


I. 





úřadu onoho 

stá-

7 

a buď chován po' dol)u v § 30. uve
POZd.léJl ale v nocÍ. v samovazbě. 





kdož' 

ú
do 

let zde zhávili. 
k návrhu do
odsouzené dG 

do žaláře delšího 
na svo
ostatní 

této době 

'§ 48. 

11 

dle to-
řídě 

dodáni do těch-
svobodě 'nastou-
tohoto zákona od-
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62., užito 
trestních. 

§ 63. 

může 

které dal soud zabaviti 
zřízení nebo rozmnožení museí 

HLAVA. 

pro 
také 

zakázán' 

2. odvrátil-li 
zločinu néb' n~.n';~'V>" 
čin odhalen. 

ho činu./ 

V. HLAVA. 

15 

zločinu neb pře-

povaze 
než 



Host r..rlú~,·~rl~~·" 

chaného činu. . 

viny. 
§ 90 .. i.H ~'.·.Ii _., , 
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nevěděl-li pet·GHetul,,;.! o nich v čas spá-

J)rovedeny z nedbalosti, lze užÍ
není-li 

sohě ..l.l<c'u.,yu,j.V;::J'''.L· 

čl. z. 

okolnosti co 
významu, budiž trest vyměřen 

trestu ustanoveného na SlJ';aC11H-

výměře samé. 
tomu okolnosti po

blízko nejnižší 
trestu ustanoveného č,in aneb v 

budiž trest smrti zam.ěněn v do
životní káznici a doživotní káznice v 

váhu 

ueho 
niž'ši na čin 

druh trestu snlzen 
svou míru, a i ta ještě příliš 111ŮŽe na-
stmlpi ti na místo dočasného trestu káznice 
1111.sto h·estu káznice vězení a na místo 

těchto trestů. Na místo trestu 
srnrti nesnTí. však také v tohoto ~~~~~,.,..", ....... , ... 
vysloven trest než patnáctileté káznice 

'místo trestu doživotní káznice trest než 
let 

trestu káznice budiž i 

nou slabost 
2 
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V tomto může vša.k doba. žaláře 
zv3ršena. a.ž do nejvyssl doča.sného- trestu. káznice. 

~ 94. Dlouhá vyšetřovací kterou obvi-
budiž vpočtena do trestu na. svobodě 

.T de-li však o trest 
(~ellí 

trestu. 
vazba 

VIII. HLA V A. 

budiž 

SHetllutí více činit 

~ 95. 

~ 97. Střetnou-li se spolu ,~ .. ., ... ř..·;''''Tr 
budiž užito' ""","'''.,."c<, 

a může trest na. 
býti prodloužen .o jeden rok. 
~ 98. Střetne-li se zločin s 

budiž užito ~restu usta.noveného 'lla. 
časný trest na. syobodě, může 
ní jsou 

tomto 111'

dohl! 

více 

na 

~ 99. Střetne-li se více zl.očinů a.neb vedle toho též 
trestné budiž užito trestu neJtE~Zš,iho 

to 
býti 
~~ 98. a. 99. nesmí ,nT"'rč.~,~ ... Y 

svobodě 15 let. 

~ 101. Mezi různými druhy trestů na svobodě má 
za těžší pokládán trest určený na. z10čin a mezí tě

mito ten, který déle trvá. 
Při stejném trvání rozhoduje pořad uvedený v 
Střetnou-li se však které se 

""",,n .. u, . .LJU., káznicí nebo žalářem,a trest státního vě-
zeTIÍ nejdelší, musí tento. trest zmene!l1 v takový 
druh který usta.noven na tyto činy a 
se ,svou délkou délce trestu státního vězení; 

délku tohoto trestu určí pak soudce přiměřeně v délce 
státního vězení. 

Předpisů tohot.o l}a.ragra.fu budiž už'ito též, střet-
ne-li se spolu více aneb více s 
trestnými činy, 

~ 102. Pokůta peněžitá budiž uložena na každý trest
ní čin zvláště. Je-li uznáno na místo na více pokut na 
trest' na svobodě, nesmí jeho trvání. přesah.ovati dvoj
násobnou délku trestních saz.eb rozrůzl!.ěnÝch v ~ 53. 

~ 103. Předpisů tohoto zákona o ztratě úřadů, odnětí 
politických práv, vyhoštění a. zabavení budiž v hrani-
cích ~ 57. také ve 
ním díle .tohoto zák.ona ustanoveny, třeba jen na 
z~ činů. 

104. 
to' také 

v této hlavě obsažených; budiž uži-

1. jestliže byl někdo různými r.ozsudky odsouzen 
k více různým trestům na svobodě; 

2. je-li ódsouzený v době~ kdy .odpJ~kává trest na. svo
bodě, ,znovu odsouzen k dočasnému trestu na svobodě 
qa jiný trestný čin, ·který spáehal dříve, než pravo
pla.tně odsouzen. 

HLAVA. 

které tl'estniho 
i výkon trestu. 

~ 105. Řízení trestní 
1. pro smrt obviněného, 
2, pro udělení 

.3. pro 
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~ 106. Pro promlčení trestní řízení V:V"lOUCenO 
1. po uplynutí 20 ustanoven na spáchaný 

zločin trest smrti doživotní káznice, 
2. po ustanoven 

-zločin trest 

ZIOÚÍll trest na 
4. po 

zločin trest 
Pro 

nnti :3 let. 
stíhání trestní po 

§ 107. počíná: 
1. hyl-1j zločin neb přečin 

usnesením 
tI'enÍlll 
čin "proti 

"n'WT'n,o pro zločin 

účastníku. Promlčení počíná 
však dnem u~mesení ne b znova. 

Promlčení toliko co do na niž 

řízení :na 
staví se promlčení až do pravoplatného rozhodnutí této 

~ 111. y uvedeném v § 95., 
:spáchán krmně takového porušení zákona, :pro něž se 
zavádí ÍÍzení trestní pouze k soukromé 

že se ho vzdává. 

že sou
své právo navrhovací aneb 

je k návrhu 

21 

činu zatilll VH.l..l.I./'GH.l.1.H ,neza-

pouze 
vedeno z povinnosti úřední 

§ 113. K 
~I.končeném 16. 

stupce. TI osob 
pod 

se trestá' jen 

Hí řízení zavedeno z povinnosti úřednÍ. 
-§ 114. Přísluší-li pro týž zločin neb př'ečin 

. stjhací více 
notlivec z nich návrh ten 
právo ·olstatních. 

§ 115. Účastnilo-li se zločinu neb 
pachatelé, a může-li býti rIzení 

proti všem zavedeno pouze k návrhu soukromých 
má z nich za 
že se zavede trestní řízení proti všem. 

Jsou-li mezi kdož trestný čin 

trest-

také nimž musí trestní řízení z.a-
vedeno z povinnosti úřední, nepřekáží okolnost, že sou
kromá shananávrh nepodala, tomu, proti těmto 

řízení zahájeno. 
§ 116. Soukromá 

návrh svůj 
dek vynesen. 

strana zákon 
také odvolati dříve, než· je r0'Z8U-

V ~ 115. má odvolání návrhu proti .I0'-"-.LI.'JLU.U. 

ze ~fJ".l."'v1Jl1.nu. z~ následek,' že se zastaví řízení 
.ostatním. 

rozsudek vynesen, nemá odvolání návrhu 
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§ 117. Výkon pravoplatúě trestu je 
vyloučen,: 

1. pro smrt odsouzeného, 
2. pro udělení milosti 
3. pro promlčenÍ. 
§ 118. Zabavení 

se .nezrušuje, zemře-li 

i 

pis § 
§ 119. udělená se na vrá-

eení ko'nfiskovaných předmětů aneb prominutí nákladll 
:ř'izení, nákladů sporu nebo pokuty peněžité, přísluše

jící osobě poškozené. 
§ 120. Promlčenjm vylučuje se výkon trestu pro 

zločiny: 

1. po dvaceti pěti zní-li rozsudek na 
trest smrti neb doživotní káznici, 

2. po uplynutí dvaceti 
časnou káznici aneb státní 

rozsudek na do
v delším 

3" po uplynutí rozsudek na trest 
na svobodě od 

4. po deseti rozsudek na menší 
uveden 
ur:lU2~ae odsouzení pro se 
po uplynutí pěti let. 

§ 121. Promlčení počíná kdy rozsudek vešel 
v moc práva; započal-li 'však JIZ 

útěkem odsouzeného byl přerušen. 
§ 122. Pokuta uložená vedle trestu na svo-

bodě; promlčuje se spolu s trestem 
, § 123. Účinek promlčení nevztahuje se ani na ztrátu 

ani na 

vztahuje, na osobu 
Hm. ,V dentakovél'io op,atlreIll 
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~ 125. Co do náhrady dle majetkového práva, 
byl; přisouzena rozsudkem trestním, řídí se promlčení 
;tl přetržení jeho zákony občanskými. 

u. 
o 

I. HLAVA. 

Velezrada. 

126. Zločinu velezrady se dopouští: 
1. kdo krále zavraždí, aneb zúmyslně zabije aneb 

někt-eré takové jednání zúmyslně se pokusí, 
'2. kdo krále na těle aneb na zdraví poškodí aneh 

kterÉ' 

'""n".n.<.'T .na trúně byla násilně 

2. ústUY3 uherského státu, státní pospolitost 
mezi zeměmj uherského aneb sva:z mezi uhe.rským 
státenl a státem rakousko-uherského 
stvÍ byly násilně změněny, , 

3. území uherskéhD stáhl alleb druhého státu ra-
konS:lm-UJhelľSl<~'f \110 áneb nějakiT díl těchto ú-

§ 129. Kdo se 
odst. 1. a 2. budiž 
let. 

násilně 

y případě ~ 126. 

v' případeeh~ 127 
státním vězen.ím od 10...;.....15 
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Kdo 127 odst. 3., budiž 
doži votnÍ káznicÍ, 

§ 130. za účelem, 
zrada dle § 126., budiž potrestáno káznicí 

tu žádného činu 
clení zločinu; tu však 
eÍ v trvání od 5 10 

§ 131. 
clená v § budiž 
trestáno státním vězením do 
do 10 let 

vele
néní-

k prove-

Podle téhož rozlišování budiž potrestáno káznicí 
pokud se týče od 5-10 let spolčení 

proveden zlDčin dle § Č. 3. 
§, 132. pokládá se 

li se více osob ve 
velezrá.da provedena. 

§ 133. Kdo činí 
uvedené § 

čase se 
a too tom 

hudiž potrestán státním· vězením 
zločin proveden. 

Příslušníci pachatelovi aneb 
budou pro opomenutí 

§ 136. 

aneb jestliže tento uásledek odvrácen 
II vrchnosti. 

účastenství na velézradllém 

svého 
spDjení to vrchnosti oznámí. 

této hlayě 
také na ztrátu úřadu 

v zlaženÍ ruky 

§ 139. Kdo 

šÍm zlDč.inem 

práv. 

II. HLAVA. 

ruku na člena 
se - není-li 

zločinu skutkové 
domu a bude n(]"t:ríP,~t:tl.ll do 5 úřadu 

a odnětím 
Kdo urazí 

s 

III. 

Zrada - státu. 

státní 
nebo 



ho aby ji přiměl k CInu 
:skému státu nebD rakousko-uherskému. mocnářství, 

kdo se snaží :pohnouti cizí 111.0C k válc~ 
se zlo

káznicí. od 10 do 15 

káznici. 
po vypově

do vojenských 8h1-

se zločinu státu a 
vězením od 10 do 15 let. 

však tou ve 
.oné moci a vní nyní dobrovolně setrval a proti 

moci l'akousko-uherského mocnářství nebo 
válečné moci 

. 8Jj~lnene. budiž 
§ 144. 

neho s 
vězením do 5 let. 

státní 

'LLUCld ..... ct.V.l. nebo DOStlU){)-

úzerníuherského státu aneb rakousko-u her-

kousko-uherské váleěRé 
6. 

nebo rozmnožo.:vánÍm 
váleěného aneb 
aneb 0-

sváděním r:3-
moci k věrolomnosti. 

rakousko-unerské moci v:á
zkazí, 

materi-
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most, jez, ochrannou stavbu, dráhu železnou nebo 8il
/ nici, 

7. jestliže vyjeví nepříteli postavení, polohu neb po-
rakousko-uherského schovává· li cizího vy-

nepřátelského vojína, vyslaného na vý-
ličl,/JlJtllléilléi-·.U mu radou neb skutkem, 

nebo· kdyŽ se zachraňuje. 
jestliže v tomto uve-

dené, území spojence rakousko-uherského mocnář-
ství nebo· proti mocj, operující s rakousko-uherskou 
áleěnou mocí. 

D o dat e k dle § 18. ě 1. z. LXIII. z r. 1912: 
Ustťtnovení § 144. čl. z. V. 1878 budiž užito při ta

kovém uherském státním občanu, který opatření neb 
.předměty, uvedellé v § 455. čl. z. V. r. 1878, v době vá
lečné s tím zpraviti o nich nepřítele . 
Předpisu § 145. čl. z. V. 1878 budiž také v tomto 

použito. 
§ 145. Při cizozemcích budiž užito v 
142. a 144. v.álečných zákonů mezinárodních. 
Při příslušnících jiného státu rakousko-uherského 

mO'cnářství budiŽ užito v případech 142., 143. a 144 
ustanovení tohoto zákona. 

§ 146. Zločinu zrady státu Re dopustí a káznicí od 
10 do 15 let bude potrestán, kdo přímo nebo nepřímo 

O' takových tajných listech, 
n'n ... ó·u6,nh které se týkají bezpečnosti neb jiných dů

uherského státu nebo jiIlého státu .ra
kousko-uherského mocnářství, jestliže nabyl držby jich 
neh vědomosti o ~ich mocí svého úředního postavení 
nebo následkem zvláštního příkazu. 

Kdo však< tajné listiny, údaje a zprávy nevyjeví 
vládě cizí moci za tím účelem, bylo nich uvědo-

nebo kdo obsah takové 
nebo zpráv jinak uveřejní, budiž potrestán stát

ním vězením do 5 let. ' 

aneb zprává{}h, 
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a je nepříteli přímo 

trestán káznicí od ;} do 10 let. 
~ 148. k 

1. a v § 144. (§ 
káznicí do 

káznicÍ od 5 do 10 let 
§ 149. 

zrada státu 

10 let. 
§ 150. Také v 

ua ztrátu úřadu a 

§ 151. § 137. 
práv. 

beztres tnosti 
také 

IV. HLAVA. 

§ 152. 
jest: 

1. říšskému některé z o hou 

záležitostí, neb některé z 

3. uherské vládě - násilím neb nebe:ZDISčIJ:(TllTI 
ž-ováním překážeti ve volném 

nebo k 

uznáno 

má 

účelem 

neh 

V tomto huďtež 

potrestáni státním vězením od 5 do 10 let, 
státním vězením do 2 let. 

§ 154. Jestliže vzbouřenců učinila útok na ně-
sklad zbraní, sklad 

potrestáni, -
ného těžšímu trestu - nn,h",-;'n,,'<T<l,TPIÓ 

ním od 10 do 15 Vě7~'::' 
ním od 2 do 5 let. 

Dopustila-li se tlupa vzbouI'enCll loupeže, 
pustošení nebo násilí proti jednotlívým 0>80-

potrestáni - není-li zde zločinu podrobe
ného těžšímu trestu - pobuřovatelé a náčelníci káznieí 
od 10 do 15 let, káznicí 5 let. 

§ 156. 'Spolčení za účelem vzpoury, nebyl-Ii 
přípravný čin nesoucí se k provedení zwčinu, 

budiž potrestáno státním vězením odl roku' do 3 let, 
státním vězenÍlll od 2 do 5 let. 

§ 157. Jestliže ke spolčení došlo proto, byl pro-
veden zl()čin v § buďtež společníci dle roz-
lišování (jak je v předešlém paragrafu),po-
trestáni káznicí v trvání do 3 let, po do 5' let. 

§ 158. Kdo způsobem naznačeným v § vydá nebo 
aby čin, zmíněný v 

"VlJ<-H-""',}.LVí'-'jJ. para.grafech této hlav7, budiž potrestán 
.1 o <"J.UCLJV. následkem této výzvy ě.in pro-

,'eden' nebo učiněn pokus, aby byl proveden. 
Zůstalo-li však vyzvání zcela bez výsledku, brldiž 

potrestán státním vězením od 6 měsíců 2 roků. 
§ 159. Pro vzpouru nehuďtež - vyjímaje 

\Tatele a náčelníky - trestálli ti. kdo 
canské 
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§ 137. a z.a podmínek tam 
také II osob, za účelem vzpoury. 

§ 161. Kdo. nema:je úmyslu vykonati některý +_"cti-,,,,,,T 

, ...... ňrrn"Ó'O y hlavě I., III. a IV., bez dovolení zákona 
uherské na územi uherského státu četu ně-

ji vojenským cvičením, jakož 
kdož převezme velení :nad 

ní, vzpoury 
stán státním vězením od 2 do '5 i pene~(';nl 

k nt.ou do 4000 zlatých. 
§ 162. Pro zločin vzpoury budiž kromě trestu na 

c;;vobodě ztráta úřadu~ a ,v 1;-)2. 
práv 

v. 
Na místo 163.--170. platí nyní tento čl. z. XL . 1914 

ó ochraně vrchnosti trest'llmO. 

kromě 

VU'\J""ll~,I""C. ať vojenské vrchnosti 
a obecní vrchnosti 

Mimo to dlužno se stanovi:ska užívání zákonů trest-
ních všech 

rozhodčí 
vrcli-

členu ať ať nebe'ZlJjBCllýl[fl 
v takovém výkonu jejich povolání, které 
neb kdo takovým způsobem k ně:jal(érnu 

jakož i ten, kdo skutkem ublíží 
odstavci naznačené, 

z nebo ze 
lání budiž pro 
l:'J.tou do 2000 korun. 

Trestu v 

slánci 

Cl nu členu, 
nebo zvolenému úředníku některé sně~ 

některé komise říšského sněmu nebo 



se 
odst. § 7., budiž 

do 2000 korun. 

v ]}l'ed~[':11~lzejí(':ím 

do 2 let a po lnI tou do 

§9. Trestů, v § 6., 7., a 8., budiž ~ouži-
to, dle rozlišování tam ohsaženého ta]{é tenkráte, je-li 
spáchán některý z činů, uvedených v citovaných para-

proti která jest určena neb která po-
ystala na ochranu neb obranu vrchností, komisí neb 

2.,4. a 
shluknÍ1tí dle tohoto zákona nemůže býti 

ten, provedeno něco 
než shluknutí - buď buď na -vy-

Zyanl proti komu bylo útočeno, nebo vrchnosti 
neb jejího orgánu, opustí místo shluknutí a již se 
shl ukn u tí nesúč,astnÍ. 

§ 11. Spolčení (§ 132. tr. z. čl. z. V. r. 1878), mající 
za účel páchati zločiny v tomto zákoně budiž 
potrestáno, nebyl-li ještě proveden přípravný čin, vě

zmlÍm do ľ Toku, v opáčném případě vězením do 2 roků 
a v obou případech pokutou do 1000 korun, 

§ 12. Pro spolčení dle tohoto zákona, které vrchnost 
ještě neobjevila, nelze potrestati toho, kdo - dříve než 
. se dopustili něčeho jiného mimo spolčení a 
eventuelní přípra,TY, - upustí od společnoisti a nejen 
své o tom t.aké hledí je 
měti k tOPl-u, aby od svého záměru upustili, neb kdo 
společnost vrchnosti oznámí. -

§ 13. Pro trestné činy, v tomto zákoně určené, jest 
také odnětí práv politických a ztrátu úřadu. 

§ 14. Na místě 1. a 2. odst. § 13. čl. z. XLIV. r. 1887 
jsou směrodatny příslušné předpisy tohoto, ~ákona. 

§ 15. Předpisy §§ 163.-170. tl'. z. pozbudou platnosti. 
§ 16. Tento zákon provede ministr spravedlnosti. 

VI. 

Pobni'ování proti ústavě, .uUJ"'-UJ,,"u, úřadům ncb 

§ 171. Kdo ml u vě n~, něj akém shrdmážděnÍ, 
ucbo roz,šiřuje neb veřejně vystavuje tiskopis, písem
nost neb ke zločinu 

přečin vyko-



Zůstalo-li budiž pokud 
zvání takové nepodléhá jin,ým naříze'ním tohoto zákona, 
Potrestán státním vězením do 2 let a pokutou do 2000 

§ 171., činí nebo 
odepřena poslušnost 

zákonu nebo nařízení, j'JA~Á~~~LL' neb rozhodriutí, vyda-
n~rm v zákonném obo;ru budiž 
po'trestáll stá tllím vězením do 2 do 1000 
zlatých. 

trest stihne kdo zpúso 136m, určeným 
v ~ podněcuje některou třídu, národnost neb kOll-
fesi proti jiné k zášti" jakož i kd0 podněcuje proti, 
právním vlastnictví llebD manželství. 

~ 173. Státním vězením do 5 let budiž potrestán ten, 
kdú v ~ 171., útočí nedotknu .. 

proti zákonnému řádu pos10up-
ústavní státní nebo proti 

/JUJ,'-V JJ. u,. , rovnez 1 kdo proti 
jednotlivýln nařízením proti svazku s druhým 
státem mDuarchie, nebo proti státnímu r;poleč'enství mezi 
zeměmi, tvořícími stát neb prDti zákúnnému 
právu krále, říšského výborúm Hšského ""U"",U"Ll,L, 

nebo delegace, PDvo1ané k záležitostí 
společných. 

~ 174. Kdú 'záko.uem jest pro-
hlášen za zločin nebo přečin, Zpl1sobem, v ~ 171. 

nebú zločinu neb přečinu 
za to, že jej spáchal, talwvým zpúsobem vychvaluje, 
neb veřejně vyznamenává, budiž potrestán vězei1ím do 
6 měsíců. 

Trestní řízení lze 
skutek ve 3 měsícich po 

LJ(A,'jLLa.l..lld púuze byl-li 
provedení u sO}.ldu udán. 

VIL HLAVA. 

35 

díž 

na otevře
budiž ka-

žalářem 

~ 177. Př'ečinu násilí proti osobám do-
se a budiž vězením .do 6 měsícll 

kdo dociliti 
sili na některém dělníku 
yem ueb skutkem zle nalož'í nebo :mu 

trest stihne také 
Hami neh Pl'ed 
pí'ed bytem, se 
yatele dílúvedoucího za-
hájení práce nebo 

opustiti 
Do dat e k cl 1 e § 20. čL z. I"IXITI. 1'. 1912: 

Kdo ,se dopustí skutku uvedeného v ~ 177. čl. z. 
potrestán žalářem do 3 let. 
ztížiti nebo zmařiti vedení 

zasta vili prá
nebo 

neb kdo 

pa 

3* 
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účelem, uvedeným v odstavci 4., ,jestliže skutek se do
týká zájmů vedení války. 

VIII. HLA V A. 
178.-189. n ah r až e n y 

Ž 172. č LXV. á lL 
z á k. XXIII. z r. 1913. 

Ol. XV. zák. z 1899: 

byl y jed n a k ~§ 169. 
j d 11 k §§ 1.-26~ Č 

O trestní ochraně volebního práva. 
§ 169. Předseda neb náměstek předsedy komise vo-

lební resp. hlasy sbírající, poruší předpisy zá-
konů volebních a tohoto ať jednáním ať 
opomenutím, chtěje zajistiti volbu jednoho nebo dru
hého kandidáta, nebo volbu zmaí-iti, má býti 
potrestán pokutou do 6000 korun a odnětím práv politi
ckých. Jestliže vštlk předseda volební, resp. předseda ~ 
komise hlasy sbírající, neb náměstek předsedy, chtěje 
zajistiti volbu jednoho nebo druhého kandidáta, nebo 
chtěje volbu zmařiti, učiní nějaké opatření proti před
pisům zákonů, volebních a tohoto a jestliže ná-
sledkem tohoto opatI'ení volba měla v$rsledek jím za-

ne bo nebo za 
účely přenesl disposici nad četnictvem, policií nebo 
brannou mDcÍ na někoho porušÍv tím ustanovení 
§ 154., budiž potrestán vězením dG 6 měsíců a pokutoll 
do 6000 korun a odnětím, práv politických. 

§ 170. Potrestán budiž státním vězením do 1 rDku a 
pokutou do 1000 korun a odnětím práv politických du
chovní nebo jiná oSDba, oprávněná aby konala nAbožell
ské obřady nebo mající hodnost církevní, učiní-li v 
místnosti, určené k obřadu nábDženskému nebo ve-'shro;
máždění rázu nesoucí se k to
mu, aby byl vykonán vliv na výsledek volby, rovněž ten, 
kdo slibuje účast v milostných prostředcích církevních. 
nebo vyhrožuje církevním pokáráním (trestem), nebo 
odejmutím prostředků milosti nebo tre
stem proto, jeden volič nebo více voličů hlasovalo 
pro určitého kandidáta se zdrželD 
tlále náboženské neb 

k církevním 
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uZIJe ve schůzi voličů nebo v průvodu volebním; nebo 
kdo dovolí užiti takových předmětů, kterými on dispo
nuje, k takovému účelu. 

§ 171. Kdo užije předmětů náboženské úcty, neb 
které jsou určeny k obřadům náboženským 

na schůzi voličů nebo v budiž 
trestán - není-li zde případu uvedeného v § 170. -
'.'ězením do 3 měsíců a odnětím práv politických. 

§ 172. Přečinu se dopustí a pokutou do 2000 korun 
budiž potrestán, pokud není zde trestného činu, podlé~ 
hajícího těžšímu trestu, kdó ve stížllOsti, podané sně .. 
movně nebo v petici, podané kurii nebo odpovědi na ní 
vědomě uvede nepravdivé skutečnosti jako by byly to 
skutky nebQ opomenutí poslance nebo jiného kandidáta 
neb orgánu, který ph volbě úředně byl činný neb mimo 
tyto p'řípady někohd jiného~ pokud tyto skutečnosti 
byly podkladem I'ízení a měly kdyby bylypravdivy, 
za následek, že by volba neb některý hlas byly prohlá
šeny neplatnými. 

