nebo zakázat jeho vy
dávání vůbec. Soudní výrok pozbývá účinnosti,

nebylo-li zastavení tiskopi su nařízeno nejpoz
ději do jednoho roku.

§ 61.

(1) Má-li tiskový úřad za to, že zastavený
tiskopis je vydáván nebo podle oznámení jemu
učiněného má být vydáván dále pod jiným
jménem, zakáže toto vydávání nebo odmítne
vzít oznámení na vědomí, při čemž uvede
tento důvod. To platí, i když rozhodnutí sou
du, kterým bylo vysloveno, že vydávání tisko
pisu může být zastaveno, ještě nenabylo
právní moci.

(2) Stížnost na opatření tiskového úřadu

učiněné podle odstavce 1 nemá odkladného
. účinku.

§ 62.

Kdo periodický tiskopis, jehož vydáváni
bylo podle § 60 nebo § 61 zastaveno, zakázáno
nebo nebylo vzato na vědomí, dále vydává
anebo jej vydávati započne, bude potrestán
pro přečin tuhým vězením od osmi dnů do
šesti měsíc ů, a byl-li pro tento trestný čin již
trestán, tuhým vězením od jednoho měsíce do
j ednoho roku.

§ 60. § 63.

(1) Uzná-li soud v trestním řízení proti Bylo-li započato s opětovným vydáváním
určité osobě nebo v řízení podle §§ 492 a 493 periodického tiskopisu, který byl zastaven po
trestního řádu ze dne 23. května 1873, Č. 119 dle ustanovení § 60, před uplynutím jednoho
ř. Z., že obsahem periodického tiskopisu byl roku od konce doby, na kterou byl zastaven,
spáchán čin trestný podle tohoto zákona a že, platí po dobu jednoho roku od počátku jeho
hledíc ml předcházející takové rozhodnutí uěi- opětovného vydávání v tiskovém řízení jeho
něn é v době poměrně krátké o témž tiskopisu, se týkajícím tato zvláštní ustanovení:
byť i pod jiným názvem vydávaném, lze se a) Lhůta k námitkám proti nálezům podle
důvodně obávati, že budou uvedené trestné
činy obsahem téhož tiskopisu dále páchány, § 498 tl'. ř , a proti výroku, jímž soud vy-
může zároveň vyslovit, že vydávání tiskopisu sloviI přípustným jeho zastavení, činí tři
m ů že b$1: zakázáno. Byl-li obsahem tiskopisu dny,
spáchán některý zločin uvedený v ~§ 1, 5 nebo h) veřejné sedění o námitkách proti rozhod-
6, mů že být přípustnost zastavení vyslovena i nutím pod písm. a) uvedeným budiž usta-
již v prvém případě. noveno nejdéle na dobu tří dnů,
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c) okolnost, še se osoba, která námitky po
dala, k veřejnému sedění o námitkách
z jakéhokoliv důvodu nedostavila nebo že
se nepodařilo doručiti jí obsílku k němu,

není na překážku, aby 88 konalo veřejné

sedění, II I
rl) lhůta ke stížnosti na rozhodnutí o námit- I

káeh činí tři dny a počíná 88 vidy ode dne
prohlášení rozhodnuti.

§ 64.

(2) Souditi o ostatních zločinech a pře

činech podle tohoto zákona přísluší sborovému
sondu I. stolice (vrchnímu vojenskému soudu).

(3) Souditi o přestupcích podle tohoto zákona
přísluší okresnímu soudu v sídle sborového
soudu I. stolice (kraiskěmu soudu vojen
skému).

§ 68.

Z a n e dbá n i p o v i n n é p é ě e.

§ 65.

Zvláštní u s t a n o v e n í

p y o S loven 8 k o.

Pokus přečinů podle tohoto zákona
trest.n~\

v Ýk 1a d 11 ě k t e r Ýe h poj m d. .Ustanoveni čl. III, Č. 5 zákona ze dne 15.
(1) Veřejně je čin vykonán, je-li spáchán Mjna 1868, ě, 142 ř. Z., jímž se mění některá

obsahem tiskopisu nebo rozšiřovaného spisu, ustanovení trestního zákona a zákona o trest
rozhlasem, filmem, na shroměšděnínebo před nim řízení ve věcech tiskových ze 17. prosince
zástupem anebo na místech a v místnostech 1862, Č. 6 a 7 ř, z. z roku 1863, se mění a zní:
1)~'ístU~;l?'ch, veř~jn~ti bezomesenř, mohl-li ,,5. Kdo se dopustí podle předcházejících
byt po.. d ehnut vice lidmi. I t ' edbá ínuě j ,., b dus anovem san am povinna pece, u e pa-

C!) Vice lidmi ve smyslu tohoto sákona ro- : trestán pro přestupek, a to zakládá-li obsah
zn,01ějl R(~ alespoň dva lidé. i tiskopisu zločin, vězením od OSITŮ dnů do tří

