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Uvozovací zák. čl. VIII. 

čas zastavena, použije se ,stran hlavního přelíčení a 
opravných prostředků proti rozsudkům v něm vynese
ným ustanovení hlavy XVIII., dále § 338, odst., 2 a 3 

a §§ 339 a 341 tr. ř. 
C) Ústavní listina, § 95. 4: půsO'bnO' st PO'rO'ty muze býti 

na čas zastavena v p,řípadech zákO'nem stanO'vených; 
(2) O dO'časném Z3Jstavení půsO'bnO'sti PO'rO't viz zák. z 15. 

dubna 1920, Sb. z. a n . č. 268, příl. 2. 
C) V~z §§ 429-44.6 O' řizcní před stanným sO'udem. 
C) § 3 vyk. nař.: Byla-li by dle zákO'na [danéhO' dne 23. 

května 1873, říš. zák. č. 120] z 15. dUlbna 1920, Sb. z. a n. Č. 
268 čÍnnO'st PO'rO'ty na čas :z.astavena a měl-li by se dle [§ 3] 
§ 5 téhož zák. shO''l' nalézací rO',zmnO'žiti, přidáni buďte sená
tům podle § 13 Č. 1 tr. ř. z,říz,e,ným dva stálí členO'vé a náhrad-
~d I čl. VIII. Co se týče všech pi'estupků uvedených 
v trestním zákoně ze 27. května 1852, jakož i všech 
jiných přestupků, jež výslovně .soudům k rozsuzování 
j'sou přikázány, přísluší řízení a vynášení rozsudků 
Boudům okresním. 

C) UstanO'vení totO' částečně změněnO' § 95. 1 Ú. 1., jen~ 
praví: s O'udní mO'C ve věcech trestních přísluší O'bčanským 
sO'udům trestním, PO'kud není zvláštním zákO'nem přikázána 
trestním ,sO'udům vojelnským nebO' PO'kud věci tytO' nemají býti 
PO'dle všeO'becnýchp'ředpisů prO'jednávány v trestním řízení 
pO'licejním nehO' finanč.ním . 

. ( 2) Viz vša.k, PO'kud jde O' krád,e~, zprO'nevěru nebO' pO'd. 
VO'd anebO' účastenství na krád'c'ži nebO' zpronevěře, nebyl-li by 
čin zlO'činem pH nižší ceně předmětu §§ 9a 10 zák. z 22. 
prO'since 1921, Sb. z. a n. Č. 471, příl. 29 ke sva.zku VIII., je
jichž platnost prO'dloužena zák. z 12. prO'since 1923, Sb. z. a n. 
Č e 259 dO' 31. prO',since 1925 s dO'plňkem: UstanO'veni § 9 užíti 
~e obdO'bně i na zlO'čin . veřejnéhO' násilí zlO'myslným PO'škO'z,e
,ám cizíhO' majetku PO'dle § 85, bto a), zákO'na trestníhO' ze dne 
27. května 1852, čís. 117 ř. z., a na přečin: maření exekuce podle 
§ 1 zákO'na ze dne 25. května 1883, čís. 78 ř. Z. PlatnO'st těch· 
t,O' !plÍ"edlpisů prO',dlO'užena čl. I. zák. z 21. pr,O'since 1925, Sb. 
Č. 257 d'O' 31. prosince 19'29; .zák. z 21. btřezna 1929, Sb. ř .. 
31, jenž prO'dlO'užil platnO'st §§ 1 až 8 a II čl. I. zák. č. 471/21 
Sb . . z. a n. ,a dO',plňujícíhO' je čl. I. Hs. 1. zák. Č. 259/23 Sb. Z. 
,a n. clo 31. prO'since 19313, zrušil v § 19 č. 3 právě cit. §§ 9 a, 10 
z:ík. č. 471/21 a doplňující je čl. I. čís. zák. č. 259 /23 i zák. 

Č. 257/25. 

Uvozovací zák. čl. IX. 

R. 1. IMin. nař. ze 4. červen
c~ ~ 860, Č. ~ 73 ř., z. stran ju
rIsdikce s.pravy ustavů trest· 
ních (ne věznic sO'udnÍch!) 
a ,polep~O'ven (viz' PO'zn. 7 při 
§ 1 tr. r.) . v příčině přečinů a 
přei3tupků vězni spáchaných 
nebylO' zrušenO' čl. VIII. UVO"Z. 
z~cona k t'l"estnÍmu řádu; platí 
tez p.rO' dO'nucO'v,ací pracO',vny 
(~', s~. 3767./10, L. sth. 162). 
PrIslusnO'u zůstává správa ú
stavU i tehdy, sbíhal-li se 
přečin (přestupek) se zlO"činem 
dO' příslušnO'sti SO'udů ' spaaají-

cím (v. sb. 2862 /3). 
2. Y přípa,dech § 273 tl'. z. 

n~s~1 SO'ud rO'zhO'dnO'uti ani O' 
~~n.e ne,d~spěléhO'; SO'ud přeru· 
Sl J?~na~ll, Jakmile zjistil svou 
nepn~~usn~st , ~ PO'stO'UpÍ spisy 
p~ pnpade uradu O'patrO'vnic
kemu nebO' _ bezpečnO'stnÍmu 
(v. sb. 1746/93; nepřípustnO'st 
rO'zhO'dnO'uti O' nárO'cích na ná: 
hradu: v. sb. 23.5/2.,199). 

3. V příčině přestupků dle 
§ 320 a)-d) tr. zák. viz sb 
n. s. 3240,/28. . 

Čl., IX. Ministr spravedlnosti jest . pověřen u ' f 
tento zakon ve skutek. Ty'ž má v dohodY .'. ves I . t d' v, e s ·mlnI'strem 
Vll ra vy ah narrzení k tomu potřebná. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