Podobně budiž potrestán ten, kdo způsobem a za 
účelem, nahoře uvedeným, vydá vyjádření nebo vysvěd~ 
čení toho užito ří

zení před sněmovnou nebo kurií a pokud to není tre~t-
čin, podléhající těžšímu trestu. 
Trestní řízení může býti zahájeno pouze k ná""Thu 

poškozené .. strany ve 30 dnech," počítanÝch od doby, 
kdy bylo ~kol1čel1o řízení, zavedené za účelem prDhlá
šení neplatnosti. 

Ol. XXIII. z á k () n a z r. 
§ 1. Předpisů tohoto zákona budiž užito, pokud 

z jednotlivých jeho nařízenÍl1ic jiného nenásledu~e, 
způsobem na. poslanců říšské rady, 

jakož i úředníků, představených, členů ~kDmisí, zastupi-
telstev výborů, které volí municipia a Dbce (města). 

§ Předseda nebo jiný neho orgán komise, 
provádějící, který při sepisování voličů jméno 

některého uznán oprávněným, zúmysl-
ně nepojme do seznamll voličů aneb ho ze seznamu 
toho nebo do seznamu jmen 

která nebyla uznána oprávněnou,. neh ji 7",8 se~ 



znam II lTou,;',,, """ h 

zalářem do 2 let. 
Týž 

~ 3. Pokud čin 

se zločinu a potrestán 

člena neh 
se činu" 

při sesta-

on sám nebo někdo 

1. zhotoví nepravou učiní nepravdivou 
dá nesprávné vysvětlení aneb jiný 

neb nesprávné 

pravé nebo padělané 

kdo hledí přiměti 

zničí ne b učiní népotřebnou li-

k 

ne
dú-

spá-

§ 4. 
lv 

do 2000 
1., 2. a 4. vězení 

2. v bodu 3. a 5. vězení do J. roku a pokuta 
do 1000 korun; 
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§ 6. Kdo voliči násillm neb vyhrožovánÍnl překážÍ 
ve volném výkonu jeho volebního práva, budiž potrestán 
pro přečin vězením do 6 měsíců a pokutou do 500 korun. 

§ 7. Kdo za tím účelem,aby volič. hlas určit~mu 
kandidáJtovi dal nebo nedal, se 
zdržel, ústně nebo skutkem ublíží voličovi nebo jeho 
příslušníkovi (§ čl. z V. r. 1878) nebo na jejich 
majetku nebo bezprávně způsobí škodu, nebo 
jim ublížením, škodou neb uveřej-
něním. vyjádí'ellÍ na cti urážejícího neb do
pustí se přečinu a budiž potrestán vězením do 6 m.ěsíců 
a pokutou dá 500 korun. 

Týž trest stihne také toho, kdo skutek takový vy:.. 
koná za tím účelem, aby volič odpoTučenÍ, vztahující 
S8 na určitého kandidáta, podepsnl, nebo podpisu se 
",držel, 11eb aby voliče přiměl k tomu, aby kandidaturu 
nepřijal, neb kandidatury se vzdal 

§ 8. Provede-li pachatel čin, určený v § 6. nebo 7., 
z příkazu ne1:> jménem nějaké skupiny, jednoty neb kor
porace, nebo se na jejich usnesení, budiž 
potrestán p1',o přečin vězením do 1 roku a pokutou do. 
1000 kOrlm. J esliže skutku, určeného v § 6. 11eh 7~, se do- 4 

pustí nějaká budiž její' člen potrestán 
Pl'O zločinžalá:ř'em do 1 roku, podněeovatel. a v{tdce pak 
ž,llál'€lll do 2 let. 

~ 9. leda za účelem, v -§ voliči neb s jeho 
souhlasem jeho pÍ'Íslušníkovi(§ 78. čl. z, V. r. 1878) dar 
nějaký neb jinou výhodu nepřÍslušejíeí poskyt-

nabídne neb potre-
vězením do 6 měsícú a pokutou do 1000 korun, 

Týž trest stihne, který za úč,elem, uvedeným 
v § 7., přijme jemu 11eh jeho l)í']slušníkovis 
ImlÍm dal' lleh mu 
hodu, ]((10 něco takového' pro sebe 110h svého. 1)1'1-

81ušníka neh hlcdi někoho jiného pÍ'iměti 
k takovému slibu. budiž zabaven ve 
próspěch účelů dle hydliště 
obdarované 

§ 10. Kdo 



vězením do 3 měsíců a pokutou do 1000 korun 
" Stejně budi~ potrestán, kdo přijme takto podávaná 
Jldla neb nápOJe. 

v ? 11: .. Veřejný ú:ř'edník, který vykoná skutek, zmí-
neny v ~6, Zn~~lž!va:je své úřední moci, neb který 

patrlClm do úřední 
nebo slibem vztahujícím se na hledí 
rého voliče -'--~~LLÁ.'-'~~ k 
hlasoval neb 
potrestán pro přečin vězením do 2 
20001wrun. pokutou do 

~ §,.. ~2. Kd~ 'voliče neb příslušníka jeho (§ 78. čl. z. V. 
1', ~~í8) uraZ1 na cti nebo mu bezprávně způsobí škodu 
na Jeho neb v I' v , , , ze vo 1C sve vo-
1ebm prav? l~ev~~ko,nal neh je nevykonal tak, jak pach a-
t.el nebo nekao J1ny od něho žádal,blldiž potrestán, po-
l"ud skutek. . nepodléhá těžšl'm'l . v v. 

. . c pro premn 
do 1000 korun. 

'I'ýž trest 

nčkdo jiný hleděl zdržeti. 

kdo se skutku, uvedeného 
že volič llepo

na kandidáta~ nebo že 
od toho pachatel neb 

Kdo skutkem ublíž'í voliči neb 
z některého důvodu, .naznačeného v 
budiž potrestán pro přecin vězením 
kutou 500 

. jeho příslušníku 
1. neb 2, odstavci, 
do 6 měsíců a po-

§ Kdo za účelem, ustanoveným v § 7., vymysli 
způsobilou, volič byl uveden 

v omyl, kdo nepravdivou poplašnou zpirávu rozsu'uJe, 
ne ho kdo o zv láště o místě, o době hla

neb o odstoupení některého 
nebo rozšiřuje ne: 

dosažen uvede-
, .. "t-~'''Ni-.!. vězením do 

treilt stihne 
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<~ 14. Kdo za tím účelem, aby to mělo pro kandidáta 
nepříznivý vliv na výsledek volby, vymyslí neb rozšíří 
nepravdu, která se týká osoby, soukrwného života neb 
rodinných poměrú kandidát{}Vých a je způsobilá přivo
diti zamýšlený výsledek, dopustí se přečinu a budiž 

věz.ením do 6 měsíců s pokutou do 1000 korun, 
~. 15. Přečinu se dopustí a budiž potrestán vězením 

G měsíců a pokutou do 500 korun: 
1. kdo hlasuje pod jménem někoho jiného neb kdo 

pr'i takové volbě, při ktel'é možno' voliti také zmocněn
cem, vykoná hlasovací právo za jiného, nejsa k tomu 
zmocněn; 

2. kdo při téže volbě vícekráte hlasuje neb při téže 
všeobecné volbě hlasuje ve více volebních okresích. 

Kdo v témže kalendářním roce hlasuje ve více vo
lebních okresích, budiž, pokud jeho čin nepodléhá trest
llÍmu nařízení předcházejícího odstavce, potrestán pro 
přečin pokutou do 500 korun. 

§ 16. Přečinu se dopustí a budiž potrestán vězením 
do 1 roku a pok-q.tou do 1000 korun: 

1. kdo způsobem, nepodléhajícím' §u 15., přímo pra
cuje k tomu, aby výsledek neh l'ilasová)1í se obje
vil takovým, že zákonu nevyhovwje, nebo kdo výsledek 
volhy neb hla;s·ov~ní jakýmkoliv jiným zl)ů-sobem po
rUšl, 

2. kdo zmar-í volbu 'neb hlasování neb zjištění jejIch 
v;<rsledků. Pokus budiž potrestán. 

Skutek jestzločinelll a budiž potrestán· žalářem do 
:3 let, jestliže se ho do-pustí některý orgán, který z úřed
ního příkazu spolupúsobil ve volebním řízení. 

§< 17. Kdo za tím účelem, aby volba zákonným z.pů
sobem nai'ízená nemohla se odbývati, hledí orgány po
volané, aby spolupúsobily při volbě, přiměti k tomu, 

SV01J. účast odepřely, do'pustí se přečinu a budiž po
trestán vězm~ím do 6 měsíců a pokutou do 1000 korun. 

§ 18. Kdo při tajném hlasování zúmyslně si opatří 
vědomost o tom, komu volič dal hlas, budiž pro přečin 
potrestán pokutou do 500 kor,un, 

J{do ' toho se dopustí, uživ vyhrožo-
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~ 

vání nebo budiž potrestán vězením do 2 měsícu a 
pokutou do 500 korull. 

, Předseda neb člen komise, hlasy sbírající, který po-
skytne pomoc k činu, ur6ellému v předcházejícím od

neb který tajemství hlasování, o. kterém lláho
se dověděl, jinému vyjeví, budiž potrestán věze

ním do 1 roku fl. pokutou do 1000 korull. 

cd 
~~ 19.-21. I z u a k o II C i o d cl íl no}) ř e s t II ])_ 

§ 22. Pro zločin přečin, v tomto zákoně určený, 
jest vysloviti mimo trest na svobodě odnětí práv poli
tick}-ch, v případě zločinu mld to ztrátu úřadu neb po
stavení, pokud se týče advokacie. 

§ 23. Pro trestné určené v ~~ 6.-21., lze za:há~ 
jiti řízení jen tenkráte, když někdo učinilo tom ozná
mení ve 30 dnech, JUeré se počítají v případech ~ 
13.--19. a 21., od ukončení v 
~ 12. a 20. nejpozději od doby spáchaného činu. 

.~ 24. i z II a k o II C i od díl u o pře s tup c í c 
~ 25. v VIII. II. dílu 

čl. z. V~ z r. 1878 a ~ 173. čl. zák. 1899, pozb;fvají 

§ 26. Tento zákon mlbude platnosti 15. den po Vy. 
hlášenÍ. Provede jej ministr sprav<:dlnosti. ' 

IX. 
a pľeeiny proti 

§ 190. Kdo v ~ 171., 
pohoršení hanlivými výrazy proti .Bohu, 
překáží o bř'adu ná boženstyí státem, . uznaného ne-:-

ho' jej ruší, dopustí se a hudiž potrestán věze-
ním do 1 roku a 

Pokus jest trestný, 
§ se 
6 měsÍcll a pokutou do 

nosti, určel}é Pro obřady 
Hého, 
neb 
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místnosti pro obřad určené, nebo sice mim,o tuto 
místnost, ale při náboženském obřadu. 

§ 192. Přečinu se dopustí a budiž potrestán věze
uÍm do 1 roku a pokutou do 500 zlatých ten, kdo slo-
vem, skutkem výhrůžkou veř~jně urazí duchovní-
ho nálJoženské zákonem uznané, když vy-
konává náboženský obřad. 

1< clo však dllchovnÍlnu při výkonu náboženského ob-
ublíží na se zločinu a budiž -

Ú!n nepodléhá těžšímu trestu - potrestán žalářem 
do dvou let. 

X. HLAVA. 

úředník (~ zneužívaje 
své moci dá proti zákonu zatknouti, nebo 
ho zatkne neb ve vazbě zadrŽÍ; se přečinu 
osobní svobodě fa potrestán vězením do 1 roku. 

neho v 

hudiž 
zbavení 
15 dni. 

určeného v ~ se také dopustí 
do 1 roku veřejný úředník, 

trestní rO:lSlJL(11{y 
trestů na svobodě nebo 

úředníka. 

§§ 193. a 194. 
jestliže. bezprávné 

dnú, ale nepřesahuje 

Trestem hude žalář' do 3 
trvalo déle než 

'1ni alo-li zbavení svobody více než 1 mě-
než 3 měsíce, hude trestem káznice do 

tři káznice od 5 do 10 let. 
194. tohoto paragTafu 

na zadržené neb 



lze - pokud tyto činy nejsou podrob~ny tě~šímu trestu 
-- tresty ztráty, svobody v uvedených paragrafech ur
čené prodloužiti o 1 rok. 

§ 196. Dohlížitel, (ředitel), který proti platným 
předpisům někoho přijme do místnosti, určené k výkonu 
trestů svobodě a dohledu jakož 
i ten, kdo do 24 hodin neuvědomí svého bezprostředního 
přpdstaveného {) že někdo dodán do věznice 
nebo žaláře, třeba se to stalo na příkaz policejního neb 
jiného veřejného správního úřadu, dopustí se přečinu 
a budiž' potrestán vězením do jednoho měsíce. 

~ 197. Veřejný úředník, který dověděv se úředně o 
tom, že jest někdo pI'otizákonně zadržen neb vězněn 
neoznámí to ihned příslušnému představenému úřadu' 
~ l~~·e.dstavený úřad, který déle než 48 hodin otálí Vy~ 
setrlÍl skutek, o němž Ů'známenÍl:n nebo jiným způso
bem úředně nabyl vědomosti, jakož i učiniti náležité 
ovatření, dopustí se rovněž přečinu proti osobní svobodě 
a budiž potrestán vězením do 1 měsí(~e. 
., , § 198. Mimo tresty na svobodě, určené v předchá~e
JIClCh paragrafech této hlavy, budiž proti zákonu za-

v požaduje-li toho, přisouzeno odškodnění za 
kazd~T den zadržení pět až deset zlatých. 

v, V tomto, případě' žaloba 11a další odškodnění není 
pnpl1stna. 

~ 199. Veí'ejný l'iředník, který zneužívaje své úřední 
proti zákonu do něčího bytu, závodní místnosti, 

do k těmto neb s nimi souvislé nebo 
do ohraženého místa, proti vůli toho, kdo tam bycÚí, neb 
t.oho, kdo s bytem nakládá, vnikne nebo tam prodlévá 
dopustí se přečinu porušení práva domovního a budiŽ 

. }J(;tl'están vězením do 6 měsíců. 

Vykoná-li tam však, vedle bezprávného vniknutí 
také domovní budiž potrestán vězením do 
1 

Poštovní úředník neb sluha dopisy neb 
, poště odevzdané, mimo přípa~dy zákonem usta

novené otevře, zadrží, neb zničí, neb 
skutek dovolí, nebo při tom pomáhá, dopu~tí se přečinu 

/ 

porušení tajemství dopisního a budiž potrestán věze,ním 
do 6 měsíců. 

~ 201. Telegrafní úředník ueb sluha~ kterÝ telegram, 
svěřený telegrafnímu ústavu, zfalšuje, proti ~ák~,n~ 
otevře, zadrží nebo zničí, neb ~ieho obsah neopravnene 
jinému nebo takové do: 
volí nebo při tom pomáhá, dopustí se přečinu porušeni 

telegrafního a budiž potrestán vězením do 

G měsíců." 
~ 202. Pachate1é zločinu neb přečinu, v §~ 192. až 

196. naznačeného, buďtež vedle h~estů, ,nahoře ustanove
ných, odsouzeni k ztrátě úřadu, v ostatních ~ří~~dech 
této hlavy pak k ztrátě úřadu neb postaveUI, ;Jez za-

stávají. 

XI. HLAVA. 

§ 203. Zločinu pad~lání peněz se dopustí, kdo za 

tím 'účelem, aby padělek byl dán do oběhu jako pravé 
peníze, po případě jako peníze plné hodnoty v tuzem.-
sku neb obíhající: 

1. kovové neb papírové peníze napodobuje neb dá 

n~podobiti, 
2. na takových pravých kovov'$rch neb papÍ!'?vých 

penězích takovou Zluěl1u provede neb dá provéstI, aby 

se zdálo, že mají větší cenu; 
3. kdo jakýmkoliv způ~,obem zmenšuje neb ~~ zm~n

šiti kovoVÝ ohsah pravých Zlatých neb strlbrn~ch 
peněz. 

Téhož zločinu dopustí se ten, kdo na penězích vza-
tých z o běh II za účelem nahoře , v' :le~? 
provésti dá změny takové, aby se zdalo, ze JSOU ;leste 

v oběhu. 
D o cl a t e k dle ~ 39. t r e s t II í II o vel y ,>č 1. z. 

XXXVI. z r. 1908: 
j sou-li předmětem padělání peněz drobné peníze 

v hodnotě menší jedné koruny aneb papírové 
peníze, je zastupující, a nepřed~t~vuje-li j,ltl,Uv,U:tL1J 
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niz početní některé 
tek pí'ečinem; také jeho pokus 

§ 204. e z II ě 11 í . § 40. 
Zločin padělání peněz 

sku-

10 let a pokutou 8000 

i v 
peněz potrestán ža-

Vt v korun, a 'jsou-li před-
mee111 padelání peníze nebo ",,,,,,,'t 'n.,,, 

níze papírové, žalářem do 3 'let a pokutou do 4000 k pe-
v V' orulI. 

v , o za preClll padělání peněz je vězení od 6 
meSICU do 3 let a pokuta do 2000 korun 

§ 205. (§ .. 
spáchá]} 

tu čin 
v § 

~'ušel1Ých peněz' se 
v §§ 203. a 206. tl'. z. 
rušené peníze 
nÍze plné ceny. 

Jsou-li však 
rušené drobné 

bndjž 

nebo po-

S II II 0-
non""" .. nr,.~l~ neb PQ~ 
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budiž potrestán do 3 let a po-
kutou do 6000 korun a jsou-li nepravými nebo poruše
n)Tmi penězi pmúze drobné-nebo je zastupující peníze 
papírové menŠÍ hodnotu než 1000 
korun žalář'em do 3 let a do 4000 korun. 

užíváni 
:daté 11ebo stříbrné peníze, jest trestem 
žalái' do 2 let a pokuta do 3000 korun .. 

podvodného užívání, neprav)Tch ueb 
llých peněz budiž potrestán vězmúm do 6 měsíců a po
ku tou do 2000 korun. 

§209. Kdo dá do oběhu nepravé lleb peníze, 
které obdržel ,jako pravé, vědomě jako pravé, po pří~ 
padě jako peníze plné hodnoty, dopustí se precmu vy
dávání padělaných peněz, hude potrestán vězením do 
6 měsíců a pokhtou do 1000 

Pokus 
§ 210. Papírov)Tm penězům se rovnají: majiteli zně-

jící tišMné Q bligace" je nahraž'ující 
interimní podílné listy, neh kvitance, jakož 
j k těmto patř-ící úrokové nebo dividendové 

'kUPOll3'': a talony, které vláda něja,kého státu, 
neb k takových oprávněná veřejná 
pokladna, obec, ~,společnost, lroporace nebo, soukromník. 

N aí'ízení tohoto paragrafu platí také, jestliže by na 
tištěné listině nap~sán yydavateh\v, jedno-
tlivá slova ueb čísla. 

§ 211. Papírovým penězům -serovuají dále takové 
oq.ligace na jmeno znějící, jakož i kupony a talony 
jejich~ které vydala uherská vláda neb některá uherská 

jsou-li pí'edmětem bursovního 

r. 1899. nejsa k tomu o-
právněn, nebo jiné, na majitele znějící 
hezúročné obligace takového způsobu, že možno jich 
už'iti ve veřejném styku jako známek peněžních, do
pusH se -~ pokud se tím nedopustí skutku podl;obeného 
dle trestních zákonů trestu těžšímu - pře-

potrestán pokutou, se 
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sumě jím 'vydaných peněžních známclt, nejméně však 
pokutou 4000 korun. 

Trestní řízení může býti zahájeno v zemích koruny 
uherské pouze k návrhu generální rady rakousko-uher
ské banky král. soudním dvorem první instance v Bn

v 
V případě nedobytnosti mllže pokuta přemě-

liěna v trest trvání nesmí 
jeden rok. 

O tom, jak má býti naloženo s peněžní pokutou. 
budiž užito příslušnÝ{3h' předpisů trestního zákOlmíka: 

§ 212. Proti pachatelům zločinu nebo přečinu, v této 
hlavě určených, budiž vedle trestu vyslovena také zhá
ta úřa du a odnětí práv politických. 

XII HLAVA. 

KHvé svědectví a křivá 

§ 213. Kdo v trestní věci pi;ed soudem o nějaké pod
statné Dkolnosti týkající se této věci, kř'ivě vypovídá 
a křivou výpověď tu přísahou stvrdí, dopustí se zločinu 
křivého svědectví a budiž potrestán káznicí do 5 let. 

kř'ivé svědectví vydáno v- neprospěch obža
lovaného, a byl-li tento odsouzen k smrti, hudiž kr'i vý 
svědek lJ'otrestán káznicí' od 10 do 15 let; byl-Li však 
obžalovaný odsouzen k trestu na svobodě na dobu del
ší 5 budiž křivý svědek potrestán káznicí od 5 do 
10 let. 

'§ 214. Ve je křivé svědectví 
přečinem a budiž potréstáno vězením do 1 roku a po_ 
kutou do 1000 zlatÝch. 

§ Kdo ve věci civilní vYdá o podstatné okolno-
sti křivou a přísahou ji budiž potre-
stán žalářem do 5 let a pokutou do 4000 zlatÝch. 

§ 216. Nepřesahuje-li cena předmětu civilní věci 
sto zlatých, budiž Ú'est křivého svědectví ustanoven 
žalářem do 1 roku a pokutou do 400 zlatých. 

§ 217. Stejně jako svědek budiž 
onen znalec, který - ať v trestní ať v civilní věci 

nebo vydá křivý posudek o 

podstatné okolnosti skutkového stavu, jakož i onen pře
klada;tel a tlumočník, který o něktel1é podstatné okol
nosti ústně neb písemně předloží soudu neb jinému 
úřadu křivý překlad. 

. ~ 218. Stejný účinek jako přísežné stvrzení má: 
1. potvrdí-li svědek svou výpověď slavnostním uji

štěním neb odvolávaje se na své svědomí v případech, 
ve zákou takovémuto prl
kládá stejnou dúkazní moc jako vykonané přísaze; 

2. potvrdí-li znalec, překladatel nebo tlumočník své 
vyjádření, odvolávaje se na svou úřední, pokud se tJ'Tče 
všeobecnou znaleckou, překladatelskou nebo tlumočni
ckou přísahu; 

3. Potvrdí-li zmíněné osoby svou výpověď, pokud se 
tÝče vyjádření, odvolávajíc~ se na SVOll přísahu, kterou 
v téže vlastnosti vykonali již dříve ve věci, o kte
rou jde. 

§ 219. Kdo ve věci civilní vykoná kí'ivou rozhodo
vací, doplňovací, océI1ovací nebo vyjevo'\Tací přísahu, 

budiž potrestán 'žalářem do 5 let a pokutou dQ 4000 
v § 216. pak žaláí'em do 1 roku a po-

kutou do 400 zlatých. 
~ 220. Kdo křiv'i~ vypovídá v disciplinární věci . proti 

veí'ejnému úř'edníkovi neh advokátovi a' výpověď tu po
tvrdí přísahou, budiž potrestán žalář8111 do 1 roku. 

Stalo-li se však vydání křivého svědectví v nepl'o
spěch disciplinárně obžalovaného, a ten byl pak zbaven 
svého úřadu ncb postavení, bude trestem křivého svě
dectví žalář' do 3 let, hyl-li však potrestán trestem men-
Mm, žalář do .2 let. . 

tohoto budiž užito také 
křivé svědectví osoby civilní ve věcech projed-. 

návaných před. vojenským čestným soudem. 
§ 221. Došlo-Ji jen z nedbalosti ku křivému svěde

ctví;, kř'ivému vyjádření znalcově~ nebo ku křivému 
jakož i ku křivé přísaze, budiž vyřknut trest 

v ě·zením do 1 roku. 
§ 222. Kdo hledí někoho ku křivému 

deetví v trestní věci n81b k některému činu, určenému 

.4 



v 217. neb 219., má býti žalářem do 3 let, 
ve věcech přestupkových pak vězením do 6 měsíců. 

Kdo se dopustí tohoto ve věci ci vilní, budiž 
potrestán vězením do 2 let a pokutou do 1000 zlatých, 
v § 216. pak vězením do 6 měsíců a pokutou do 
400 zlatých. 

Kdo pak se dopustí tohoto činu ve věci disciplinár
ní, budiž potrestán věZením do 6 měsíců. 

§ 223. Při skutcích uvedených v této hlavě, pokud 
tvo.h zločiny, budiž spojena s hlavním trestem také 
ztráta úřadu. 

§ 224. Pro skutky uvedené v této nebudiž 
potrestán: 

1. kdo vyjevením pravdy O'bvinil by sama sebe 
z trestného činu; 

2. kdo v trestní neh disciplinární věci byl oprávněn 
odepříti svědectví nebo dohroz dání, nebyl však na toto 
své právo upozorněn. 

§ 225. Bez trestu zůstane dále, kdo své křivé svě
dectví, vyjádření 217.), nebo svou křivou přísahu 
11 kterého úřadu odvolá dříve než bylo pro,ti němu 
učiněno oznámení neb zahájeno trestní řízení a 
llež z jeho křivéhO' svědectví, vyjádřeni nebo z křivé 
jeho př{sahy jinému vzešla 

§ 226. Kdo odvolá své pravdivé svědectví, "n-,n, ....... ;.-• ..-. 

neb pravdivou svou přísahu a tVl'dí, že jsou křivé, a111Z 
potvrdí toto O'dvolání přísahou neb způsobem stejně 
účinným (§ 218.), i kdo hledí někoho 
k takovému křivému odvolání, budiž dle rozdílnosti ~ 

v níž se to stalo, i skutku potrestán trestem, urče
v §§ 213., 219;, 220, 222. a 223. 

XIII. HLAVA. 
Křivé obvinění. 

§ 227. Křivého obvinění se do'pustí, kdo někoho před 
nějakým úřadem vědomě křivě obviní z trestného 
neb proti němu vědomě křivé důvody podezření neb 

ueb 
se křivé obvinění na zločin ne b pře

jest zločinem a budiž potrestáno káznicí do 5 

vztahuje-li se na přestupek neb na skutek, tvqřící 
disciplinární přečin, budiž potrestáno jako přečin vě
zením do 1 roku a pokutou do 1000 zlatých. 