I, v'. 1 ládá l' ř V' vV't' t t.. .. ,. , . •.• ; mCSif;U, zaK a a- I p 'ecm, peneZl'YDl ros em
J'~), Osobami b~EI~ymI )So.u prl!lUZIlI v řadě I od 200 Kčs do 15.000 Kčs. Zakládá-li však

prune, ,S~t!l.'~~~nel ~.\..rnam~~;-;: {.,ine
n
OSO?ř. '; IX:: Iobsah tiskopisu zloc.Vin nebo přečin podle zákona

meru rodinném 111..·,0 obdobném "'0 pokládají -hr lid vlOl. nt: 1.' e....ublil y
1 bl' k" t hd '] I ' • kte na oc umu love uem xra nese r OJ u d{ ,

za osony JZ.-e Jen 8 Y, KCIY',:Y Ujmu, . rou I i· 't' '. '] ř V' t h' x -, d
by trpěla jedna z nich, druhá. pociťovala jako I ~res.~ ~e vmnur za

v
p ~Clll v \.~. ,yrn vezeDl~ ~

ú jmu V'lastn í. čtrnáctl dnů do ses ti měsíců: vedle tohoto
. trestu může býti uznáno na trest peněžitý od.

500 Kčs do 50.000 Kčs. Bylo-Ii by podle § 59
uvedeného IIlákona vyloučeno podmíněné odsou
zeni pro trestný čin spáchaný obsahem tisko
pisu, je podmíněné odsouzení vyloučeno i pro
přečin podle předcházející věty."

je

§ 66.

S tf h á n f o s o b voj e n s k Ýc h.

(1) Ustanovení tohoto zákona platí také pro
osoby podléhající vojenské soudní pravomoci.
Ustanovení trestních zákonů, jimiž se stanoví
přísnější trestní sazby pro činy spáchané za
války, zůstávaH nedotčena,

. (2), Trestem smrti u osob podléhajících vo
Ienskě soudní pravomoci se rozumí trest smrti
provazem.

§ 67.
Pří s I u š n o s t.

(1) Zákon o státním soudu stanoví, které
zločiny a přečiny podle tohoto zákona náležejí
k příslušnosti státního soudu.

§ 69.

Poměr zákona k dosavadním
p ř e d p Ls ů m.

Kde se dosavadní zákony odvolávají na usta
noveni zákona ze dne 19. března 1923, Č. 50 Sb.,
na ochranu republiky, ve znění předpisů jej
měnících a doplňujících, nastupují na místo

I dovolávaných ustanovení obdobná ustanovení
tohoto zákona.

§ 70.

Z á k o not ř a 8 k a v i n ách.

Zákon ze dne 27. května 1885, ě, 134 ř. Z.,

o opatřeních proti obecně nebezpečnému uží
vání třaskavin a obecně nebezpečnému r.achá
zení s nimi, ve znění přílohy k zákonu ě. 50/
1923 Sb., platí na celém územ! republiky.
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§ 71. 232.
Zl'ušovací ustanovení.

Zrušují se všechny předpisy, které odporuji
tomuto zákonu, zejména:

5. zákon ze dne 24. října 1947, Č. 182 Sb., o stí
hání trestných činů proti státu,

arm. gen. Svobodav.r. Dr. Ing. šlechta v. r,

Dr. Gregor v. r. Dr. Neuman v. r.

-i. zákon ze dne 28. května 1942, ě, 91 SI. z.,
o přísnějším trestání neoprávněné držby
zbraně za branné pohotovosti státu,

§ 2.
S I o žen í stá tni h o s o udu.

Státní soud se skládá z presidenta a z po
třebného počtu vicepresidentů, občanských II
vojenských soudců' z povolání a soudců z lidu.

Hlava první.
Organisace státního soudu.

§l.
Zří z e nf 8 tát n í h o s o udu.

Pro celé území československé republiky se
zřizuje státní soud se sídlem v Praze.

Národní shromáždění republiky českoslo

venské usneslo se na tomto zákoně:

Zákon

ze dne 6. řllna 1948

o státním soudu.

§ 3.

S y s tem i s a c e.

(1) Služební místo presidenta státního
soudu se systemisuje v I. stupnici funkčního

služného (v 1. platové stupnici vojenských
gážistů), služební místa vicepresidentů se
systemísují v II. stupnici funkčního služného
(v 2. platové stupnici vojenských gážistů).

(2) Služební místa předsedů senátů se sys
temisují v III. stupnici funkčního služnél-o
(v 2. platové stupnici vojenských gážistů),

slušební-místa ostatních soudců z povolání ve
IV. stupnici funkčního služného (v 3. platové
stupnici vojenských p-2žistíl).

