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Výstavba právního a hospodářského
. Velkoněmecké říše.
Přehled nejdůležitějších zákonů

a
v prvním pololetí 191.2.-1')

Státní správa a

řádu

nařízení

veřejný pořádek.

Válečné

škody.

Třetí prováděcí a doplňovací nařízení k nařízení o válečný· ch
šlmdách z 28. ledna 1942 RGBl. 1. S. 49 upravuje projednání válečných 'š kod neněmecikých osob.
Předpisyochrannéa bezpečnostní.

07.

P odle nařízení z 3. hřezna 1912 RGBl. 1. S. 100 platí nařízení
o osobních průlm~kách (Kennk,arten) také pro všechny protekt<Orátní příslušníky, kteří mají trvalé nebo přechodné bydliště vPtotektorátě Cechy a MoOrava nebo v ostatním říšském území.
Ve vyhlášce z 30. kvěna 1942 RGBl. 1. S. 377 vyjmenoval šéf
vrchního velitelství branné moci státy, které je povalžlQvati za nepřá telské ve smyslu nařízení z 2. dubna 1940 RGBl.1. S. 82.3.
Policejní nařízení z 29. bř·ezna 1942 RGBl. 1. S. 156 zaikazuje ma
dobu války fotograforvání a jiné zobrazování válečně důležitých
objektů.

K zajištění léka,řskéh.o ošetření civilníh.o obyvaltels,t va bylo po
dobu války nařízeno, ž·e lékaři a lékamky si musí .opatřiti k zastavení své lékařské činnosti neibo její části, jakož i k převzetí nové
činnosti tohoto druhu S'Volení, !které udělují vyšší správní úřady .
(Na'řízení ze 27. května 1942 RGBl. 1. S. 358 a prováděcí nařízení
z 22. června 1942 RGBl. 1. S. 406.)
P,o licejní nařízení o tanečních zálbavá,c h ve válce ze 17. ledna
1942 RGBl. 1. S. 30 zakazuje veřejné i neveřejné taneční zábavy.
Dovoleno je tolik.o pouhé vyuoování tanci v kursech pr.o osoby
do 18 let neho v 'Soukromých hodinách.
*) Zpracováno podle spisu: Ůberblick uber die wichtigsten Gesetze und
Verordnungen im ersten Halbjahr 1942, Deutsches Rechtsleben, Herausgeber Staatssekretar Dr. Roland F r e i s 1 e r, 1942. - Pokračování se
str. 2. tohoto Casopisu.
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Občanske

soudnictví.

Právo procesní.
jmenovati výnos Vůdcův
1942 RGBl. I. S. 139. Se
jím stanoveno, že ohrana
národa a Ří'še vyžaduje též rychlé a pohotové soudnictví. Je proto
také řízení v drvilrnítc h věcech tak zjednodušiti a urychliti, pokud
je to slučiteLné s účelem řízení. Soudní rozhodnutí je vyhotoviti
ve zhuštěné .stručnosti ta mají se omeziti jen na rnezbytně nutné.
Opravné prostředky pwti soudním rozhodnutím dlužno přizpů
sobiti válečným poměrům. Lze je také učiniti závislými na zvláštním připuštění. V civilnÍ!m řízerní hudiž zostřen zákaz nového
přednesu v 'Opravném řízení. Říšský minis.t r spravedlnosti hyl
zmocněn, aby v dohodě s říšským ministrem a šéfem Hšské kanceláře a vedoucím kanceláře strarny zařídil potřebné k provedení
tohoto Vůdcova rozkazu.
V tomto směru bylo vydáno nařízení ik dalšímu zjednodušení
soudní organisa,c e, civilního soudrniCJtví a předpisů útratových
z 16. kvě,tna 1942 RGBl. 1. S. 333. Bodle § 1 moh'Ou býti po patnáctiměsíční přípravné službě ' pověřeni právníci, kteří složili
první státní z'~oU!šku, samostatným vedením úřadu soudce, státního zástupce nebo právního zástupce. V § 2 nařízení je rnaŤízeno
zjednodušení písemného odůvodnění soudních rozhodn.utí. V dalším j,e pak upraveno podrsta,t né omezení opravrných prostředků,
jednak zvýšením cenové hrarnice, jednak ustanovením, že zřejmě
bezdůvodná odvolání a dov'Olání mohou býti odmítnuta usnesením bez nařízení ústního jedrnání.
Nařízenim fíšstkého ministra spr:wedlnosti z 28. května 1942
Deutsche Justiz S. 359 pak bylo soudŮim uLoženo" aby v široké
míře upouštěly od prototkolování výpovědí svědků a znalců a aby
vůbec nepfibír:aly zapisovatele. Také doručování byla omezena
na míru 'co nejmenší.
. V tomto obo'r u je lIla prvém
o zjedrnodušení soudnictví z 21.