Byl-li však kdo byl křivě 
budiž užito v §§ 213. a 220. s rozdíly, 
tam 

V tohoto článku budiž kromě hlavního 
vyslovena také ztráta úřadu. 

§ 228. Křivé obvinění budiž stíháno z úřední povin
nosti pouze tehdy, bylo-li následkem něho proti 
nařknutému již zahájeno trestní řizení. 

,~ 229 . .Testliž'e však podle křivéhn obvinění proti 
naí~knutému trestní řízení dosud zahájeno nebylO', lze 
zahájiti pro tento čin trestní řízení pouze k návrhu 
křivě nařknutého, a budiž křivě nbviňující potrestán 
vězením do 1 roku a pokutou do 1000 zlatých. 

§ 230. Kdo má vědomost o takových skutečnostech 
nebo důkazech, od kterých závisí sproštěnÍ osob, ne
vinně vyšetřovanÝch, nebo vysvobození nevinně od. 
souzeného a neoznámí je' tomuto, neb jeho příslušní
kům, nebo přísluŠnému úřadu -- ačkoliv by tak 

bez nebezpečí pro sebe, své neb 
nevinné psoby - dopustí se přečinu a budiž pntrestán 
~-ězením do 3 let. ' 

§ 231.- zrušen § 35. z~l{. o O'chraně cti čl. XLI. 
h r. na místo něho budiž obdobně užitO' § 43., O'dst. 

111. a posl. zákona tiskového čl. XIV. z r. 1914). 

XiIV. HLAVA. 

a mravnosti. 

§ 232. Zločinu !:imilstva se a bu-
diž potresfán ká"nicí do 10 let: 

1. kdo ženu násilím, 11eb vyhrůžknu přinutí k tomu, 
s ním mimo manželství pohlavně obcovala; 

2. kdo, hezvědomÍ ženy nebo takového jejího 
stavu, ve kterém ne:l;nůže projeviti svou nebo se 

k s ní mimo manželství tělesně 011-
ať způsobil tento stav sám či 

§, 233. ZIQčinu' násilného pnrušení mravnosti se do-

4* 
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pustí a budiž potrestán žalářem do 5 let, kdo na nějaké 
ženě mimo manželství se dopustí jiného smilného činu 
násilím nebo vyhrůžkou, nebo když je ve stavu, uve-
deném v 2. bodě § pokud smilný čin jeho netvoři 
zlDčin, těžšímu. 

§ 234. v této hlavě rozuměti jest tako-
vOu vyhrůžku, která jest s to, aby v ohrožené ženě vzbu
dila důvodnJ'r strach, že beZl)l'ostředně sa"ma nebo 
tomní její příslušníci budou těžce ohroženi lia životě 
nebo na zdravÍ. 

§ 235. Zločin, určený § 232., budiž potrestán káz-
nicí od 10 do 15 let, zločin určený v § 233. pak káznicí 
od 5 do 10let: 

1. když spáchán na příbuzné vzestupné linie nebo 
na sestře, 

2. na osobě svěřené poručenství, 
opatrovnictví, vyučování, dohledu, l~čeJ1í 
neb ošetř,ování pachatelově. 

§ 236. obcuje s děv~ 
které nedokonalo 14. rok svého věku, dopustí se 

zločinu zprznění a budiž potrestán káznicí do 5 let. 
§ 237. J estliže zločin~. uvedený v předcházejících pa

ragrafech této nebo prostředky nebo náčiní, po
užité při jeho provedení, způsobily smrt poškozené 080-

bude trestem dDživotnÍ káznice. 

§ Pro zločiny, určené předcházejícich článcích 
této hlavy, lze pravidelně zahájiti trestní :Hzel1í pouze 
k návrhu poškozené strany. PodanJ'r npvrh však nelze 
již 

§ 239. Také návrhu poškoze,llé strany budiž za-
tr,estní řízení: 

1. je-li pHchatel obviněn také z jiného zločinu, který 
s·ouvisí do a místa provedení se zločinem, ur-

předcházejících článcich této hlavy, a který 
z úřední povinnosti; . 

způsnbil-li zločin smrt poškozené; 

a zPl~;(;néni 

se o některý .lJ.LL.l""""\A., n,.r.n·'''ITr 

mravnosti 
zůstane bez tr@stu, došlo-li mezi pachatelem 

a poškozenou ke sňatku dříve, než hyl vynesen tr~stni 
rozsudek. 

~ 241. Smilstvo, vykonané mezi muži; jakož i smil
stvo: které vykoná člověk se zvířetem" tvoří , 
smilstva proti př'írodě a budiž potrestáno vězenlm do. 
1 roku. 

~ 242. Zločinem smilstva proti přírodě jest a budiž 
"' .. Ť'·' .... C'T·~'"'A žalářem do 5 let, bylo-li spácháno mezi muži 
násilímneb vyhrůžkou; jestliže, však zločin 

smrt poškozeného, budiž po~trestán doživotní káznicÍ. 
~ 243. Pohlavní obcování mezi příbuznými v.' poko

lení vzestupném a sestupujícjm tvoří zprznění krve II 

budiž potrestáno na příbuzném' v pokolení vzestupné~1 
káznicí do 5 let, na příbuzném v pokolení sestupujícím 
'Vězením do 2 let. . 

Jiné druhy smilstva mezi příbuznými v pokolení 
yz,estupném a sestupujícím buďtež potrestány na pH
buzném v p·okolení' vzestupném ,káznicí do 3 'let, na pří
buzném v pokolení sestupujícím pak vě'ě .. mÍlll do 1 roku. 
Příbuzný pok·olení sestupujícího však nepodléhá tre
stu, když v době skutku ještě nepřekročil osmnáctý rok 
svého věku. 

§ 244. Pohlavní obcování lllezi sourozenci jest rov
něž' zločinem zprznění krve a budiž potrestáno žalářem 
do 2 let. 

Tento trest budiž také užit na smilstvo proti 
rodě mezi sourozenci .. 

Trestní řízení ,bude zavedeno peuze k návrhu ro
dičů ne b opatrovníka. 

V případech § 242. budiž zločin stíhán z úřední po
vinnosti a budiž potrestán tresty, tam ustanovenými 

§ 245. Kdo se vydává za manžela některé ženy a 
užije tohoto jejího omylu, aby s ní pohlavně .obcoval, 
budiž potrestán pro zločin proti mravnosti žalářem do 
3 let. 

Trestní řízení se zal1ájí pouze k návrhu poškozellé 
ženy ne b jejího manžela. 

~ 246. Cizoložství budiž potrestáno vězením tří 
měsíců, bylo-li pro ně právoplatným rOZsudkem vyslo-
veno rozloučení manželství nebo rozvod. . 
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Žaloba, podaná na rozloúčení manželství neb na roz
vod, přerušuje promlčení; to však znovu počíná, když 
rozsudek nabude právní moci. 

Trestní řízení zahajuje se pouze k návrhu postiže
ného manžela. 

§ 247. Kdo svede svou ma.nželskou nebo nema.n
želskou dceru, aby s někým pohlavně obcovala, nebo ten, 
kdo své manželské nebo nemanželské dítě k po--
hlavnímu smilstvu nebo ke smilstvu s ji-
liým, dopustí se zločinu svedení a budiž potrestán káz
nicí do 5 let. Týmž trestem budiž P.otrestán také ten, 
kdo svede k tomu činu OS.obu, svěřenou jeho poručni-

o.patrovnictvÍ, vychování, vyučování ueh dohledu. 
O 'p řeč i n u k u p I í ř s tví m I u v í ~ § 43. -47. 

trestní novely (čl. XXXVI. z r. 1908). (Viz t11to_ 
dDleji.) 

§ 248. Kdo na veřejném místě prodává nebo 
roz.šiřuje necudnou písemnost, tiskovinu nebo vyobra
zení, dopustí se přečinu proti mravnosti a budiž po
trestán vězením .do 3 měsíců a pokutou do 100 zlatých. 

Púvodce, zhotovitel, tiskař píse.mnosti. tislwviny' 
neb se ' r.ozšií'ovánÍ neho 
vystavení na vehdném místě s jeho vědomím, budiž po
trestán vězenlm do 6 měsícú a pokutou du 500 zlatých. 

§ 249. Kdo vzbudí všeobecné pohoršení tím, že ve
řejně provede č.in, urážející stud, budiž potrestán věze
ním do 3 měsícú. a pokutou do 200 zl~tých. 

§ 250. Činy, naznačené v předcházejících' článcích 
této hlavy, pokud tvoři zločiny, buďtež v~~dle určených 
trestú potrestány také ztrát.ou úřadu. 

manželství. 
§ 251. .osoba, JSOUcí v jJ.L'''''·U.l . .1.~.1.U 

želském, v nové manželství ne b oso ba SV.o,-
bodná vědomě s osob.oU takovou v manželství vej de, do
pustí se zločinu dvojnásobného mal1ž'elství a budiž po
trestána žalářem do 3 let. 

Ten kdo 
do 

LlCh.U"'''' UHL do 5 let. 

~ 252. Duchovní, který věda, Že zamýšlené manžel
ství jest· dvojl1áso bným manželstvím, strany přece' oddá, 
budiž trestán ž'alářem do 5 let. 

§ 253. Duchovní, který při uskutečnění dvo~násob
ného manželství se d.oPustí nedbalosti, 
pro vězením do 1 roku. 

XVI. HLAVA. 

a se na l'odinu. 

§ 2M. Kdo dítě nějaké podloudně vpraví do jiné ro
diny, je vymění, odstraní, zatají, na místo, kde pravi
delně se chodí, vysadLl1ebo j.akýmkoliv jinýmzpúsobem 
je rodiny jeho zbaví neb.o jeho ~rodinu mu změní: do
pustí se zločinu proti rodině a budiž žalářem 
dó 1 roku. 

Byl-li skutek spáchán v úmyslu ziskuchtivém, budiž 
potrestán káznicí do 5 let. 

§ 255. Kdo vcházeje ve sňatek, zamlčí druhé straně· 
nějaký důvod rozlučujíd, nebo kdo ji přiměl ke sňatku 
tak(Y~{Ýl11 ošálením, pro ldbl'Ý pak byl sňatek rozloučen 
nebo neplatným prohlášen, d.oPUs1ti ~se zločinu proti 
rodině a b;ldiž žalářenl do 2 let. 

Pro tento zločin zavádí se trestn:í ·Hzení pouze k ná· 
yrhu poškoz,ené strany. 

§ 256. Duchovní, který věda, že~ jest zde taková pl'e
kážka, pro ktel'Du jest manželství rOizlnčitelné nebo ne
platné, strany přece oddá, budiž potrestán žalářem do 
3 let. 

§ 257. Duchovní, který při uskutEčnění takového 
sňa,tku, kterÝ p!'o nějakou překážku rozlučitelný ne
bo nepla.tný, sedopllstí I\edbal0,sti, budiž potrestán pro 
přečin vězením do 6 měsíců. 

HLAV.A. 

Na místo §~ 258.-277. :nastonpil tento zá
k o n Č 1. XLI. z r 1914: 

o ochraně di. 

§ 1. Přečinu utrhání na cti se dopustí," kdo o ně
kom před jiným .takovou skutečnost tvrdí nebo rQZ-



by může důvo-
aby bylo proti tomuto zahájeno řízení trestní neb 

disciplinární neb aby jei vydaló veřejnému pohrdání. 
§ 2. Kdo proti jinému použi'je výrazu zneuctívají

cího, ponižujícího neb zahanbujícího, nebo- provede sku
tek takové povahy, dopustí se· - pokud zde není přípa
du § 1. - přečinu urážky na cti. 

§3. Trest~m utrhání. na cti jest vězení do 6 měsíců 
a pokuta od 100 do 6000 korun. 

. Trest vězení od 8 dnů do 1 roku a pokutu od 100 
do 6000 korl!.n jest vyměřiti: 

1. když čin. byl spáchán tiskem nebo jinak veřejně; 
2. když byla uražena zákonem utvDřená korporace. 

komise neb člen její, vrchnost, veřejný úředník nebo 
duchovní zákonem při~atého neb uznaného náboženství 
a urážka se vztahuje na výkon jejich povolání; 

3. když čin byl spáchán z podlé pohnutky. 
§ 4. Trestem urážky na cti jest pokuta do 4000 K. 
Je-li urážka nápadně hrubá a v případech označe-

ných v druhém odstavci § 3., jest trestem vězení do 6 
měsíců a pokuta do 6000 korun. 

§ 5. Trestem utrhání na cti jest věz,ení od 8 dnů 
do 2 let a pokuta od 100 do 8000, korun, když byl čin 
spáchán tiskem proti korporaci, .komisi neb osobě uve- , 
dené v 2. bodě druhého odstavce § 3. pro výkon jejich 
povolání. 

V h;'chž případech jest tr~stem urážky na cti vě
zení od 8 dnů do 1 roku a pokuta od jednoho sta do 
šesti tisíc korun. 

§6. Pro utrhání a uražení na cti bude zavedeno _ 
kromě., případů, uvedených v §§ 8. a 9., 11. a 12. - trest
nJ řízení jen k soukromému návrhu. 

Umře,l-li než uěinil soukromý návrh, 
oprávněn k němu jeho předek, dítě, vnuk, sourozé~ . 

nec a druh manželský, pod podmínkou, že lhůta k podá-
ní soukrúmého návrhu (§ 112. tl'. z.) za živobytí uraže
ného ještě neuplynula a že pro.mlčenÍ (§ 106. tl'. 
trestní řízení nevylučuje. 

urážka i známou 
uvedeniému odstavci, 

ještě za živobytí uraženého, počítá se lhůta, určená 
v § 112. tr. z., od smrti uraženého. 

§ 7. 'Stalo-li se utrhání neb uražení na cti vzájemně, 
jest potud, pokud soud prv llí instance ještě neskončil 
trestní řízení, zahájené pro trestný čin, spáchaný proti 
~edné straně, druhá strana oprávněna podati soukromý 
návrhtaké<t tehdy, když lhůta k tomu (§ 11~. tl'. z.) 
uplynula, v předpokladu, že promlčení (~106. tl'. z.) 
trestní řízení nevylučuje . 

§ 8. Utrhání neb uražení na cti lze stíhati pouze se 
zmocněním, když bylo spácháno: 

1. proti některé sněmovně neb komisi říšského sně
mu, proti komisím (delegacím), určenÝm k proj,edná
vání záležitostí společných, proti některé z nich,. ně
které jejich subkomisi, proti chorvatsko-slavonsko
dalmatskému sněmu neb komisi jeho; 

2. proti uherské vládě; 
3. proti branné moci, četnictvu, některému vojen

skému stráž'nímu sboru se zvláštním určením zřízené
mu neb některé jejich části. 

Zmocnění udílí: 
v případech bodu 1. onen říšský sněm,. sněmovna 

neb komise pro společné záležitorsti (delegace), které 
byly uraženy neb které uraženou komisi neb subkomisi 
zVDlily; 

v případech bodu 2. ministerská rada; 
v případech bodu 3. ministr války, pokud se týče 

ministr zemské obrany. 
§ 9. Utrháníneb uražení na cti lze stíhati také ten

kráte jen se zmocněním, když: 
1. proti uher. král ministru, c. ak. společnému mi

nistru nebo .proti předsedovi uher. král. nejvyššího 
státního účetního dvoru; 

2. proti uher. král. nejvyššímu státnímu účetnímu 
dvoru; 

3. pl~oti uher. král. správnímu soudu neb uh.kr~ 
nejv. maršálskému soudu, proti jejichčlel1u neb úřed~ / 

4. proti řádnému soudu, návladnictví, proti jejich 
členu neb 



5. proti někte,rému zvláštnímu soudu, v bodě a. ne
uvedenému, 

6. proti státní neb municipální neb obecní vrchno
sti, nenáfežejÍcÍ pod hody 1. až 5., dále proti veřejnému 
úředníku ve státní službě, nenáležející pod body 1.--5., 
ueb v municipální 11eb obecní službě byla () 
jich povolání tvrzena neb šířena taková skutečnost, 
která, byla-li by pravdiva, může býti důvodem, aby 

zahájeno trestní nebo řízenÍ. 
Zmocnění udílí: 
v případech bodu 1. uražený, 
\' případech bodu 2. předseda účetníhO dvoru, 
v případech bodu 3. president ministerstva, 
v případech bodu 4. ministr 'spravedlnosti, 
v případech bodu 5. ministr, pod jehož dohledem! 

je zmíněný soud, není-li však takového- dohlédacího 
oprávnění, sám uražený, 

v případech bodu 6. představený, po příp. do-
hlížejíCÍ na uražený úřad neb na uraženého veřejného 
úJ'edníka, a, není-li takového, sám 

si uražený, aby bylo dáno zmocnění, lze to 
odepříti pouze tam, kde udělení zmocnění 
veřejnému zájmu., 

Bylo-li utrhAní neb ura;žení na cti dlf:l prvního od
stavce spácháno proti úřadu neb veřejuému úředlííku 
tam neuvedenému, lze trestný čin stihati se 7IDocněním 
buď uraženého, buď jeho předsta-veného, po úřadu, 
na něho dohlížejícího. 

~ 10. Pro utrhání neb uraženi na di dle 1. bo,du prv
ního odstavce ~ 9. z,ahájí se trestní řizení k návrhu sou
kromému, jestliže uražený v době oné své veřejné služ
by zmocnění nedal, a l"ovněž.,jestliže uražený v době, 

byl čin spáchán, již nebyl ve veřejné službě. 
~ 11. Utrhání neh uražení na cti dle hodů 3. až 6. 

prvního odstavce ~ 9. lze stíhati také 
z;mocněl1Ím ( § 9. druhý odstavec 3.-6. 
žený v době, kdy byl trestný čin spáchán, 
veřejné službě. Zmocnění vša]r, je není 
oprávněn uraženy, lze uděliti jedině na přání uraženého. 

~ 12. utrhállÍ neh uražení na cti spácháno 
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. buď proti cizozemskému vladaři neb hlavě stát-q., buď 
proti vyslanci neb jednateli cizího státu, u jeho veli
čenstva zmocněnénlu, lze trestný čin stíhati pouze na 
nřání uraženého projevené cestou diplomatickou. 
- ~ 13. V případě utrháni neb uražení na cti dovo~uje 
se dokázati tvrzené skutecno

i výrazu, bezprostředně na nějakou skuteč-
no<;:t ukazujícího, pouze k návrhu obžalovaného, a to jen 
v těchto případech: 

1. stalo-li se tvrzení, rozhlašování neb použití vý-
razů aby podporován, zachován nebo hájen 
veřejniT neb soukromý zájem; 

2. je-li pro onu skt~tečnost v proudu h~e8tní nebo 

disc iplinární í'ízení; , 
3. jestliže trestní vrchnocSt onu skutečnost proh}a-

sila za! pravdivou, právoplatným konečným rozhodnuhm, 
v předpokladu, že tvrzení, rozhlašování ne,h užívání vý
razů nestalo se v úmyslu Avšak není-li zde pod
mínek uvedených v cbodu 1.-3. předcházejícího odstav
ce, budiž nařízen důkaz pravdy, žádá-li to také sám 

uraženÝ. 
~ neb 
':5 14. se . y , 

měrů vnitřniho život.a rodinného neb útočí-li na pocest-
nost ženskou, nebo týká-li se takového trestného čin~, 
kterv lze stíhati pouze k soukromému návrhu, opráv-
něnÝ však soukromý návrh neipodal J:~bo j~j odvol:1y čl 

o tom v době, kdy trestný Cln spachal, v vedel~ 
tu je p:ř'ípustný důkaz pravdy tvrzené neb rozhlasovane 
skutečnosti. ja.kož i . výroku, na určitou skutečnost bez-
prostředně' ukazujícího, jedině k návr~u ob~~lo~anéh~ 
a pouze v tom přípa,dě, když' ohžal{)van~. l~rol~aze,ze t~~
zení, rozhlašování, pokud se pouzlh vyrazu a za
roveň také jejich způs'Ob a forma byly nutny, ahy 
hájen veřejný neb oprávněný soukromý zájem,. 

~ 15. Dokazovati pravdu vůbec se nedovolu:.Je: 
1. když stranou uraženou jest osoba, ,uvedená ;~12.; 
2. když rozhlašování .ne? :y-:ok, se tzk~. ta-, 

kového trestného skutku nebo dlSClpl,ll:arm}1o premnu, 
v v osvobOZUjlCl rozsudek nebo 

o nemz " d k' , 
zaoStavující usnesení z toho důvodu, že 11em o azan 



buď skutek, za podklad vzatý, buď to, že jej spáchal 
,uražený. 

§ 16. Byl-li pr.oveden důkaz pravdivosti tvrzené neb 
rozhlašované skutečnosti jakož i výroku, bezprostředně 
na nějakou skutečnost ukazujícího, je vyloučeno, aby 
bylo prO' ně uznáno na utrhání neb uražení na cti. 

§ 17. Jest vyloučeno, aby bylo uznáno na litrhání 
l1eh urážku na když' skutečnost byla tvrzena nebo 
výroku bezpr.ostředně na někter.ou skutečnost ukazují
cího bylo užito ve věci, projednávané před úřadem, při 
jednání ústním nebo ve spisu jednacím, týká-li se to 
této věci nebo strany, 

TýŽ předpis platí také o jiném takovém vyjádření 
strany ncb jejího zástupce, učiněném v tak.o,vé věci 
ústně při jednání ne b ve spisu, předpokládajíc, že vy
jádření souvisf s věci a že bylo v zájmu strany nutné. 

§ 18 .. J estliže k urážce na cti' zavdal.o příčinu bez
právné, vyzývavé nebo pohoršlivé chování uraženého, 
může $oud uznati na vinu, ale z·ár.oveň obžalovaného 
trestu sprostiti. 

§ 19. Tam, kde byl.o utrhání neb uražení na cti 
ihned -opětovánO', můŽe soud uznati na vinu a 

zároveň oba obžalované n:ebojen jednoho z nich trestu 
spr.ostiti. 

§ 20. Přečinu se dopustí a budiž potrestán vězení~ 
do 1 roku a pokutou do' 1000 korun, kdo někohO' u vrch-
110Sti bez náležitéhO' s,kutkového podkladu .obviní z toho, 
že spáchal skutek trestný v řízení trestním neb.o disci
plinárním, jestliže jej stíhá neopatrnost a obvinění jeho 
se neukáž'e býti pravdivým. ' ' 

§ 21. Pro přečin dle § 20. zahajuje se trestní řízení 
k návrhu s.oukromému. Lhůtu k podání soukromého 

návrhu jest počítati od toho dne, kterého uražený na-
byl vědomí o konečném rozhodnutí ve věci základnÍ. 

Předpisu 2. a 3. odst~vce § 6. tohoto zákona. budiž 
pi'iměřeně užito. , 

§ 22. Poh~nění zemřelého člověka neb jeho památ
jest přečinem, který budiž potrestán dle rozlišování, 

v §§ 1.-5. obsaŽel1éh.o" trestem tam 
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§ 23 .. V případě preClnu dle § 22. se pra:virlelně za
hajuje trestní řízení k návrhu soukromému. 

K soukromému návrhu jest však výhradně .oprávněn 
předek, dítě, vnuk, sourozenec a druh .H.L<".L .... " ...... "O~J 

Ostatně budiž užito ustanovení §§ 9.-17. 
toh.otozákona. 

§ 24. ,Pí'ečinu se dopustí, kdo něčí íl':ěr ohrožuje 
HeLu něčí úvěrní způsobilost zmenšuje tím, že tvrdí 
nebo rozhlašuje nepravdivou skutečnost, nebo že užije 
nepravdivého výroku ukazujícího bezprostředně na ně
jakou určitou skutečnost. 

Toto ustanoveni týká se i zprávy v obchodním styku 
obvyklé když však byla dána na požádání důvěrltě, 
pou~e t~hdy, dal-li požádaný zprávu tu proti svému lep
š:ímu vědomi. 

§ 25. Přečin dle § 24. budiž potrestán trestem, usta
noveným v prvním odstavci§ 3. 

V případech, označených 'ly bodech 1. a 3. druhého 
odstavce § 3., budiž' vysloven trest, tam určený. 

§ 26. Pro přečin dle '§ 24. zahajuje se hestní ří
zení jen k návrhu soukromému. 

druhého a třetího odstavce § 6. tohoto zá-
kona budiž pÍ'iměř'eně užito. . 

§ 27. Bylo-li pro takovou skutečnost, o jejíž pravdi
vosti byl nařízen důkaz, z.ahájeno trestní nebo discipli~ 
nární řízení, přeruší soud jednání až do právoplatného 
ukončení tohoto řízenÍ. 1 

§28. Předpisů, Qbsažených v prvním a druhém od
stavci § 39., jak.ož i v druhém, třetím a posledním od
stavci §43. čL z. XIV. z r. 1914 (o tisku), budiž přimt~
ř~ně p~l1žito v případě přečinů patříéích nod tento zá-

které' i v případě 
zločinu neh přečinu falešného patřícího pod 
§ 227. a 228. tl'. z. 
. § 29. Předpisů o bsaženÝeb v prvním, druhé:rp a tře
tím 'odstavci § 53. jakož i v § 54. tiskového ·zákona bu
diž v případech přečinů, o nichž platí přítomný zákon, 
n .... '...,.,'ó-i·'<>V>A použito také mimo řízení tiskové. 

V trestním nzení okresním soudem budiž uči-
něn návrhn~ důkaz pravdy nejpozději ve vyjáJdření 



obviněného z. z r. 1896" ~ 541. h. ř. 3. od-
stavec), jestliž'e však to činí obhájee, ve vyjádření ob- < 

hájcově. 

~ 30. V případech tímto zákonem stíhaných, 
má k souhlasné žádosti stran vylou-
čení (~ 293. pro, hlavní 
jednání před oki'esním soudem). 

Jestliže však uraženou ko-
mise neb osoba v 2. bodě 2. odstavce § 3. tohoto zák-ona 
uvedená a týká-li se urážka výkonu jejich pov-oláni, 
neplatí tento předpis. 

~ 31. Projednání přečinu dle ~ 10. tohoto zákona ná
leží do právomoci kl'. soudních dvorů. 