(3) Počet služebních míst soudců uvedených
v odstavcích 1 a 2 stanoví, a systemisaci 1'\1
žebních míst ostatních zaměstnanců státního
soudu schvaluje vláda, a to v obou případech

na návrh ministrů spravedlnosti a národní
obrany.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r,

Zápotocký v. r.

Dr. Cepička v. r,

Kopecký v. r,
Kliment v. r.

nuríš v. r,
KrajčÍr v. r.

Petr v. r.

§ 72.

účinnost 8 provedení zákona.

Tento zákon· nabývá účinnosti osmým dnem
po vyhlášení; provedou jej všichni členové

vlády.

...... "811'OKY v. r.,
tiež za ministra

Dr. Clementisa

1. ustanovení §§ 68 až 75 tr. z. ě. 117/1852
ř. z. a§ 303, odst. 2 téhož zákona ve znění

zákona ze dne 20. února 1919, ě, 111 Sb.,
jími se doplňuje § 303 tr. Z.,

2. ustanovení §§ 344 až 851 v. tr. z.,

3. zákon Č. 50/1928 Sb.,

Fierlinger v. r,

Dr. ěevěik v. r.,
tiež za ministra

Dr. šrobára

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedl)' v. r,

Erban v. r.

Plojhal' v. r.

Ing. Jankovcová v. rOl

Přidělování s o u d c ů ke státnímu
s o II d u.

§ 4.
Na návrh presidenta státního soudu mohou

ministři spravedlnosti a národní obrany pře-
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§ 9.

Přísaha soudců z lidu.

§ 8.

Soudcům z lidu přísluší náhrada, kterou
určí vláda nařízením.

§ 5.

S ou d e I z II d u.
Soudce z lidu slíbí do rukou presidenta stát

ního soudu přísahou, že bude zachovávat zá
kony a nařízení, vykládat je v duchu ústavy

(1) Soudce z lidu jmenuje vláda na návrh i zásad lidově demokratického zřízení a roz
krajských národních ,:ýboro. n~ ob~obí jed- hodovat nestranně, Soudci z lidu činní u nej
no~? r?ku. S~udce z lidu z vOJe~sky~h os~b vyššího soudu (§ 23, odst. 2) vykonají pří
v cmne službě (§ 21, odst. 2 a 3) jmenuje sahu do rukou prvního presidenta nejvyššího
vláda z osob navržených ministrem národní soudu. .
obrany. Po uplynutí jednoročního období mo- I
hou být tyMž osoby znovu jmenovány. § 10.

(:!) K úřadu soudce z lidu může býti po- Spr á v a stá t n í h o s (1 udu.
volán jen, kdo je zapsán do stál~·ch voličských (1) President státního soudu řídí státní soud,
seznamů, je starší pětatřiceti let a není starší dohlíží na jeho činnost a je ve věcech soudní
šedesáti let. Soudcem z lidu u nejvyššího správy služebním představeným všech za
soudu (§ 23, odst. 2) může býti jen osoba! městnanců činných u státního soudu. Služeb
práva znalá. : ním úřadem vojenských soudců je státní soud,

(3) Za soudce z lidu nebuďte povoláváni jejich osobním úřadem je ministerstvo národní
president republiky, členové zákonodárných obrany.
sboru, vlády a sboru pověřenců, soudci z po- (2) Brání-li presidentu .státního soudu ve
volání, konceptní úředníci úřadu veřejné ža- I výkonu působnosti nějaká překážka, vykonává
loby, obhájci ve věcech trestních a duchovní. I jeho působnost vicepresident státního soudu

(4) P~ · · .' tá ti v d . d lid J ve služebním pořadí nejstarší.rijmoun a zas ava 1 ura sou ce z 1 u i

je občanskou povinností. Odmítnouti úřad I (3) účetní službu pro státní soud obsta
soudce z lidu nebo se ho vzdáti lze jen z dO-I· rává účtárna ministerstva spravedlnosti. Pro
ležitých důvodů; rozhoduje o tom rada stát- zbytek kalendářního roku 1948 činí tak účtárna
ního soudu (§ 20), u nejvyššího soudu senát, zemského soudu.
(§ 23, odst. 1).

chodně přiděliti ke službě II státního soudu
soudce v VI. nebo vyšší stupnici funkčního

služného nebo vojenské soudce ve 4. nebo
vyšší platové stupnici vojenských gážistfi.
Proti vOU přiděleného soudce smí přidělení

trvati nejvý'še jeden rok.

§ 6.

Soudci z lidu hlasují před soudci z povolání,
a to starší před mladším.

(2) Na rozhodnutí, jímž byla uložena pořád

ková pokuta nebo náhrada nákladů zmařeného

jednání podle odstavce 1, může si postižený sté
žovati do tří dnů. O stížnosti rozhodne rada
státnlho soudu (§ 20) a jde-li o soudce z lidu
u nejvyššího SOUQU, senát (§ 23, odst. 1).

