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Novinky z trestnrho práva v Čechách a na Moravě. 
Dr. J. Tu č e k. 

Vládní nařízení ze dne 10. srpna 1939 č. 218/39 Sb z. a n. o sprave 
soudních věznic. Upravuje správu soudních věznic a trestních ústavů přikazujíc 
zejména dosavadní správní působnost vrchních soudů ve věcech soudních 
věznic ministerstvu spravedlnosti. Ruší komise pro výkon trestu při trestn i
cích a soudních věznicích. 

Vládní nařízení ze dne 24. srpna 1939 č . 244/39 Sb. z. a n. o ochraně 
poštovních známek. Padělání poštovních známek je přečinem a za přitěžu 
jících okolností i zločinem. Trestná je i příprava a dále ohrožování oběhu 
poštovních známek. Nařízení jest jistě v neposlední řaďě vyvoláno dnes tak 
rozšířeným zájmem o sbírání poštovních známek a bude jistě vítáno filatelisty. 

Vládní nařízení ze dne 27. září 1939 o jízdě motorovými vozidly č. 241 /39. 
§§ 21- 25. Pozornost zaslouží § 22, podle něhož řídlič, který se po nehodě po
kouší vyhnouti zjištění útěkem, je trestný pro přestupek soudem. Trestnost 
vylučuje dostavení se provinilého řídiče na některý tuzemský úřad resp. ozná
mení přísl. orgánu, avšak pouze, stalo-li se tak do následujícího dne po ne
hodě. Přestupkem je i opuštění poraněného bez pomoci. 

Vládní nařízeni ze dne 27. září 1939 č. 242/39 Sb. z. a n. (dopravní silniční 
řád) , ponechává (§ 49) trestání přestupků, nejde-li o činy trestné soudně, po
litickým úřadům, stejně jako tak činí i další vl. nař. 243/39 (o připuštění osob 
a vozidel k jízdě na silnicích) v § 7l. 

Vládní nařízení ze dne 7. září 1939 č. 255/39 Sb. z. a n . ruší vojenské 
soudnictví a podrobuje osoby, podléhající dosud vojenským trestním zákonům 
platným trestním zákonům obecným. Vl. nař. upravuje přechod věcí již za
hájených na soudy občanské, kterým budou nadále vojenské osoby podléhati. 

Vládní nařízení z 13. července 1939, Sb. z. a n . 269/39, jedná o znalcích, 
vzatých trvale do přísahy a jejich ustanovování a zapisování do seznamů 

u krajských a okresních soudů. 
Velmi důležité změny přináší vládní nařízení z 9. listopadu 1939 Č. 306/39 

o změně některých ustanovení trestního zákona a trestního řádu: Zločiny krá
deže, zpronevěry, podvodu, podvodného úpadku a poškození cizích věřitelů 

náležejí krajským soudům i tehdy, je-li na ně stanoven trest delší pěti let. 
(Dříve patřHy v takovém případě před porotní soud!) V případě polehču

jících okolností trest může býti snížen, ne níže než na jeden rok. Zvláštní 
ustanovení platí pak ještě pro zločin krádeže, podvodu a zpronevěry. (Cl. I . a II.) 

Trestné činy podle § 335 tr. zákona jsou vždy trestné jako přečiny, ne 
jako dříve jako přečiny či přestupky. Důvodem je jistě množící se počet do
pravních nehod' a potřeba ostřejší represe. (Cl. lIL) 

Ze zločinů shora uvedených patří před: porotu pouze zločin podvodu 
podle § 199 a) tr. zákona (křivé svědectví a křivá přísaha) a to pouze tehdy, 
byl-li v obžalovacím spise navržen trest vyšší 5 let. (Cl. IV.) 

Sborové soudy prvé i druhé stolice usnášejí se ve sborech tří soudců. 

(Jeden předsedá.) U soudů krajských ruší se instituce samosoudce, zavedená 
po světové válce (novela č. 1/1920) k odlehčení přetíženým soudům. V době 
nynější nelze již o přetížení soudu měrou tak velikou mluviti a proto jest 
instituce samosoudce rušena. 

Konečně stanoví cit. vl. nař., že rozsudek musí býti sepsán do osmi dnů 
od prohlášení (dosud do tří dnů). Jistě účelné prodloužení, neboť doba tří dnů 
byla často nepostačující. (Cl. IV.) 

Novela platí již od 1. ledna 1940. 