T-oto ustanovení nedotýká se předpisů ~,16. čl. z. 
z r. 1897. 

~ 32. Přestupku se dopustí a pokutou do šesti set 
korun hudiž p-otrestán vydavatel, který rozsudek, je. 
hož uveřejnění bylo podle t-ohóto zákona nařízeno, ne
uveřejní, přes to, že obvyklý poplatek je zaplacen. 

~ 33. V k-onečném rozhodnutí, vyneseném o přestup
ku dle ~ 32., jakož. i tenkráte, když v němž měl býti 
rozsudek zatím zanikl, budiž v uve
řejnění rozsudku učiněno nové opatření. 

§ 34. 2. a 3. ~ 21. tohoto zákona 
budiž užjto také v případě falešného obvii1ěnÍ dle 
§ 229. tl'. z. 

Ustanovení § 231. tl'. Z., ~~ 258.-277. tl'. z., 2. -od-
§ 542. tl'. konečně 1. odstavce ~ 43. a 4. odstavce 

§ 53. tisk. zákona pozbývají platnosti. 
Ta,m, kde jiný právní předpis se odvolává předpisll, 

které podle předcházejícího odstavcep-ozhyly, plabiostj, 

kona. 
rozuměti příslušná ustanovení tohoto zá-

§ 36. zákou provede ministr spravedlnosti. 

XVIII. HLAVA. 

proti lidskému 

§ 278. Kdo z uváže-
a budiž potrestán smrtí. 
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~ 279. Kdo zúmyslně zabije člověka, dopustí se, jest
liže úmysl svůj předem nm'ozvážil, zlDčinu zúmyslného 
zabití člověka, a budiž potrestán káznicí od 10 do 15 let. 

§ 280. Doživotní káznicí tresce se 7,a,bití 
je pachatel vykonal na 

y na svém 
na více lidech, vykonalo-li tD nemanželské na vlast
m nebo bylo-li legitimováno, na svém skuteč
ném otci. 

§ 281. Vzniknul-li úm'ysl v silném rozčilení pach a
telDvě a byl-li také ihned vykonán, budiž zabití člověka 
trestáno káznicí do 10 let. Jestliže však vel~é rozčilení 
hyl o zpúsobeno tím, že zabitá Ů's-oba pachatelovi neb 
jeho příslušníkůmhmwrávně těžce ublížila, nebo je těžce 
urazila, a zabití v tomto rozčilení ihned také bylo vy
konáno, bude treste~m žalář do 5 let. 

Zabití příbuzného v pokolen-í vzestupném neb sestu
pují~ím neb manželského druha, sp,áchané v silném roz
čilení, budiž potrestáno káznicí od 5 do 10 let. 

§ 282. Kdo rozhodným a vážným přánim někoho byl 
pohnut k tomu, aby jej zabil, budiž potrestán žalářem 
do 3 let. ?' 

§ 283. Věz,ením do 3 let budiž potrestán ten, kdo ně-
kohO' k neb jemu k tomuto účelu 
vědomě poskytne prosti'edky nebo náčinÍ. 

Jestliže však dvě osoby spolu se dohodly, že způ
sobem napřed určenÝm učiní závislÝm na losu, kte,rá 
z nich se má státi samovrahem, a když následkem toho 
také byl vykonán skutek, k samov;ra:ždě směřujíCÍ, smrt 
však nen~stala, budiž vyměřeno oběma státní vězení od 
1 do5 let; nastala-li však smrt, budiž osobě, ~ která Zll-
stala na státní vězení do 10 let. 

§ 284. Matka, která své dítě, mimo manželství Zl'O

zené, mezi porodeIll, nebo hezprostředně po něm úmyslně 
zabije, budiž potrestána žalál'em do 5 let. 

§ 285. Žena těhotná, která svůj plod úmyslně vyžene, 
nebo to dá někým jiným, budiž potre-

o mimo manželství, žalářem 
dvou v žalářem do 3 let. 

trest stihne toho,' kdo vykoná tento zločin Fle 
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svolením ženy těhotné; 'jestliže však to učinil ze zišt
nosti, budiž' potrestán žalářem do 5 let. 

§ 286. Kdo pl'Ůd ženy těhotné bez jejího svolení úmy-
slně vyžene, usmrtí,budiž potrestán káznicí do 
5 let. 

.J estliže však tím způsobil smrt ženy těhotné, budiž 
potrestán káznicí od 10 do 15 let. 

§ 287. Rodič, který svoje je pro věk 

nebo stav neschopno, aby si pomohlo, na .odlehlé nebo 
pravidelně nenavštěvované místo odloží, neb jé za ta
kových okolností opustí, že zachránění jeho závisí od 
náhody, dopustí se zločinu odložení dítěte a budiž po
trestán káznicí do 3 let. 

Kdo pak osobu, která je pro svůj věk nebo stav ne
schopna, aby si pom'Ůhla, a kterou jest povinen 'ošetřo

nebo na ni dohlížeti, odloží nebo v bezmocllém, sta
vu opustí, budiž potrestán žalářem do 3 let. 

,Jestliže odložená neb opuštěná osoba uásledke'lll 
odložení 11eb utrpěla těžké ublížení na těle, 
budiž' skutek ten potrestán káznicí do 5 let, jí 
však tím z.působfma smrt, káznicí od 5 10 let. 

§ 288. Spolčení za účelem, aby byl vykonán zločin, 
určenir v § 279., budi~, třeba t'Ů bylo jen příprav-
nÝm činem, potrestáno žalářem' d02 let. 

§ 289. J\lIimo tresty uvedené v předcházejícich člán-
cích této hlavy, budiž vyslovena také úřadu. 

§ 290. Kdo svou nedbalostí způsobil smrt čl'Ůvěka, 
dopustí se zabití člověka a budiž vě-
zením do 3 let. 

§,291. Jestliže však smrt vzešla z toho, že ten, kdož 
ji z,působil, ve svém povolání nebo zaměstnání ne-

nedbalý, nebo že porušil pro 
budiž mu vyměřen trest vězení do 3 let a pokuta od 
100 do 2000 zlatých. 

V případech tohoto článku oso hě, která 
byla uznána vinnou, dle svého uznání nadobro nebo na 
určitý čas toto 
neh 

ném 

~H2 .• J estliže y 
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sběhnuvšího příslušníka VGjska, válečného námořnietva 
neb zemské obrany, ač ví, že sběhl, nebo kdo jemu 
koliv poskytne pomoc, aby se uk,rylneb zachránil. 

Don ě k d le č 1. z. LXIII. r. 
§ 22. KdO' v čas války člena branné moci neb četni

ctva svádí k takovému vojenskému zločinu. který ne-
náleží k případům sběhnutí,. uvedeným § 453. čl. z. 

r. 1878 nebo mu poskytne pomoc k vojen-
skému zločinu nebo ho svádí, aby neuposlechl voje11-
skéhG povolacího rozkazu (§ 1., 3. a 4. čl. z. r. 1800) 
budiž, pokud čin jeho nepodléhá těž'šímu trestu, potre
stán žalářem do 5 let a pokutou do' 4000 korun. 

§ 455. Kdo ruše nějaký zákaz neb užívaje 
předstírání nebo jinaké lsti, vyzvídá v dGbě míru opa
tření nebo předměty, které se vztahuj-í na vojenskou 
moc nebo vojenskou obranu státu a 'O kterých ví nebiJ 
může věděti, že mají býti chGvány v tajnosti, aby· () nich -
uvědomil jiný stát, budiž potrestán státním vězením do 
5 let a pokutou do 4000 zlatých. 

Do pln ě k dle čl. z. r. 1912: 

§ 18. § 144; čl. z. V. r. 1878 budiž užito () ta-
. kovém uherském státním občanu, který vyz,vídá Gp a

tí'ení nebo předměty, uvedené v § 455. čl. z.' V. r. :1818, 
s úmyslem, aby o nich uvědomiLnepřítele. V takovém 
případě budiž užito také ustanovení § 145. čl. z. V. 1878. 

§ 456. Státním vězením do5 let a pokutou dG 4000 
zlatých budiž potrestán také ten, kdo uveřejní v tisku 
Z1;>rávu 'O postavení, pohybech, síle a operacích branné 
m'oci rak,ousko-uherské I monarchie, () stavu pe.vností !1 
opevnění, o množství zbrani, z.broje a výzbroje neb o' 
místě o množství, kvalitě neho dodávání po
travin, jestliže takové zprávy hyly již zakázány neb. 
jestliže z, povahy těchto zpráv neb z daných okolností 
mohl seznati, že zpráva jeho poškozuje zájem státu, po
kudovšem zpráva jehO' neobsahuje sdělení, vládou u
veřejněné. 

DG pln ě-k dle čl. ·Z. z r. 1912: 

§ v § 456. čl. V. r. 
potrestán také ten, kdo se dopustí skutku, uvedeného 
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v citovaném paragrafu o branné moci ~některého spol
čeného státu. 

§ 29. Opustí-li osoba, Iláležející do svazku ispolečné 
branné moci nebo zemské obrany, a nejsoucí v aktivitě, 
území uherského státu ,; takové ve které nařízením 

§ 2. čl. z. VI. r. 1903, 
je zakázáno vydávati cestovní pa,sy osobám náležejícím 
do svazku branné za tím zmařila pří
padné své zavolání k vojenské službě, dopustí se pře
činu, a budiž potrestána vězením do 5 let. 

se činu v předcházejícím odstavci urče
ného osoba zavázaná k službě domobranecké proto, 
zmařila případné své zavolání.k službědomohranecké, 
jest přečinem, který budiž trestán vězením 
do 2 let. 

§ 30., Pokus přečinů v této hlavě stanovených budiž 
trestán. 

§ 457. tl'. z. p o z b y Ip 1 a t n o s t i dle § 23. čL z. 
XIX. - 1915, který jedná o trestných činech proti zá~ 

války, zejména pokud se týče vojenských dodávek. 
458. Předpisů, ohs.ažených v této hlavě, budiž užito 

pouze kde není určenéhO' v § 144. 
§ 459. Pro zlo'činy, určené y této hlavě, budiž vyslo

vena také ztráta úřadu a ;odnětí práv politických. 
§ 460. Netknuta zůstanou ustanovení §§ 46., 

z. XL. r. 1868 o těch, kdož se ž'ení bez povolení a,o sbě
zích, podléhajících vojensk'é povinnosti, pokud se týče 
účastnících těchto trestných' čii1ů. . 

Doplněk dle čL z. r.1912: 
§ 26. Kdo se dopustí činů, urče:ný~h v § 33. čl. z. 

XL. r. 1879, v čas války, je vinen přečinem, který budiž 
potrestán vězením do 2 let a do korun. 

XLII. HLAVA: 
úředlHků a advokátů. 

§ 461. Za úředníky pO'važují se, kdož podle 
svého úřadu; své služby neb zvláštního pověření jsou 
zavázání prováděti státní aneb 
spravedlnosti nebo neb ob-
ce; dále ti, kdož u nemocnic, ústavů 
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choromyslných, prImo spra:vovaných státem, munici
piem neb obcí, j8'OU ustanoveni jako dohlížitelé, lékaři, 
úředníci neb sluhové. Král. veřejní notář'ové bucl'tež 

. rovněž považováni za veřejné úředníky, 
~ 462. úředník, který ne b 

jino~l věc, mající peněžní cenu, jež byly pro jeho úřad 
u něho složeny, nebo jemu do správy neb doúschov.y 

se zločinu v úřadě a budlž 
žalářem od 2 do 5 let. 

Přesahuje-li však cena zpronevěřeného předmětu 
1000 zlatých, budiž potrestán káznicí do 5 let. 

§ 463. Kdo spáchal zpronevěření v úřadě, budiž po
trestán k;áznicí <od 5 let do 10 let, zma
řiti nebo ztížiti odhalení, zapsal do knihy, účtu neb 
protokolu, určených k zapisování neb kontrolování 

/ uříjmů nepravou položku nebo jestliže padělal ztR,psa
~ou p~ložku, nebo zničil neb neupotřebitelnými učinil 
nějakou manipulační knihu, účet, protokol neb jinou na 
zpronevěření se vztahující listinu ne'9o spis a vůbec 
do;pustil-li se v souvislosti se zpronevěřením ještě ji
ného zločinu neb přečinu, pokud ten není podroben těž
šímu trestu. 

§ 464. Zpronevěření v úřadě jest přečinem a budiž 
potrestáno vě'zenÍm do 1 roku, není-li zde žádného 
z případů, naznačených v ~ 463., a bylo-li možno uhraditi 
cenu zpronevěřeného předmětu z kauce defraudantovy. 

§ 465. Veřejný úředník, který za čin, který podle své
ho úřadu má konati, nebza jeho opomenutí žádá nebo 
přijme da,ro,dměnu nebo neodmítne slib, v té pří- , 
čině učiněný, budiž po'trestán, jestliže by tímto činem 
11eb opomenutím neporušil svou úřední povinnost, P'1'O 

přečin podplacení vězením do 1 roku, jestliže . však 
tím svou úřední povinnost porušil, vězením do 2 let. 

Tytéž stihnou veřejného úředníka také teh-
dy,jestliže byly dar nebo odměna s jeho souhlasem o
devzdány ne b slíbeny osobě třetí. 

§ 466.. N ařÍz.ení se ne-
vztahuie na poplatky a odměny, ,o,ďův;odněné v zákoně 
neb v př'edpisech, na odměny, které byly dány dohro
volně veřejným notářům mimo tarif, vyjímaje případy, 

7* 
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když jednají jakosoúdnÍ komisaři; také ne na takovou 
odměnu veřejného úředníka, kterou dostává za. mimo
řádnou pracovní činnost, konanou v zájmu některé 

. strany, a která je úředními předpisy dovolena, ani na 
obvyklé nepatrné jaké se pokud 
takový dar se dává bez vyzvání a pokud přijetí jeho 
není předpisy služebními zvlášť zakázáno. 

§ za neho 
dar neb odměnu poruší svou služební povinnost ať či
nem ať opomenutím, budiž potresttt,n pro zločin pod
plácení káznicí dO' 5 let. 

§ 468. trestem potrestán soudce, vyše-
třující soudce nebo čIm) který, třebaže by ani 
neporušil svou uřední povinnost, za čin, jejž podle své-' 
ho úřadu má konati neh za jeho op'omenutí žádá nebo 
přijme dar neb odměnu nebo neodmítne slib, v té pří
čině učiněný, ~ to i tehdy, jestliže byly dar nebo odmě
na s jeho souhlasem dány nebo. slíbeny osobě třetí. 

§ 469. Káznicí od 5 do 10 let budiž n,().·t .... t:>Qt~'~1 

1. soudce, který v eivilní trestní věei, ve které 
byl- podplacen, v'ydal rozsudek neb usnesení proti .zá
konu, 

2. vyšetřující soudce, který' v řízení o věd, ve které 
byl podplacen, nebo v nějakém opatření, v ní učiněném;' 
svý:rrf činem neb ·opomenutím porušil svou povinnost; 

3. veřejný úředník, který z moci svého úřadu spolu
puso bí při dražbě, ustanovené úřadem, nebo při sjed
nání smlouvy neb při dodávce a veřejné práei, pokud 
jde o její z,adání, převzetí, dohled neb přezk,oumání -~ 
jestliže, byv podplacen, ve věci mu svěřené jednal nezá
konně a jestli škod~ tím zpusobená, přesahuje 5000 
zla,tých. 

§ 470 .. Vězením do 1 roku a pokutou 
budiž kdo veřejnému 

slíbí proto, aby porušil svoji po-

se toho u 
soudce nebo člena poroty, budiž potrestán vezením do 
5 let a pokutou do 2000 zlatých. 

§ 471. Veřejný úředník, který v úředním svém' ko-
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náníneb opatření poruší svou povinnost,aby někomu 
bezprávně zpusobil užitek neb škodu nebjinou újmu, 
dopustí se přečinu zneužití úřední moci a budiž potre
stán vězením do 5 let. 

Pokus má býti trestán. 
§ Zločinu zneužití úřední moci se a 

káznicí do 5 let budiž po,trestán veřejný úředník, který 
bez právního duvodu užije oz,brojené moci nebo ji vy-

zakročila. -
Byl-li v tomto případě skutečným užitím zbraní 

spáchán zločin, podléhající těžšímu trestu, budiž užitó 
trestu, stanoveného. na ~ tento zločin. 

§ 473. Veřejný úředník, který vykonávaje svuj ú
řad někomu 'skutkem ublíží neb dá ublížiti, dopustí se 
~ pokud čin jeho nepodléhá těžšímu trestu - přečinu 

zneužití úřední moci a budiž potrestán vězením do 6 
měsíců. 

§ 474. Nemůže býti volán' k odpovědnosti takový 
veřejn~T úředník neb příslušník ozbrodenémoci, který 
vylwnávaje zločin nebo přečin, určený v §§ 472. a 473. 
plnil jen nařízeni, jež .jeho zákonný představený vydal 
v právním obvodu své 

§ 475. Přečinu zneužití úřednL moci se dopustí a 
b~diž potrestán vězením do 5 let veřejný úředník, kterÝ' 
zneužije své úřední moci z,a tím účelem, aby přinutil 
někoho proti právu' k tOU1U, aby něco strpěl nebo ,za
nechal.. 

Pokus budiž trestný. 
§ 476. Zločinu zneužití úřední moci se dopustí a káz

nicí do 3 let budiž potrestán soudce neb vyšetřující 

soudce, podl"1ohí-li trestnímu vyšetřování osobu, jejíž 
nevina jest mu známa. 

§ 477. Žalářem do 5 let má býti potrestán veřejný 
úředník, který chtěje z obviněného" svědka neb znalce 
vynutiti neb vyjádření, užije neb užiti dárproti 
některému 'Z nich nezákonného donucovacího prostředku. 

§ 478. Zločinu, uvedeného v § 476., se dopustí a tre
stem tam určÉmým budiž potrestári veřejný úředník, 
který. aby někoho ochránil před zákonným potrestáním, 
zneužije své úřední moci a při . ,trestním řízení opoméne 
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kona,ti svou úřední povinnost, nebo provede Cln neb 
vydá opatření, mající zmařiti výsledek trestního ři
zení. 

Týž trest stihne také veřejného úředníka, který v 
uvedeném v tomto paragrafu, poruší SVDU po-

vinnost, právoplatn"$T trestní rozsudek. 
§ 479. Státním, vězením do 1 roku budiž potrestán 

"~';'f"Yl"'T úředník, který na škodu státu nebo soukromých 
nebo úřední naI'l-

o kterém nabyl vědomosti ve své úřední 
nebo který dostal do rukou ve své ú-

i'ední vlastnosti, věda, že obsah jejich jest úředním ta
jemstvím. 

§ 480, Přečinu zneužití úi'ední moci se a 
budiž potrelstán vězením do 3 měsíců veřejný úředník, 

odepře plniti svoji úřední povinnost. 
§ 481. uřední povinnosti zločinem a 

budiž trestáno žalářem do 3 let, byla-li povinnost ta 
odepřena následkem smluvení se dvou neb více veřej

úředníků. 

Do datek dle čL z. LXIII. r. 1912: 
§ 24. Trestem v § 481. čl. z. V. 1878 určeným, budiž 

potrestáno odepření úřední povinnosti nebo zúmyslné o
pomenutí povinnosti úřední, stane-li se v čas války 
proti branné moci států, které js'ou pod vládou jeho 

neb proti branné moci některéhO' spolčeného 
státu neb vztahuje-li se na tal{ovou úřední povinnost, 
která vyplývá z vojenské obrany. 

§. 482. AdvokJit, který ve věci, jež mu byla jako ad
vokátu proti své povinnosti slouž'i oběma 

stranám radou neb skutkem, ueb za provádění 
věCi přestane svou stranu z,astupova.ti neb zastoupení 

se vzdá a bez jejího svollení převezme zastoupení 
budiž potrestán vězením do 3 let; jestliže 

srO'zuměn s druhou ke škO'dě 
své vlastní strany, žalářem do 5 let. 

§ 483. Advokát, který v tr,estní věci darem 
slibem proti své ke škodě 
svéhO' o přestupek, 

o přečin, žalářem do 1 roku" 

a jde-li o zločin, žalářem do 5 let; jde-li však o talrový 
z,lDčih,na který zákon ustanovuje, trest doživotní káz
nice 'neb smrti, káznicí do 5 let. 

§ 484. Pro zločiny, v této hlavě 
ustanoveného trestu 

budiž' vedle 
ztráta úřadu a od

budiž nětí práv 
zastávaného 

advokacie. 
postavení, pokud se týče 

Závěrečné 

§ 485. Jakmile tento zákon v p'frsO'bnost, po-
zbudou platnosti zákony, předpis! a praxe mu odporu
jící. 

§ 486. Provésti tento zákon se svěřuje ministru 
spravedlnosti; o době, nabude platnosti a o pře

chodních opatřeních obsahuje nařízení zvláštní uvo'
zovací zákon. (Viz doleji.) 

o 
čl. zák. XL. z r. 1879. 

I. 'dno 
Povšechné pi·edpisy. 

§ 1. Přestupkem jest takový čin, který za přestupek 
, prohlašuje: 1. zákon/2. ministerské nařízení, nebo řád, 

vydaný municipiem aneb 4. svo,bodn§m královským 
městem" nemajícím právo munieipia., nebo městem, ma
jícím uspořádanou radu (magistrát). 

Jak nařízení ministerská, tak i inohou, 
siti za přestupek pouze porušení nějakého polieejního 
zákazu aneb opati·enÍ. 

D opl n ě k d č 1. zák. LXIII. 1912: 
§ 15. Ministr může prÓhlásiti za, přestu-

pek porušení tah:,ových opatření vládních, 
která tito učiní II obvodu svého zmocněnÍ. 

§ 2. Púsohnost tohoto zákoníku se na to-
též území, jako zákoník o zločinech a přečinech, 



Působnost ministerského nařízení se vztahuje 
podle předpisů, je~ obsahuje, buď na obvod. úrčený 
v ~. 2., ,aneb na, nějak.ou část jebonebopouzena' jedno 
neb více municipií, měst nebo obcí. 

Řád, vydaný municipiem, vztahuje se dle předpisů, 
na obvod nebo P'Ouze 

neb na více 'Obcí, jeho pravo-
moci 

Rád vydaný 'nějakým městem má působnost pouze 
v obvodu 'tohoto města~ 

§ 4. Pachatelé přestupků buďtež potrestáni také, 
zdr~ovali-li se na území, kde čin spáchali, jen, dočasně, 
třeba, čin ten .v jejich řádném bydlišti nebo v místě P'O-
bytu není.' 

Tohoto předpisu budiž užito také o cizozemcích. 
~5. K platnosti řádu, vydaného municipiem nebo 

městem, je zapotřebí, aby byl pQ.tvrzen ministrem 
vnitra. 

Rád, vydaný městem, předkládá se za tíníto účelem 
podžupanovi, kter;v jest povinen v 8 dnech předlo-
žiti vyšší instanci se svým dro brým zdáním. 

:ThEnistr má učini ti 
ženého řádu závislým 'Od změn neho doplňků, jím na
značený<;h, aneb může z důležitých důvodů potvrzení 
rádu zcela odepříti. 

považuje se za schválený, jestliže 
se ministr vnitra vůbec nevyjádří v 60 dnech od před
ložení poČítatiíc. 

§ 6. Vyžaduje-li toho nutná potřeba, má níěstoneb 
municipium právo uvésti řád v platnost po jeho usne;
sení tL vyhlášení i dříve; ,než je potvrzen ministrem 
vnitra. 

Zmíněná vrchnost jest však povinna každý takový
to řád ve 24 hodinách po usnesení a v každém případě 

LLi.<:!,OOll.U.ll předložiti ministru vnitra a v předlo-
uvésti, že řád hyl ' uveden 

věc 

zdáním. 
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Zruší-li ministr vnitra platnogtřád~ uvedeného; 
'prozatímně v. působnost, nemůže jej vrchnost podle to

hoto paragrafu obnoviti dříve, než uplyne 6 měsíců. 
§ 7. V nařízení ministrově nemůže býti učiněno 

opatření, které odporuje zákonu; v řádě vydaném mu-
zákonu aneb .LH·" "' .. .Li'''V.LU. 

ministrově; v městském řádě pak opatření, které odpo
~R-konu, nařízení ministrově nebo řádu vlastního 

§ 8. Aby nějaké ministerské nařízení aneb řád byly 
závaznými, jest zapotřebí: 

1. aby vrchnost při yydání zachovala .. předpisy· zá
konné, 

2.a.by nařízení, pokud se řád, náležitě V":f-

hlášeny (§ 9.). 
§9. Miniswrské nařízení budiž vyhlášeno úředním 

listem; půso bnost· jeho počíná '8. dnem po vyhlášení, 
pokud v nařízení samém není určena delší dob3i. 

Způsob,' jak se vyhlašují řády municipií a níěst, 
us'tanoví ministr vnitra .dle místních poměrů. 

Takový řád, pokud v 'něm není určena doba delší, 
nabude 4. dne po 

Prozatímní řád, uvedený v § 6., . nabývá platnosti, 
jakmile 24 hodiny po vyhlášenÍ. 

§ 10. Užívaje v jedn'Otlivých případech ministerské
ho naříz,ení nebo řádu, má soud právO' rozhodovati také 
o jejich zákonnitosti, nesmí však podr'Obiti svému ú
sudku ani nutnost ani vhodnostj~jich (§ 19. čl. z. IV. 
1869). 

Rovněž nemůže býti předmětem úsudku soudu, byl
li úřad, když zřídil městský nebo municipiální řád, 
řádně svolán a se a usnesl-li se podle 
předpisů. 

§ ll. Nařízení ministra neh řádu poz.bývá působno-
sti: , 

I. zní-li na určitou dobu~ uplynutím této doby; 
2. bylO'-li vydán'O pouze na dobu trvání nakažlivé 

ne:mol"c 1, častých požárů, povodně neb 
do po-

mine nebezpečí; 



. 3. vztahuje-li se na výstavy, průvody, slavnosti a 
podobné případy,pravidelně se neopakující, oním 
dnem, který následuje, když pomine případ, kterÝ byl 
příčinou vydání. 