§ 11.
Instanční p o ř a d a dohled

ve věcech správních.

l .(1) Ve správních věcech státního soudu roz
hoduje v instančním pořadu ministr spravedl

I nesti,
§ 7. ! (2) Dohled nad správou státnfuo soudu vy-

(1) Poruší-li soudce z lidu bez závažných dů- 1 konává ministr spravedlnosti.
vodů svou povinnost, uloží mu předseda se-II
nátu jako pořádkový trest pokutu do 10.000 Ve f e J' n Ý Ž a lob c e.
Kčs a podle okolností též náhradu nákladů

zmařeného jednání. \ § 12.
Ii (1) K úkonům veřejné ~aloby stanoveným
; trestním řádem a předpisy jej měnícími a do-
plňujícimí se zřizuje při státním soudu státnl
prokuratura,

(:?) členy státní prokuratury jsou státnt
prokurátor a státní viceprokurátofi.
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(3) Služební místo státního prokurátora se
systemisuje v ll. stupnicí funkčního služného
(v 2. platové stupniei-vojeuských gážistů),

služební místa státních viceprokurátorův III.
stupnici funkčního služného (v 2. platové
stupnici vojenských gážlstů).

(4) Počet služebních míst státních vice-pro
kurátorů stanoví vláda na návrh ministrů

spravedlnosti a ná rodní obrany.

§ 13.

Ministr spravedlnosti může na návrh stát
ního prokurá tora přechodně přiděliti k službě

II státní prokuraturv konceptní pragmatikální
úředníky státních zastupitelství a soudce, a
po dohodě s ministrem národní obrany též dů
stojníky justiční služby. Proti vůli přiděle

ného soudce smí přidělení trvati nejvýše je
den I·Ok.

§ 14.

(1) Státní prokurátor řídí státní prokura
turu, dohlíží na její činnost, přikazuje pra
covní úkoly jednotlivým jejím členům a jest
služebním představeným všech zaměstnanců

činných u státní prokuratury ; je podřízen

přímo ministru spravedlnosti.

(2}Brání-li státnímu prokurátoru ve vý
konu působnosti nějaká překážka, vykonává
jeho působnost státní víceprokurátor ve slu
žebním pořadí nejstarší,

§ 15.

Kancelářské a sřízenecké práce při státní
prokuratuřeobstarávají zaměstnancistátního
soudu příslušné kategorie.

§ 16.

Služební příjmy zaměstnanců státní proku
ratury vymčřuje a poukazuje státní soud;
vyplácí je účtárna ministerstva spravedlnosti.

Hlava druhá.

PIislušnost státniho soudua ustanovení obecná.

§ 17.
Pří s I u š n o 8 t stá t n í h o s o II d u.

(1) Státnímu soudu náleží konati řízení a
rozhodovati o těchto činech trestných podle

~Olla ze dne 6. října 1948, ě, 281 Sb., na
ochranu lidově demokratické republiky:

a) o zločinech, stanoví-li na ně zákon trest
smrti nebo trest na svobodě delší de
seti let,

b) o jIných zločinech nebo přečinech, navrh
ne-li veřejný žalobce (§ 12) projednání
věci před státním soudem; bylo-li však
o činu zahájeno řízení u soudu jinak při

slušného, lze takový návrh učinit jen, do
kud se soud neodebere k usnášení o roz
sudku.

(2) Pravomoc státního soudu se vztahuje
i na osoby podrobené vojenské soudní pra
vomoci,

(3) Sbíhá-li se s t restným činem, o němž

náleží podle odstavce 1 souditi státnímu soudu.
jiný soudně trestný čin, koná řízení a rozho
duje i o tomto trestném činu státní soud.
Státní soud může však na návrh veřejného

žalobce tuto věc vyloučiti a odkázati ji soudu
jinak příslušnému.Zastaví-li se trestní řízení

pro čin, o němž náleží souditi státnímu soudu,
ještě před hlavním přelíčením, postoupí státní
soud věc soudu jinak příslušnému k řízeni

o zbývajícím trestném činu; to může učiniti

také, zastaví-li se trestní řízení pro takový
čin před skončením hlavního přelíčení.

§ 18.

Podpůrná platnost trestního
řádu a trestních zákonů.

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak,
platí v řízení před státním soudem přiměřen ě

ustanovení trestního řádu ze dne 23. května

1873, ě, 119 ř. z., ve znění předpisů jej mě

nících a doplňujících.

(:!) Ustanovení § 51, odst. 5 tr. i: platí v ří

zení před státním soudem obdobně. Koná-li se
u státního soudu trestní řízení proti osobě po
drobené jinak vojenské soudní pravomoci, užije

I se trestního práva platného pro vojsko.

I
! § 19.

Vyšetřující soudci.