m1stě

března
zřetelností vylučující nedbI"ozuměrní jest

Mezinárodní právo procesní.
V rámci budování nového mezinárodního práva pmcesního při
novém budování Evropy vstoupily v pla\t nost dne 12. duibrna 1942
německo-slovenská dohoda o pozůsta1' ostech ze dne 23. října 1941
RGBl. II. S. 183 a dne 9. červrna 1942 německo-slovenská dohoda
o vzájemném uznávání rodinněprávních rozhodnutí a o prohlášení za mrtva z 10. dubna 1941 RGBl. II. S. 251.
Drne 30. června 1942 vstoupila v plartJnost německo-charvátská
. úmluva o právní ochraně a právní pomoci v záležitostech občan-
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ského a obchodního prha ze dne 17. listopadu 1941 RGBl. II.
S, 267.
Vyhláškou ze 14. ledna 1942 RGBl. II. S. 107 byly uveřejněny
nové seznamy řádných 'Soudů a státních zaSltupite1stev v Království uherském .
Vyhláška z 30. dubna 1942 RGBl. II. S. 231 slt anoví, že s platností od 17. března 1942 platí na místo úmLuvy o právní ochraně
s.tátních příslušníků ze 6. dubna 1922, uzavřené mezi Královstvím
italským a bývalou Česllwslov·enskou republikou, pro obvod Protektorátu Čechy a Morava toliko usta:no'Ve'l1í Haagské procesní
ú mluvy ze 17. července 1905.
Právo

hospodářské .

Hospodářská

organisacea řízení spotřeby
zbo ·ž í.
Válečné hospodářství vstoUlpilo v první polovici roku 1942 do
nového údolb í ikon centrace a racionaliS'a'ce. V popředí tu stojí
snahy o pozvednutí vl>aslt ní odpov-ědnosti zúčastněnýdh hospodář
ských kruhů, zjednodušení hospodMského aparátu a z toho plynoucího uvolnění dalších sil podnikatelský'c h pro výrobu.
K těmto cílům směřuje přede'V'ším výnos Vůdcův na ochranu
zbrojního hospodářství z 21. hřezna 1942 RGBl. 1. S. 165, uvádě
jící tUito hlavní zásadu : "Ph zasazení pohotových pracovních sil
musí míti válečně důležitá potřeba bezpodmínečně přednost. Totéž platí pro rozdělo'Vání surovin, materiálu a výrobků důležitých
pro zbrojní hospodáfs'1JvL" Podrobněji byla tato zásada rozvedena
v prvním a druhém pI1o'Váděcím nařízení z 25 . dubna .1942 RGBl.
1. S. 246 a z 23. května 1942 RGBl. 1. S. 342.
S pouka.z em na to, že součalsné vedení války vyžaduje soustře
dění všech sil a totáhlí .ll'asazení v,š ech tvůrčích sil pro konečné
vítězství, zakázalo nařízení o mírovém plánování v hospodářství
z 13. dubna 1942 RGBl. 1. S . 239 V'š·e m vedoucím podniků činných
pro válečné hospodářství další vedení plánů a vývoje pro mírové
poměry.

míh.o při
Dna 1942
jna 1941
i dohoda
, prohláarvátská
rl obč,tll-

K jednotnému říz·ení pracoV'llího nasazení a k zajištění V'šecn
pmcovních sil důležitých pro celé válečné hospodářství, zejména
pro zhrojení, byly vydány výnos Vůdcův o generálním zmocněnci
pro pra<0ovní nasarzení z 21. března 1942 RGBl. 1. S. 179, nařízení
o zajištění stavu osazenstva ve válečném hospodářství z 20. květ
na 1942 RGBl. 1. S. 340 a k němu prováděcí nařízení z 13. červn,a
1942 RGBl. 1. S. 393.
Ruku v ruce s racionalisací válečného hospodáJřského podnikání jde zjednodušení stáltního aparátu je řídídho. K tomu cíli

4.4
byla vydána řada opatřeni pro spojeni říšských (J:stfecÍen, zřízeni
nových ,říšských o,r gani:sad a župních hospodářských komo,r .
T v O' ř e n í cen.
vývoj ceno<vého práva byl nesen snahou ulehčiti zbrojnímu
podnikání dalším zlevněním zbrojních potřeb ,cenově právním
zjednodušením, zejména zavedením jednotných a skupinových
cen při veřejnýdh nabídkách, a tím sloužiti mýšení výkonnosrti.
V tom směru dlužno uvésti nařízení řÍ'šského komisaď-e pro tvoÍ"ení
cen o jednotných a skupino,v ých cenách ze dne 19. května 1942,
Reichsanzeiger Nr. 117 (21. 5. 1942).
Nařízení o postižení mimořádně zvýšených zisků po dobu války
z 31. břez,na 1942 RGBl. I. S. 162 přeložilo odvádění zisků místo
k rukám cenového komisúe k rukám ministm f,i nancí. Podrobnosti uprarvilo pI'Ováděcí nařizení z 31. března 1942 RGBl. I. S. 162.
Naříz-ením o nejvyšších cenách za upotřebené ziboiŽí z 21. ledna
1942 RGBl. I. S. 43 bylo nařízeno, že při prodeji upotřebeného
zboží musí býti z ceny, která smí býti po'žadorvána zla nové zbo~í
stejného druhu, odečtena přiměřená částka za opotřebování.
V žádném případě nesmí cena opotřebovaného zboží překročiti
75 % 'c eny nového zboží. Kdo inseruje v novinách prodej op otře
bov'a ných předmětů, musí při tom uvésti požadovanou cenu.
,
:
P r á v o o b 'c hod n í a ž i v oll o s ten s k é.
Druhé naŤÍ:zení k provedení nařízení o dávce z dividend z 5.
1942 RGBl. I. S. 261, vyřešilo některé spomé otáJzky
praxe a nově v jednotlirvostech upravilo některé podrobnosti.
Z dalších na,řízení tohoto oboru sluší uvésti: čtvrté nařízení
o dalších opatřenícih v .oboru -olbchodního práva po dobu války
ze dne 22. června 1942 RGBl. I. S. 411, nařízení o označování
zboží ze dne 9. dubna 1942 RGBl. I. S. 273 a čtvrté naÍ"Ízení o provedení čtyřletého plánu rv oboru rukodélného hospodářství z 9,
února 1942 RGBl. I. S. 70.