J\rEmo to ztrácí platnost řád, vydaný municipiem, 
vstoupí v nařízení 

né o téže věci, řád městský pak, jakmile nabude plat
nosti nařízení nebo řád :rnunicipia 0' téžn 
věci. 

Obsahuje-li však řád vydaný niž'ší vrchnosti více 
opatření a-nevztahuje-li se nařízení nebo řád vyššího 
úřadu na všechna tato opatření, zůstanou i nadále ;r plat
n0'sti opatření, jichž t0't0' nařízení neb řád f:3e1iedotýká. 

. § 12. předpisů trestního zákona o zlo-
činech a přečinech budiž užito také o přestupcích po-
kud tento zá~on jinak neustanovuje. ' 

§ 13. Pr0' přestupek, spáchaný v cizozemsku, se 
trest neukládá. 

§ 14. Vydání pro pí'estupek nelze povoliti. 
§ přestupků jsou: 1. uzamč,enÍ, 2. pokuta 

peněžnÍ. 

§ 16, čin prohlášen za ni',oc;t'"r,n 

koně, nemůže trest tohoto přestupku přesahovati 2mě
síční uzamče~í a pokutu 300 zlatých, je-li čin prohlášen 
z·a přestupek ministerským nařiz,ením, nemuze trest 
přesahovati 15denní uzamčení a pokutu 100 zlatvch 

čin pr,ohlášenpřestupkem v řádu l~u~1Ícipál
ním, nemůže trest přesahovati 5denní uzamčení a po
kutu 50 zlatých. 

§ 17. Nejkratší trvání uz,amčení jsou 3 hodiny, nej
menší pokuta činí 50 kl'. 

§ 18. Uzamčení budiž vykonáno ve věznici úřadu 
veřejn~ správy a pokud tomu dovolí ,okolnosti, v cele 
projednotli vce. 

Osoba odsouzená k uzamčení může se sama stravo
vati, a vyjímaje případ určený v následujícím 
lwlze ji nutiti k práci. 

§ 19. p o z byl p I a t n o s ti; jeho mís t o z a u j a I 
§ 33, tl'. n o vel y čL z. XXXVI. z r. 1908. 

§ 20. Ustanovuje-li' zákon, nařízení ministrovo ane,b 
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řád na nějaký přestupek pouze trest pokuty, lze ji pře
měniti v trest uzamčení pouze, je-li nedobytna. 

§ 21. Mají-li převahu polep-čující okolnosti, lze na 
místě uzamčení uznati na pokutu. 

§ 22. Byla-li v rozsudku uložena pouze pokuta, bu
diž určena také doba uzamčení, které na JeJl 
místo, byla-li by nedobytna. Při této přeměně nelze na 
místě pokuty, nepřesahující 2 zlaté,. ustanoviti uzamče-
ní než 12 hodin. 

Na místě pokuty od2 do 10 zlatých budiž určellO 
uzamčení v trvání 1 dne, nad to pak za každou částku 
do 10 zlatých uzamčení v trvání 1 dne. 

§ 23. Je-li v rozsudku vedle uzamčení ustanO'vena 
také pokuta, budiž určena také doba která, 
byla-li by pokuta nedobytna, vstupuje na její místo. 

V tomto' případě lze, přihlížejíc k výši polruty a k 
ustanovení § 22., zvýšiti dobu uzamčení dO' 15 dnů, jestli
že potrestání tímto dvojím druhem ustanovuje z·ákon, 
do 5 dnů, jestliže tak činí ministerské nařízení, do ;) 
dnů, jestliže tak činí řád municipia a do 1 dne, jestliž,e 
tak činí řád města.' .. 

V tohoto článku v mezích zde ustano-
venÝch prodloužiti také trvání uzamčení,' ustanovené 
v § 16. 

§ 24. Ztrátu úřadu a odnětí politickÝch práv 80ud, 
kterÝ' soudí o přestupku, "nemůže, ustanoviti. 

Předpisů disciplinárních zákonů se toto opatření 
nedotýká. 

§ 25. V edlejších trestů, ustaďnovených v § 60., 61. a 
62. tl'. z. lze užíti za po(lminek, tam nazrvtčených, také 
při přestupku. 

Výkon zaměstnání, vyž'adujicíhO' zvláštního Ddbor
ného vzdělání, nelze však zakázati na do bu delší 6 mě
síců. 

Pokud také mimo v trestním zákoně usta-
novéné je v jednotlivých pHpadech př:ípustno zaba~ení, 
ustanovuje se ve zvláštním dílu tohoto zákona. 

D ,o dat e k dle § 38. t e s t n í II o vel y č 1. 
z r. 1908: 

Ministr spravedlnosti může, dohodnuv se s mini-
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strem vnitra, naříditi, aby bylo jednotlivých předmětll, 
které dal zabaviti soud nebo správní úřad,užito k' zří
zení neb rozmnožení trestních museí. 

§ 26. V případě přestupku vedle pachatele 
trestáni také účastníci. (§ 69 •. tr.z.) 

Pokus není 
§ 27. Mají-li podle předpisu zákona, nařízení mini., 

strova neb řádu stara-ti se o zachování nařízení hlavy 
poručníci, opatrovníci, majitelé do-

mů, živnostníci nebo, hospodáři, a je-li nařízení to z je
jich příkazu neb poukazu porušeno členy rodin, poru:" , 
čenci, opatrovanci, osobami, dohledu jejich svěřenými, 
bydliteli, pomocníky, učedníky, čeledí nebo dělníky, lze 
uložiti trest pouze jim. 

Dopustí-li se však paehatelé, uvedení v tomto pa
ragrafu, přestupku proti vyzvání, napomenutí neb upo
zorněnÍ, orgánů vrchnostenských, buďtež potrestáni 
také oni. 

§ 28. Přestupek budiž potrestán také, byl-li spáchán 
z neopatrnosti, le:č zákon, nařízení aneb řád ustano
vily, že má býti potrestáno pouz·e zúmyslné spáchání. 

§ 29. Bylo-li více přestupků: a) užije-li se 
pouze 'trestu uzamčení, budižvysloyeno uzamčení cel
kem jedním úhrnným trestem; 

b) už'ije-li se trestu pokuty o sobě nebo dohromady 
s uzamčením, budiž trest ul'čen zvlášť jednotlivě pro 
každý přestupek, který má býti trestán pokutou, v me

§ 16. 
, § 30. V případech § 29: 

a) lze prodLoužiti uzamčení, tvořící úhrnný trest, 
dle rozlišování, určeného v § 23., na do bu, tam ustano-, 
venou; 

b) co do přeměny určené pokuty jsou rozhodnými 
předpisy § 22. s tímto 

Užije-li se pokuty společně s uzamčením, tvoříchn 
úhrnný trest, nemůže uzamčení, vyměřené jako úhrnný 

s pokutu, 
trvati déle než 90 dní, je~tliže ustanovení o tom kterém 
přestupku má zákón; 25 dní, jde o ministerské 
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. nařízénÍ; 9 dní, jde-li o řád municipia; 5 dní, jde-li 0 

řád městský. 
Pak-li :v'ša,k jest pokuta trestem jediným,nemůže 

uzamčení' trvati děle než 15, 7 a 3 
obsahuje-li ustanovení o tom kt.e.rém přestupku zákón, 
miliisterské nařízení, řád municipální neho řád 
městský. 

~ 31. trestní řízení -- zy lášt-
ní zAkou jinak neustanovuje -' promlčí se v ,6 měsících, 
vyměřený trest pak v 1 roce. 

32. byl z l' u šel1 t l' B'iS th í n/o vl el ou. (Viz 

u. 

I. HLAVA~ 

Přestupky proti státu. 

§ 33. KdO' bez povo1ení příslušné vrchnosti zhotoví 
neb uvereJlll plán neb náčrtek o poloze, opevněních, 
neb o čás,ti opevnění nějaké peynosti, neho pevnůstky, 
lieb opevněného táhoru, zřízeného. k účelům obranným, 
rovněž ten, kdo učiní nebo dá učiniti kopii takového 
plánu, úředně uschovaného, budiž potreS'tán uzamčením 
ďo 2 měsíců a pokutou do 300 zlatých. 

§ UzamčeníIÍl' do 1 měsíce a pokutou do 300 zla..: 
budiž potrestán: 

1. kdo opatří tajně neb proti zákazu, vydanému vlá
dou, větší množstvÍ zbraní neb střeliva; 

2. kdo takové zbraně, jichž držba jest zakázána, bez 
povolení. vrchnostizhotoví,dá,zhO'toviti, neb dá 
do ohchodu; 

S.kdo v do,bě, kdy je to nařízením 
zakázáno, dopraví do cizozemska ~braně, střelivo 'nebo 
koně. . 

D o dat e k dle § 27. č 1. z á k. LXIII. r. 19i2: 
Kdo' se dopustí některého činu určeného v § čl. 

z. XL. r. 1879 v době pokud čin jeho nepodléhá 
§ t tohoto zákona, jakož i ten, poruší zákazy vý-
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poplašným znamením věda, ž'e k tomu není příčiny, 

;lebo kdo zúmyslně uvede v omyl vrchnost oznámiv jí 
nepravdivou poplašnou zprávu neho nepravdivou zprá-

o nějakém nepokoji, b'ildiž potrestán do 8 
ďnú. policie neb branná moc následkem 

poplašné zprávy, budiž pachatel 
uzamčeníni . do 15 dnů. 

~ 4.1. aniž zamýšlí vydírati (~ 350. tl' .z.), vyhro-
někomu vraždou, loupežI, těžkým ublížením na 
žhářstvím nebo jiným veřejně nehezpečným zloči·· 

nehl nebo tím, že tiskem uveřejní nějaké na cti utrha
neb urážející tvrzení, budiž potrestán uzamčením 

do 1 měsíce a pokutou do 200 zlatých. 
Kdo pak bez úmyslu vyděračného vyhrožuje llvede

nými zločiny obyvatelům nějakého kraje nebohce, hu-: 
diž pótrestán uzamčením do 2 měsíců a pOKutou do 300 
zlatých . 

. ~ 42. Uzamčeníin do 8 dnů budiž potrestán, kdo 
v době veřejného shluknutí neb nepokoje nepo'slechne 
předpisů, vydaných yrchnostík zachování neb obno
vení pořádku. 

~ 43. úředníkem neb zřízencem 
vrchnosti při výkonu jeho povolání, ahy udal své jmé

neb bydliště, odepře odpověď neb udá 
budiž potrestán pokutou do 25 zlatých. 

~ 44, sebe neoprávněně vydává za osobu, jsoucí 
ve veřejném úřadě neb ve veřejné 8lužhě, nebo za člena 
ozbrojené ~.oci, nebo kdo, nejsa k tomu.o,právněn, 
nosí úřední uniformu nebodznak, označujíCÍ úředníka 
neb zříz,ence vrchnosti, nebo uniformu vojenskou, bu
diž potrestán p,okutou do 50 zlatÝch. 

~ 45. Kdo takového znaku neb takové HV'~~HJ~ 
nepříslušející, užívá tak, ž1e jimi obecenstvo uváděno 

omyl, jakož i ten, kdo nejsa k tomu oprávněn užívá 
veřejně tuzemskÝch řádů neb čestných odznaků nebo 
bez povolení cizozemských řádů' a čestných odznaků, 
budiž potrestán poklltou . do 100 zlatÝch. 

~ 46. Kdo se dotkne výroky 
nebo vrchnosti j.akož 
i ten, kdo ve svém podání k něj.aké vrchnosti užívá vý-
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l'íoků, vrchnost urážejících, budiŽ; pot}I'estánpokutou 
do 100 zlatých. 

§ 47. Uzaměenín1. do 8 dnů budiž potrestán, kdo béz 
příkazu vrchnosti· zúmyslně poškodí ·oznámení, 
nařízení, nebo vyhlášku vrchnosti, nebo je ta.kto učiní 

nebo strhne. 
§ 48. TI zamčením do' 8 dnů budiž ~.~1-,,~~+'<',," 

řejně vyvolává neb 
zaného,věda o tomto zákazu. . 