President státního soudu urěí ze soudcl)
z povolání, působících u státního soudu, po
třebný počet vyšetřujících soudců.
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§ 25.

Po š k o z en ý.

§ 20.

Rad a stá t n í h o I! o udu.

(1) Rada státního soudu se skládá z před

sedy, jímž je president nebo vicepresident
státního soudu, a ze dvou soudců z povolání,
z nichž jeden je vojenským soudcem.

( 2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, činí

rada státního soudu rozhodnutí a opatření,

která v řízení před krajskými soudy náleží
radní komoře nebo sborovému soudu druhé
stolice.

Senáty státního soudu.

§ 2l.

(1) Senáty státního soudu jsou pětičlenné.

Předseda a dva členové jsou soudci z povo
lání, dva členové jsou soudci z lidu. Soudci
z lidu se však mimo hlavní přelíčení účastní

rozhodovění jen, kde to zákon výslovně stanoví.

(2) Koná-li se trestní řízení jen proti oso
bám podléhajícím jinak vojenské soudní pra
vomoci, jsou předseda a dva členové senátu
vojenskými soudci a další dva členové soudci
z lidu z vojenských osob (§ 5, odst. 1).

(3) Koná-li se společné trestní řízení proti
osobám, z nichž některá podléhá jinak vojen
sk é soudní pravomoci, je jedním členem se
nátu vojenský soudce, není-lí vojenským soud
cem již předseda. Jedním soudcem z lidu
musí být vojenská osoba (§ 5, odst. 1).

(4) Koná-li se trestní řízení pro některý

čin uvedený v hlavě druhé zákona ě, 231/1948
Sb. a nejde-li o osobu podrobenou vojenské
soudní pravomoci, je jedním členem senátu
vojenský soudce.

§ 22.

(1) Senáty a radu státního soudu sestaví
president státního soudu počátkem kalendář

ního roku na celý tento rok.

( 2) President státního soudu je oprávněn

předsedati kterémukoliv zaaedáni senátu, po
kud ve věci, o kterou jde, není vyloučen.

§ 23.

soud, v pětičlenných sen átech složených ze tří

členů nejvyššího soudu, z nichž j eden před

sedá, a ze dvou členů nejvyššího vojenského
soudu jako přísedících.

(2) Rozhoduje-li nejvyšší soud o opravném
prostředku (mimořádném opravném prostřed

ku) proti rozhodnutí, jehož se účastnili soudci
z lidu, soudí v senátech rozšířených o dva
soudce z lidu.

(3) Senáty uvedené v odstavcích 1 a 2 se
stavuje počátkem každého roku první presi
dent nejvyššího soudu po dohodě s presiden
tem nejvyššího vojenského soudu.

§ 24.

O v y I o u ě e n í a o d m ft á n í s o ude ů.

(1) Soudce z lidu je vyloučen a může být
odmítnut z týchž důvodů , pro které jest Y,\' 

loučen nebo může být odmítnut soudce ve v ě

cech trestních. Z rozhodování v hlavním pře

líčení je vyloučen také soudce, který se účast

nil rozhodování rady státního soudu o při

pustnosti obžaloby (§ 30, odst. 2 ).

(2) Odmítá-li obžalovaný soudce povola
ného rozhodovati v hlavním přelíčení, musí
tak učiniti nejdéle do tří dnů po oznámení
jmen členů (náhradníků) senátu (§ ~:1,

odst. 3).

(3) O odmítnutí členů státního soudu roz
hoduje rada státního soudu, o odmítnutí členů
senátu nejvyššího soudu senát (§23, odst. 1)
bez účasti odmítaného soudce; se souhlasem
odmítaného soudce může však president stát
ního soudu (první president nejvyššího sou
du) vyříditi odmítnutí tím, že věc, o kterou
jde, přidělí . jinému soudci, po případě určí

jako člena senátu místo něho jiného soudce.

I
I Poškozený se nemů že připojit k t restnímu
I řízení (§47 tl'. ř . ) před státním soudem.
I

!
§ 26.

O b haj oba.

.::: e n á t y ne j v y Š š í h o s o udu. . (1) V řízení před státním soudem může
být obhájcem jen osoba oprávněnáobhajovati

( 1) Nejvyšší soud vykonává soudní moc ve I před občanským nebo vojenským soudem, za
věcech, v nichž v první stolici rozhodoval státní j psaná do zvláštního seznamu, který sestaví
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ll. vede ministerstvo spravedlnosti v dohodě

s ministerstvem národní obrany.

(:!) Jde-li ~ trestný čin, na který zákon
stanoví trest smrti nebo trest na svobodě

delší pěti let, anebo koná-li se trestní řízení

proti nepřítomnému obžalovanému (§ 40),
musí míti obžalovaný pro hlavní přelíčení a
pro řízení opravné obhájce. Nevezme-li si ob
hájce sám , nebo nevezme-li mu ho ten, kdo
má právo vzíti mu obhájce, zřídí mu obhájce
soud.