května

Ba n Ik o v nic tví a bu r s y.
Třetí prováděcí nařízení k výnosu Vů,dcea 'ří' šského kancléře
k úpravě poštovního spohtelnidví v Německé řílši ze dine 2. ledna
1942 RGBl. I. S. 16 upravilo nově právo poštovních spořitelen
v otáZ!ce přenášení vklladů a stanovilo osvobození dopisů vkladatelů úřadu poštovní spo'řitelny od poštovného, užije-li se zvláštní
obálky.
Hlášení určitých -c enných papírů bylo nařízeno a upraveno
prvním a druhým prováděcím nařízením k nařízení 'O držibě akcií
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ze dne 2. ledn.a 1942 RGBl. 1. S. 23 a ze dne 9. června 1942 RGBl.
1. S. 383.
V '0boru veřejných cenných papírů bylo vydáno nařízení
o ulehčeném snížení úroků při '0becních půi;kách ze dne 28. břez
na 1942 RGBl. 1. S. 150 a druhé nařízení 'O nakládání s půj<čkami
Německé hše v 'bankovním a bursovním styku z 18. dubna 1942
RGBl. 1. S. 183.
Nakládání s nepřátelským
a žid o v s kým m ,a jet k e m.
Třetí nařízení

IU

války

ů . mÍ'sto

Podr'0b. S. 162.
1. ledna
2behého
'1é zboržÍ
~bování.
' ekročiti
opotře

mu.
~nd

z 5.
'0tázky
)sti.
nařízení
II

války

k pr'0lv edení narřízení o nakládání s nepřátelským
z 9. dubna 1942 RGBI. 1. S. 171 rozmnožil'0 seznam nepřátelských států 'O Spojené státy severoamerioké včetně jejich
držav.
Brvní nařízení k prlOvedení nařízení 'O nakládání s jměl!lím pří
slUišníků bývalého polského státu ze dne 15. května 1942 RGBl.
1. S. 331 upravilo správu tohoto jmění p:řislušnými místy, pově
řenými plnomoonou správou.
Na:řizením '0 zarvedení předpisů k odžidovštění německého hospodářství v přičleněnýeh výohodních 'Oblastech ze dne 30. ' března
1942 RGBl. 1. S. 166 byly uvedeny ve zmíněných obJastech v platnost nařízení o hlášení židovského majetku z 26. dubna 1938, naříze ní k vyloučení Židů z německého hospodářskéh'O 'ž ivota z 12.
listopadu 1938, na'řízení '0 zabrání ž~dorvského jmění z 3. prosince
1938 a nařízení 10 přezkmlšení jednání pro odžidovštění z 10. červ
na 1940 včetně v,š ech k nim vydaných pX"orváděcích nařízení. Tyto
předpisy však neplatí pro Ž'i dy, s kterými je nakládati podle
swchu uvedeného nařízení o nakládání s jměním přislušníků bývalého polského státu.
jměním

,ačování

Pracovní a sociální právo.

IÍ o. pr'Otví z 9.

Včl

~ancléře

2. ledna
ořitelen

vklad azvláštní
x ·aveno
Jě akcií

e n ě n í d o p r á c e.·
Třetí nařízení k pI10vedení výnosu Vůdce a říšslkého kancléře
a dalším pracovním :z asazení říšské pracovní služby pr'O ženskou
m ládež z 27. února 1942 RGBl. 1. S. 95 přineslo další úpravu povinností křfšské pra·c ovní sluŽlbě povoLanýoh dívek.
Nařízení a včlenění vhodných pmcovnich sil pro zajištění výživy I!lěmeckého námda ze 7. března 1942 RGBl. 1. S. 105 poskytlo
právní základ k přiJbrání nezaměstnaných neb neplně zaměstna
ných způsobilých -sil pJ:"'O zemědělské práce,