§ 49. Kdo na ulici nebo na veřejném náměstí uspo~ 
řádá pDchodňový průvod, aniž to oznámil vrchnosti, 
budiž potrestán pokutou do 50 zlatých. Kdo ppk pořl;idá 
ta,kovýto pochodňový průvod přes zákaz vrchnosti nebo 
kdo, věda o tomto zákazu, zúčastní se provedení po-· 
chodňového průvodu, budiž potrestán pokutou do 100 
~~~ - . 

§ 50. Kdo přes uveřejněný zákaz vrchnosti uspořádá 
ve městě nebo v jiné obci osvětlení (iluminaci), jakož 

ten, kdo «věda O' zákazu, zúčastní sepr{)vedení osvět
budiž potrestán pokutou do 100 zlatých. 

III. HLAVA. 

Přestupky náboženství a .volnému 
návánt 

§ 51. Kdo vyvolávaje veřejné pohoršení "' .... ·úC1nL> 

haní předmět nábož'enské úcty nebo některého nábů
ženství státem uznanéhO' mimo místnost určenou 
náboženské obřady, a nikoliv nábože~ském' 
budiž potrestán uzamčením dO' . 8 dnů. 

§ 52. Kdo poruší ustanovení § 19. čl. z'. LIlI. r. 1868 
o svátcích a nedělích, budiž potrestán pokutou do 

§ 5'S.proti ustanovení čl z. LliII. r. 1868 přijIhe 
do jiného náboženství osobu která ještě ne-
dokonala 18. rok svého života, budiž po'trestán 

do 2 měsíců a pokutou do 300 
§ 54. Kdo proti ustanovemí, 

Z'o LIlI. r. 1868 násilím neb ,,,..,..,,,,,,.,.,"'"'"''''7';, ..... .;'''''' 

,budiž 
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IV. HLAVA. 

Předpisy o padělání peněz a cenných papírů. 

§ 55. Kdo bez úmyslu dáti peníze do oběhu, ve vět
ším . množ:ství : 

1. zhotoví neb dá zhotoviti jJuu.vJ.alie 

neb papírové peníze, 
2. na pravých kovových neb papírových penězích 

provede 11eb dá. provésti takovou se 
, že mají větší cenu; 

3. kovový obsah pravých kov;Qvých peněz zmenSl 
nebo dá zmenši ti, budiž potr~stán uzamčením do 2 mě
síců a pokutou do 300 zlatých. 

§ 56. Kdo bez úmyslu dáti peníze do oběhu ~h~"?,Tn,~~ 
nepravě nebo porušené peníze pomocí mechanickJého 
nebo -chemického -přípravku, . kovové nebo dřevěné plot
ny neb otisku, i kdyby byl těmito prostředky zhotovil 
pouze jeden padělek ueb jeq.nu nebo více částí více pa~ 
dělků, budiž pO'trestán uzamčením do 2 měsíců a pokutou 
do 300. zlatých. 

§ 57. Kdo se dopustí činu, uvedeného v §§ 55. a 56., 
na v 210. a 211. trestního 
zákona, budiž· potrestán uzamčením do 2 měsíců a po
kutou do 300 zlatých; kdo pak se ho dopustí na kolkových 
známkách; určených v § 412. trest. zák., budiž potrestán 
uzamčením do 1 měsíce a pokutou do 200 zlatých. 

§ 58. U zamčením do 1 měsíce a pokutou dO' SOO 
zlatých budiž potrestán, kdo plotnu; vzorek, řezbu neb 
razHko, způsobilé k vyrobení padělaných peněz nebo 
cenných papírů, penězům se rovnajících nebo paděla
ných kolků, zhotO'vÍ bez dovolení vrchnosti anebo toho; 
kdo oprávněn vydávati papír veřejně obíhající, neb 
kdo předmět ttlkový O'devzdá jinému, než. oprávněnému 
objedn.ateli a rovněž ten, kdo dá jinému otisk těchto 
věcí. 

v. 
rodině. 

§ 00. Uzamčením do l'lměsíce a do 300 zlatých 
pO'trestán vedouci matriky: 

8 
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1. který zrozené podle státních zákonů z plat~ 
ného manželství, vědomě nezapíše -do matriční knihy 
jako dítě manželské podle záko1lů státních, ne1' který 
dítě nemanželské zapíše jako manželské; 

2. v přÍpa,dě, dítě, zapsané' v ma-
triční nemanželské, příslušnou vrchností 
právoplatně prohlášeno za manželské, neprovede naří-
zení vrchnosti, aby z.apsal do matriční prohlášení 
dítěte za manželské, pokud se týče legitimaci; 

3. kterÝ o dítěti, jež v matriční knize jest zapsáno 
jako manželské, a j,ež bylo právoplatn~Tm rozsudkem 
soudu prohlášeno za nemanželské, nezapíše do matriční 
knihy tento obsah rozsudku, ačkoliv byl příslůšnou vrch;; 
ností o něm uvědoměn a byl, k tomu vyzván. 

VI. 

§ 61. osobám, které byly po,trestány pro ná-
silí proti vrchnosti nebo jednotlivcům, pro vraŽdu, lou
pež, vydírání, krádež, neb dvakrát pro pytláctvÍ, po pře-
stálém trestu buďtež 

prohřešÍ-li se proti tomuto zákazu, uzmnčenÍm, do 10 
dnů neb pokutou do 100 zlatých. ,J 

§§ 62.-63. byly zrušeny § 20. čLz. XXI.r.1913 
o t111ácích (viž doleji). 

§ 64. poručníei, opatrovníci nebo dohlížitelé, 
kteří nechají své děti, poručence neb opatrovance, neb 
osobu, "dozoru jejich svěřeRou, pokud ještě nedokonali 
16. rok svého žiViota, se potulovati, nebo kteří neužijí 
dle mož'nosti domácí kázně, aby takové potull'Ůváníz,a
mezili, plo\trelstáni ,pokutou do 100 zlatých, a 
v případě zpětilo~ti,lleuplynuly-lidva roky odposled
ního jejich trestu, pokutou do 200 zlatých. 

§ 65. byl z ruš e n t r e s t n í n {) vel d u. 
§ 66. KdO' bez vrchnostenského povolení žebrá na 

veřejném místě nebo dům od domu nebo kdo děti ve 
věku 16 let ponouká k žebrotě, je ila žebrotu 
nebO" za tímto budiž 
stán uzamčením 
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§ 67. U z::jffičenÍm do 1 meSlce budiž potrestán, 
byv pro že b~otu potrestáÍ1, žebrá opět na' veře~n~mn.~:í
stě neb dům od domu bez. povolení vrchnostI, Jesthze 
od' jeho ' trestu neuplynula 2 léta. 

§68. Uzamčením do 2 měsíců buďtež potre~tány 
takové osoby, žebrající s povolením vrchnosti neb bez 
něho: 

1. které 14. rok svého života, když žebrají 
na témž místě v počtu větš}m lÍež tři; 

2. které žebrají mimo dobu l vrchnóstístanovenou; 
3. které mají při žebrání u sebe zbraň; 
4. které vcházejí bez předcházejícího dovolení do 

hy tu, jenž není otevřen; 
.5. které klamně předstírají hídu, neštěstí nebo že 

některý úd těla jim chybí, neb jest vadný, že jsou 
slepé, hluché, němé nebo na mysli pomatené. " 

§ Ustanovením §§. 62.-68. nejsou dotčeny plat-
né předpisy o dopravování postrkeln. Osoby, odsouzené 
pro potulku nebo žebrotu, mohou také, když 131-e-, 
stojí trest, jsou-li t\lzeIllCi, odkázány na místo, kam P1'Í

slušejí, jsou-li cizoz.emci, vypo'vězeny "ze země. 
§ 70. Kdo hyl vrchností právoplatn~ vypovězen z ú

zemi uherského státu nebo z jedné části jeho, nebo z ú
zemí některého kraje; města neb obce, a v době, dokud 
zákaz, trvá, bez pO'volení vrchnosti se vrátí tam, odkud 
byl vykázán, budiž potrestán uza.mčellÍm dO' 1 měsíce. 

§ 71. Kdo, chtěje oklamati vrchnost neb soukromé 
aby tím dosáhl zaměstnání, výživy nebo 

ry, zhotO'ví nePravý cestovní pas, vojenskJ propouštěci 
list, živnostenskou, knihu, ěeledníknihu, vysvědčení 
o způsobilosti neb totožnosti, neb kdo takové pravé do-
klady nebo neb 
užije, neb užije takové listiny, sice pravé, ale jil1ému 
!'lVIP,nl";I(~:l. pro sebe, budiž potresitán uzamčením do 1 mě-
síce. 

§ 72. Kdo v hO'teHch neb v hostincich nezapíše své 
jméno, stav a bydliště do knihy hostů neb do seznamu, 
předepsaného vrchností pro přehled cizinc*, ,když 
k tomu vyzván a souča.sně je mu odevzdána knjha 
seznam, budiž potrestán~ pokutou do 50 zlatých. 

8* 
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Kdo aby vrchnost oklamal, své jméno, stav 
neb bydliště zapíše nesprávně, budiž potre~tán pokutou 
do 100 zlatých. 

§ 73.· Hostinštíneb vlastníci hotelů, . kteří. cizince 
u nich ubytovaného nevyzvou ve lhů.tě. vrchností stano-

zápis uvedený v předcházej:í.cím pa
ragrafu, aneb kteří, když cizinec vyzvání tomu nevyho
ví ve . lhůtě úředně stanovené, o tom vrchnost neuvědo
mí, buďtež potrestáni pokutou do 50 zlatých. 

Týž trest stihne také tohol zřízence služebního, který 
nesplní povinnost, jemu služhodárcem v tomto· směru 
ulo,ženou. 

HLAVA VII. 

proti a veřejné mravnosti. 

§ 74. Hostinští, krčmáři neb majitelé kaváren, kteří 
nechají hosty ve svém hostinci, krčmě neb kavárně přes 
úředně stanovené' uzavírací hodiny,rovněž kdož nepo
slechnoR nařízení zHzenců úředních, aby místnosti švé 
zavřeli, jakož i ti, kteří .nevPU!~tí zřízence úředního~ vy-
ko;náva.jí(lího své nebo 
nebo své hOlsty před ním ukryjí, buďtež' potrestáni po.;. 
kutou do 50 zlatých, v zpětilosti však,' neuply
nuly-li od posledního jejich trestu dva roky, pokutou 
do 200 zlatých. 

Host pak, který po uzavírací hodině na vyzvání ho~ 
stinského, krčmáře, majitele kavárny nebO' jejich zmoc
něnce neb úředníhO' zř~zlence l3enevz.dálí, nebo se skry
je, budiž potrestán pokutou. dO' 25 . zlatých. 

§ 75. Rvačka na ulici nebo na veřejném náměstí, 
v v hostinci nebo na jiném veřejném, obecenstvu 
přístupném místě, nestalO'-:li .se poškO'zení na těle, budiž \ 
potrestána uzamčením do 8 dnů a pokutO'U do zla-

Trest vyměřen všem,. kteří se· rvačky zúčast-
nili neb jiné k HÍ vyzvalineb povzbuzovali. Kdo v ta-
kovérvačce se chop,í zbraně neb nebezpečnéhO' 
nástJ'O'ie, budiž a 

zlatfchf 
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§ 76. Kdo uspořádá nebo koná veřejnou taneční, zá~ 
bavu, maškarní průvod, koncert, ohněstroj, menažerii, 
výstavu n~b PO'do bné představení bez povolení· vrchnó
sti, ač k tomu je pO'dle ministerského nařízeni neh řá
du zapotřebí vrchnostenského povolení, nebo kdo 
tom po,rušuje toto . povolení, budiž po,trestán 
do 100 zlatých. 

~ 77. Pokutou do 200 zlatých budiž potrestán ředi
tel divadelní společnosti, který bez oprávnění, udělené
ho ministrem vnitra, neb třeba s takovým oprávněním, 
ale bez povolení vrchnosti dává divadelní představení, 
nebo který při tom povO'lení poruší. 

V případě zpétilosti lz.e pokutu zvýšiti do 300 zla
tých, jestliže od posledního: trestu jeho neuplynuly 2 
roky. 

§ 78. KdO' při veřejných slavnostech, lidových svát-
průvodech, neb jiných shromážděních" PO'ruší opa~ 

tření, která učinila vrchnost, aby zamezila neštěstí a_ 
udržela po,řádek, budiž potrestán pokutou do 100 zla
tých. 

§,79.. se po 
nhn, vyvoláváním duchů, pfedpovíd(mÍm budoucnosti, 
vykládáním karet ,a: snů, zaklínáním a podobnými pod
vody, směřujícími. k ošizení Jiných, buďtež potrestány 
uz,amčením do 8 dnů a pokutou do 100 zlatých. Opakuje
li se' to ve lhůtě 2 let, počítané od konce trestu,lze zvý
šiti trest uzamčení dO' 1, měsíce a pokutu do 200 zlatých. 

~ 80. Kdo zúmyslně znečistí na veřejném místě po
~tavenýpomník, památník, hrob, náhrobek, obraz nsb 
jiný uiněleck~T předmět, kdO' zúmyslně p,oškodí nebo 

vereJne místO', za-
hradu, strO'mý podle cesty nebo jinde vysázené, jejich 
obradu nebO' na veřejném místě stojící a užívání obe
ce:nstva určený stůl neb lavici, vefejnémísto osvětlu~ 
jícísvítilnu,ukazovatel cesty neb obce, mílníknebo

postavenou tabuli, ozna,čujícÍ nějaký zákaz, 
uzamčením do 3 a pokutou 26 

~\ 81. Nevěstky, které ne.zachovají úřední předpisy na 
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ně se buďtež potrestány uzamčením do 1 
měsíce. 

~ 82. Kdo poruší př'edpisy, vydané z dllvodú, veřej
né mravnosti o zřízení a vedení léčebných ústavů a 
porodnic, i lázní, budciž potrestán pokutou do 300 

Kdo na místě, kde obecenstvem může býti vi-
dBll, se koup<i mravnost bez oble-
ku, budiž potrestán uzamčením do 8 dnů. 

§ 84. Kdo. se objeví na veřejném- místě ve stavu opi
lénl, pohoršení. vzbuzujícím, budiž potrestán pokutou do 
25 zlatých. 

§ 85. Kdo jiného v krčmě, v hostinci, na ulici neb 
na jiném veřejném místě zúmyslně opije, jakož i ti, 
kdož se zabývají po žívnostensku prouejem lihových 
nápojů a jejich zřízenci, dají-li opilému, jehož stav je 
jim znám, ještě více lihového nápoje,buďtež' potrestáni 
pokutou do 50 zlatých. 

Pokutu lze zvýiHti do 100 zlatých, byl-li spáchán ten
to přestupek na llI3zletilém, který. ještě nedokonal 14. 
rok svého věku. 

se tohoto osoba, kte-
rá se zabývá 'po živnostensku prodejem lihových ná

prúto již dvakráte trestána, budi_~ jí, 
jestliže posledního jejího trestu nEjuplynuly ještě 2 
roky, zakázáno také provo,zovati živnost na dobu od 
3 měsíců do 1 roku. 

§ 86. Kdo veřejně z,působem vzbuzujícím poh('}ršenÍ 
zvíře týrá neb mu hrubě ublíží, jakož i ien, kdo po,ruší 
předpi~,y nebo, řády, vydané proti týrání zvířat, budiž 
potrestán uzamčením do 8 dnt'l a pokutou do 100 z,laiých. 

HLAVA. 

§ 87. Kdo na místě veřejném neb 
stuPI1ém umístí podnik pro hazardní 
kdo v provozování hazardní 
budiž potrestán uzamčením '2 měsíců 
300 zlatých. 

místo obecenstvu pHstupné povazuJe se také 
takový soukromý byt, kam za účelem, aby se súčasfl1il 
hazardní hry, jest vpuštěn kaž'dý, kdo jest někýnl uve

neb i bez takového uvedenÍ. 
§ 88. Kdo v místnosti, uvedené v § 87., se súčastní 

hazardní budiž potrestán pokutou dú 100 zlatých. 
§ Trestem uvedeným v § 87. budiž potrestán ho

majitel hotelu, kavárny néb krčmář, který pro-
najme' nebo přenechá jakoukoliv místnost, tam 
hyla' hr'ana haza,rdní hra. 

Uvedeným osobám' budiž také zakáz.áno podle §. 91. 
čl. z. VIII. r. 1872 provo.zoviti živnolst hostinskou, hote
lovou, krčmářskou neb kavárenskou, byly-li pro pře
stupek v tomto pa,ragrafu určený jíž dvakráte potre
stány a neuplynuly-li od posledního jejich ttestu ještě 

'2 roky. Nejkratší trvání tohoto, zákazu jest jeden rok, 
nejdelší trvání pak 5 roků. 

§ 90. V případech této hlavy buďtež vždy zabaveny 
také peníze, které se najdou vyložené k účelu hazardní 

'hry, iakož i veškerépomt'lcky, kterými je hazardní hra 
provozována, neb > kterých je k tomuto účelu užíváno. 

§ 91. Za hru hazardní považuje se taková hra, ve 
které výhra neho ztráta závisí výhradně na náhodě. 

Státní lotto nebo jakákoliv jiná l{)ťerie, uspořádaná 
s povolením '~rchnQisti, nepovaž'uje se za hazardní hru, 
podrobenou předpisům této hlavy. 

IX. HLAVA. 

ztilraví a proti bezpečnosti 
tělai 

§ 92. Pokutou do 100 zlatých htldiž potrestán: 
1. kdo bez předepsaného oprávnění z,a plat neb O'd

měnu provádí úkony lékaře:, ranhojiče, zubního lékaře, 
neh úko11Y porodnické v_ takových místech, kde je po~ 
rodník neb pomocnice k porodu a ti nejsou zaneprázd. 
něni; 

2. kdo bez předepsaného oprávnění má na prodej 
ncb prodá lék pro neb kdo úřední 
třeba zdarma, rozdává neb podá určitý lék. 



j!O 

V případě zpětilosti, jestliže od posledního trestu 
toho, kdo se přestupku toho dopustí, neuplynuly ještě 
2 roky, budiž určeno uzamčení do 1 měsíce a pokuta do 
300 zlatých. ' 

§ 93. Onen praktický lékař a 
závažného důvodu 

. lékařskou pomoc nebo S· ní otálí, dále' praktický lékař 
neb ranhojič, V epidemie v obvodu 
svého řádného půso biště úřední určení, neb který bez 
důvodné příčiny první lékařskou pomoc, žádanou od 
osob epidemií onemocněných anebo -pokud v jeho by
dlišti jiný lékař praxi neprovozuje - další léčení ode-

nebo. s tím otálí, budiž potrestán pokutou do 100 
zlatých. 

Týž trest stihne por.odníka neb pomocnici k porodu, 
kteří v nutných případech požadovanou službu, spode:" 
nůu s jejich povoláním, jakož i lékárníka, který vydání 
léku lékařem předepsaného bez důvodné příčiny odepře 
11eb stím otálí. 

§ 94. Lékař, ranhojič, porodník neb pomocnice 
k porodu, ustanov-sní státem, municipiem neb .ohcÍ; 
kteří bez důvodné příčiny odeprou službu lékařskou, 
ranhojičskou, pokud se týče porodnickou,spojenou 
s tímto úředním jejich ustanoveliÍm nebo otálí, buďtež 
potrestáni pokutou dOi 300 zlatých. 

§ 95. Lékař neb ranhojič,ustanovený státem, muni
cipiem neb obcí, který v době epidemie, vzdav se úřadu, 

dříve než jeho vzdání řádně přijato, 
který' bez důvodné příčiny odepře službu spoje

nou s jeho lékařským 11ab ranhojičským ustanovením, 
nebo s ní otálí; budiž potrestán uzamčením do 2 měsíců 
a· pokutou do 300 zlatých. 

Týžtrest'stihne také ty, kteří jsouce ve státních, 
lTIlln:LC1.:p,a:lnicfi neb obecních nemocnicích ustanoveni na 
určitou dobu jako dohlížitelé, kontroloři neb 
ošetřovatelé nemocných, opustí v době epidemie 
úřad neb svou službu než ona doba """'.'TT""n 

§ 96. Trestem, y § liudiž "'n'h .. ac""'~~ 

také lékárník, v době epidemie svou lékárnu opu .. 
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stí neb vydání léka<řem předepsaného léku bez důvodné 
příčiny odepře ueb s ním otálí. 

§ 97., Zvěrolékař, který v nutných případech službu 
spojenou s jeho úřadem bez důvodné 
nebo s ní otálí, má býti potrestán pokutou do 50 zlatÝch. 

Jestliže však státem, municipiem neb 
obcí úředně ustanovený, zvěrolékařskou službu, spoje-~' 
nou fl tímto jeho úředním ustanovením, bez důvodné 
,~.,.,~"~..-~ odepře nebo s ní otálí, budiž potrestán pokutou 
do 200 zlatých. " 

§ 98. Uzamčením do 1 měsíce a pokutou do 20{f zla.
tých budiž potrestán z,věrolékař, úředně ustanovený 
státem, municipiem neh obcí, který v době dobytčího 
íhoru, vzdav se úfadu, opustí jej dříve, než jeho vzdání 
bylo řádně přijato, nebo který bez důvĎdnépříčiny 
odepře .službu, spojenou s tímto postavením,nebo s ní 
otálí. 

§ .99. Hlava rodiny, v jeho'ž rodině nebo mezi jehož 
domácím lidem vypukla epidemická neb nakažlivá ne
moc - živnostník~ továrník neb majitel dolu, v jehož 
dílně, továrně,pokud se tÝče závodě, se tak 
stalo pomocníky, uěedníkyneb dělníky - ja
kož i majitel vychovatélny, v jehož ústavě nemoc tako
vá vypukla, buďtež, 'nepostarají-li se o lékařskou po
moc vé 24 hodinách, od té doby, kdy si zjednali_ vědo
most o povaze nemoci, potrestáni pokutou' do 300 zla
tých. TýŽ! trest stihne lékaře, který o vypuknutí nějaJcé 
epidemick~ neb ~nakažljvé nemoci neučiní ozná
mení ve 24 hodinách od té' doby, kdÝ o tom nabyl vě
domost 

§ 100. Majitelé nájemných povúzů, které< sp:rostřed-
osobní obvodu něko-

lika obcemi, nebo majitelé, jiných dopravních' prostl"ed-
určených k obecnému dopravili-li ve svých 

povozech, se týče jiných svÝch dopravníchprQ-
středcích, stíženou ' neb epidemickou 
ne:mc~c1.. znajíce tuto okolnost, a to, povoz neb 

k tomu 
censtvu k užívání nebo do něho 
jmou' dříve, než jej desinfikovali ""w .... 1'lO' ... "".:lu ... " .... <><'1~,.ái 
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muto účelu ustanoveným, buďtež potrestáni uzamče
ním do 15 dnů a pokutou do 100 zlatých. 

Trest do 8 dnů stihne kočího neb jinou osobu ve 
službě majitele podniku, jestliže maJ10e vědomost 

Ok01110~nl, zmíněné v tomto paragrafu, dopustí se pře
třeba se tak stalo z příkazu 

majitele podniku. 
~ 101. Neměl-li podniku vědomosť o dopra-

vě osoby, zachvácené nakažlivou neh epidemickou ne
mocí, stihne trest uzamčení do 15 dnů, určený v ~ 100~, 
pouz,e onoho ko'čího aneb osoby ve službě majitelo,vě, 
které ačkoli věděly o této okolnosti,neohlásily to ma
jiteli, aneb které povoz, pokud setýčedopra:vní pro
středek nedesinfikovaly způsobem, úředně určenýřh, 

'dříve, než hO' bylo užito, pro dopravu. 
~ 102. Kdo na zvířeti, jež má svým 

dozorem, známku vztekliny nebo jiné nemoci, nebezpeč
né pro lidi nebo pro, z,vířata, a zvíře to ihned neoddělí 
neb jinak neškodným neučiní a zároveň zpozorovanóu 
nemoc úřadu neoznámí, budiž potrestán pokutou do 300 
zlatých. 

~ 103. poruší způsohem než uvede-
no v ~ 102., nějaké nařízení neb řád, vydaný, aby bylo 
zabráněno nebezpečí, které může z nemocných zvířat 
povstati z,draví lidskému, budiž potrestán pokutou do 

zlatých. 
~ 104. U zamčením do 1 měsíce a pokutou do 100 zla- . 

budiž potrestán: 
i. kdo poruší zdravotní předpisy, vz,tahújící se na 

prozkoumání dobytka neb jiných zvířat, které se mají 
poraziti pro potravu lidí, aneb na' zacházení s takovými 

2. kdo takový kus dobytka an~b zvíře,kieré snU 
býti dle předpisu poraženo POUÚ3 na 

ja,tkách, dá poraziti neh porazí jinde, aneb 
3. kdo na takových kde veředné jatky ne-

jsou zřízeny, po,ruší nařízení neh předpis vydaný pro 
neb zvířat a kdo maso z do-

pro lidí 
prodá, 

4. kdo maso z pošlého neb poraženého nemocného ku
su dobytka neb zvířete, znaje tuto okolnost, upotřebí 
pr,o potravu lidí :q.ebo je někomu dá k tomuto účelu: 

v případě zpětilosti může uzamčení 

do 2 měsíců a pokuta do 200 zl., jestliže od do'by posled-
ního trestu 2 léta. 

~ 105. Kdo do studně, vodovodu nebo p~amene, ur-
potřebě lidí, hodí věc nečistou neb odpor vzbu

zující, budiž potrestán uzamčením do3 dnů. Kdo pak 
obecně užívanou studni, vodovod neb pramen zúmyslně 
tak zkazí, že voda z nich se stane nepožívatelnou neb že 
užívání jejich se poruší, budiž potrestán uzamčením do 
15 dnů a pokutou do 100 zl. 

~ 106. ŽenaJ která vědDUC, ž'e trpí nakažlivou nebo 
pohlavní nemocí, vstoupí do služhy' jako kojná, nebo 
jestliže onemocněvši po své'm vstupu do, služhy nakažli
vou nebo pohlavní nel;nocí~ tuto okolnost neoznámí 
ihned, jakmile o ní nabude vědomosti, budiž potrestána 
uzamčením do 2 měsíců. 

~ 107. Uzamčením do 8 dnů budiž potrestán, kdo po
ruší předpisy, vydaÍlé {)< vaření jídel v mosaizných, cínD-

neb jiných kovových nádobách, jakož i ten, kdo 
poruší předpisy, vz,tahující se na uschování a zacházení 
s potravinami a nápoji, určenými k prodeji neb k roz~ 
dělení. 

~ 108. Lékárníci, chemikové, jakož i vyrabitelé jedů 
neb0' prostředků, obsahujících jed v množství životu, 
neh zdraví nebez,pečném, dále, ti, kteří užívají ta,kových
to prostředků ve své továrně nebo ve své ž'lvnosti neb 
je ph>(:'hovávají ve svém domě neb jiné místnosti, kte
rou mají, konečně přechovavači takových prostředků 
huďtež uzamčením do 'I měsíce a 
do 300, zlatých: 

1. když při zhotovování neb prodávání neužívají 
vah a náčiní výhradně k tomu účelu určených, 

2. když jed 11eb jedova,tý prostředek nemají uzam
čené v nádobě, zhotovené z dosti pevne hmoty, nebo 
v 

ve své .továrně neb živnosti uscho-
váho ~nožství jedu nebo prostředku jed obsahujícího, 



pokud převyšuje jednodenní potřebu, 
zvláštním místě nebo ve zvláštní místnosti, 

4. kdo poruší jiné nějaké naříz·ení neh předpis; vy
neb dOipcra,vě 

v tomto paragrafu. 
§ 109. poruší předpisy o výrobě, přechovávání, 

hlídání, prodeji, odvážení neb upotřebení výbušných 
neb lehce zapalnÝch látek, budiž 
do 15 dnů a pokutou do 100 zl. 

§ 110. Uzamčením do: 15 dnů a PDkutou do 100 zl. 
budiž potrestán, kdo vyhodí do povětří stavení, skálu, 
kámén, zem neb jakýkoliv j~ný předmět a poruší při 
tom opatření, určená ministerským nařízením neb 
řádem. 

§ 111. Uzamčením do 1 měsíce a pokutou do 200 zl. 
budiž potrestán, kdo poruší nařízení ueb řád o' parních 
11eb jiných strojích, o lokoniobilách neb z'el~lZnicích, 
vydaný proochranu života, bezpečnosti a zdraví. 

§ 112., K<io na:zeleznici nebo v budovách k ní patří
cích,poruší nařízení neb opatření vydané z důvodu 
bezpečnosti, ,kdy:~ členem dohlížejícího personálu 
na ně upozorněn, budiž po kutou do 50 zl. ' 

§ 113. Pokutou do 200 zl. budiž potrestán, kdo jsa o
právněn nebo povinen udržovati nějaký most neb pří
voz, udržuje je ve stavu životu nehezp<jčném,. nebo ne
plní o dopravě úřad, šetř'e hezpečnost 
života. 

V zpětilosti trest uz.amčeni 
do 1 měsíce a pokuty do 200 zL, l1euplynula~li od trestu 
ještě 2 léta. Tato nařízení vztahují se také na ty, kteří 
jSDU povinni na území, patřícím k jejich vlastnictví, zří" 
diti a udržDvati nutné pro r. .... n.-.~''''r' 

příkopy neb prohlubně, 

dráze a "HY<TTrh""'T; "'To""h",,,,,,,, /J,LVU-pL'" 

Z důvodu bezpečno~ti života. 

Je-li takový podnik vlastnictvím nějaké SPIOl€:cnos1tJ. 
neb jednoty, budiž v případě tohoto paragrafu potre
stána oso ba, které jest svěřeno vedení 

§ 115. Pokutou do 50 zL budiŽ potrestán: 
1. kdo protL zákazu úřadu střílí v obci nebo v její 