§ 27.

VÝl'oky jiného soudu
o n e p ř Ls l u š n o s t L

Má-li jiný soud potom, kdy hyl obviněný

pravomocně dán v obžalobu, za to, že věc ná
leží před státní soud, vysloví usnesením, proti
němuž nen í opravného prostředku, svou ne
p říslu šnost a zašle" spisy státní prokuratuře

(§ 12); státní prokurátor podá do osmi dnů

státnímu soudu obžalovací spis nebo učiní

jiné návrhy. V řízení před porotním soudem
učiní toto usnesení soudní sbor.

§28.

Spory o příslušnost.

(1) Vznikne-li mezi státním soudem a ji
ným soudem spor o příslušnost, rozhodne jej
po slyšení veřejného žalobce (§ 12) rada stát
ního soudu.

(2) Výrok rady státního soudu , jím,ž vy
sloví nepříslušnost státního soudu, je závazný
pro všechny soudy, leč by se skutkový pod
klad tohoto výroku podstatně změnil po roz
hodnutí státního soudu,

Hla vat ř e t I,

iHzenf před státním soudem.

§ 29.

Obecná zásada o řízení.

O řízení před státním soudem platí, pokud
tento zákon neustanovuje jinak, obdobně

ustanovení trestního řádu o řízení před kraj
skými soudy.

Říz e n i o o b žalob ě.

g 8().

(1) Obžalovací spis se podává u předsedy

senátu. Nebyl-li obžalovací spis předložen

v předepsaném počtu výtiskůnebo je-li třeba
odstranit nějakou jinou formální vadu , vr átí
předseda senátu obžalovací spis veřejnému

žalobci, aby vadu odstranil.

(2) Obžalovací řízení se nekoná. Má-li však
předseda senátu pochybnosti o příslušnosti

státního soudu, o přípustnosti obžaloby (§ 213
tl'. ř.) nebo o důvodnosti uvalení nebo dal
šího trvání vazby, předloží spisy radě stát
ního soudu, aby o tom rozhodla.

(3) Kromě případu uvedeného v odstavci 2,
věta druhá, předseda senátu rozhodne o vazbě

a dá doručiti obžalovací spis obviněnému.

Je-li obviněný ve vazbě, doručí se mu obža
lovací spis do čtyřiadvaceti hodin od jeho po
dání u soudu. Uvalí-li se na návrh učiněný

v obžalovacím spise na obviněného vazba,
dodá se mu obžalovací spis do čtyřiadvaceti

hodin od uvalení vazby.

§ 31.

(1) Uzná-li rada státního soudu (§ 30,
odst. 2), že státní soud je nepříslušný, zašle
sp isy příslušnému soudu.

(:l) Má-li rada státního soudu za to, že by
se zjištěním určité skutečnosti mohlo předejít

konání hlavního přelíčení, dá je provésti vy
šetřujícím soudcem, dříve než rozhodne, Je-li
tu ' některý důvod, pro který obžaloba není
přípustná, rada státního soudu řízení zastaví;

. týká·li se však důvod, pro který žaloba není
přípustná, jen některých článků obžaloby, za
staví trestní řízení stran těchto článků ob
žaloby.

(3) Nevysloví-li rada státního soudu, že
státní soud je nepříslušný, nebo nezastaví-li
trestní řízení, přezkoumá důvody vazby a
vrátí spisy předsedovi senátu, který dále p0

stupuje podle § 30, odst. 3.

§ 32.

Právní účinky, které zákon spojuje s tím,
že obviněný byl pravomocně dán v obžalobu,
nastávají doručením obžalovacího spisu.
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§ 33.

P Í'Í p r a v a hl a vn í hop řel i č e n L

( I.) Hlavní přelíčení se koná v místě, které
určí na návrh veřejného šaíobee předseda se
nátu se souhlasem presidenta státního soudu.

(2) Předseda senátu ustanoví hlavní pře

líčení tak, aby obžalovanému zůstala pro pří

pravu hlavního přelíčení lhůta alespoň tří
dnu od doručení obsílky. Tato lhůta může být
zkrácena jen se souhlasem obžalovaného.

('1 Zároveň s obsílkou k hlavnímu přelí

čení se obžalovanému doručí seznam členů

(náhradníků) senátu s poučením o právu je
odmítat; v případech nutné obhajoby (§ 26,
odst. 2) se obžalovaný zároveň vyzve, aby ne
učinil-li tak dosud, oznámil soudu do tří dnů
způsobiléhc obhájce (§ 26, odst. 1), jinak že
mu obhájce zřídí soud,

§ 34.

Vyloučení veřejnosti.

(1) Mimo případy uvedené v trestním řádu
se veřejnost při hlavním přelíčení vyloučí

tehdy, bylo-li by veřejným projednáváním
ohroženo státní tajemství (§ 5, odst. 3 zák.
Č. 231/1948 Sb.).