bezprostřední blízkosti. 
2. kdo přenechá střelnou zbraň k užívání nebo na

z braň k opatrování takOVé osobě; která 
nemá k tomu potřebné zběhlosti neb rozumové 
nostL 

§ 116. U zamčením do 1 měsíce a pokutou do 200 zl. 
budiž potrestán, kdo bez zvláštního povolení úřadu 
otevře veřejnou střelnici nebo poruší nařízení, na to 
se vztahující. ' 

§ 117. Kdo při stavbě neb při opl'avě 'neb bourání 
nějaké stavby neb při ueh odebrání le
šení porušÍ . předpisy, vydané z dův'odů bezpečno.stních, 
budiž potrestán uzamčením do 1 měsíce a pokutou do 
200 zl. Týž trest stihne také' toho, kdo 'své sešlé st~
vení na příkaz úřadu, a ve lhůtě, úřadem stanovené, ne
shourá neb je nedá podle příkazu úřadu opraviti a ne
učiní také té opatření, nutná z důvodů bezpeč
nosti života. 

§ 118. Kdo předmět Z pevné hmoty zahodí neh shodí 
tak, že vzchází jiným z toho nehezpečí, jakož: i ten, kdo 
vystaví nebo pověsí, náležitě je neupevniv takové 
věei, jež byvše převrhnuty neh spadnuvše mohou po
škoditi osoby, dÍící na ulici, na dvoře, 11a chodbě neb 
na jiném oživeném místě, hudiž potrestán pokutou do 
50 zl. 

§ 119. Pokutou do 50 zl. budiž potfestán,kdo v městě 
aneh v obci: 

1. překáží volné' dopravě neb ji ztíží tím, že 
předpisu neb dá složiti na ulici neh na náměstí 

sudy, bedny, palivo neb stavební dříví; 
ueh jiné hmoty, tvořící větší hromadu, 

2. v když takové věci složiti j,est· dovoleno, 
nepostaví výstražná ZllctIIJlen,l, 

a neh a 
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4. v případě, když složení bylo povoleno, zmíněné 
předměty neodstr,aní ve lhůtě, kterou úl'ad určí. . 

~ 120. Kdo v městě neb v jinÝch o,beích rychlou neb 
neopatrnou jízdou na voze neb na koni vydá nebez
pečí osobu neb majetek 11ebo kdo poruší před
pisy, ';'vydané o jízdě povozy. na saních, na koních, jaílwž 
i aby bylo zamezéno vyběhnutí koní, budiž potrestán 
uzamčením do 3 dnů a do 50 zl. 

Týž trest stihne přítomného vlastníka neb hospo
dáře, který tento přestupek svého kočího neb jiné osoby 
,r jeho službě zpozoruje a ihned to nezakáže. 

V případě zpětiIo,sti lze zvýšiti trest uzamčení do 
1 měsíce a pokutu do 200 jestliže od odpykáÍlí po-
sledního trestu neuplynula ještě 2 léta. 

~ 121. Uz.amčením do'g dnů a 'pokutou do 100 zl. budiž 
potrestán, kdo bez úředního povolení chová ne bezpečné 
divoké zvíře nebo kdo, má-li k tomu povolení, poruší 
předpisy, vydané chování a hlídání takovJ'Tch zvířat, 
aneb jedná proti úřednímu nařízení, mu 
pro tento případ výdáno. 

~ 122. U zamčením do 1 měsíce a, pokutou do 200 zl. 
budiž potrestán ten, v jeho~ držení nebo dohledu je ne
bezpečné divoké zvíře, o kteréxn ví, že má vlastnosti 
nebezpečné pro život a tělo člověka a přece neučiní 
ochranná a bezpečnostní opatření nutná k tomu, aby 
bylo nebezpečí čeleno a mu bylo zábráněno. Týž 
trest stihne držitele neh dohližitele nebezpečného di
vokého zvířete, který v případě, když divoké zvÍř'e u
teklo, neučiní ihned nutná opatření, aby bylo chyceno 
ne b učiněno neškodným, a kter)~ zároveň dle možnosti 
úřado příhodě té ihned neúvědomí. 

~ 123. Pokutou do 50 zlatých budiž potrestán, kdo' 
poruší předpisy o pitvě neh pochování mrtvoly, o místu' 

o vykopání nebo o jejím převezení 
místo neb do jiné obce. P 

~ 124. Pokutou do 20 
d~mu, který se 

v jeho domě neh v místnosti s ním související ,neb bez-
prostředně před domem neb místností zdechlo, 

'UT7'r!Ov> .. "".h předpisů :pQkud se týče 
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který v posléze uvedeném případě zaúčelem tím neučiní 
oznámení úřadu, dále ten, který v mě,stě neb jiné ohci, 
má proti předpisům tam platnÝm ve svém domě neb 
bytě nebo v některé související místnosti ZVlre, 
nebo je vyhodí na dvů,r, na ulici neb na 'náměstí, neh 
se neposta.rá o jeho zahrabání nebo nezachová při za
hrabání platných předpisů. 

~ )25. Kdo v městě neb jiné obci 
vydané o vynášení smetí neb čištění žump nebo kdo 
proti zákazu vrchnosti ve svém domě, ve· svém dvoře' 
11eb v jeho blízkosti připustí nahromadění většího 
množství 'smetí, hnoje neb jiné lehce hnijící hmoty, bu
diž potrestán pokutou do 20 zlatých. 

V případě epidemie lze pokutu zvýšiti do 100 zla
tých. 

X.HLAVA. 

proti vlastnictví. 

~ 126. (ve znění ~ 51. trestní novely). 
Kdo ukradne poh;avinu 1.1eb požÍvatinu, topivo neb 
předmět životní v 10 K nepře-

vyšující nebo jej zpronevěří neb hezprávně odcizí, do
pustí se, není-li zde ol~olnosti, která skutek činí .zloči
nem, přestupku proti vlastnictvÍ a potrestán u
zamčením do 8 dnů. 

~ 127. Uzamčením do. 8 dnů budiž potrestán, kdo vě
domě chí movitou věc bezprávně užívá a tím ji po
kazí neb cenu její zmenší nebo bezprávně jí užívaje 
z,půsohi škodu jiným způsobem. 

Tímtéž trestem budiž potrestán, kdo nemovitý ma-
a poškodí nebo zpo-

třehuje plodinu z něhO., .od země ještě neoddělenou, po
kud _způsobená škoda nepřesahuje hodnotu 5 zlatých. 

Rízení budiž zaháj,eno pouze l1anávrh poškozené 
strany. 

~ 128. Kdo smluvivše se 
lení něbo slíbivše 

o zisku nebo o jeho rozdě
neh výhod,!! spolu

působí k hyI. zrna
n~ho zmenšen, jakož i ten, kdo z.éj, tímto úěel~m 



na Gdměnu ne b budiž po-
trestán. uzamčením do 2 měsíců a pokutou do 300 zlatých. 

, § 129. Kdo získá nějakou za takových okolno-
z nichž mů~e že se dostala 

kdo ji drží neb 
neb 

okolností spolupůsobí, věc 
uzamčením do 1 měsíce a llOKU,'(;OU 

V . případě zpětilosti lze 
měsíců a pokuty do 300 zlatých, 
sledního trestu 2 léta. 

§ 130. byl n ah r a z e n tím t o § 23. č 1. z. XlV. 
1'. 1881: 

Přestoupí-li vlastníci zastaváren provoz'Qvání 
závodů předpisy 11eb zápovědi tohoto zákona, 

buďtež potrestáni do 300 zlatých, v případě 
zpětilosti, neuplynula-li od jich posledního potrestání 
ještě 2 léta, uzavřením do 1 měsíce a 300 
zlatých. 

V posléze uvedeném budiž v rozsudku za
kázáno provozování zastavárny. lhůta zákazu 
činí 1 rok, [) let. 

§ 131. Klenotníci, zlatníci, zhotovitelé neb 
vači zlatých a dále 
je učiněna nabídka, aby koupili neb dG z,ástavy 
takovou věc, o které byli vrchností nebo třeiba sou., 

stranami uvědoměni, že se dostala tomu, kdo 
buďtež potrestáni, -",,,,-r,-,,..,, 

době nepo,dají vrchnosti zprávu a 
nepůsobí dle možno'sti k tomu, se tato věc i' osoba 
ji nabízející dostaly do moci vrchnosti, do 300 

v 
trestu jejich 
2 měsíců a 

§ 132. Kdo o 
do zástavy 
a která se 

'již má ve svém držení a 
vzal, nebo jiným zí-
dostala drži teH z trestného 

v 48 
této okc~lnc,stl. 
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§ 133. Zámečníci neb kteří r;rh.",i-".~ .. 

opatřenou uzavírkou na 

někomu .!.LLLVU ......... , 

oprávněn. 

§ 134, Jestliže 

neb uzavírky, 
pokladnu n'eb 

zhotoví 

schránku opatř'enou uza
nebo odevzdají jej 

že jest k tomu 

voskového neb· jiného 
buďtež potrestáni 

do 200 zlatých. 
do 

třeba jí 
živnosti 

neb pro-



§ 138. Pokutou 100 budiž potrestán, kdo 
v případě, uvedeném v předcházejícím paragrafu, maso 
neb jichž cena je podle váhy určena, prodává za 
vyšší cenu neb v menší váze neb v horší jakosti. 

V případě zpětilo'sti lze zvýšiti do 300 
od 

léta. 
§ 139. byl n a h a z e n tím t Q § 155. č 1. z, XVII. 

z r. 1884: 
Pokutou do 50 zlatých budiž potrestán: 
1. kdo samostatně živnost nepodléhající 

aniž vyhověl §§ 4.-9. tohoto zákona; 
2. kdo v závodech, mají užívati cen určených 

v vC''''''.u''-u.. béře cenu než vrchností určena. 
§ 140. 1 n ah r a z e n tím to' § 158. ě 1. z. XVII. 

z r. 1884: 
Trestem 'od 100 do 300 zlatÝch budiž potrestán, kdo 

započne živnost v § 10. než 
dostane k tomu potřebné povolení; 

b) kdo provozovárnu zmíněnou v § 25. dříve, 
než dosáhl k tomu potřebného; 

c) kdo v § 25. nazna-
bez podmín-

bez osvědčení aneb kdo 
vede nedbale aneb jich vůbec 

e) továrník, který povinnosti, uvedené 
nedbává, čemž' trvá odpovědnost 

pro
v § 51. 

v § 114. za
občanská, 

nějaký tak trestně přihodil-li se pro opOn;JlenUI:1 

f) kdo bez oznámení zastaví 'lJ.l. ... LLHYDV 

vaného v § aneb v.u.u...,.,.u. ... .L 

V něm po 
nou, aneb pokračuje způsobem, 
v té příčině mu uložené. 

§ 141. Kdo 

vypukne 

bylo za· 
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po
do 50 zlatých. 

venÍ 
svého domácího lidu a 

nebo .tím, že vrchnosti na čas k služ-
bám ~\é vozy, vodní své n: ... ",,'t-řQ.{i 

nutné pro koně neb 
dobytek, budiž jestliže mu v tom dl1vodné 

nepřékážely, pokutou do 100 
Kdo v těchto případech jiné od pomoci zd.rŽí 

neb odradí, budiž' potrestán uzamčením 8 dnů a po.., 
kutou do 200, zlatých. 

Přestupky dle čl. zák. XXIII. r. 1913' 
o trestní ochraně 

§ 19. Kdo od té do by, 
stanoven a v úř'edním listě """ .... .;.,,.,,.,., 

volebního. 

ského sněmu, při volbách, mezi časem ,",T,",)·n·"'~.Yllý .. ,h 

kdy sněm říšský neho předseda nařídil nové 
až do skončení volebního řízení ob-

cházejícího za účelem volby, nebo člena jeho 
průvodu anebo voliče, účastnivšího se příprav k volbám 
nebo volby, vyhodí proti nim vykoná čín nisilný, 
vyhrožujíCÍ nebo ponižujícÍ, budiž potrestán pro pře
stupek uzamčením do 1 měsíce a pokutou do 600' korun. 

Byl-li přestupek spáchán tlupou buďtež p6bu-
řovatelé a vůdcové potrestáni uzamčením do 2 měsíců a 
pokutou od 100--600 korun. 

stanoveného 
dotčena 

zákonech. 



Týmž trestem má býti potrestán také ten, kdo 
káži činem, uvedeným v, § 19., voličům, aby se při volbě 
proti veřejnému zájmu nedostali do styku s poslancem. 

. Kdo za do říšského sněmu, vyko-
vliv na výsledek volby, řeční kde 

v 
deputace, nebo kdo se snaží 

mlouváníill užíti volebního 
diž potrestán pro přestupek uzamčením do 8 dnů a po
kutou do 200 korun. 

§ 24. Řízení pro přestupky, uvedené v §§ 19. až 21. 
náleží správnímu politickému úřadu jako trestnímu ú-
řadu policejnímu, v Budapešti státní 

§ 144. O 
O' 

vO'zovací. 

XI. HLAVA. 

Závěrečné ustanovení. 

kdy tentO' zákon nabude platnosti, a 
přechodních rozhodne zvláštní zákon u-

§ 145. PrO'vedeni tohoto zákonasvěřllje 
spl:avedlnosti a vnitřních záležitostí. 

se ministru 

DODATEK II. 
. Pře d p i s Y II voz o v a c í h o zákona kz á k 0-

níkůn'Í trestním (čl. z. r. které 
j e š n e p o z byl y p l' a k t i c k éh o v Ý zn a m u. 

§ 2. odstavec: V případech zločinů a 
spáchaných tiskem, nebudiž na lze stíhati 
podle §§13. a 33. čl. z. XVIII. r. 1848, užito oněch zákon-

předpisů, pojednávajících o zločinech a přečinech 
a vztahujících se na odpovědnost, která jsou v odporu 
s z 13. a 33. čl. z. XVIII. 
r.lS48. 

Podle § 63. čl. z. XIV. r. 1914, II. odstavce jest na 
místě předpisll tiskového r. 1848 

trest káz;nice 

obsažené o 
tiskovém zákoně 

odsouzen příslušným soudem k uzamčení v tmavé kob
ce pro jednotlivce a nadto k postu po 2 dny týdně při 
chlebu a vodě. 

Uzamčení" tmavé kobce prO' nemuže 
trvati déle než 5 roků a nelze hO' užiti bez přestání~téle 

uplynutí 2 dnů uzamčeni v tmavé kobce 
budiž toto zostření trestu na 3 dny 

těchto opět po 2 dni užito. 
,doživotně do káznice odsouzená, 

lehčímu budiž potrestána u-
zamčením do tma'lé kobky pro jednotlivce s postem 
nebo bez něho. Uzavření v tmavé kobce pro jednotlivce 
nenlllže však trvati déle než 3 a budiž rovněž 'Pro-
vedeno s v hořejším . odstavci. , 

§ se ten, kdo 'jest 'Odsouzen pro zločin 
k trestu na svobodě určitého trvání, v době trvání tr:e
stu· takového trestného na který jest rovněž usta
noven trest na svobodě určitého trvání, budiž potrestán 

soudem dle trestního zákona o zločinech a 
přečinech, avšak celkové trvání jeho dřívějšího a' no-

trestu na svobodě nesmí 20 

§ 37. Dopustí-li se trestanec, odsouzený doživotně do 
přečinu, budiž odsouzen disciplinárně k někte

jehož lze užíti proti trestancům jako trestu 

DODATEK III. 

Ti' e s t n í n o vel a (čl. zák. XXXVJ. z r. 1908B 

§ 1. Soud může . výkon vyměřeného trestu vězení, 
nepřesahuje dobu 1 měsíce, jakož i výkon pokuty 

z zvláštního oče
kává-li od toho, hledě na individualitu, životní poměry 
a ostatní okolnosti na chování 

pokutu, která 
tomu se ne

Účinek 

moci. 



v trest odkládajícím, nelze ... .,....,.·c I ""'''''-j:-, ... .,.·unrn'.o_ 

zení. 
§ ~. Trest odložiti nelze: 
1. soud ul.ožil 

na 
pro 

trest 

odsouzený před tím odsouzen pravo,platně 
pro zločin, nebo v 10 letech k trestu vězení 
nebo uzamčení na měsíce, leč mu 

trest prominut z královské milosti, 
spáchal-li odsouzený čin z důvodu podlého. 

§ 3. Odložený trest nelze vykonati, nebylo-li proti 
odsouz,enému zavedeno trestní řízení v tříleté době zku
šební, počítané od právní moci rozsudku. 

§ 4. Je-li zahájeno před uplynutím zkušební doby 
odsouzenému trestní pro skutek spách_aný 

zkušební a odsoudí-li jej soud v tomto novém 
pro zl.očin nebo mu vyměří trest vězení pro pře-

musí trest vy-
nesmí býti V 

ods.ouzení rozhodne 
všem ok.olnostem případu, o tom, má-li býti odložený 
trest vykonán. Pod.obně rozhodne soud v případě osvo-

stal.o-li se osvobození proto, že soukromý návrh 
odvolán. 
§ 5. Úhrnný trest se 
1. když v době zkušební bylo řízení vedeno proti od-

pro jehož se dopustil ještě dří-
. ve, než odkládací roz,sudek nabyl moci a když 
soud ustanoví trest na svobodě; 

době .uL~,~~~~~~ 
dříve DravoDHtt:ne 

že trest ten má býti 
ZÍch § 1. a 2. odložiti také 

trestu :na 

ž'e Od:sOIl.Zený 
na svobodě' 
může v me

takto ustano~ 
: ! 

se vedlejších v §§55. a 56. 
tra z. 

§ 8. Soud může odložiti trest uzamčení, vyměřený 
na dobu ne delší než 1 ~'./>JAVV. i na zku-
šební dobu 1 roku. 

Na tiento ,cdklad dh:lŽno ostatním' užíti 1. až 6. 
tohoto zákona. 

~ 9. Odložení vysloví královský soud první lieb 
vyšší instance aneb úřad správní jako soud 
v rozsudku na žádost strany aneb z úřední moci. 

V důvodech ·rozsudku puďtež podrobně uvedeny dli
které vedly k odkladu trestu. é 

Při vyhlášení ro'zsudku budiž odsouzený upozor
něn na. následky, které by sobě přivodil, kdyby znova 
nějaký čín trestný spáchal. . 

§ 10. Z rozhodnutí o odkladu může. se odvolati ve 
prospěch odsouzeného pouze .odsouzený, jeho zákonný 
zástupce a obhájce, v neprospěch jeho pak v případech, 
které náležejí do pravomoci královskÝch soudů, pouze 

. královské návladnictvL 
Proti rozsudku II. instance a proti rozsudku I. in-

proti němuž není odvolání a 2. hod § 381. tr. 
ř.), může ve věcech, které náležejí k pravomoci králov

zlnateční stížnost pouz,e královské 
návladnictví a to 

, tam, kde to zákon '<Tu'h,''oHl'O 

§ 11. Odkládací 

trestu odložil 

úřadů správních buďtež 
úřadu II. instance 

§ 12. Zví~li soud v době'zkušebnÍ o rozsudku, uve-
deném v § 2.v bodě 2., když trest, v roz .. 
sudku tom aneb z 
ného důvodu nemůže trestu úhrnného 
(§ tu soud, zruší odklad 
trestu a nařídí výkon 

§ 13. Nemůže-li býti dle 
vykonán, může žádati královské 

usnesením. 
soud v patrnosti. 



tétD 
hlase 

ministr v sou-

§ zlDčinu 
12. rok svého života 

obžalobu ani trestní 

kázeň aneb úřadu 
uděliti důtku nebo 
Je-li dítě ve 

školním uzavřením. 

dosavadním okolí mravní 
zkáze nebo hrozí-li úřad úřad 

a 
dopraví dítě k dočasnému 

státního dětského útulku. 
Úfud ~~ ~ 

chově dítěte dle o tom 
§ 16. Kdo v době spáchaného zločinu neb přečinu 
IreKr'oc:a 12. rok svého ayšak 18. rok 

osoba 
dm dozorem nebo muže učiniti onatÍ~eni. 
dostal domácí neb školní trest 

Je-li takový ve svém dosayadním okolí 
mi'avni zkáze nebo hrOZÍ-li mu nařídí 

podroben 

. 4. trest vězení neb státního 
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pokutu nelze proti mladistvému ani 
hlavní ani jako vedlejší trest yysloyiti, rovněž ne ztrátu 
úřadu a odnětí politických. Užití vedlejšího 

uvedená v 1.-3., 

§ 
nost na stupeň rozumového a mrav-
ního životní a na ostatní okol-
nosti toho upotřebí soud z předpisů bodu 
1.-4~ § 17. v mezích zákonem toho, který 
se se budoucího chování a 
mravního mladistvého obviněného. 

Skutek, jest dle zločinem, tímto opa-
třením je kvalifikoyán jako V otázce však, má-li 

skutek stíhán z úřední povinnosti nebo. na návrh 
soukromý, jakož co do trestnosti pokusu, jest rozhodná 
kvalifikace iákonem určená. 

§ 19. že soud 
nání odsouzeného slavnostně vážně napomene a jej u
PVL-'V..L.LU .• že opět spáchal zločin nebo bude 
proti němu užito přísného trestu. 

nelze užíti: 
.1""'''..1..<''-''0 pro vážnost skutku by možno uznati 

na trest vězení neb státního vězení delšího než'. 1 měsíc; 
2. když již trestán trestem na 8VO-

delším 1 měsíce. 
§ 20. Soud muže trest po vyhlášení rozsudku 

ihned proti němu královské návlad-
nictví neohlásilo odvolání. 

Jestliže trest nelze z příčiny ihned 
Vy'KOI'l12ltl, ustanoví soud k 'nTTITA~'l" k to-
mu odsouzeného. 

N edostaYÍ-li se 
neb .u.V.F.L.L,j..u . ..,V.!..j 

nové usnesení. 



§ 21. na zkoušku záleží' v 
nevynese rozsudek, a vhodně mladistvého upozorniv, 
ponechá ho podmínečně na svobodě na zkušební dobu 
1 roku dohléduvázaném 
štění na zkoušku užít.i 

trestem na 
§ 22. Při propuštění na zkoušku 

to však pro 
mravní žádoucím. státnímu dětskému útulku neb 
.JA..LLV.LU.U. úřadu k tomu zříz.enému, něja~é jednotě k ochra
ně dětí neb způsobilému jednotlivci a učiní, 

toho zapotřebí, také opatření, aby mladistvý byl 
yhodně umístěn. 

Osoba, které svěřen dohled, dohlížI stále na 
chování mladistvého a UClIU soudu bez průtahu ozná-
mení, jakmile zkušební doba bez závady. 

§ 23. Jestliže mla,distvý v době zkušební dopustí se 
nového trestného činu, vede-li život .I::'-'-.Ic;t,\./:o..;'1 

nebo potulný neb jinak jeví známky mravní 
poruší-li dohlédací, 'odsoudí 
tyto skutečnosti, k polepšovací výchově nebo 
věz,ení nebo státního Oh oval-li se 
v době zkušební bezvádně, budiž řízení zahájené pro 

skutek za,staveno. 
§ 24 .. Polepšovací nařídí 

distvý ve svém dosavadním okolí je vydán nebezpečí, 
že se zkazí, když mu hrozí spustnutí nebo když 

z jiného důvodu se nutnou pro jeho 
rozumový aneb 1'YI,·., ... n..," 

výchovu vysloví soud na neurčitou 
dobu; nemůže však trvati déle, než do konce 21. roku 
,Těku mladistvého. 

Pro polepšovacÍ výchovu státní ú",'i-,,·u ... r 

a ústavy, které ministr SlJravedlJ(lo:sti uznal k ·tomu 

a 
o ní ustanoví v ostatním ministr ",,..,.,,,O-':Tc:,'dLU .. ,,,,,,, ... 
dě s ministrem vnitra. 

§ 25. 

dozorčí (~ na zkoušku na 
dobu zkušební. byl-li alespoň 1 rok v ústavě (§ 24'$ odst. 

a zdá-li se býti úplně p~lepšeným. 
Uplyne-li doba zkušební 

puštění na svobodu definitivním. 
může ministr na 
zkoušku z ú~tavu propuštěná, byla opět dána do ústavu, 

nedokonala 21. rok svého života. 
§ 26. Je-li opatření přísnějšího, odsoudí 

soud mladistvého pro skutek, který má býti podle zá
kona l}otrestán smrtí, káznicí; žalářem nebo 
k trestu vězení, pro skutek, který má býti potrestán 
státním vězením, k trestu státního vězení. 

l\11adistvému, který v době spáchaného skutku ještě 
nedokonal 15. rok svého života, lze uložiti trest vězení 
pouze v nejtěžších případech. 

Trest vězení a státního vězení budiž uložen v urči. 
tém trvání dle míry trestnosti.. 

Nejkratší trvání trestu věiení jest 15 dní; nejdelší 
trvání, jestliže mladistvý v době spáchaného skutku již 
dokonal 15. rok svého věku a když zákon na, jeho skutek 
stanoví trest smrti ne b 10 v 
-",''''~~~'U 5 roků. 

trvánÍ' státního vězení jest 1 
nejdelší 2 léta. 

§ 27. Trest vězení na mladistvých osobách budiž 
yykonán ve zvláštních věznicích mla-
distvé. 

Trest věze'ní nepřesahující 1 m.ěsíc možno vyko-
konati také v cele pro samovazbu urče-

ve věznici 
trest také taková os,o ba 

odsouzená, která 18. rok svého věku překročila, avšak 
ještě nedokonala 21. rok. Ostatních platných 
pro mladistvé takovéto nelze. 

Kdo dokonal 21. rok svého 
do věznice mJ.a,OllSlNJrcn 

držené ve l1elze 
§ 41. tl'. z. 
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trestu vězení a podrobné 
o tom ustanoví v ostatním ministr spravedlnosti 
řízením. 

. § 28. Soud může buď v určí trestí 
aneb dozorčího úřadu (§ 

přestálém trestu vězení 
(§ 24. a 

základu mravně pře-

odsouzenou podle § může minÍstr 
vyslechnuv dozorčí podmínečně 

osvědč.Ha-li píli a dala-li na 
a to po dvou třetinách trestu. 

Podmínečně na svobodu je 
co do svého chování a způsobu života zvláštním pra-
vidlům. Porušil-li tato než 

stanovená v rozsudku, může ministr spravedl
vrácen do ústavu. V úpačném 

případě budiž považován trest za 
nařízeno opětné umístění v -~~",~._--". 

se do tres'tu doba,. podmínečně' na svú bodě ztrávená. 
§ 30. Při na zkoušku (§ a jJV'U..LJ.JU . .u.Ci~'-

(§ 29.) stará se 
ochranu dětí nebo 

vhodně umístěn; rovnez 
a jestliže propuštěný po-

ruší mu předepsaná, o tom ihned 7.Dl'á'Vll 

dozorčímu úřadu. 

:Ředitel s tara se také o umístění kdož 
fini ti vně propuštěni. 

§ 31. U každé a u každé 
budiž zřízen dozorčí 

sací a způsob jeho řízení určí ministr spravedlnosti 
nařízením. 

Koná-lise polepšovacÍ UTT·flh .... ·nn ve státním dětském 
útulkú aneb v 

úřadu dozorčího 

vnitra. 
§ 32. a I í § 87. 
spáchal trestní čin 18. rok 
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avšak ,nikoli 20. budiž pro Či.ll trestný po 
trestem \S,mrti ,neb doživotní kázlíicí trestnÝ, ká~nicí od 
10-15 let trestán . 

Tretst ten nelze § 92. h. zákona snížiti pro při-
činu trefstem !Smrti tTes:tného na ká.zniei kratší 3 

káznice +,",.~~+,,;"h~ 

přestupku, budiž UZl

tohoto zákúna s touto od-

Ukáže-li se nutnost vyměřiti trest na svúbodě bu
diž ustanoven trest uzamčenÍ. Nejdelší trvání uza~čení 

2 měsíce. 
Pro přestupek púdle§ 62 . .tr. z.nelze proti mladi

stvému učiniti opatření, obsažené v bodu 1. a 2. § 17. 
tohoto zákona. 

Uznal-li správní úřad za nutné naříditi polepšovací 
postoupí věc k dalšímu jednání příslušnému 

královskému okresnímu soudu, a je ... li to v zájmu mÚt
distvého neodkladně nutné, dopraví mladistvého do 
nejbližšího státního' dětského útulku, tam byl do
časně 

§ 34. Nedokonal-li Dbžalovaný v době, spáchal 
trestní ještě 18. r'ok svého dej si soud zvlášt-
ní otázku, zda v době skutku 
rúzumově a mravně tak mohl býti učiněn 
za svůj skutek zodpovědným dle trestního 

odpověď záporná, 'rozhodni soud podle § 16. 
tohútozákona,je-li odpověď kladná, podle § 17. tohoto 
zákona. 

Na místo začátku předposledního odstavce § 18. 
článku zákona r. 189.7 o zavedení trestního řá-
du toto další ustanovení: 

35. V pHpadě bodu 9. § 18. a. XXXIV. z r. 
triest. jakož i za tTe,stního jf':dnáil1Í, zahá-

k dalšímu jednání 
Btává-li nutl1<OiSt 
vězení v době ;n .... """,''''h'' ... ,'' 

okresní Boud 



ku a soudní dvůr povinen věc ob-
mezen co do vyměření trestu. 

Toto ustanovení nedotýká se předpisů 3. 
tl'. ř. 

~ 36. 11 a hra d i 1 ~ tr. z. 
§ O]J II i 61. a 62. tl'. Z. 

~ 38. ď opl n il ~ 25. p ř e,s t. t r. zák. 
~ 39. ~ opl II i I § 203. t r. z. 
~ 40. n ah l' a d i I § 204. t l'. z. 
~ 41. n a hra d il ~ t r. z. 
§ 42. na hra d i I § 208. t r. z. 
§ 43. Přečinu kuplířství se dOlJ.ustí, kdo z vlastního 

zájmu zúmyslně ZÍská nebo hledí' ZÍskati nějakou po
čestnou ženu, nedokončivší 20. rok svého . pro ně
koho jiného k obcování mimo manželství 
neb ke smilství. 

Trestní řízení lze zahájiti pouze ila návrh soukro
m.ý; návrh soukromý odvolati nelze. 

§ 44. Přečinu kuplířství se dopustí, kdo nějakou po
čestnou ženu úmyslně má k za účelem, uve
dooým v předcházejícím 'paragrafu, vstoupila do nevě-
stince aneb do podniku; budiž trestán. 

Tento skutek jest zločinem, osoba poškoz.ená 
nedokončila 20. rok svého života. 

kuplířství dopustí se kdo Hv,.IQ,.t' .. uu 

ženu proti vůli z jakéhokoliv důvodu zadrží v ne-
věstinci neb podobném závodě. 

§ 45. Bez ohledu na věk a mravní zachovalost po
škoz·ené ženy jest kuplířsiyí zločinem, když pachat~31 

1. do.pustí se ho lstí, násilím neb vyhrožoiváním; 
2. tse skutku toho svému příslušní-

kovi (§ 78. tl'. proti vy-
učování neb dozoru, neb 

3. jestliže ženu dopra,ví 
zemska; 

4. 

vězením 
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N edQlwnčila-li PDškozená ž'ena ještě 20. 
života, jest trestem zlDčinu kuplířství v případech po
sledníhoodstavce § 44. a § 45. káznice do 3 let. 

Kdo skutku toho se dopustí ze 
trestán mimo trest na svobodě v 'n ... '.~~,""A 

tou od 100 do 2000 korun, pro zločin ..... "'.Ir";f-~', 
4000kol'un. 

neb dá ženu do cizozemska, 
ji umístil v nevěstinci nebo v podobném ""n.rI~.-;t7" 

budiž potrestán káznicí do 5 let a od 1000 do 
5000 korun, provozuje-li to po živnostensku, jakož i ten-

když pachatel pro týž zločin jednou tre-
stán a od konce trestu jeho neuplynulo ještě 10 roků, 
káznicí od 5 let a pokutou od 2000 do. 8000 korun. 

§ 47. Pro zločin a přečin kuplířství budiž vyslovena 
také ztrátrt úřadu a odnětí 

§ 48. n ah l' a d i 1 § 334. t r. z. 
§ 49. na hra di 1 § 340. t r. z. 
§ 50. n a hra d i I § 379. t r. z. 
§ 51. n ah r a cl. i 1 § 126. pře s t. t r. z. 
§ 52. Účinnost tohQto zákona se na 

obvod území uherského státu, vyjímaje Chorvatsko
Slavonsko. 

kdy vstoupí v platnost, určí ministr sprave-
dlnosti. 

Provedení se svěřuje ministru c<-n.~nTrC·,Q,UHJ''''IJ.l 

nistru vnitra. 

DODATEK IV. 

a mi-

Zákon o zaháleěích; . 

z. XXI. r. 

§ 1. Osoba práce schopná, odkázaná na činnQ,st vý-
která proto, ž'e se práce štítí, se nebo 

jinak zaháleč žije, budiž potrestána pro přestupek 
uzavřením od 8 dnů do 2. měsíců. 

§ 2. v § 1., 
potrestán vězením od 8 dnů do tří mE~sicit 
tel § 1. dvakráte 1 ... 1·,l"P~,titl 
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skutku té př'8.stál 

trest, ještě neuplynuly 2 roky. 
~ 3. Skutek určený v ~ 1. pfeClnem a budiž po-

trestán vězením od 15 dnů do 6 měsíců:' 

~ 4. Pro od 15 dnů 
do 6 měsíců a pokutoll 

1. kdo se živí, 
o becenstvu přístupném 
zenou hazardní nebo po živnostensku 

lehkbmyslúost, neb rozumoyou sla-
host 

2. kdo se nechá vydržovati smilni ci ženou, ži-
'lící se provozováním rozkoše.' 

~ 5. V ~~ 2., 3. a 4. 
uvalil trest odkázati 

do pracovny, 

aniž vyměří trest vězení, rozsudkem do pracovny. 
V případě předcházejícího odstavcemůže~,oud roz

hodnouti také tím způsobem, že vinníka neodkáže do 
mu trest vězení od 1 měsíce do 

možno z osobnosti okol-
důvodně Sl 

odsouzenec po . na 
svobodě dopraven do pracovny. Soud však 

rozsudku 
také tento trest si v """"'0"0"''''1'16 

§§ 2.-4.' a 2. odstavce ~ 6. nelze 
r. 1878. 

která v 
ještě nedovršila 18~ rok 

rozsudek 
nelze 

kázati do 
§, 9. ~~ 1.-7., lze vedle tre-
je-li na určitou dobu z 

ve které není budiž od-
souzena k "'vypovězení ze země a budiž jí pro celý 
život neb na určitou dohli návrat zakázán. 

§ 10. Odkázání do pracovny zní" na dobu neurčitou, 
ale nemůž'e trvati méně než 1 rok a ne déle než 5 roků. 

Do této do bu trestu vězení 
(§ 

ú-
čelu tomu za 

sti zařízení a řád pracoven nařízením. 
§ 13. U pracovny zřízen zvláštní dozor-

čí úřad. Členy dozorčího úřadu jmenuje ministr 
vedlnosti z členů kro kl'. návladnictví a 

více než 10. 
řadu 

pracovnu řídících a z 
5 ani 

a ,ú-
shodě s mini-



na svobodu nn',rl''H'la Pľ:iCO-

a když jest pro zajištěna při-, 

tohoto rozhodnutí. 
§ 15. Osoba podmínečně na svobodu propuštěná 

zdržovati na místě určeném dozorčím úřa-
dem a 
ďohliží na 
dává o tom dle ft, ..... ·t- ... .o.hTT 

§ 16. Podmínečné propuštění 
této době život 

n·l',nnni!i:lr.p."i11Í definitivním. :-

život. Úřad 

14' 

kterého soud 
na svobodě a zároveň odkázal do pracoyny, nemůže 
ti po do bu trvání trestu na svobodě nrOlYl1s1;en 
nečně na svobodu ani do snroi5tí'edKO 
ústavu. 

§ 19. duševní 
nelze užíti ustanovení tohoto zákona. 

takové odevzdá pokud věc ta zá-
konem upravena, úřadu 

na jevo v kdy odsouzenec jest v pra-
že duševní stav jeho není nebo že 

z důvodu k práci, propustí 
dozorčí úřad z ústavu a zachová. předcházejí-
cího odstavce. takovém také 
odstavec § 

§ 20. Platnosti 62. a 63. čl. z. XL. 
r. 1879, i § 74. čl. z. VLl. r. 1913. Kde 

o § 62. neb 63. čl. z .. XL. r. 
rozuměti pod tím skutek dle tohoto zákona. 

Na osoby, odsouzené podle toh.oto zákona, nelze uži
ti {~ 41. čl. z. V. r. 1878 ani druhého odstavce § 18. čl. z. 
XL. 1879. 

§ 21. 10., 16. a 18., jakož i 
pisy § 17. o v platnost onoho dne, kte-

bude určen ministrem však 
dne 1. ledna vlastní nařízení tohoto zákona pak 30. 

ministr a mi-
nistr vnitra. 

ředpisy O' zÚ'dpovědnosti v právu ti-
sk ovém ~2.-44. čl. XIV. zákona z r. 1914 viz 

ole 
v. 

zákon. 
z' XIV. z' r. 

I. 

a 

11* 



~ 2 PJ'iskovinou je rozmnožování 
neb . h~debniny, ipořízené způsooem technickým nebo 

v 

Př'íloha, kterou 
ckého časopisu, je pouze periodickým 

časopisu. 

se na takové 
sttlěmovnou nebo delegací a 
pouze sdělení úřední. 

II. HLAVA. 

Policie tisková. 

1. O výr obě t i s k o v i n. 
§ 5. Na lmždé 

budiž uvedeno 

redaktora. 

svázané, 
soudem 

v Buda
nicli budiž 

149 

jméno každé' tiskovi~lY, její fOTma~ poěet 

archů a vydaných' exemplářů, a to dříve, než jsou vy
nebo zároveň s v-ypravením. 

§ 7. Vlastník nebo litografického 
je povinen z těch, které jsou 

2. odstavci zaslati zároveň s rOZSlro-
státnÍlnu zastupitelstvu, přísluš

nebo 
Co zasílání 

tistickénEl úřadu, uherskému N árodnímll museu a uher
ské akademii budiž jedel1áno §§ 4., 13. a 16. 
čl. z. XXXV. 1'. 1897 a čl. z. XLI.r. 1897. Si.:átní zastu': 

vydá § 15. čl. 
z. XLI. r. 1897 knihovně, tam 

2. O r o z šiř o v á 11 í t i s k o v i n. 
§ 8. RozšiřovánÍln po rozumu 

dílení k 

mezích zá1kona každý volně 
ve-

trestním 
i takové, na nichž není 

Ílebo rozmnožování a vlastník 
rozmnožovacího. 

Pokud 

rozšiřování 

mimo země uherské 
1110 toto územÍ. 

n.K 

úředník 
obvod říše ministr Ynitra. 

tiskoviny. stižené 
~álezem soudním, 

místo tisku 
nebo podniku 

se tato 

tiskovin má zapo-

uherské, 



no 

tJVUJ.,'Lv.L:U, rozšiřová-

mimo ktere Je určeno 

budiž ukázáno onomu prvnI
na 

roz
čísla 

'aneb pro 

"ITr-n,v.yy mohou pouze 
úřadu k t.omu 

mož
stížen 

nakažlivou něho hnusnou 
k trestli na svobodě na dohu 3 I1H:'SlCU 

zločin nebo prot.i 
jmění nebo 
kání 

věšen 

Jinak mohou 
pisů' kdekoliv volně 

3. Ope r i o d i ~ k ý c h č a s o p i l!l e 
§ 16. Založiti periodický časo1pis 

bodně; k založení netřeba povol81ú. 
11lUSÍ 15 dní' tím 



S.charakter 

bez 
ke k;valifikaci vydavatele· neho 

18. (t ý k á s e k a u c e 
19 .. První úředník 

Proti zamítavému rozhodnutí 
jako druhé instance může vydavatel 
správní lsoud. 

První úředník ml1nicipia vede' o 
seznam. 

řízení a upravuje 
tra zvláštním nařízením. 

O právu opravy: 
Vrchnost i o nichž v 
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uvereJneny zjevně nebo z,akrytě nepravé 
skutečnosti nebo :pravé skutečnosti zkresleny, 11'10-

hou listě hyl a 
i:l.lěna oprava zprávy, 

mu doručena tato oprava, je 
povinen bezplatně a beze změny zprávu tu uveřejniti 
y čísle nejblíže nebo něm vyšlém na 
tomtéž kde ona byla uveřejněna a tímtéž 
tiskem, jakým ač-li : 

1. neuplynula od uveřejnění zprávy ještě do ba: jed-
noho UH~':U.VV, 

2. sepsána periodického časo-

oprava toliko vylíčení skutečného sta-
yu věci aneb toliko popření \tvrZ011Í, 

4. nelze-li opravy ihned beze po-
dokázati. 

Redaktor llenÍ opravu, 
že oprava vy

toliko v delším sdě-

v tomtéž· čísle periodického 
avšak redaktor může 

krátce podotknouti, trvá-li nebo netrvá-li při 

na kterou se oprava 
po-



kteří :pro nebo z 
tak učiniti nemohou, jejich 

zák. čL V. r. 
Jestliže žá\dala za opravu osoba nezletilá 

želka sama, nemůže za opravu 

redaktor své zákonné 

obrátiti na král. okresní 
časopisu, v 

ustanoví o stížnosti rok 

redaktoru 
místa 

okresní 

na třetí den a uvědomí o tomto r{)ku stěžovatele a reda'
ldora. Rok ten není strana' nebo zástupce 
však to se může dostaviti a ~může své vyjádření 
ústně. přednésti. Rok ten nelze 

Důkaz provésti lze 4: bodu dru-
odstavce § 20. 

O stiž'nosti rozhodne soud rozsudkem. 
Proti rozsudku okresního soudu 

lání do 24 hodin toiliko k 

tOl' 

diti J.LLan..U"-U.:y 

Zamítne~li úřad 
stěžovatel. 

N el1í-li jejíž uveřeJ'l1enl' 

sudkem soudním 

předloží 

prohlášení 
že ťredaktor 

soud znova 

t<olikrát ho k tomu 
za potřebné, a 

Hom 'l.1eho více 
témž místě neho 

které 

tiskařský 

vány, nebo, na nichž není označeno 
skárny 1!1ebo rozmnožovacího ústavu nebo místo tiska 
nebo rozmnožování, nebo, kdo 

fkonné 

§ 10. odst. 3. zakázánQ, 

okolnosti, uvedené v § 
podmínky osobní, jichž, se 

nebo redaktorovi (§ vydá 
ulV'edené v .§ 16., nebo neužije 

lne bo má :.zá-

redaktora Ioznám.í takovou 

chováním poža
sebe nebo pro koho

za že v tisku 
něco uveřejní za 
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poplatek, řneillí v poměru s . cenou co 
naproti tomu poskytnuto; 

7. kdo zúmyslně rozšiř'uje nepravou zpr<[l.,ru a tím 

opravy, 
a tím škodu 

buď 

mravnost 
zprávu o pohlavním o zabránění 

pohlavní nemoci nebo léčení, 
b) oznamuje prostředky prDti oplození nebo pro 

nebo kdD toho nebo 
příležitost k tomu. 

§ 25. v § 24. budiž rHYI" ... aC!Ťo 
1. vězením do 15 dnú v bodě pl"vním~ 
2. vězením do 1 měsíce a pokutou od 100 do 1000 

v )bodú 2. až 5., 
3. yězením do 1 'roku a pokutou od 200 do 2000 

y případech bodú tj. až 9. 
Čin, v § 24. bod 6. je 'd'-''VLLLL'CUl 

pachatel dyakráte iV posledních 5 letech z téhož dil-
a soud že po živ-

'llDstensku; trestem tohoto zločinu je žalář do tří let a 
do 8000 K. 

Pro přečin § 24., ho d 
na návrh poskozlsného. 

,řizení toliko 

§ 26. Přestupku se ;dDPouští 
budiž potrestán 
žovacího 
místu tisku nebo jiného 

neuyede 

na periodickém 'óUC>U iLfl ,~", 
redaktora. 

Týž trest stihne vlastníka nebo litografa, 
parafované a opatřené 

sborového soudu. 
neyede podle § 6. 

pečetí 

§ 27. se 
budiž potrestán ylastník 
podle § 7. inezašle 

Nezaslání ústřednímu statisti-
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ckému uherskému národnímu museu a 
vědecké akademii, spadá pod § 4. čl. z. XXXV.I'. ~897 
předposled. odstavec, pokud se týče §§ 12.-14. čl. z. XLI. 
r. 1897. 

§ 28. a pokutou do 600 K b11-
díž 

poplatky úřední vy-
hlc'šl::~l ne ho oznámemí, 

2. neučiní v nv.Drll>1'>'" zákona 
eznámení, nastanou-li v periodickém časopise; 

kdo Inedbaje předpisů § 18., dříve 
časopisu odňatou ne-

bo sníženou. 
se dopouští a témuž trestu podléhá, kdo 

vyhlašuje zakázané prostředky léčební nebo pověrčivé 
(mastičkářské) . 

§ 29. Přestnpku se dopouští a pokutou Ido 600 K bu
diž potrestán, kdo: 

bez policejního povolení rozšiřuje tiskoviny po 
nebo po domech, 

kdo rozšiřUJe po ulicích nebo po domech takové 
o nichž že nebo 

rozšiřováiJlí nebylo povoleno; 
kdo. bez povolení, uvedeného v § 11., 'Odevzdá ti-

skoviny která nmná! policejního povolení, aby 
po ulicích neb po domech roz.šiřovala, jakož i kdo opo
mene ohlášení uvedené v § 

djž 

4: kdo proti § 
5. kdo př'ekáži dovolenému vyvěšování plakf tů ~.~Jeb 

strhne oprávněně pla-

6. kdo nedovolené 
§ 30. IJ-;~."c,+nnh" se dopouští ;a :pokutou do 600 K bu

redaktor: 
předpisu . § k 

la,čkoliv že 
tak učiniti 
1 



ač to ustanovení 
dle 

nOVlll1nIDst:l. nanzené v § 43;, odst. 
v § 43. V ·.F''''H.VU..LlJ.~.H 

tiskovém. 

které se kamenotiskem nebo 
hlavně pro nestíhá autorská 
nost dle 

trestním roz-



na zloči'll,nebo přestupek, je 
skopise; 

,§ 39. poškozený může žádati 
v penězích kromě za skutečnou 
zprávou způsobenou, také za tu SYOU 

stran. I 

Nárok na 
tenkráte, 

V tomto 

řízení trestního' neb 
du škody dle rozlišování předcházejícího odstavce, 

na osobě odsouzené neb k tomu 
uznané, nebo pokud kauce k jejich úhradě 
diž ustanovená částka vymáhána na 
kud ani to ne;ní na vlastníku 
ljého 
z ručení za škodu promlčují se jak v tJL_L",~'~~ 
i v případě tohoto paragrafu 
od konce toho roku, ve 

§ 41. Pokud nelze vůbec vymáhati DoJl{ut;u 
Sl nebo potud budiž odsouz,ené 
něna v trest na svo lxldě. 

Trvání takového trestu na svobodě dlužno určiti 

v rozsudku čl. z. V; z. r. 1878 a XL. 
r. 1879. 

§ 42. Je-li 

lečnost, stíhá 
řízení a nálrrad'u 
ckou osobu ·neb 

~ 43. 
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trestního 

~~ 39. a 40. tuto 

z r. 1~n4 



IV. 

'2 :řízení tiskem spáchané 
a zákonem ustanO'vené 
předpisů zákO'na O' 

rotním I.l soudu 
Ve věci 

llíhO'. 
Porotní sídle 

vodů příslušnosti 

porotnímu 

Toto nařízení 

užitO' 

věc po= 

tabule nemůže z dů~ 

se 
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r. 1878 a ~ 12. čl. z. XL. r. 1879 o v níž má po-
dán návrh. 

Zavede-li se řízení 

řádu 

tO' 
možnO', na části 
. O nařízeném zabavení budiž bez uvědoměn 

nátu je povinen v 
24 hodinách rozhO'dnouti o stížnosti v ne:ve:řejn!é'rn 

dání. Při tomto 

256. a 268. trestního řádu 
tiskem 

11* 



lG4 

Pro 

žalobce. Ustanovení to ne
trestního I'ádu. 

odvodů určí soud 

usnesení uvede žalohnÍ 
takové usnesení 

soudu ne130 hlavního líčení 
. du v obsílce 

k 

aneb 

~ 55. O roku k hlavnímu líčení buďtež uvědoměni 
jimž trestní rozsudek múže zá-

kona uložiti Takto llvědoměnÍ 
účastníci mohou účashiiti se hlavního líčení osobně 
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V. HLAVA. 

pe-

~ 57. Služební poměr mezi 

~ 58. IČlen redakce mllže 
ohledu ona výpovědní pod-

-nebo 
neho 

3. 

mezi 
4. ztratil-li 

ské, 

mzda. 
~ 59. 

1l0:V8né smlouvou 
účinkem: 

1. člen redakce nfl!Vli'llllostí 

2. 

na cti 
přečinu, \ 

obsah 

vyda:vatel-

než tato 

s ta
oka-



cti nebo 
přečinu nebo 

3. ztratí-li jako 
právo býti redaktorem. 

Na člena redakce 
oaenrel-H napsati 

redaktor podle § 17. 

ve 
není-li toho, mů

toliko ]Joměrnou část: 
ne více než za 

vrátiti. 
§ 60. O 

riodického a 
becného práva o hčmnského. 

VI. 

jedná o 

pe-
0-

1. DÍL. 
Všeobecné ...,.j."ri,n"""u 

I. Hlaya: ÚVOd'tlÍ 

§§ 1.-4. 

II. Hlava: JVIís:,ní la oso hnÍ 
zákona. 

§§ 5.-19 ....... . 

Tresty. 

§§ 3.-4. čl. z. XXVII. z r. 1892 
§ .36. čl. z. XXXVI. z 1\ 1908 
§§ 55.-62. . ....... . 

1908 . . § 
§ 
§ 

XIV. z r. 1914 na místo § 63. tr. z .. 

IV. Hlava: Poku~. 

§§ 65.-68. 

\.T. Hlava: Účastenství. 

" §§ 69.-74. 

VI. Hlava: a 

§ 75. . ... 

VII. Hlava: 

§§ 76.-82. ... ....... . 
§§ 83.-87. viz čl. z. XXXVI. z r. 1908 
§§ 88.-94. . .. . , . 

tohoto 

3 

6 
11 
12 
12 

14 

, . 14 

. . 15 

16 

neh 

16 

VIII. ·Hlava: Stř'etnutí 'VÍce trestních činů . 

§§ 95.-104. . 18 
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IX.' Hlava: 
trestního řízení i 

§§ 105.-125. . . . . ....... 19 

II. DíL. 

o jedlnotli'wy{~h druzích zločinů 

I. Hlava: Velezrada. 
§§ 126.-138. . . 

II. Hlava: Vztažení na krále a 
lovského domu a urážka krále. 

§§ 139.-141. 

III. Hlava: 
§§ 142.-144. . . . . . . . 
§ 18. čl. z. LXIII. z r. 1912 
§§ 145.-151. 

IV. 
§§ 152.-162. 

V. Hlava: O ochraně vrchnosti 
trestního. 

státu. 

dle 

a 

23 

krá-

25 

25 
27 
27 

.28 

) 

Na místo §§ 163.-l70. - čl. z,. z r. 1914 §§ 1.-16. 30 

úřadům 'i1eb 
171.-174 ... 

Hlava: Násilí 
§§ 175.-177; . . . . . . 
§ 20. čl. z. LXIII. r. 1912 . 

. ..... 33 

osobám 

VIII. Hlava: O trestní ochraně volebního 
Na místo §§ 178,-189. tl'. z.: 

§§ 169.-172. čl. XV. zák. z r. 1899 a. . . 3íl 
čl. z. XXIII. z 1913 37 

IX. 

. . . . . . 42 

X. Hlava: Porušení osobní do~ 
pak dopis·nÍho a telegrafního 

úředníkem. 

§§ 193.-202. 

Hlava: Padělání 

§ 203 .. ' .... 
§ z. XXXVI. z r. 
§ 204. - 've znění § 40. téže 
§§ 205.-206. . . . . . . . 
§ 207. ve znění § 41.ltrest. 
§ 208. ve znění § 42. trest. 
§§ 209.-211. ..". 
§ 7. čl. z. (XXXVII. z 1'. 1899 
§ 212 ........... . 

XII. Hlava: Křivé svědect"d a křivá 

43 

45 
45 
46 
46 
47 
47 
47 
47 
48 

§§ . . . . . . . . . . . ... 48 

XIII. Hlava: Křivé obvinění. 

§§ 227.-230. . . . . . . . . . 
Na místo § -' § 43. zák. čl. 

XIV. Hlava: a 
§§ 232.-247. . 
§§ 248.-250. . 

XV. Hlava: 

z r. 1914 . 

~~ 251e-253~ c ~. .. ~ ~ . . . . $ • 

XVI. Hlava: "-'.L'-f'-'.L.LLJ a V.L'~V..L.LL.' LH'V".u.V~.J.'-'n. se na 
rodinu. 

50 
51 

51 
54 

54 

§§ 254.-257. . . . ......... 55< 

XVII. Hlava: O ochraně 
XLI. z r. 1914, §§ 1.-36. na místo §§ 258.-277. tl'. z. 55 

XVIII. Hlava: LA"'C'V.1..LL,Y a 
životu. 

§§ 278.-292. 

XIX. Hlava: 

§§ 293.-300. . . 

lidskému 

......... 62 

......... 65 
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.Hlava: těle. 

... 66 

. . . . . . . . 68 
XXII. osohami 

317.-326. . ...... ; . 69 

~ 327 
... 70 

. Hlava: Zakázané -"·""'(T'''HTn.~ 

328.-329. 

XXV. 

§§ 330.-332. 

§ 333, 
§ 334. ve 

335.--339. 

XXVI. Hlava: 

§ 48. z. 

§ 340. ve znění § 49. čl. z. 
§§ 341.-343. 

Hlava: 

.. .. ~ e • e • 

080-

z r. 1908 . 

z r. 1908 

a vydíránÍ. 
§§ 344.-350. . . . 
Na místD § 351.- §§ 24.~25. Čl.' z.' XIV .. 1:. Í914 ~ 

352.-354. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

355.-364. 

XXIX. Hlava: 
§§ 365.-369. . . ',' 

Hlava: 

porušení úřední 
a nevěrna sprárva. 

nadržovánÍ. 

71 

72 

72 

74 

74 
75 
75 

. 78 • 

XXXI. Hlava: 
§ 379. ve znění § 50. čl. z. XXXVI. z r. 1908 

380.-390. . . . . . . . ....... . 

XXXII. Hlava: 
§§ 391.--407.. . . . . . . 
~§ 1.-4. čl. z. XLI. z r. 1891 

§§ 408.-411. . . . . 

listin. 

XXXIV. 
§ 412 .•. ' ... 

Padělání kollul. 

místo '§ 413. - §§ 8. a 9; čl. 

. Hlava: 
§§ 414.-417. . . . . . . . . . . 
§§ 265.-266. čl. z. XVII. z r. 1881 

Poškození eizího 

171 

80 

81 
84 

85 

86 

86 

87 
88 

. . . . 88 

§§ 422.-428. 

XXXVIII. Hlav,a: 
§§ 429.-433. . . . . . . . 

žhářství. 

XXXIX. Hlava: Poškození 
a obecně 

§ § 434.-441. .....' . 
§ 21. čL z. z r. 1912 . 
§ 19. čl. z r. 1911 . . . 
§§ 442.-446. . . . . . . . 
§§ 6. čl. z. z r. 1911 . 

XL. Hlava: Pomoc při útěku 

§§ 447.-448. . .' .... 

Hlava: L.U,'V"VLl.L.Y a n"",nr.,;;n'TT proti branné 
moci. 

. 90 

91 
92 
92 

. 94 

MístD 449.-451. §~ 72. čl. XXX. z r. 1912 . 94 
Místo ~ 452. §~ 6.-8. čl. XXI. z r. 1890. . . . . . 
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§§ 453.~454. . . . . . . 
§ 22. čl. LXIII. z r. 1912 
§ 455 ........ . 
§ 18. čl. LXIII. z' r. 1912 
§ 456 ... , ... " .. 

23., 29., 30. čl. LXIII. z 
§§ 457.-460.. ..... 
§ 26. čl. LXIII. z 1'. 1912 . 

~:§ 461.-481. . . 

a 
advokátů. 

§ čl. ..Ll.L:I.-.L.LJl. Z r. 1912 . . . . 
§§ 482.-484. 

XLIII. Hlava: Závěrečné 
§§ 485.-486. . . . . . . . . . . . 

D o dat e k p r v ni. 

o 

úř'edníků a 

96 
97 

97 
97 

98 
98 

. 98 
.102 
. 102 

.. 103 

Čl. XIJ. zákona z roku 1879. 

Povšechné ."..." .... r,li..,.,ii." ... , 
~\ 1. . . . . . . . . . . . 
§ 15. čl. LXIII. z' r. 1912. . 
§§ 2.-25 ......... . 
§ 38. čl. XXXVI. z r. 1908 

26.-32 .......... . 

II. DíL. 
Jednotlivé "';;.,.--i ..... ;~~. 

.I. Hlava: 
§§ 33.,-34... . . . . . . 
§ 27. čl. LXIII. z r. 1912 . 
§§ 35.-38.. . . . . .. 

II. Hlava: 

39.-50.. . . 

· 103 
. ,103 

.103 

.107 
· 108 

· 109 
· 109 
.110' 

.. 110 

III. Hlava: 

§§ 51.-54 .... 

IV. Hlava: 
§§ 55.-58 .. 

§ 60. 

VI. Hla"\-a: 

'v'olnému vykonávání. 

IJčH,u::a,':tlll peněz a 

V-v..r.~·h·,nlrT. proti rodině. 

pr-oti 

§ 61. . . . . . . . . . ..... 
§ 20. čl. XXI. z r. 1913 (namísto §§ 62.-63.) . 
§ 64. . . . . . . . . .... 

17.3 

a 

.112 

. .113 

. .. 113 

.114 

§ 16. a sl. čL XXXVI. 1908 na místo 65. 
§§ 66.-73. . . . . . . . . .116 

VII. Hlava: !'ádu a 

§§ 74.-86 ..... . ... 116 

VIII. Hlava: U.,~.r,~';',.,nl"T' ~'liJa.~:lJ.(l'llt:l hazardní hrou. 

§§ 87.-91.. . . . . . . . . . . . . ., . 118 

vei.~eJné]:nu zdraví a 

§§ 92.-125. . .. .119 

proti vlastnictvÍ. 

§ 51. tl'. 'l10V. čl. z r. 1908 na místo § 126. . 127 
§§ 127.-129. . . . . 127 
§ 23. čl. XIV. Zi r. 1881 na místo 130... . 128 

131.-138. . . . . . . . . . 130 
§ 156. čl. XVII. z r. 1884 na 139. . 130 
§ 158. čl. XVII. z. r. 1884 na 140. . . 130 
§§ .......... . 

U .... r.N.;.'·"~ h~. dle čl. XXIII. zák. z r. 1913' {} trestní 
ochraně volebního. 

XI. Hlava: Závěrečná 
§§ 19.-21. a ~4. 
§§ 144. a 145. • . . . . . . . . 

. 131 

. 132 
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II, uvozovacího zákona ku 
zákoníln1.111 tre.stnÍm čl. XXXVII z r. ne-

~ 7. odst. 2, 

III. čL XXXVI. 
roku 1908. 

§§ 1.-35 .. -, , .. 
§ 36. viz § 54. tl'. z. 
§ 37. viz ~§ 61. a 62. h. z. 
§ 38. viz .§ 25. zlL o přesto 
~ 39. viz § 203. zák. trest. . 
§ 40. viz § 204. tl'. z·. 
§ 41. viz § 207. tl'. 
§ 42. viz § 208. tl'. z. 

43.-47. 
§ 48. viz § 334. z. . 
§ 49. viz § 340. tl'. z .. 
§ 50. viz § 
§ § 
§ 52. 

Dodatek IV. Zákon o .",,,,~ .• ,,,,,r. neI.H5ZlJCCllYC;j] 

§ 1.-14. 
§ 15.---21. 

halečích. XXI z T. 1913. 

Dodatek V. zákon. ČL XIV. 
1. Hlava: 

1.-4. 

II. Hlava: Policie tiskovú. 

1. O výrobě 
§§ 5.--7. 

2. O tiskovin 

3. O 
16.--19. 

142 
142 

. 143 

.143 
. 143 
.143 

za-

4. O právu opravy 
2D.-2i.t . 153 

24.-31. .155 

zodpovědnosti v právu tiskovém. 
. . . . . . . . . . . .... 158 

. IV. Hlava: Řízení trestni. 

45.-56. 

§§ 57.-60. 

Hlava 

Slovníček .. 

mezi 
členy 

. .. 165 

a uvozovacích 

. , . 1.-XIII. 



Str. 17. 11 slDva č. III. str. sl. 
Str. 23. v ~~ 128. a 129. nlÍsto SlDV odstavec má státi 

»bod(!.. 
'Str. 51. za čl. XLI, z r. 1914 má státi str. 162, za čl. XIV. 

z r. 1914. -.-:..- str. 147. 
Str. 54. na 111.1Sto viz tuto 
Str. 60. ~ 21. je 

odstavec, věta druhá 
»Lbůtu k odstavec 

2. a 3. 

Str. 62. 
~ 35. 

Str. 80. v ~ 383. 
Str. 109. do ~ 32. za slovo novellou 
Str. 114. za slovy viz - čti str. 147. 

146. ~ 17. zákona o tulácích nalézá .se 
řádu. 

tvoř'í 

»bodě«. 

sluší ~ 33. 



II 

átlépni překročiti 
átmeneti přechodní 
avatkozni míchati se do 
azonosság totožnost 
azzal s tím 

soud-

III 

ohlášení 

vzdor 



IV 



K 

kamat úrok 

(li-

fi..l..UDiOll""L erar,státnídůchod 
kineveznÍ vyjmenovati 
kis malý 
kisérlet pokus 
kiskorú nezletilý 
kiszabadítni vysvoboditi 

sloužiti se, -dulni, zachrániti se 
kiszabni určiti, stanoviti 
kiszálni vystoupiti 
kitolteni vyplniti . 

itétel odložení (dítěte) 
D...l ,:A.""''';''..L 'v ""J,.u. vypověditi, vy~ 

-tozás 





származni pocházeti z 
hlasování 

-úd var nádra- rendkivilli 

uražení na 
se 



XIII 