(2) Byla-li veřejnost vyloučena z důvodu

uvedeného v odstavci 1, zakáže předseda se
nátu přítomnýmvyjevovati nepovolaným oso
bám skutečnosti, o nichŽ se dověděly při jed
nání a poučí je o ustanovení § 46. Na žádost
veřejného žalobce, kterou není třeba odůvod

ňovat,můžesoud odepříti přístup k hlavnímu
přelíčení důvěrníku, kterého si obžalovaný
zvolil. Obžalovaný si může v takovém případě

zvoliti jiného důvěrníka, proti jehož osobě

veřejný žalobce nemá námitek.

§ 35.

R o z hod o v á n i stá t ní h o s o udu.

(1) Státní soud rozhodne zpravidla (§ 17,
odst. 3) ve věci samé, i když nabude přesvěd

čení, že o činu, jehož se obžalovaný dopustil,
náleží souditi jinému soudu.

(2) Je-li státní soud názoru, že čin, jenž
se obžalovanému klade za vinu, má být po
suzován podle' přísnějšího zákonného ustano
vení, než je uvedeno v. obžalovad~ spise, vy
slechne dříve obě strany; je-li toho třeba pro
přípravu žaloby nebo obhajoby, odročí státní
soud hlavní přelíčení.

§36.

O p r a v II ép r o g tře d k y.

(1) Rozsudku státního soudu lze odporovati
jako rozsudku krajského soudu. Jiným roz
hodnutím státního soudu lze odporovati, jen
pokud tento zákon opravný prostředek vý
slovně nřipouští.

(2) O opravných prostředcích rozhoduje
nejvyšší soud.

§ 37.

Obnova t r e s t.níh o řízení.

(1) O návrhu na obnovu trestního řízení roz
hoduje státní soud za účasti soudců z lidu.

(:!) Proti rozhodnutí státního soudu o mi
vrhu na povolení obnovy trestního řízení- 'Si
lze stěžovati do osmi dnů od doručení roz
hodnutí.

§ 38.

Pro min ut í a z mír n ě n í t r e stu.

(1) Rozhodnutí a návrhy, které podle usta
novení §§ 410 a 411 tl'. ř. a podle ustanoveni
§ 7, odst. 2 zákona ze dne 3. května 19;J·4,
Č. 91 ·Sb., o ukládání trestu smrti a o doži
votních trestech, příslušejí soudu, činí senát
státního soudu nebo nejvyššího soudu za
účasti soudců z lidu.

(2) Rozhodnutí náležející podle § 410 tl'. t:
sborovému soudu druhé stolice činí senát stát
ního soudu za účasti soudců z lidu.

§ 39.

V Ýli o II r o z s u d k u.

činiti rozhodnutí a opatření stran výkone
rozsudku náleží vždy státnímu soudu samému.

Říz e ní II rot i 11e II ř í t o ID n Ým,

§ 40.

N emůže-li býti osoba podezřelá ze zločinu.

podle zákona č.231/1948 Sb. postavena před
soud, protože se zdržuje -v cizině nebo se útě

kem nebo ukrýváním vyhýbá trestnímu řl

zení, anebo proto, že její pobyt je neznámý,
nepřekáží to konání tr~tní'ho řízení, vynesení
rozsudku a výkonu trestu, pokud to povaha
trestu dopouští.
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§ 41. Hla v a ě t vr t A.

(1) Podá-li veřejný žalobce po skončení pří

pravného vyšetřování na nepřítomného (§ 40)
nh"l.a1obu, pi~€dJoží přer1.<::eda senátu obžaJovai'Í
spis radě státního soudu k rozhodnutí podle
§ 30, odst. 2 a ke zřízení obhájce. Obžalovací
spis se doručí obhájci a ve výtahu se uve
řejní ve formě zatykače. Obsílka k hlavnímu
přelíčení se uveřejní v úřednlm listě repub
liky československé.

(2) Obhájce zřízený podle předchozího od
stavce zastupuje obžalovaného v dalším řízení

a má stejná práva jako obžalovaný. Lhůta

k podání opravných prostředků se posuzuje
u obhájce samostatně, u obžalovaného a ji
ných osob, které mohou ve prospěch obžalo
vaného podávati opravné prostředky, podle
lhůty platné pro obhájce.

(3) Nastanou-li skutečnosti cdůvodňující

pokračování v řízení v nepřitomnosti obžalo
vaného po podání obžaloby nebo po vynesení
rozsudku v první stolici, užije se přiměřeně

ustanovení odstavce 2. Obhájce oprávněného

zastupova-ti obžalovaného zřídí vždy rada
státního soudu.

("') Pravomocný rozsudek vynesený v ne
přítomnosti obžalovaného se ve výtahu uve
řejní v úř'ednÍm listě.

(5) Při uveřejiiování listin podle odstavců

1 a Ll buď dbáno ustanovení § 5 zákona ze
dne 13. května 1936, Č. 131 Sb., o obraně

státu.

§ ,12.

(1) Osvědčí-li obžalovaný (§ 40), který ne
byl vyslechnut v hlavním přelíčení, že 88 pro
neodvratnou překážku, kterou nezavinil, ne
mohl k Boudu dostavit, povolí rada státního
Boudu na jeho žádost navrácení v předešlý

stav.

(2) žádost o navrácení v předešlý stav
nemá zpravidla odkladného účinku, Rada
státního soudu může však z důležitých důvodů

naříditi, aby se s výkonem rozsudku SEčkalo

do rozhodnutí o žádostí.

(3) Povolí-li se navrácení v předešlý stav I
podle ustanovení odstavce 1, koná se nové
hlavní přelíčení. I

Ustanoveni přechodná a závfreblá.

§ 43.

Návrh na jmenování soudců

z I i d u.

Dokud nepoěnou působit krajské národní
výbory, navrhují jmenováni soudců z lidu
zemské národní výbory, na Slovensku pově

řenectvo vnitra.

§ 44.

Obhájci.

Dokud nebude sestaven seznam osob opráv
něných obhajovati v řízení před státním sou
dem (§ 26), mohou v tomto řízení obhajovati
jen osoby zapsané do seznamu sestaveného
podle § 36 b) zákona ze dne 19. března 1923,
Č. 50 Sb., na ochranu republiky, ve znění zá
kona ze dne 13. května 1936, ě. 130 Sb.

Řízení o činech s p á e h a n ý c h před

ú čin n o s t i z ft k ona.

(1) Státnímu soudu přísluší konati 1'1z~;ní

a rozhodovati též o trestných činech, o nichž
před účinností tohoto zákona náleželo souditi
sborovým soudům druhé stolice jako soudům

státním podle § 1 zákona ze dne 4. dubna
1935, ~.. 68, Sb.~ o v!'~hníchv~ol1(le(',h jako i;?U
dech státních, jakož 1 o zločinu podle § 6, c. 2
zák. č. 50/19~m Sb. a °zločinu podle § 6, Č. 1
téhož zákona, i když veřejný žalobce nena
vrhuje, aby trest byl uložen podle zákonné
sazby vyšší než pět let.

(2) Bylo-li trestní řízení zahájeno u sbo
rového soudu druhé stolice j ako soudu stát
ního, nebyl-li však dosud vynesen rozsudek
v první stolici, pokračuje státní soud v řízení

podle tohoto zákona; nabyla-li obžaloba právní
moci, vezme ji státní soud za základ svého
rozhodování.

(3) Byl-li v řízení před sborovým soudem
druhé stolice jako soudem státním nebo před

vojenským soudem již vynesen rozsudek,
skončí se řízeni podle dosavadních předpisů.

Bude-li však rozsudek zrušen a věc vrácena
soudu prvé stolice k novému projednání, po
kračuje v řízeni státní soud podle ustanovení
tohoto zákona.
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§ 46.

Vyj e v o v á n í skutečností o ne

veřejném hlavním přelíčení.

Kdo přes zákaz vydaný soudem (§ 34,
odst. 2) vyjeví nepovolané osobě skutečnost,

o které se dověděl v neveřejném hlavním pře

líčení, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji

trestný, soudem pro přestupek vězením od tří
dnů do tří měsíců nebo peněžitým trestem
od 1.500 Kčs do 25.000 Kčs.

§ 47.

Ustanovení zrušovací
a pozměňovací.

(1) Zrušují se všechny předpisy odporující
tomuto zákonu, zejména zákon č, 68/1935 Sb.
Ustanovení § 128 zákona č. 131/1936 Sb. zů

stává nedotčeno.

(ol) V § 212 tl'. ř, se připojuje další věta:

"Je-li toho názoru, že je příslušný státní soud,
vysloví toliko nepříslušnost soudu, u něhož

byl podán obžalovací spis, a uvede tento dů

vod."

(3) "Ustanovení § 56, odst. 1 zák. ze dne
11. března 1931, č. 48 Sb., o trestním soud
nictví nad mládeží, se mění a zní: "Přísluš

nost státního soudu se vztahuje i na osoby
mladistvé; v řízení proti nim před státním
soudem se užije ustanovení §§ 37 až 39, § 40,
odst. 2 až 5, § 44, odst. 1 a 2, § 45 a § 47,
odst. 5."

§ 48.

Ú č i 11 n o s t a p I' o v e den í z á k ona.

Tento zákon nabude účinnosti osmým dnem
po vyhlášení; provedou jej ministři spravedl
nosti, vnitra a národní obrany v dohodě se
zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.

Dr. čepička v. r.
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